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Sammanfattning
Event är en modern marknadsföringsmetod som vuxit fram på senare år; i Sverige användes 
överhuvudtaget inte begreppet event förrän i slutet av 1980-talet. Eventet är ett 
relationsinriktat verktyg som kan användas för att skapa eller bibehålla relationer till 
företagets kunder. Fördelar med den här metoden är bland annat att bruset i kommunikationen 
minskar och att eventbesökarna kommer att minnas meddelandet bättre än om det sänts i en 
traditionell kanal eftersom människan lär bäst genom alla sinnen. Eventet är alltså en metod 
som företaget kan använda i sin relationsmarknadsföring. Litteraturen har börjat behandla ett 
nytt synsätt på marknadsföring som innefattar mer relations- och serviceinriktade metoder. 
Event är alltså en intressant och aktuell marknadsföringsmetod.

I detta arbete undersöker vi hur en eventbyrå kan öka efterfrågan på sina tjänster. Arbetet 
skrivs på uppdrag för Jag, Carina, en Skellefteåbaserad eventbyrå som ägs och drivs av 
Carina Löfroth som har lång erfarenhet av att arbeta med event i Stockholm. Carina upplever 
en tröghet på den norrländska eventmarknaden som inte finns i Stockholm och därför har vi 
valt att undersöka vad denna tröghet beror på. Vårt syfte med uppsatsen är att öka förståelsen 
för företags ovilja för och okunskap om att anlita professionella agenter i sin 
marknadsföringsprocess. I arbetet har vi genomfört nio kvalitativa intervjuer med små och 
medelstora företag som vi valt från Jag, Carinas tänkta marknad. Vi har antagit det 
hermeneutiska synsättet och ett induktivt, med kraftiga inslag av ett abduktivt, angrepssätt.

Vi har kunnat konstatera att de flesta av respondenterna inte verkar vara medvetna om vare 
sig relationsmarknadsföring eller eventmarknadsföring på ett teoretiskt plan. Däremot arbetar 
företagen praktiskt med både relationer och event i viss mån. Vi ser att strukturerad 
eventmarknadsföring kan göra nytta i de flesta av de intervjuade företagen, och att 
professionell hjälp från en eventbyrå skulle underlätta för företagen att skapa ett bra event. 
Den viktigaste av de rekommendationer som vi ger Jag, Carina för att byrån ska öka 
efterfrågan på sina tjänster är att den bör se till att skapa ett flöde av kommunikation mellan 
sig och kunden.
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1. Introduktion
I detta avsnitt introducerar vi läsaren för eventet som ett marknadsföringsverktyg i den nya 
service- och kundcentrerade skola som börjar ta form i forskningen. Vi ger också en bild av 
den norrländska eventmarknadens mognad sedd ur ögonen av en person med mångårig 
erfarenhet i branschen. Detta mynnar ut i vår problemformulering, vårt syfte och 
avgränsningarna för denna studie.

1.1 En ny skola inom marknadsföring gör plats för event
Marknadsföring är ett område under ständig utveckling. I den allra tidigaste skolan låg fokus 
på hur marknadsföraren kunde underlätta att utbytet mellan pengar och produkt kom till stånd. 
Nu har forskares syn vänts mot en kundcentrerad strategi där metoder som relationer och 
upplevelser är i fokus. (Vargo och Lusch 2004 s 1, 5f; Schmitt 1999 s 53) Denna skola har 
vuxit fram delvis som ett resultat av det så kallade mediabruset, som vuxit mycket de senaste 
åren. För att bryta igenom muren av information och nå ut till sin målgrupp krävs att företaget 
hittar en kanal där dess meddelande blir uppmärksammat. Detta, att hitta nya och unika sätt 
för att kommunicera, har blivit den stora utmaningen för den som arbetar med 
marknadsföring. (Lanner och Söderberg 2006 s 10, 15) Den information som människan tar 
emot genom flera sinnen, inte bara visuellt som den tidigare marknadsföringen vilade tungt 
på, kommer att bli bättre ihågkommen. Detta beror på att människan lär sig bäst genom alla 
sinnen. (Örnbo et al 2005 s 35) Att i sin marknadsföring förstärka intrycket av meddelandet 
genom att skapa upplevelser kallas upplevelsebaserad marknadsföring. 

Event är en typ av marknadsföringsverktyg hämtad från den nya skolan snarare än den gamla.
Genom eventet kan företaget skapa och bibehålla en relation till sina kunder. Att bygga 
relationer genom möten är dock långt ifrån ett nytt påfund. I alla tider har människor träffats 
för att bygga många typer av förhållanden – mellan länder, företag och kund, företrädare för 
religion och troende, eller politiskt parti och väljare. Lanner och Söderberg (2006 s 17-23) 
menar att en anledning till att event är en bra kanal att välja är att människan påverkas starkt 
av möten. Ett event ger företaget möjligheten att stimulera kundens alla sinnen, vilket 
förstärker intrycket hos kunden. 

Genom ett event kan företaget bland annat öka medvetenheten om sitt varumärke. 
Varumärket är en viktig del av relationsbyggandet då kunder som har kännedom om ett 
varumärke känner sig mer trygga när de köper företagets produkter. På lång sikt betyder det 
att företaget kan stärka förhållandet till sina kunder genom ett starkt varumärke.

Eventet som strategiskt marknadsföringsverktyg fortfarande är relativt nytt. Begreppet event 
marketing existerade överhuvudtaget inte i Sverige förrän i slutet av 80-talet och det var först 
i mitten av 90-talet eventet började blomstra i USA, i den form vi känner till det i dag (Behrer 
och Larsson, 1998 s 18). Sedan dess har begreppet vuxit och även hittat till den svenska 
markanden, men event utgör fortfarande en liten del den totala marknadskommunikationen i 
Sverige. 2006 utgjorde renodlade event 4,3 procent av kommunikationen och mässor, som vi i 
detta arbete inkluderar i begreppet event, 6,5 procent1. Andelen ökar dock, mellan 2005 och 
2006 ökade investeringarna i event med 10,6 procent och i mässor med 14,0 procent. Det 
innebär att event växer mer än både medieinvesteringar (mediekommunikation genom 
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traditionella medier som tidningar och tv) som växte med 9,4 procent och genomsnittet av all 
marknadskommunikation som växte med 9,5 procent.2

Utifrån de nya dragen i marknadsföringen kan vi konstatera att ett event kan vara ett 
värdefullt marknadsföringsverktyg för att göra ett varumärke mer synligt för konsumenterna 
eller för att bygga relationer vilket i sin tur kan leda till många andra positiva effekter. Trots 
detta är det långt ifrån alla Norrlandsbaserade företag som använder event på rätt sätt, om det 
överhuvudtaget används som marknadsföringsverktyg. Viljan finns hos många företagare men 
det viktiga strategiska arbetet uteblir när eventen planeras inom företaget av personal utan 
utbildning eller erfarenhet på området. Genom att istället anlita en eventbyrå skulle företagen 
få ut mer värde ur pengarna de satsar på event.

1.2 Ämnesval och vår uppdragsgivares syn på den norrländska 
eventmarknaden
Denna undersökning sker på uppdrag av och i samarbete med privatpersonen Carina Löfroth. 
Carina har arbetat flera år inom eventbranschen, både på företag i Stockholm och i Skellefteå. 
Nu arbetar Carina med att starta upp en egen eventbyrå, Jag Carina, med säte i Skellefteå. 
Carina är en bekant till en av författarna och genom Carina introducerades vi för 
eventmarknadsföring och tyckte att ämnet var intressant. Vi upplevde också att ämnet var 
väldigt aktuellt då den litteratur vår utbildning behandlat tagit upp att en ny skola inom 
marknadsföring håller på att ta plats på marknaden, där event är en av de nya metoderna. Den 
här uppsatsen kommer att användas som underlag i byråns verksamhet. 

Jag Carina kommer att erbjuda planering och genomförande av interna och externa 
strategiska eventlösningar till företag, som en del av deras marknadsföring. Byråns 
geografiska marknad är framför allt Norrlandskustens större städer; Sundsvall, Umeå, 
Skellefteå, Piteå och Luleå, och det är medelstora företag med ekonomiskt utrymme för att 
genomföra event som är den huvudsakliga målgruppen. För tillfället finns ett fåtal 
eventbyråer i de norrländska kuststäderna. Närmast Jag Carina geografiskt finns 
kommunikationsbyråerna Dixie och Garage som erbjuder eventlösningar som en del av sina 
utbud. Den närmaste, renodlade eventbyrån är Heja! som finns i Umeå. I övriga städer finns 
ett litet antal byråer som sysselsätter sig med att arrangera event, antingen som en del av ett 
bredare utbud eller genom att specialisera sig på event, ofta med artister och underhållning i 
fokus. Förutom att köpa kompetens av dessa byråer vänder sig många norrländska företag till 
eventbyråer baserade i Stockholm.

När Carina flyttade från Stockholm till Skellefteå upplevde hon en stor skillnad mellan 
marknaderna. I Stockholm är event en strategisk och naturlig del av marknadsföringen medan 
företagen på den norrländska marknaden inte arbetar på samma sätt med den här typen av 
kommunikation. Carina upplever att många norrländska företag anser sig marknadsföra sig 
med hjälp av event, medan de med Carinas ögon saknar genomtänkt strategi för hur de ska 
använda detta verktyg. Istället köper de slentrianmässigt och sporadiskt in sig på beprövade 
event som mässor av olika slag. Eventen bokas på rutin och utan eftertanke av personal som 
har helt andra arbetsuppgifter än marknadsföring och kommunikation, till exempel inköp, 
administration eller personal. Detta kan vara ett tecken på att beslutsfattarna på dessa företag 
är medvetna om att möten kan vara en bra kanal för att påverka sina kunder, men att de saknar 
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kunskaper om hur event kan användas strategiskt. Andra företag vet inte vad ett event, och 
ännu mindre vad eventmarknadsföring, är. Om beslutsfattarna börjar inse den 
genomslagskraft rätt event kan få på marknaden borde det skapas ett stort utrymme på den 
norrländska marknaden där byråer ges möjligheten att sälja sin expertis inom området.

1.3 Frågeställning
Hur kan en eventbyrå skapa en ökad efterfrågan på sina tjänster?

1.4 Syfte
Vårt huvudsyfte är att öka vår förståelse för företags ovilja för och okunskap om att anlita 
professionella agenter i sin marknadsföringsprocess. Inom ramen för detta huvudsyfte avser vi 
att:

- beskriva behovet av eventmarknadsföring
- identifiera anledningar till företags ovilja för och/eller okunskap om att anlita 

eventbyråer i sin marknadsföring
- ge rekommendationer för hur en eventbyrå kan arbeta för att skapa en ökad efterfrågan

1.5 Avgränsningar
Vi anser att det är nödvändigt att reda ut skillnaderna mellan event och sponsring eftersom 
tillvägagångssättet för att planera och arrangera dessa skiljer sig åt. Många forskare verkar 
dock blanda ihop dessa begrepp, vilket vi vill undvika. Schablonmässigt kan event och 
sponsring beskrivas som att företaget skapar ett event själv eller tillsammans med andra 
företag medan sponsring går ut på att betala för att få reklamplats på ett befintligt event som 
företaget inte kan påverka. Gränsen mellan att sponsra och arrangera ett event kan dock vara 
mer flytande. En fördel med event är att det kan tillföra viktiga, immateriella värden till 
produkten, vilket kan vara svårt att göra på andra sätt. Företaget kan genom sponsringen 
erhålla goodwill som kan öka försäljningen. Nackdelarna är att företaget inte har kontroll på 
hur eventet genomförs och ett dåligt genomfört event kan skada varumärket. Det finns också 
en risk för att konkurrenter sponsrar samma event, men lyckas få ut sitt meddelande bättre och
får en större genomslagskraft. (Grönkvist 2000 s 41f, 46) På grund av dessa egenskaper har vi 
valt att utesluta sponsringen ur diskussionen i denna uppsats. Sponsring kan ses som en typ av 
eventmarknadsföring eftersom företaget använder ett event för att nå ut med sitt budskap och 
skapa en uppfattning om det. Det vi är intresserade av är dock de former av event som 
företaget själv kan kontrollera. Den typ av event där företaget själv arrangerar en aktivitet är 
också den typ av event som Jag Carina har specialiserat sig mot. Trots att sponsring 
självfallet kan användas som ett strategiskt verktyg i promotionmixen upplever vi därför det 
egenproducerade eventet som mer intressant för vår uppsats.

1.6 Begränsningar
I den här studien har vi valt att fokusera på externa event och utesluta de interna. Interna event 
är en viktig del i företagets marknadsföring. Bland annat Grönkvist (2000 s 194) menar att rätt 
internt event kan få stora konsekvenser genom att personalen blir mer lojal och utför ett bättre 
arbete vilket genererar mer nöjda och lojala kunder som i sin tur leder till ökade intäkter. Han 
framhåller att de viktigaste begreppen inom eventmarknadsföring är ”mötet, budskapet och 
upplevelsen” och han ställer sig kritisk till att eventmarknadsföring har fått ett så hårt externt 
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fokus, då dessa begrepp också bör användas mot personalen. Anledningen till att vi har valt 
att rikta strålkastaren endast mot externa event är att det är dessa som kan ha direkt påverkan 
på kundens inställning till företaget och detta som i slutändan ser till att företaget går runt. Vi 
tror också att vi genom att renodla det externa begreppet kan penetrera ämnet djupare och 
åstadkomma en mer strukturerad uppsats.

Vi har också valt att begränsa studien till städer längs den Norrländska kusten. De städer som 
finns representerade i studien, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, är Jag, Carinas tänkta 
geografiska marknad. Eftersom vårt syfte inte är att generalisera resultaten till hela Norrland 
är dessa städer godtyckligt utvalda, vilket vi kommer att gå in på senare i uppsatsen. Vi har 
ytterligare begränsat studien till att endast innefatta små och medelstora företag. 
Möjligheterna större för Jag, Carina att sälja event till företag som har större ekonomiska 
resurser, vilket ofta går hand i hand med många anställda, och därför ligger både byråns och 
vårt fokus på medelstora företag. Dock har byrån ingen uttalad begränsning för att endast 
sälja till medelstora företag och därför har vi valt att också inkludera ett fåtal små företag för 
att också fånga deras syn på eventmarknadsföring. Till sist har ett krav i urvalet av 
respondenter varit att företaget inte ska arbeta strategiskt med event. Detta innefattar alltså 
både företag som överhuvudtaget inte arbetar med event i sin marknadsföring och de som 
arbetar med event, men inte har några strategier för det. Detta urval grundar sig i vårt syfte, 
där vi beskriver att vi är intresserade av att ”identifiera anledningar till företags ovilja för 
och/eller okunskap om att anlita eventbyråer i sin marknadsföring”. Därför har vi valt att 
utesluta de företag som redan är positivt inställda till och redan arbetar strategiskt med 
eventmarknadsföring.

1.6 Definitioner
Vi har i detta arbete valt att referera till subjekt som inte syftar på en särskild person som 
”han”. Exempel på detta är att vi kallar ”konsument” och ”forskare” i allmän bemärkelse för 
”han”. Detta är inte menat som en diskriminering eller att vi har någon särskild i åtanke. Vi 
åsyftar både kvinnliga och manliga konsumenter eller forskare men för att öka läsvänligheten 
har vi valt att referera till de ”ansiktslösa” personerna på detta sätt.

Vi har valt att inrikta oss på små och medelstora företag. I detta arbete definierar vi detta som 
företag med upp till 300 anställda. Vi gör inga skillnader för företag som agerar på lokal, 
regional och nationell nivå.

Vi definierar event som: ”Att kommunicera valda meddelanden till befintliga och/eller 
potentiella kunder genom ett strategiskt utformat evenemang eller händelse, i syfte att 
påverka målgruppen för att nå kvantitativa och/eller kvalitativa mål”. Litteraturen kan skilja 
på event och mässor, men i detta arbete sorterar vi in mässor under det vidare begreppet 
event. Med mässor menar vi här ett arrangemang där flera företag visar upp sin verksamhet på 
en avgränsad plats i syfte att öka försäljningen, skapa relationer, stärka varumärket eller 
dylikt. Däremot har vi valt att utesluta sponsring ur begreppet event, av den anledning som vi 
redogjort för i kapitlet ”Avgränsningar”. Med sponsring avser vi att köpa en reklamplats i 
samband med ett event som företaget inte kan kontrollera och som arrangeras av andra 
organisationer.

I arbetet använder vi olika benämningar för olika typer av konsultbyråer. Med 
kommunikationsbyråer avser vi samtliga typer av byråer som arbetar med marknadsföring 
eller –kommunikation, till exempel via event, annonsering eller webbsidor. Reklambyråer 
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syftar till byråer som anlitas för att skapa reklamkampanjer, annonser eller liknande. 
Eventbyråer är de byråer som fokuserar på att arrangera event som en del av företagens 
marknadsföring.
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2. Teoretisk metod
I det här kapitlet redogör vi för den förförståelse vi har fått genom våra studier. Vi 
konstaterar att vi läst mycket om relationsmarknadsföring, men att event som del av 
relationsmarknadsföringen inte berörts i större utsträckning. Med hänvisning till vår 
frågeställning och vårt syfte beskriver vi den kunskapssyn, hermeneutiken, som vi upplever 
som den bäst lämpade för detta arbete och även vilket angreppssätt, det induktiva, vi valt. Vi 
avslutar kapitlet med att redogöra för vår litteratursökning som grundar sig på de 
sökmetoder som Universitetsbiblioteket i Umeå kan erbjuda och den kritik som kan riktas mot 
den litteratur som vi valt. Bland annat uppmärksammar vi ett par böcker som inte har ett 
teoretiskt, utan upplevelsebaserat, angreppssätt.

2.1 Teoretisk förförståelse
Teoretisk förförståelse är den teoretiska uppfattning om ämnet som forskaren har fått genom 
sin utbildning eller på annat sätt kommit i kontakt med. Den bildar en utgångspunkt för 
studien som forskaren upplever som objektiv trots att den inte är det. (Holme och Solvang 
1996 s 95f) För att undvika att denna påverkan går obemärkt förbi är det viktigt att den 
teoretiska förförståelsen beskrivs.

I vår utbildning har vi på flera kurser berört ämnet relationsmarknadsföring. Framställningen 
har varit övergripande och inte så mycket gått in på specifika metoder som förklarat vad det är 
och hur företag kan vinna på ett relationsinriktat angreppssätt. Därför upplevde vi att vi hade 
en uppfattning om begreppet relationsmarknadsföring och dess fördelar, medan vi inte kände 
till mycket om event som marknadsföringsverktyg. Vi beslöt oss därför för att läsa in oss på 
ämnet under den första veckan för att bilda oss en uppfattning om vad som var viktigt och vad 
vi kunde lägga åt sidan. När vi började skriva upplevde vi att vi hade god översikt på ämnet. 
Vår uppfattning om eventmarknadsföring formade sig till att bli väldigt positiv. Med grund i 
det vi läst i böcker och artiklar samt det Carina Löfroth berättat tyckte vi att event var en bra 
men delvis åsidosatt marknadsföringsmetod. Vi insåg styrkorna i att träffa sina kunder öga 
mot öga och genom en upplevelse kunna ge dem en bild av företaget. Vi blev också medvetna 
om att många företag inte vet hur verktyget ska användas eller vilka fördelar det kan ge. 
Därför kan vår positiva inställning få en dubbel verkan. Dels har vi den positiva uppfattningen 
om ämnet i sig, dels kan det tänkas att vi vill agera ”missionärer” och inspirera företag att 
använda denna metod eftersom få gör det. Vi har försökt hålla oss ”neutrala” genom att ta upp 
både positiva och negativa aspekter i vår teori och att belysa att event och 
relationsmarknadsföring är en del av promotionmixen som inte lämpar sig för alla. En fördel 
med att vara två författare är att vi har kunnat diskutera med varandra inför exempelvis 
intervjuerna och då kunnat justera sådant vi tyckte hade en alltför positiv ton. På så sätt har vi 
reducerat effekten av vår positiva syn och ökat neutraliteten i uppsatsen.

2.2 Kunskapssyn
Kunskapssynen brukar delas in i två grova kategorier: hermeneutik och positivism. Det 
hermeneutiska synsättet är förklarande i sin natur och understryker människans subjektiva 
tolkningar medan det positivistiska har en naturvetenskaplig och objektiv ansats. (Lindholm 
1999 s 53, 68, 72; Bryman 2001 s 24ff)
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Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer. Då vi vill få en förståelse för varför våra 
respondenter inte använder eventmarknadsföring kommer vi att se genom den tolkande 
kunskapssynens glasögon. Bryman (2001 s 25) tar upp kritik mot positivismens synsätt och 
säger att ”… samhällsvetenskapens studieobjekt – människor och dess institutioner – i 
grunden skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt”. Det är på grund av detta, 
människans tolkningar av sin verklighet till skillnad mot naturvetenskapens matematiska 
beräkningar, som gör att vi använder ett hermeneutiskt synsätt i denna studie. På så sätt kan vi 
komma åt orsaken bakom beteendet samt få indikationer på hur beteendet kan förändras. 
Därigenom skapas goda förutsättningar för att kunna ge Jag, Carina rekommendationer för 
hur företaget kan öka efterfrågan på sina tjänster.

Vi vill poängtera att denna uppsats bygger på tolkningar i flera steg. Utifrån vår förförståelse 
har vi valt ut teorier som vi anser är relevanta. Teorierna ligger till grund för hur vi utformat 
intervjuerna. Intervjuerna är i sin tur beroende på hur respondenterna tolkar frågorna och 
analysen på hur vi tolkar respondenternas svar. Det är alltså många tolkningar som måste 
göras för att detta arbete ska färdigställas och i varje tolkning kan fel inträffa som påverkar de 
slutliga resultaten. Exakt hur dessa tolkningar påverkar uppsatsen är svårt att säga, men det är 
något vi har varit medvetna om under arbetsgången. Genom att diskutera sinsemellan 
exempelvis vad en författare åsyftat i en artikel eller hur respondenternas svar bör tolkas har 
vi försökt eliminera så många tolkningsfel som möjligt. Detta är ändå något som vi ber 
läsaren ha i åtanke när han läser detta arbete. 

2.3 Angreppssätt
I sin studie kan forskare antingen generera teorier eller pröva en teori genom att testa en eller 
flera hypoteser. Teoriprövning är ett deduktivt angreppssätt. Här utgår forskaren från en teori 
och ställer sedan upp hypoteser som bekräftas eller förkastas genom empIngridk forskning. 
Det leder eventuellt till att teorin omformuleras. Ett teorigenererande angreppssätt är 
induktivt. Här vänds processen så att forskaren utgår från sina observationer och formulerar 
därefter en ”teori” som ofta inte är mer än empIngridka generaliseringar. En forskare brukar 
välja ett angreppssätt som det huvudsakliga, men kommer ofta in på det andra i sin studie. 
(Bryman 2001 s 20-23) Abduktionen är ett angreppssätt som kombinerar det deduktiva och 
det induktiva sättet. Om forskaren använder ett abduktivt sätt växlar han mellan teori och 
empiri, men eftersom ett starkt drag i denna metod är att forskaren prövar hypoteser genom 
empIngridka studier kan abduktionen sägas ha ett deduktivt fokus. (Johansson Lindfors 1993 
s 154)

Det induktiva angreppssättet brukar gå hand i hand med en hermeneutisk kunskapssyn. 
Respondenternas åsikter är det centrala i vår undersökning och våra resultat kommer att 
bygga på analyser av dem. Därför kan vi säga att vi utgår från våra observationer och 
utvecklar embryon till teorier som kommer ta sig uttrycket av indikationer på hur en 
eventbyrå kan arbeta med sin marknad i Norrland. Vi ser också starka inslag av abduktion i 
vårt arbete då vi gått mellan empiri och teori under arbetet. Själva ser vi teorikapitlet snarare 
som en bakgrund till den diskussion som senare kommer att föras om respondenternas svar än 
en utgångspunkt för en hypotes som ska prövas, vilket är utmärkande för både abduktion och 
deduktion. Därför menar vi att vårt huvudsakliga angreppssätt är det induktiva.

I figur 2.1 beskriver vi den arbetsgång som vi använt oss av i detta arbete. Där kan vi se hur vi 
tagit avstamp i empirin genom att diskutera med Carina om eventmarknaden. Utifrån 
diskussionen valde vi frågeställning samt teori som vi ansåg var relevant för frågeställningen 
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för att sedan dyka ner i empirin och genomföra våra intervjuer. Då vi genomfört intervjuerna 
insåg vi att teorin behövde kompletteras för att vi skulle kunna genomföra analysen ordentligt. 
Genom att diskutera och analysera internt har vi rört oss mot empirin igen. Tillslut har 
uppsatsen landat i ett antal rekommendationer som är grundade i respondenternas svar. Dessa 
rekommendationer ligger någonstans mitt emellan empiri och teori.

Figur 2.1: ”Vårt arbetssätt”

2.4 Litteratursökning
Beroende på hur väl forskaren är bekant med ämnet kommer processen med att söka teorier 
till sitt arbete att se olika ut. Ju mindre han vet om ämnet desto mer tid kommer han lägga på 
att söka teorier. (Holme och Solvang 1996 s 95f) För oss tog litteratursökningen relativt lång 
tid då vi ville sätta oss in i ämnet och läsa på. De böcker och artiklar som vi använt oss av är 
därför noggrant utvalda.

Vi började med att söka böcker i Universitetsbibliotekets databas genom att söka på ordet 
”event”. Vi fick då 160 träffar och upplevde träfflistan som alltför bred för att gå igenom. 
Genom att lägga till ordet ”marketing” smalnade vi av antalet träffar till nio stycken. Flera 
titlar var intressanta nog att läsa. Vi prövade också att söka på ord som ”evenemang” och 
”eventmarknadsföring” och hittade ett fåtal intressanta böcker. När vi läst in oss på ämnet 
sökte vi också på orden ”upplevelser” och ”marknadsföring” i samma sökning och det 
engelska ”experiental”. Anledningen till att vi sökte på ordet upplevelser är att 
upplevelsemarknadsföring och eventmarknadsföring är nära besläktade. Vissa använder orden 
synonymt medan andra menar att eventmarknadsföring är en typ av 
upplevelsemarknadsföring.

När det gäller sökningen av artiklar använde vi oss främst av artikeldatabasen Business 
Source Premier. Vi sökte på ord som ”event” (154 461 träffar), ”event marketing” (17 423 
träffar), ”relationship marketing” (22 573 träffar). På grund av de ohanterligt långa 
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träfflistorna ville vi smalna av vår sökning genom att lägga till citationstecken för att söka på 
det exakta begreppet och valde att endast söka artiklar ur akademiska magasin. På så vis 
minskade träffarna till 143 för ”event marketing” vilket gav en mer överskådlig lista. Vi 
hittade artiklar som vi, efter att ha läst abstracten, ansåg var väldigt relevanta för vårt arbete 
med hänsyn till vår frågeställning och syfte. Ett exempel på detta är Whelan och Wolfeils 
”Communicating brands through engagement with ’lived’ experiences” som handlar om hur 
företag kan använda event för att stärka sina varumärken. Genom att läsa abstracten kom vi 
också över andra begrepp, som ”experiential marketing”, som ledde till ytterligare sökningar. 
Många abstract vittnade om att forskare ser eventmarknadsföring och sponsring som 
synonymt. Själva vill vi skilja på event och sponsring eftersom det i första hand är 
egenproducerade evenemang som Jag Carina arbetar med och vi anser att det finns en 
väsentlig skillnad mellan dem. Därför beslöt vi oss för att utesluta begreppet sponsring, vilket 
vi har behandlat i våra avgränsningar. Vi hittade också vissa artiklar genom att studera 
källhänvisningarna i andra artiklar vi funnit intressanta. På så sätt fick vi också bekräftat att 
vissa av författarna som vi valt ut är kända och insatta på området, eftersom deras namn 
förekom i flera artiklar.

2.5 Källkritik
Något att ha i åtanke gällande hela arbetet är att uppsatsen skrivs på uppdrag. Att skriva på 
uppdrag innebär en fin balansgång mellan uppdragsgivarens intressen och att skapa en bra 
uppsats ur en vetenskaplig synvinkel. Dessa två faktorer behöver inte stå i strid med varandra, 
men skillnader finns mellan att göra en marknadsundersökning och en vetenskaplig 
undersökning. Därför finns alltid risken att uppdragsgivaren försöker styra uppsatsen mot att 
bli en bra marknadsundersökning på bekostnad av de vetenskapliga kriterierna. När det gäller 
den teoretiska metoden kan det ta uttryck i att författarna exempelvis väljer att utesluta 
litteratur som inte passar uppdragsgivarens intressen. Det speglar sig också i övriga delar av 
uppsatsen, som hur intervjumallen formas eller vilka slutsatser som dras. I vårt fall upplever 
vi inte detta som ett problem. Uppdragsgivaren Jag, Carina har gett oss väldigt fria tyglar. 
Något vi menar belyser detta väldigt starkt är det faktum att Carina inte alls lade sig i vad vi 
skulle studera inom området event utan var noggrann med att vi själva skulle välja uppsatsens 
frågeställning och syfte utifrån våra egna intressen. Istället för att bestå av pekpinnar har 
kontakten med Carina varit allmänna diskussioner som utgjort en grund för hur vi valt att 
styra arbetet. Vi tror därför att arbetet inte påverkats av Carinas intressen så mycket som våra 
egna.

När en person återger och sammanfattar information kommer den alltid, oavsett intentioner, 
att färgas på något sätt. Även om personen återger informationen korrekt i dess ursprungliga 
ordalydelse kommer han att välja ut delar av den vilket gör att sammanfattningen blir 
snedvriden. Ett annat problem är givetvis att personen missuppfattat informationen och 
återger den felaktigt. Detta är något som alltid ska hållas i åtanke när man skriver eller läser 
en text med sammanfattad information. I detta arbete betyder det att det finns en risk att 
teorier färgats av författarnas förmåga att förstå och återge dem, trots att ett neutralt 
förhållningssätt eftersträvats.

De flesta böcker och artiklar vi använt oss av är skrivna av utländska författare och baserade 
på utländska undersökningar, främst i USA. Detta kan ha påverkan på arbetet, men på vilket 
sätt är svårt att säga. Beroende på om resultaten är generaliserbara utöver det sammanhang, 
kultur och land som de skapades i kan de vara mer eller mindre giltiga för svenska företag. 
Trots att vi menar att de svenska och amerikanska kulturerna är väldigt likartade torde 
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skillnader mellan länderna finnas och spela in på vår studie. Vi tror dock att skillnaderna inte 
är så stora att teorierna inte kan användas eftersom den svenska eventmarknadsföringen är 
hämtad från den amerikanska modellen. Därför ser vi litteraturen som en relevant referensram 
att ställas mot våra empIngridka resultat.

Två av de böcker som vi har använt oss av i detta arbete, Lanner och Söderbergs ”För 50 000 
skojar vi till det lite” och ”Upplevelsebaserad kommunikation” av Örnbo et al, upplever vi 
som baserade mer på författarnas erfarenhet än akademiska teorier. Detta kan ses som en 
svaghet i vårt arbete, men vi valde dessa böcker eftersom vi upplevde att de har en annan 
styrka som böcker med mer vetenskaplig inriktning ofta saknar. Akademiska böcker och teori 
är i allmänhet välgrundade. Det ligger mycket forskning och tankeverksamhet bakom 
teorierna som i många fall beskriver verkligheten bra. Vi menar dock att det ibland kan bli 
alltför abstrakt och hamna för långt bort från den dagliga verksamheten i ett företag. Därför 
ville vi, framför allt i vår beskrivning av evenemangsmarknadsföring som utgör den mest 
konkreta delen och det teorikapitlet mynnar ut i, också beskriva verkligheten som den 
uppfattas av yrkesverksamma. Förutom att vi tror att det i allmänhet är nyttigt att blanda 
akademiska källor med de som ligger närmre företagens vardag, menar vi att det är motiverat 
att komplettera den teoretiska referensramen med dessa källor eftersom undersökningen 
skrivs för en eventbyrå.

Generellt finns få böcker som behandlar eventmarknadsföring ur ett akademiskt perspektiv. 
Vi ser dock stora likheter i teorierna trots att det skiljer nästan ett decennium mellan de två 
event marketing-böckerna vi huvudsakligen har använt. Behrer och Larssons teoretiska bok 
och är skriven 1998 tar upp liknande strukturer för event som Lanner och Söderbergs mer 
erfarenhetsbaserade bok från 2006. Detta anser vi motiverar att använda även Lanner och 
Söderbergs bok.

Thurén (1997 s 12, 26, 34, 63) ställer upp ett antal kriterier som författaren bör granska innan 
han använder en källa. Källan ska vara äkta och inte förfalskad. Den ska vara så samtida som 
möjligt för att risken att innehållet har ändrats på grund av glömska ska vara så liten som 
möjligt. Innehållet ska inte vara beroende av någon annan källa, informationen får alltså inte 
gå i flera led. Källan får inte själv vara part i det den behandlar då den troligen har påverkats 
av författarens åsikter. Utifrån dessa kriterier känner vi oss säkra på våra källor. 

De flesta böcker och artiklar har vi funnit genom sökvägarna på Universitetsbiblioteket i 
Umeå. Vi hittar ingenting i böckerna eller artiklarna som tyder på att det kan vara falska
källor, och finner det i överlag otroligt att böcker och artiklar på stora och väl ansedda förlag 
och magasin som dessutom behandlar kända författare och teorier har förfalskats. Vad gäller 
tidskriteriet behandlar vår litteratur överlag aktuell forskning och aktuella exempel, framför 
allt är artiklarna och de upplevelsebaserade böckerna samtida. Vi kan se vissa drag av äldre 
teorier i några böcker, exempelvis Kotlers ”Principles of Marketing”. Vi tror dock inte att de 
teorier som utvecklades för ett antal tiotal år sedan och som fortfarande är så betydelsefulla att 
de platsar i dagens böcker har förvanskats vare sig på grund av glömska eller något annat. 
Däremot ser vi många av våra källor som är beroende av andra källor. Eftersom vi anser att 
nya bidrag till vetenskapen ska vara väl grundad i tidigare forskning ser vi detta som en 
nödvändighet för att teorierna ska vara trovärdiga. Eftersom forskare måste hänvisa till andra 
forskare för att bygga upp en problembakgrund tolkar vi detta kriterium som att forskaren 
själv ska gå till ursprungskällan och inte hänvisa till någon som i sin tur hänvisar vidare. Den 
vetenskapliga litteratur som vi valt har långa källförteckningar, och så vitt vi kan uttyda har 
författarna varit noggranna med att själva kontrollera ursprungskällorna. Det vi kan uppleva 
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som ett problem är det sista kriteriet, tendenskriteriet, som säger att källan inte själv ska vara 
inblandad i det den berättar om. En forskare blir alltid engagerad i det ämne han studerar. 
Detta är något som bör hållas i åtanke, men det är också något som är svårt att bedöma 
effekterna av och som forskaren inte kan göra mycket åt.

Vissa av böckerna är förhållandevis gamla. Bland annat kunde vi i Grönroos bok från 1996 
läsa om hur relationsmarknadsföring som synsätt höll på att bryta fram, vilket vittnade om en 
annan tid än i dag då det är ett välkänt och populärt begrepp. Vi har dock varit medvetna om 
detta och endast använt de teorier som vi i modernare litteratur kan se fortfarande är aktuella. 
I fallet med Grönroos valde vi att använda hans bok, då vi ser den som representativ för 1990-
talet, i översikten på hur de teoretiska strömningarna har skiftat. Det är uppenbart att synen 
utvecklats ytterligare sedan boken författades. De metodikböcker vi använt oss av är äldre än 
marknadsföringslitteraturen och är överlag daterade på 1990-talet. Detta ser vi inte som en 
nackdel då teorierna gällande forskningsmetodik inte utvecklats särskilt mycket sedan dess. 
Metodik är ett ämne som håller på traditionerna. Förutom i metodiklitteraturen ser vi tydliga 
tecken på detta när vi studerar andra studenters uppsatser såväl från 1990-talet som samtida 
och vi kan konstatera att det inte är mycket som förändrats på området.  

Behrer och Larsson (1998 s 121ff) använder en modell om kommunikation som beskriver hur 
bruset i kommunikationen minskar i ett event i jämförelse med andra kanaler, som 
annonsering. I modellen verkar det som att bruset försvinner fullkomligt från 
kommunikationsprocessen genom att använda event. I texten finns dock en svag antydan att 
det endast handlar om bruset som finns i mediet i sig, vilket är en av flera typer brus. Genom 
att träffa kunden öga mot öga försvinner förvisso bruset i mediet, men andra typer av brus 
finns fortfarande kvar, som att missförstå eller att höra fel. I modellen framgår inte detta, och 
det framgår inte heller med tydlighet i Behrer och Larssons text. Detta ger en skev bild av 
eventets fördelar, då denna fördel blir oproportionerligt stor. Vi menar dock att modellerna på 
ett bra sätt förklarar hur denna del av det totala bruset försvinner genom ett event, och därför 
har vi valt att använda dem. Vi har också valt att tydligare än författarna poängtera att det 
endast gäller denna typ av brus.
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3. Teoretiskt ramverk
I detta kapitel redogör vi för teorier som är relevanta för eventmarknadsföring. Vi börjar med 
att beskriva den förändring i synen på marknadsföring som just nu tar plats på marknaden 
och i forskningen. Enligt den nya skolan ska företagen använda ett mer relationsinriktat 
angreppssätt, och det kan de göra genom relationsmarknadsföring. Företagen kan skapa 
relationer till sina kunder och på så sätt göra dem lojalare, vilket i sin tur för många positiva 
effekter med sig. Ett sätt att underhålla relationen till kunden är att göra honom medveten om 
företagets varumärke och skapa en positiv bild av märket. Marknadsföraren kan skapa 
upplevelser för kunderna och på så sätt få kunden att minnas varumärket bättre. 
Eventmarknadsföring är en metod som kan binda alla bitar samman. Genom att ge kunden en 
upplevelse i ett event kan företaget skapa medvetenhet om märket och bygga på relationer. 
För att hjälpa läsaren att få en översikt på hur vi har lagt upp teoriavsnittet presenterar vi i 
början en översiktsmodell för vår teori. Modellen kommer att återkomma och byggas på 
allteftersom i uppsatsen.

Figur 3.1: ”Teoretisk översikt”

3.1 En ny syn på marknadsföring
Många författare menar att en ny skola inom marknadsföring håller på att formas och detta är 
på sätt och vis är grunden till hela vårt arbete. I den nya skolan, som vi strax ska redogöra för, 
har nya verktyg vuxit fram och event är ett av dessa verktyg. Vargo och Lusch (2004 s 1-17) 
menar att vi rör oss mot ett servicecentrerat synsätt där alla produkter ska ses som tjänster. 
Oavsett om kunden köper en produkt eller en tjänst är det alltid specialiserad kunskap som 
handlas med – pengar är bara verktyg i en bytesprocess. Att köpa en tvättmaskin är att köpa 
specialiserad kunskap om hur en tvättmaskin ska produceras och vilka funktioner den ska ha. 
Anledningen till köpet är att kunden är i behov av en tjänst, i det här fallet att tvätta kläder. 
Företaget kan bara ge kunden värdeförslag eftersom kunden är medproducent och själv skapar 
det upplevda kundvärdet. Det här betyder att det servicecentrerade synsättet måste vara kund-
och relationsorienterat. Istället för att få kunden att köpa det företaget säljer, bör företaget 
anpassa sina produkter efter kundens behov och på så sätt vinna långsiktiga fördelar på 
marknaden. Det bör också skapa relationer till kunderna för att kunna behålla dem i företaget. 
I författarnas resonemang ser vi att detta nya synsätt spänner över alla branscher, då både 
produkter och tjänster ska ses som en service. Detta motiverar att vi i vårt urval av 
respondenter, som vi kommer att gå in på i kapitel 4.4, har valt att inkludera både produkt-
och serviceföretag trots att litteraturen brukar betona att det är serviceföretag som ska 
använda sig av relationer. Grönroos (1996 s 9f) beskriver de teoretiska och marknadsbaserade 
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strömmar som härskade fram till mitten av 90-talet som väldigt fokuserade på utbytet mellan 
värdeföremål, som pengar och produkter. Det centrala var att underlätta för enskilda byten att 
komma till stånd. Denna typ av marknadsföring kallas transaktionsmarknadsföring. I kontrast 
till den står relationsmarknadsföringen som under den här tidpunkten började bryta fram. Här 
fokuseras det på att åstadkomma och underhålla relationer mellan företag och kund istället för 
enskilda transaktioner.

George S. Day (2004 s 18f) håller med Vargo och Lusch om att en ny syn på marknadsföring 
är nödvändig och menar att trots att det blir allt mer uppenbart att företag bör se på sin 
marknad utifrån det servicecentrerade synsättet är det få som faktiskt gör det i dagsläget. 
Evert Gummesson (Day et al 2004 s 20f) understryker vikten av en relation mellan parterna; 
kunden är expert på vad den behöver och genom en relation där kunskap får flöda mellan 
företaget och kunden kan de tillsammans komma fram till den bästa lösningen. Kunden och 
företaget är då inte längre två parter utan partners. Detta anser vi är en viktig poäng för vårt 
arbete. Som vi kommer att diskutera längre ner i teoriavsnittet är event en relationsbyggande 
åtgärd. Gummessons uppfattning om att parterna på marknaden bör bli partners anser vi 
sammanfattar det nya synsättet och vi ser eventet som en metod till att åstadkomma fler 
partners på marknaden. Blomqvist et al (2004 s 59) menar att kunddialogen är viktig och att 
den kan ersätta masskommunikationen som tidigare var förhärskande. Att föra en dialog med 
kunden har tre användningsområden: att förbereda och underlätta kundmöten, att stödja 
relationen mellan företag och kund och bygga varumärket. C. K. Prahalad (Day et al 2004 s 
23) menar att det nu finns fem faser där företag kan bygga på relationerna med sina kunder. 
Den första fasen består i att väcka känslor genom sin annonsering. Nästa steg blir att 
involvera kunderna i självbetjäning på exempelvis bensinstationer. Den tredje fasen är att 
iscensätta en händelse som kunden får uppleva under företagets förutsättningar. Det fjärde 
steget är att kunden själv löser ett problem och navigerar sig i företagets system, exempelvis i 
ett telefonbaserat kundtjänstsystem. Den femte och sista fasen handlar om att kunden är 
delaktig i att skapa designen och producera produkten. Prahalad menar att kunder nu börjar 
kräva utökat samarbete med företagen och baserar det på tre drivande krafter. Intensivare 
förbindelser som gör att kunderna är mer välinformerade, att teknologier smälter samman och 
att information globaliseras.

Enligt Wendy Gordon (2006 s 7-25) kan en faktisk förändring i sättet att utföra 
marknadsföring vara längre bort än vad forskarna vill göra gällande. Hon menar att människor 
i allmänhet inte tycker om förändring och är benägna att hålla fast vid gamla teorier trots att 
nya undersökningar visar att marknadsförare bör använda andra metoder. Det finns två 
orsaker till motståndet mot nya tankemodeller; ett stort behov av att mäta effekten av insatser 
och en stark ovilja att förlora något. Att mista något ger dubbelt så stor psykologisk effekt 
som att få något annat, likvärdigt med det som förlorades. Detta ser vi som en möjlig orsak till 
de skillnader på marknaderna i Stockholm och Umeå som vår uppdragsgivare Carina belyser. 
Därmed är detta också en nyckel till att svara på vår problemformulering och hitta sätt att öka 
efterfrågan. Gordon fortsätter med att argumentera för att marknadsförare bör släppa det 
krampaktiga greppet om annonsering, som under 1980-talet var så populärt, och istället lyfta 
blicken mot nya metoder. Nu handlar det om att bygga varumärken och det sker genom en 
mängd aktiviteter, på Internet, genom PR, upplevelser, design och så vidare. Kunder bygger 
sin uppfattning om ett märke långt ifrån uteslutande på annonser och traditionell reklam utan 
också på möten med märket i många olika sammanhang.

Även i företagens vardag har förändringar blivit tydliga. De allra flesta företag är i dag 
medvetna om vikten av att synas och höras. Det har i sin tur lett till att det så kallade 
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mediebruset vuxit enormt på senare år och konkurrensen om att nå ut med sitt budskap är 
stenhård. Mediebruset är inte ett nytt problem; enligt Kronvall och Törnros (1998 s 2)
upplevde många företag liknande problem under slutet av 1990-talet. Vad som skiljer 
gårdagens brus från dagens är de nya kommunikationskanalerna. Postma (1993 s 4) menar att 
mediebruset och en kraftigt ökad geografisk spridning av målgrupperna inte behöver innebära 
hinder för företaget. Bland annat hävdar han att det är lättare att skapa personliga relationer 
trots en stor spridning när exempelvis dataprogram kan lagra människors ”livsstilar”. Därmed 
kan företag lätt göra en sökning på den målgrupp som de intresserar sig för och sedan skicka 
ut ett riktat meddelande mot den målgruppen. Lanner och Söderberg (2006 s 15) menar att 
den här förändringen har gjort att företag måste hitta nya sätt för att nå ut till sin målgrupp när 
de arbetar med sin promotionmix. Oavsett vilken fot företaget står på, den nya 
servicecentrerade skolan eller den andra som innebär att kabla ut ett budskap, bör företag 
arbeta med en strategisk plan för sin marknadsföring. Kotler et al (2002 s 76) tar upp fördelar 
med att ha en typ av formell planering som gäller för alla typer av företag oavsett ålder och 
storlek. De menar att genom planering uppmuntras företaget att arbeta strategiskt, möjliggör 
tydligare mål samt att företagets resurser kan utnyttjas mer effektivt. På så sätt kan företaget 
lättare förebygga eller förutspå nya hot eller förändringar i företagets omgivning. Ett problem 
som vi nämnt tidigare är det enorma mediebrus som vuxit fram och gjort det svårt för företag 
att nå ut med sitt budskap. Lanner och Söderberg (2006 s 15) säger också att allt fler 
konsumenter bekräftar i undersökningar att de exempelvis inte tittar på tv-reklam eller kastar 
reklam i soporna utan att läsa den vilket bör leda till någon slags av motreaktion från 
företagen att försöka nå ut. Detta ser vi som ett tecken på att nya metoder krävs på 
marknaden.

Det vi visat ovan är att företaget kan ta ett steg närmare det servicecentrerade synsättet genom 
att fokusera på relationer istället för transaktioner. En relation mellan kund och företag skapar 
en plattform där ett utbyte av idéer och åsikter kan äga rum mellan parterna. Genom 
relationen kan de aktiviteter som Vargo och Lusch (2004 s 18-27) beskriver äga rum.

3.2 Relationsmarknadsföring
Relationsmarknadsföring handlar om att företaget arbetar för att behålla de kunder det har. 
Lyckas ett företag behålla ytterligare några få procent ökar vinsten markant, delvis på grund 
av att det är mindre kostsamt för företaget att behålla gamla än att attrahera nya kunder.  
Förutom de finansiella fördelarna kan både företaget och kunden få bland annat sociala 
fördelar, genom att kunden och företagets representant bekantar sig, och strukturella fördelar, 
som att kunden är bekant med hur företaget har byggt upp sin hemsida. Konkret kan det för 
företaget innebära att använda metoder som att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till sina 
kunder eller att intressera sig för kunden och på så vis skapa sociala band. (Grönroos 1996, s 
9-15; Kotler et al 2002 s 405ff; Blomqvist et al 2004 s 153) Zeithaml et al (2006 s 178) citerar 
James Schorr, marknadsförare på Holiday Inns, som beskriver sin hinkteori. 
Marknadsföringsinsatser som annonsering och försäljningsprogram kan liknas vid att hälla 
kunder i företagets hink. Problemet är att det är ett hål i botten på hinken. Om hålet blir för
stort kommer färre kunder in i företaget än vad som rinner ut, och det betyder att hinken så 
småningom blir torr, eller för att tala i klartext – företaget går i konkurs. 
Relationsmarknadsföring är ett sätt att laga hålet och hålla kvar kunderna hos företaget. 
Blomqvist et al (2004 s 40ff) beskriver kundmötet som det centrala i relationsmarknadsföring. 
Det är genom att möta kunden som relationer kan skapas och utvecklas och utifrån mötet 
skapas ett kundvärde som kan vara både positivt och negativt. Med kundmöten menas här 
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både direkta möten där företag och kund kommer i kontakt med varandra, öga mot öga, och 
indirekta möten, genom exempelvis reklam och broschyrer.

Grönroos (1996 s 11f) menar att det är naturligt och uppenbart att alla serviceföretag bör 
använda relationsmarknadsföring. Genom att köpa en tjänst kommer konsumenten alltid i 
kontakt med företagsrepresentanter. I den kontakten uppstår alltid en slags relation, som kan 
uppfattas positivt eller negativt av kunden. För att behålla sina kunder är det därför viktigt att 
arbeta på relationerna med dem. Brian Kinard och Michael Capella (2006 s 359-368) håller 
inte med. De framför i sin artikel att relationsmarknadsföring inte lämpar sig för alla typer av 
service. Det är framför allt i branscher där kunden är väldigt involverad i servicen och 
delaktig i resultatet, exempelvis i frisörbranschen, som relationer uppfattas som givande. I 
branscher med ett mer standardiserat erbjudande, exempelvis snabbmatskedjor, är relationer 
inte lika viktigt, ibland till och med inte önskvärt, för kunden. Relationsmarknadsföring ska 
vara lönsam och lätt att implementera för företaget, i vissa fall överstiger kostnaderna för att 
arbeta med relationer intäkterna som kommer av det. Därför bör inte relationer användas som 
en universell lösning i marknadsföring. Det är när serviceerbjudandet upplevs som 
fördelaktigt av båda parter, i branscher som erbjuder en produkt som har effekter för kundens 
självförtroende och när kunden uppfattar att kostnaderna är höga för att byta företag som 
relationsmarknadsföring fungerar bäst. I dessa fall för relationerna med sig flera fördelar för 
företaget, som lojalitet, att kunden pratar positivt om företaget för sina vänner och att kunden 
blir mer nöjd med företaget. 

Robert Morgan och Shelby Hunt (1999 s 281-290) menar att även om 
relationsmarknadsföring kan ge stora fördelar ska företag akta sig för att använda den här 
taktiken om den inte leder till hållbara fördelar gentemot konkurrenterna. De menar att företag 
bör fundera på det strategiska värdet av att bygga relationer med sina kunder och hur de kan 
använda relationer som konkurrensmedel. De varnar särskilt för två typer av fallgropar. Det 
första är att beslutsfattare ska undvika att låta relationsfrämjande åtgärder stå i vägen för 
andra strategiska insatser. Istället för att satsa resurser på att hålla relationer som inte gynnar 
företaget vid liv bör resurserna omdirigeras till andra investeringsmöjligheter med större 
avkastning. Den andra fällan är att relationen blir asymmetrisk. När den ena parten är mer 
beroende av de fördelar som relationen ger, är det vanligt att den andra parten drar nytta av 
det. De relationer som är i obalans bryts ofta ner genom att den starkare parten minskar sitt 
engagemang i relationen. För att skapa givande relationer är det viktigt att företag analyserar 
tre aspekter. För det första, vad vill företaget vinna genom relationerna? För det andra, vilka 
partners lämpar sig bäst för relationer ur exempelvis ekonomiska och strategiska perspektiv? 
Och för det tredje, hur varaktiga är de fördelar som företagen får genom att använda sig av 
relationsmarknadsföring? Vi nämnde tidigare att det i litteraturen främst har varit 
serviceföretag som har behandlats när det gäller relationsmarknadsföring. Bland andra 
Grönroos har varit en stor förespråkare för serviceföretagets arbete med relationer. Vi menar, 
med stöd av Vargo och Luschs artikel som vi inledde teorikapitlet med, att 
relationsmarknadsföring är viktigt även för produktföretag. Då event är en relationsinriktad 
marknadsföringsmetod (Lanner och Söderberg 2006 s 24, 27f) menar vi att detta talar för att 
efterfrågan på eventbyråns tjänster bör öka i takt med att företag inser 
relationsmarknadsföringens fördelar. Vi ser dock Kinard och Capellas samt Morgan och 
Hunts resonemang som viktiga för vår uppsats. Innan Jag, Carina kan arbeta med att öka 
efterfrågan måste byrån konstatera att det faktiskt finns ett behov av event, och om det är ett 
relationsinriktat event det handlar om – ett behov av relationsmarknadsföring, i företaget.
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Relationsmarknadsföring brukar också kopplas till företagets varumärke och den image 
företaget har skapat. När kunden genom tidigare erfarenheter vet vad han får när han köper 
det har en relation som baseras på tillit skapats till varumärket. (Dall’Olmo Riley och de 
Chernatony 2000 s 140, 143f) Vi menar att kundens uppfattning av och lojalitet till 
varumärket i vissa fall kan vara en konkretisering av företagets arbete med relationer eftersom 
det är varumärket och inte företaget som de har en relation till.

3.3 Image och varumärke 
Ett starkt varumärke kan betyda mycket för ett företag. Genom att skapa en uppfattning om 
varumärket vet konsumenten redan på förhand vad han får om han väljer en produkt och 
köper därför vissa märken per automatik. I vissa fall kan varumärket, framför allt exklusiva 
märken, till och med skapa mervärde för kunden. Har företaget lyckats skapa ett starkt 
varumärke belönas det med lojala kunder. Relationen till varumärket kan delas in i fyra 
kategorier: omedvetenhet om varumärket, medvetenhet om varumärket, preferens för 
varumärket och lojalitet till varumärket. (Kotler et al 2002 s 469f) Kronvall och Törnros 
(1998 s 2f) säger att kärnan i marknadsföringen ligger i att skapa en image kring företaget och 
dess varumärke. Syftet är att nå ut till sin målgrupp och att differentiera sig från sina 
konkurrenter för att konsumenterna ska välja just dem. Grönroos (1992 s 181f) menar också 
att image är viktigt, då den har åtminstone tre roller att fylla. För det första kommunicerar den 
förväntningar, den hjälper kunderna att sortera och sålla information och så småningom fatta 
ett beslut. För det andra filtrerar den uppfattningen om företaget. Genom en positiv image 
upplever konsumenterna företagets faktiska prestationer som bättre än de annars skulle, och 
vice versa. För det tredje beror kundens uppfattning av image på både förväntningar och 
erfarenheter. En bra upplevelse av en produkt förbättrar varumärkets image och omvänt om 
kunden upplevde produkten som dålig.

Berry (2000 s 128-137) menar att beroende på om företaget säljer produkter eller service 
kommer arbetet med att förstärka varumärket se olika ut. Ett produktföretag kan skapa en 
image för genom exempelvis differentiering, kvalitet eller pris medan ett serviceföretag måste 
skapa en image runt företaget. Det blir kundernas upplevelser av tjänsten och företagets 
kompetens som är det centrala. Det betyder att tjänsteföretag i större utsträckning än 
produktföretag, förutom att alltid prestera i sanningens ögonblick, måste vårda sina 
kundkontakter i varje möte om de vill skapa en positiv image för sina tjänster. I en 
förlängning betyder det att relationsfrämjande åtgärder blir viktiga för företagets image. 
Postma (1993 s 4f) är inne på samma spår när han argumenterar för att kärnan i 
marknadsföringen är att förstärka varumärket. Ett starkt varumärke är fortfarande viktigt men 
företagen måste istället för att använda förlegade metoder vårda relationerna med sina kunder 
eftersom det stärker varumärket. Den gamla skolan där företaget kablade ut ett meddelande 
till marknaden och det accepterades är förbi och nu måste företagen anpassa sig efter 
marknadens behov. Även Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000 s 147) menar att 
verktygen för service- respektive produktföretag blir olika när varumärket ska byggas, men 
understryker att frukterna av arbetet blir desamma. Genom att bekanta sig med ett varumärke 
och dess värden känner sig konsumenten trygg med vad han får genom att köpa märket och 
därför kan en relation som byggs på tillit skapas.

Ett av de mest effektiva sätten att stärka medvetenheten om eller förändra bilden av sitt 
varumärke är att använda sig av upplevelser. (Whelan och Wolfeil 2006 s 313-329) Eftersom 
en upplevelse påverkar människans alla sinnen kommer intrycket att vara starkare om 
budskapet förmedlas genom upplevelser än vad det hade varit om det förmedlas genom 



Hur kan en eventbyrå skapa en ökad efterfrågan på sina tjänster?

19

kanaler som begränsar antalet sinnen som mottagaren upplever budskapet med. (Örnbo et al 
2005 s 35)

3.4 Upplevelsebaserad marknadsföring
Enligt Örnbo et al (2005 s 21) är upplevelsebaserad kommunikation när ”företaget medvetet 
använder fysiska möten och mötesplatser som kommunikationsverktyg för att förstärka 
betydelsen för och relationen till en given målgrupp”. De menar (s 21-27, 35, 51, 68, 96) att 
genom att skapa upplevelser för sina kunder kan företaget påverka deras beteende maximalt. 
Människan och hennes behov har blivit mer emotionella än tidigare. Ett tecken på detta är att 
kunden prioriterar andra värden än rent funktionella, exempelvis värden som reflekteras 
genom varumärken. Eftersom människan lär bäst med alla sinnen kommer upplevelsebaserad 
kommunikation att fastna bättre i kundernas medvetande än enbart exempelvis visuell 
kommunikation. Särskilt händelser där kunden är aktiv och deltar i att skapa upplevelsen får 
stor effekt på mottagaren. Upplevelser skapar trovärdighet i meddelandet, då det kan ses som 
ett bevis och inte bara tomma löften, och efterfrågas allt mer på marknaden. Konsumenterna 
vill bli underhållna och kräver berikande upplevelser i högre utsträckning, vilket kallas 
hedonistisk konsumtion. En förklaring till detta är att människor i det postmoderna samhället 
har en välordnad vardag, och vill då förverkliga sig själva genom upplevelser, som att köpa en 
motorcykel eller tatuera sig. Även Mårtensson (1994 s 16) menar att upplevelsebaserad 
kommunikation har många fördelar och menar att ju fler sinnen som stimuleras, desto bättre 
och konkurrentkraftigare blir meddelandet.

Schmitt (1999 s 55-60) beskriver upplevelsemarknadsföring som en ny typ av marknadsföring 
som kommer att ersätta gamla metoder. Han tar upp tre trender som visar att vi är i behov av 
en ny typ av marknadsföring: den stora mängd information vi utsätts för, att varumärken blir 
allt viktigare och att det mesta runtom oss i och med den ökade betydelsen av varumärken har 
utvecklats till att bli kommunikation och underhållning. Dessa tendenser avspeglas i 
upplevelsemarknadsföringen. Schmitt beskriver fyra kännetecken på att det här synsättet är 
aktuellt. 

1) Fokus ligger på kundens upplevelser. Istället för de funktionella värdena som är ett 
resultat av att koncentrera marknadsföringen på produkten och dess funktioner skapas 
bland annat emotionella och kognitiva värden genom upplevelser. 

2) Fokus på konsumtion som en helhetsbild. Istället för att se till företagets produkter 
som saker ska marknadsföraren se dem som vad de fyller för funktion i helhetsbilden, 
exempelvis kan en hårborste ses som något som används för att vårda sitt yttre. 

3) Konsumenter är både rationella och emotionella. Konsumenter drivs av rationella och 
förnuftiga val men de handlar också på känslomässiga grunder för att tillgodose 
drömmar och ha roligt. 

4) Marknadsföring är komplext. De metoder och verktyg som används kommer inte från 
en ensam metodologisk ideologi utan är kan vara väldigt analytiska likaväl som 
intuitiva eller verbala likaväl som visuella. 

Tillsammans mynnar dessa karaktäristika ut i fem strategiska upplevelsemoduler som bör 
användas inom marknadsföringen. Konsumenten ska i en kampanj antingen förnimma med 
sina sinnen, uppleva saker emotionellt, tänka genom att lösa problem, agera fysiskt och 
beteendemässigt eller kunna relatera kampanjen till sina referensgrupper. Detta ser vi som 
viktiga slutsatser för vårt arbete då vi ser eventet som en metod som kan uppfylla de fem 
strategiska upplevelsemodulerna. Om Schmitt har rätt och upplevelsemarknadsföring kommer 
att ersätta den traditionella marknadsföringen ser vi stora möjligheter för Jag, Carina att öka 
sin försäljning på sikt.
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Whelan och Wolfeil (2006 s 313-329) menar att företag kan öka lojaliteten till ett varumärke 
genom att använda sig av upplevelser i sin marknadsföring eftersom upplevelser innebär ökat 
värde för konsumenten. De här relationerna bygger på emotionella band och tillit mellan kund 
och företag och förmedlas genom företagets varumärke. Därför bör uppmärksamhet riktas 
från de traditionella marknadsföringsverktygen som direkt marknadsföring och annonsering 
till de nya, upplevelsebaserade verktygen. Däremot bör beslutsfattarna komma ihåg att inga 
upplevelser inte kan massproduceras, utan att varje kund som kommer i kontakt med ett event 
skapar sin egen upplevelse – företaget kan bara skapa en plattform som kunden bygger sina 
upplevelser från. Även detta, att event inte ska massproduceras, är något som talar för en ökad 
försäljning för Jag, Carina. I dag är event fortfarande en relativt ny metod och, som Carina 
själv säger, företagen vet överlag inte hur den ska användas. Därför torde företag göra många 
fel till en början genom att till exempel kopiera event. Så småningom antar vi att en större 
medvetenhet växer fram, vilket borgar för att eventbyråers kompetens värdesätts i högre grad.

Den kanske mest självklara formen av upplevelsebaserad marknadsföring är 
eventmarknadsföringen, där företaget förmedlar sitt budskap genom ett event.

3.5 Eventmarknadsföring
På senare år har det vuxit fram många nya sätt för företag att marknadsföra sig. Ett av dem är 
event som egentligen inte är någon ny företeelse utan snarare en ny etikett på jippon. Ett jippo 
kan beskrivas som spektakulära tillställningar som saknar ett uttalat syfte. Till skillnad mot 
jippot ska eventet ha ett fastställt syfte och strategi, men tyvärr glömmer många företag bort 
detta viktiga förarbete. När de satsar stora pengar på ett event uteblir därför de positiva 
effekterna och eventet har reducerats till en kostsam post för företaget. Om istället företaget 
som anordnar eventet har tydliga strategier och ett fastställt syfte kan eventet bli ett effektivt 
sätt att möta sin målgrupp. Ett event kan påverka och stimulera människans alla sinnen och 
kan därför vara ett bra sätt att skapa eller förstärka redan befintliga relationer. Event kan vara 
ett bra komplement till den övriga promotionmixen men bör inte vara den enda kanal som 
företaget sköter sin marknadsföring genom. (Lanner och Söderberg, 2006 s 9f, 16, 30, 59; 
Grönkvist 1998 s 182) Promotionmixen är företagets mix av marknadsföringsinsatser. Den 
består enligt Czinkota och Ronkainen (2007 s 394) av fem delar: annonsering i exempelvis 
tidningar eller Internet, personlig försäljning vilket innebär att träffa kunden i ett säljmöte, 
publicitet som är all slags uppmärksamhet som företaget inte betalar för, sales promotion
vilket innebär att företaget exempelvis ger rabatter genom kuponger och sponsring vilket vi 
tidigare förklarat. Beroende på företaget passar olika metoder att använda. För exempelvis 
internationella industriella företag passar personlig försäljning bäst. Kostnaden per kontakt är 
hög för företaget men eftersom kanalerna är korta och företagets marknad är liten är denna 
metod mer effektiv än till exempel annonsering. Vi tycker att Czinkota och Ronkaninens 
definition av promotionmixen är för snäv. Den upplevelsebaserade marknadsföringen finns 
inte med och vi tycker inte att den passar under någon av de fem nämnda delarna. Därför vill 
vi lägga till upplevelsebaserad till denna definition av promotionmixen.

3.5.1 Vad är eventmarknadsföring?
Ett företag använder eventmarknadsföring när det genomför ett evenemang själv eller 
sammankopplas med ett evenemang som andra företag har gjort för att skapa medvetenhet om 
varumärket, öka försäljningen eller ändra bilden av företaget (Close et al 2006 s 421f). Ett 
event är med andra ord ett sätt att kommunicera med sin målgrupp. Det kan också beskrivas 
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som att ”promotionmixen formar basen för kommunikation” (Kronvall och Törnroos 1998 s 
4) och en del av kommunikationen är event där ”grunden i eventmarknadsföring är det 
personliga mötet” (Lanner och Söderberg 2006 s 24, 59). Det finns många definitioner på 
eventmarknadsföring som ofta innehåller begrepp som kommunikation (Lanner och 
Söderberg 2006 s 24), möten och givetvis marknadsföring (Grönkvist 2000 s 11). De flesta 
definitioner rör väsentliga delar av eventmarknadsföringen, men vi upplever dem antingen för 
luddiga eller som att de saknar viktiga beståndsdelar och har därför formulerat en egen 
definition. Vår definition på eventmarknadsföring lyder:

”Att kommunicera valda meddelanden till befintliga och/eller potentiella kunder genom ett 
strategiskt utformat evenemang eller händelse, i syfte att påverka målgruppen för att nå 
kvantitativa och/eller kvalitativa mål.”

Ett externt event kan ta många skepnader, men för att generalisera kan eventmarknadsföring 
enligt Behrer och Larsson (1998 s 107-114) delas in i fyra grupper. 

1) Action marketing: att möta potentiella kunder genom att dela ut varuprover, 
exempelvis provsmakningar i butik, med syfte att få kunden att köpa varan.

2) Tredimensionell annonsering: att skapa en miljö, ett exempel är Gevalia som i enlighet 
med sin slogan ”Om du får oväntat besök” syntes genom att skapa en kuliss som såg 
ut som att en buss kört in genom en vägg. 

3) Trafikskapande event marketing: att genom en planerad aktivitet locka kunder till 
butiken där produkten säljs, exempelvis ett uppträdande i ett köpcenter. 

4) Relationsskapande event marketing: stärka de emotionella banden med kunder, 
exempelvis genom att arrangera beachvolleytävlingar som lockar målgruppen. 

Företaget bör välja metod inom event marketing beroende på vilket dess syfte är, att bygga 
sitt varumärke eller att sälja mer. Som vi kan se i figur 2 är tredimensionell annonsering och 
relationsskapande event marketing de två av dessa metoder som bygger varumärket medan 
action marketing och trafikskapande event marketing ökar försäljningen.

Figur 3.2: ”Kategoriseringsmodell för Event Marketing” 
Källa: Behrer och Larsson (1998) s 107
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Lanner och Söderberg (2006 s 39) tar, förutom dessa fyra, också upp en femte typ av event; 
imageskapande event. De beskriver denna kategori som nära besläktat med sponsring, 
exempelvis att låta världskända stjärnor synas med märket.

Blomqvist et al (2004 s 99-107) tar upp direktmarknadsföring (DM) som ett sätt att bedriva 
relationsmarknadsföring. I huvudsak åsyftas traditionella metoder som direktreklam, 
telemarketing och Internet, men författarna poängterar också att verktygen inom DM bara blir 
fler och fler. Vi vill inte kategorisera event som ett direktmarknadsföringsverktyg eftersom 
det finns en distinkt skillnad mellan att möta kunden live och genom ett utskick, men med 
hänsyn till likheterna mellan de två metoderna skulle event kunna analyseras parallellt med 
DM. Författarna definierar DM som: ”Direktmedia innebär att företaget kommunicerar direkt 
med identifierade kunder, såväl befintliga som potentiella sådana. Därmed blir det möjligt att 
kommunicera med kunderna på ett personligt plan, vilket inte kan åstadkommas i massmedia” 
(s 102). På grund av detta utgör DM en mycket bra metod i relationsmarknadsföringen. Bland 
annat kan den stärka de sociala banden mellan kund och företag och bekräfta att det finns en 
relation. Som vi tidigare har beskrivit (jfr Örnbo et al 2005 s 21-27) kommer ett event att 
förstärka de sociala banden ännu mer än ett utskick kan göra då eventet stimulerar alla sinnen. 
Andra fördelar med DM är att den underlättar insamling av kundinformation, gör det möjligt 
att nå kunder som företaget vill starta en relation med och att företaget kan fokusera på väl 
utvalda kunder och på så sätt effektivisera insatserna. (Blomqvist et al 2004 s 99-107)
Direktmarknadsföring beskrivs alltså av Blomqvist et al som en bra metod. Eftersom vi ser 
event och direktmarknadsföring som samma metod som utförs genom olika medium anser vi 
att eventet besitter samma fördelar. Eventet är dessutom särskilt relationsfrämjande. Detta 
borde betyda att Jag, Carina kan se företag som använder DM i sin marknadsföring som 
potentiella kunder. Kan byrån framställa eventet på detta sätt skulle företagen troligen nappa 
på, eller åtminstone noggrant överväga, Jag, Carinas erbjudande.

Många förknippar event med sponsring, men Grönkvist (2000 s 182f) anser att det är bra att 
redogöra för skillnaderna mellan dessa två begrepp. Han menar att sponsring handlar om att 
ett företag köper sig en plats där de förmedlar sitt budskap medan ett event är ett arrangemang 
där företaget är den enda aktören. Sponsring innebär att minst två parter sluter ett avtal och ett 
event innebär att det räcker med att endast företaget är aktivt. Genom att arrangera ett event är 
företaget själv ansvarigt för hur väl det slår ut och faran i att behöva förlita sig på ett annat 
företags prestationer elimineras. Vi har valt att endast behandla event i detta arbete.

3.5.2 Event som relationsbyggare
Som vi diskuterade tidigare har relationer betonats allt mer i litteraturen då det ofta leder till 
mervärde för både företag och kunder. Ur ett kostnadseffektivt perspektiv bör företag ha i 
bakhuvudet att det många gånger kostar mer att erövra nya kunder och marknader än att 
behålla befintliga. Många forskare ser eventmarknadsföring som den del av promotionmixen 
som lämpar sig bäst för att skapa och förstärka relationer mellan kunder och företag. Det 
resultat som uppnås är svåra att åstadkomma med andra delar av promotionmixen på grund av 
eventets personliga och relationsinriktade prägel. (Lanner och Söderberg 2006 s 24, 27f) Att 
skapa relationer har nära anknytning till både event och sponsring där nyckelord som 
”relationer, nätverk och interaktion” (Grönkvist 2000 s 12) i dag är etablerade termer.

Oavsett om företaget vill skapa nya eller förstärka befintliga relationer underlättar event som 
bygger på personliga möten fortsatt kommunikation via kompletterande kanaler. Har ett 
förtroende skapats genom det första personliga mötet har målgruppen bearbetats och deras 
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attityder och värderingar kring märket skapats. Förtroendet till företaget bidrar till att även 
icke-personlig påverkan känns trovärdig. Goda relationer har också fördelen att företagets 
kunder kan komma att rekommendera företaget för andra. När eventet är genomfört bör 
företaget reflektera över hur de ska fortsätta arbeta med de relationer och kontakter som 
skapats. En viktig faktor i eventmarknadsföring blir därför relationsmarknadsföring och att ha 
strategier även för hur företag ska vårda sina relationer. (Lanner och Söderberg 2006 s 30f, 
54, 59) Behrer och Larsson (1998 s 123) tar upp att ett event kan vara ett bra startskott för en 
längre kampanj. Eventet kan ge kampanjen substans och förmedla meddelandet på ett 
förtroendeingivande sätt. Detta förutsätter dock att det finns en röd tråd i vad som 
kommuniceras via andra kanaler därefter.

Lanner och Söderberg (2006 s 59ff) påpekar att eventmarknadsföring inte ska ses som en 
enstaka företeelse utan bör upprepas flera gånger. De menar att det bör vara en del av 
promotionmixen och inte den enda kommunikationskanalen. Grönkvist (2000 s 45) menar att 
det skulle bli mycket kostsamt för företag att använda enbart event och att ett optimalt val är 
att kombinera flera kanaler, som massmarknadsföring och relationsinriktade insatser som 
event. Med hänsyn till det Gordon (2006 s 7-25) diskuterade i sin artikel om att människor är 
motvilliga till förändring kan detta vara något för Jag, Carina att poängtera för sina 
potentiella kunder. En gradvis förändring mot det nyare servicesättet kan minska obehaget 
företagen känner inför en nyhet som event. Genom att betona att andra metoder är minst lika 
viktiga som eventet kan företagen behålla annonseringen i promotionmixen som de, enligt 
Gordon, håller så högt.

Som vi nämnde tidigare kan en kunddialog stärka varumärket, bygga relationen och förbereda 
för kundmöten (Blomqvist et al 2004 s 60). Genom event med syfte att kommunicera med 
kunderna kan eventet bygga relationer både direkt till företaget och indirekt genom 
varumärket. Eventet kan då vara fungera som ett startskott för en kontinuerlig kunddialog som 
sedan sköts både via andra kanaler och genom fler event.

3.5.3 Fördelar med det personliga mötet
Kärnan i eventmarknadsföring är det personliga mötet där budskapet förmedlas. Detta är 
också en av de största styrkorna med event – att företaget kan stimulera alla kundens sinnen. 
(Behrer och Larsson 1998 s 124) Genom att möta sin kund öga mot öga kan relationer byggas 
på ett annat sätt än genom kanaler som tidningsannonser eller tv-reklam. Människan påverkas 
starkt av möten med andra människor, både positivt och negativt beroende på hur mötet är 
utformat. En annan faktor som talar för event som kommunikationskanal är trovärdigheten i 
marknadsföringen, då kunderna kan se och pröva produkterna för att utvärdera om de är 
intressanta. Event lämpar sig särskilt väl för marknadsföring som har komplicerade budskap 
eftersom företaget kan förklara och kontrollera att kunden har förstått budskapet. (Lanner och 
Söderberg 2006 s 24f, 140; Grönkvist 2000 s 196)

En annan styrka med att träffa sina kunder personligen är att företaget eliminerar ett steg i 
kommunikationsprocessen vilket i sin tur minskar bruset. I de traditionella kanalerna, som 
annonsering, finns alltid ett brus som påverkar och försämrar kommunikationen. I dessa 
kanaler utgör mediet i sig, exempelvis tidningen, en del av bruset. Genom att möta kunderna 
öga mot öga försvinner mediet och dess brus bort från kommunikationsprocessen. (Behrer 
och Larsson 1998 s 121ff) Även Grönkvist (2000 s 199) betonar att event är en bra metod för 
att tränga igenom bruset.
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Figur 3.3: ”Kommunikationsprocessen i traditionell annonsering”
Källa: Behrer och Larsson (1998) s 121

I figur 3 illustreras hur ett företags meddelande påverkas av det medium som företaget väljer, 
exempelvis en tidning eller tv. Genom att använda ett medium som en mellanstation kommer 
det alltid finnas ett brus som stör kommunikationen. I figur 4 kan vi se hur företaget placerar 
bruset i periferin genom att vända sig direkt till sin kundkrets.

Figur 3.4: ”Kommunikationsprocessen i EM; evenemanget som medium”
Källa: Behrer och Larsson (1998) s 122

3.5.4 Att anordna ett event
Alla marknadsföringsinsatser måste ha ett formulerat syfte, men det är ännu viktigare att 
företaget har klart för sig vad syftet är vid eventmarknadsföring än vid traditionell 
marknadsföring. Detta beror på att eventet kan liknas vid direktsändning; allting sker i realtid 
och kan inte göras om. Företagen bör förbereda sig genom att skapa en strategisk plan och 
fråga sig vad de vill uppnå med sitt event. (Lanner och Söderberg 2006 s 27f, 45) Vanliga mål 
är att skapa medvetenhet om varumärket, öka försäljningen eller ändra bilden av företaget 
(Close et al 2006 421f). Utifrån sina mål och strategier kan de planera eventen för att bland 
annat hitta rätt kommunikationskanal, nå rätt målgrupp och förmedla rätt varumärkesvärden. 
Genom att tänka kreativt i planeringen av event kan strategin lyckas ännu bättre. Ju mer 
originellt event, desto större blir effekten på konsumenten. Att kopiera andra koncept för 
event, oavsett hur framgångsrika de varit tidigare, kommer inte att lyckas. (Whelan och 
Wolfeil 2006 s 326; Lanner och Söderberg 2006 s 45f) Med hänsyn till dessa teorier menar vi 
att företag borde ha mycket att vinna på att anlita en eventbyrå då det ska arrangera ett event. 
Strategier är essentiella för ett lyckat event och eventbyråer är specialiserade på att plocka 
fram strategier ur företagens behov och önskemål. Vi anser att byrån därför i de flesta fall 
borde vara bättre lämpad än företaget att arrangera eventet.
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3.5.5 Upplevda för- och nackdelar med event 
Ett event arrangeras ofta i syfte att skapa medvetenhet om företagets varumärke, att öka 
försäljningen eller att ändra bilden av företaget, men anledningen till att eventmarknadsföring 
har vunnit mark har inte att göra med dess mål så mycket som vägen till målet. Att interagera 
med kunderna och engagera dem i ett evenemang där den bild av företaget som det vill 
uppvisa finns invävt i aktiviteterna kan förbättra relationerna med kunden. Är eventet 
välplanerat ser kunden företagets meddelande som en del av ett roligt event och inte som en 
del av företagets marknadsstrategi. (Close et al 2006 s 422) Möjligheten till att träffa 
målgruppen live ökar trovärdigheten och gör det möjligt att stimulera målgruppens alla 
sinnen. Örnbo et al (2005 s 29) påpekar att det har blivit allt mer lönsamt att söka upp och 
möta sin målgrupp direkt då bruset och ineffektiviteten i masskommunikation har ökat. En av 
styrkorna med event är att företaget kan bjuda in målgrupper som de vill ha som kunder och 
att endast de som verkligen är intresserade kommer. (Lanner och Söderberg 2006 s 26) 
Grönkvist (2000 s 195f) menar att spillet därför kommer att bli väldigt litet. Å andra sidan 
menar vi att spillet i sig inte behöver vara en nackdel, då det i detta sammanhang är kostnaden 
per kund som blir påverkad av marknadsföringsinsatsen som borde vara relevant. Ta till 
exempel en annonskampanj som kostar 10 000 kronor och når 10 000 personer varav 100 
personer påverkas till köp. Det innebär att varje ”köp” kostar 100 kronor i annonspengar och 
spillet är 9 900 personer. Om ett event däremot kostar 10 000 kronor och tio kunder bjuds in 
som alla påverkas till köp kostar varje ”köp” 1 000 kronor trots att spillet är noll personer. 
Vad vi vill belysa är att spillet i sig borde vara oviktigt för företaget så länge som kunden nås 
på ett kostnadseffektivt sätt.

En av orsakerna till att många företag avstår från att genomföra event är att de menar att 
resultatet i form av intäkter är svåra att mäta, något som Lanner och Söderberg (2006 s 52) 
inte håller med om. Har eventet från första början haft ett tydligt uttalat syfte är chanserna 
stora att eventet ska bli en lyckad tillställning. Eventet bör utvärderas efteråt och det är här 
företaget kan se resultatet. Försäljningsmål kan utvärderas genom att mäta skillnaden i 
försäljning före och efter eventet och attitydförändringar kan observeras genom enkäter eller 
intervjuer. Grönkvist (2000 s 196, 200) belyser en annan upplevd nackdel. Många företag 
tycker att event når en för liten målgrupp i förhållande till vad det kostar. Eftersom varje 
event bör utformas med hänsyn till en särskild målgrupp och särskilda mål är de också svåra 
att standardisera. Har företaget inte kunskap om denna form av marknadsföring bör de anlita 
en specialist. Detta kostar också pengar, men samtidigt bör företaget överväga den kostnaden 
mot att ett misslyckat event på grund av okunskap inte kan göras om då mötet sker live.

3.6 Sammanfattning av teori
Vi börjar med att återigen titta på vår modell som vi introducerade i början av teorikapitlet. 
Nu har vi lagt till korta kommentarer på varje avsnitt som sammanfattar den teori vi har 
behandlat. Under modellen följer också en mer utförlig samfattning. 
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Figur 3.5: ”Teoretisk sammanfattning”

I vårt teoriavsnitt har vi tagit upp flera intressanta frågeställningar. Vi har redogjort för den 
nya serviceinriktade skolan, som bland annat Vargo och Lusch (2004 s 1-17) och Grönroos 
(1996 s 9f) beskriver. De menar att det är hög tid att vända blicken från den traditionella 
massmarknadsföringen med metoder som annonsering och reklam och istället fokusera 
resurserna på andra metoder, framför allt att skapa relationer till sina kunder. Det gör i sin tur 
relationsmarknadsföringen till en viktig del. Relationsmarknadsföring handlar om att företaget 
arbetar för att behålla sina kunder genom att skapa relationer av olika slag. Att behålla kunder 
är inte bara mindre kostsamt för företaget, det ger även bland annat strukturella och sociala 
fördelar både för kunden och för företaget. (Kotler et al 2002 s 405ff) Kinard och Capella 
(2006 s 359-368) menar dock att relationsmarknadsföring inte passar alla företag. Kunder till 
företag med standardiserade tjänster är inte intresserade av att ha en relation med företaget på 
samma sätt som kunder till företag som är medproducenter av tjänsten i större mån, 
exempelvis frisörtjänster. De som dock väljer att använda sig av relationer kan göra det på 
flera sätt. Genom att exempelvis stärka uppfattningen om sitt varumärke bygger företaget 
relationer vilket förhoppningsvis leder till att kunderna får en stark preferens för märket 
(Kotler et al 2002 s 469f). För att få ut meddelandet till sin marknad, som till exempel handlar 
om att stärka varumärket eller skapa medvetenhet om företaget, är upplevelser en väldigt bra 
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- Bra metod för att skapa eller 
förstärka relationer.
- Kan förstärka budskapet i 
andra marknadsföringsinsatser.

- Kunden skapar själv skapar 
det upplevda kundvärdet.
- Kunddialogen kan ersätta   
masskommunikationen.
- Människor rädda för 
förändring.
- Mediebruset tvingar företag 
att tänka i nya banor.
- Planering, strategi och syften 
viktigt.

- Lönsammare att behålla  
kunder än att locka nya.
- Relationsmarknadsföring bör 
användas i företag där det är 
lätt att implementera och ger 
hållbara konkurrensfördelar.
- Bör inte ses som en universell 
lösning.

- Ett starkt varumärke belönas 
med lojalitet.
- Serviceföretag måste skapa en 
image kring hela företaget, 
produktföretag behöver enbart 
fokusera på produkten. 
- För serviceföretagen 
inkluderas därmed att vårda 
relationer arbetet med 
varumärket.
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metod eftersom människor lär bäst när de använder alla sinnen och är en väldigt trovärdig 
metod (Örnbo et al 2005 s 24, 35). Det är här eventet kommer in. Ett event är en aktivitet som 
ett företag skapar själv eller tillsammans med andra som har ett förutbestämt strategiskt syfte, 
exempelvis att öka försäljningen (Close et al 2006 s 421f). Ett event är ett bra sätt att skapa 
eller underhålla relationer, då det är en personlig och relationsinriktad metod. Det är dock 
viktigt att eventet används på rätt sätt och förbereds noga genom planering eftersom att 
eventet är kommunikation i livesändning och det kan vara svårt och kostsamt att reparera 
eventuella fel eller missöden. (Lanner och Söderberg 2006 s 24, 27f, 45)

I detta arbete är företagens inställning till marknadsföring (om företaget är service- eller 
produktinriktat) och relationsmarknadsföring de mest brännande. Då event på grund av sin 
relationsinriktade prägel är en bra metod att använda i den nya skolan är det särskilt intressant 
att se hur aktuella företagen är i sin inställning till marknadsföring. Häri ligger nyckeln och 
det första steget till att använda såväl event som andra relationsskapande metoder. Avsnittet 
om event är givetvis också viktigt. I det kapitlet kan vi se hur företag bör använda detta 
verktyg, och beroende på hur våra respondenter arbetar med event dra slutsatser om de kan 
vinna på att arbeta mer strategiskt eller ej. Det är på dessa två områden som tyngdpunkten i 
vår empiriska del ligger, som vi redogör för i nästa kapitel.
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4. Praktisk metod
I denna del förklarar vi hur vi genomfört den empiriska studien. Vi valde ett kvalitativt 
tillvägagångssätt och designen surveyundersökning då vi tyckte att dessa val var de bästa 
med hänsyn till vår frågeställning och vårt syfte. Vi går vidare med att beskriva den metod, 
den semistrukturerade intervjun, som vi valde. Respondenterna valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval med vissa förutsättningar, som att de inte fick arbeta strategiskt med 
event och att de skulle vara möjliga kunder för Jag Carina. För att ge läsaren en bild av 
kontexten runt intervjun förklarar vi hur intervjun designades och genomfördes. Av kostnads-
och tidsmässiga skäl valde vi att utföra intervjuerna på telefon, trots att detta kan ha negativ 
effekt för kvaliteten på intervjun. Vi avslutar kapitlet med att gå igenom äkthetskriterier för en 
kvalitativ intervju och redogöra för den kritik som kan riktas mot våra källor.

4.1 Val av forskningsstrategi
Det tillvägagångssätt på vilka en forskare kan utföra en studie brukar delas in i två kategorier: 
kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativa studier betonar överlag ett mer socialt tankesätt och 
tolkar hur en individ upplever sin omgivning. Utmärkande för det kvalitativa 
tillvägagångssättet är att forskaren beskriver en företeelse som en annan person uppfattat den. 
Kontext, flexibilitet och process är centrala begrepp för den kvalitativa forskaren. Ofta 
betyder detta att en kvalitativ studie är teorigenererande eller induktiv. I konstrast till de 
kvalitativa studierna har en kvantitativ studie ett naturvetenskapligt förhållningssätt. De svar 
forskaren får från sin studie ska ligga till grund för att pröva teorier istället för att skapa dem. 
Dessa två tydliga ståndpunkter bör dock inte ses som slutgiltiga, i en undersökning träder ofta 
en komplex bild fram och forskaren hamnar i en gråzon mellan dessa två synsätt. (Bryman 
2001, s 33ff; Bryman 1995 s 77-83)

Utifrån vår frågeställning och vårt syfte upplevde vi att den kvalitativa forskningsstrategin var 
bäst lämpad för oss. Eftersom vi vill hitta anledningarna till varför vissa företag inte arbetar 
strategiskt med eventmarknadsföring och hur de vill att kommunikationsbyråernas 
erbjudanden skulle ändras för att de ska köpa tjänster av dem, vill vi att respondenterna med 
egna ord berättar hur de resonerar. Genom en kvalitativ studie undviker vi att begränsa deras 
valmöjligheter och kan lägga fokus på att hitta de faktiska orsakerna istället för att ge dem 
alternativ att välja mellan och därigenom hitta de minst felaktiga orsakerna. Däremot kan 
denna studie vara ett bra underlag för att senare genomföra en statistisk studie med syfte att 
undersöka hela marknaden. De resultat vi finner här skulle i sådana fall kunna ligga till grund 
för hur exempelvis enkätfrågorna formuleras.

Trots att det kvalitativa tillvägagångssättet är bäst lämpat för vår studie finns det nackdelar 
med att välja denna strategi. Bryman (2001 s 269-272) tar bland annat upp svårigheten med 
att generalisera resultaten till andra situationer, att det är svårt för andra att få en sann bild av 
hur undersökningen genomfördes och problemen med att göra om samma undersökning. 
Eftersom vi vill få en förståelse för hur våra respondenter motiverar sina val anser vi att dessa 
nackdelar inte spelar in på kvaliteten på våra resultat. Även om generaliserbarhet kan vara 
eftersträvansvärt är det inte vårt mål med studien. Vi upplever dock transparensen som viktig 
för att kunna sätta in respondenternas svar i sitt sammanhang och bättre förstå helheten, och 
därför menar vi att detta metodkapitel är betydelsefull för våra resultat.
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4.2 Val av forskningsdesign
Med utgångspunkt från frågeställningen blev det också enkelt att välja forskningsdesign. 
Tvärsnittsdesignen, eller surveyundersökningen, upplevde vi som den design som kunde 
uppfylla vårt mål på bästa sätt. Tvärsnittsdesignen ska ta upp mer än ett fall, utföras vid en 
speciell tidpunkt, ge kvantitativa eller kvalitativa data och visa sambandsmönster mellan 
variabler (Bryman 2001 s 57). 

Vi är inte intresserade av att veta hur värderingar utvecklas genom tiden, vilket karaktäriserar 
undersökningar som är utförda enligt den longitudinella designen (Bryman 2001 s 62), utan 
vill undersöka hur åsikterna ser ut i dag. Vi vill också studera mer än ett företag för att 
förhoppningsvis hitta flera olika tankegångar och på så vis få en bredare förståelse än vad en 
enskild fallstudie skulle ge. Genom att välja att undersöka flera företag tror vi att vi kan uppnå 
det bästa resultatet med hänsyn till vår frågeställning.

4.3 Val av metod
Den kvalitative forskaren kan välja mellan att hämta empirisk information genom intervjuer, 
deltagande observation och/eller fokusgrupper (Bryman 2001 s 276, 299, 324). Då vårt syfte 
är att förstå hur företagen resonerar när det gäller event uteslöt vi den deltagande 
observationen. Vi upplevde en deltagande observation som för resurskrävande och som ett 
olämpligt verktyg för att få fram den information vi var ute efter. En fokusgrupp skulle kunna 
ge intressanta resultat, men ändå inte den information vi är ute efter eftersom forskaren då 
studerar hur en grupp människor diskuterar kring ett givet ämne. Vi tror att denna metod hade 
varit mer intressant om vi ville veta hur stora företag med en marknadsavdelning som består 
av flera personer resonerade runt event. På de företag vi valt är marknadsavdelningarna i 
överlag små om det överhuvudtaget existerar en särskild marknadsavdelning. Därför är det 
mer relevant att veta vad den marknadsansvarige tycker istället för hur hans/hennes åsikter 
formats i en diskussion med kollegor. Därför upplevde vi den kvalitativa intervjun som det 
bästa valet.

Det finns två huvudtyper av kvalitativa intervjuer, semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. En semistrukturerad intervju har några ämnen som ska beröras men beror mycket 
på hur respondenten svarar. En helt ostrukturerad intervju kan genomföras genom att 
forskaren inledningsvis ställer en fråga, låter respondenten svara och associera fritt och ställer 
följdfrågor utifrån respondentens svar. (Bryman 2001 s 301) Den ostrukturerade formen hade 
varit mer lämplig om vi velat se hur företagens marknadsföring ser ut och varför den ser ut 
som den gör. Eftersom vårt ämne är mer specifikt ville vi kontrollera intervjun och valde 
därför den semistrukturerade varianten. På så sätt kan vi försäkra oss om att respondenten 
pratar om de ämnen vi är intresserade av. Vi skapade en intervjumall som var relativt 
strukturerad med redan formulerade frågor (vi redogör för mallen i kapitel 4.6.1), men 
använde den som ett stöd i intervjun och inte som ett färdigställt frågeformulär. En fördel med 
att på förhand formulera frågor är att forskaren i intervjusituationen kan luta sig tillbaka mot 
formuleringarna och inte omedvetet ställa ledande eller stängda frågor. Det är dock viktigt att 
frågorna utformas och används som en mall och inte som en enkät eftersom syftet med att låta 
respondenterna svara utifrån sina egna upplevelser i så fall äventyras (Bryman 2001 s 305). 
Vi var medvetna om detta och försökte i möjligaste mån använda formuläret som en mall 
istället för en fastställd manual.
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4.4 Urval av respondenter
När en kvalitativ forskare ska välja sina respondenter ska han inte söka efter ett representativt 
urval på samma sätt som den kvantitativa forskaren. Istället är det viktigt att välja personer 
som är relevanta för studien, exempelvis valde en forskare som studerade kriminalitet att leta 
efter sina undersökningspersoner i en stadsdel i London med hög kriminalitet. De urval 
kvalitativa forskare använder sig av kallas icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att det inte är 
ett slumpmässigt urval. Exempel på urvalstekniker forskaren kan använda är 
bekvämlighetsurval, att välja de respondenter som finns nära till hands, och snöbollsurval, det 
vill säga att en respondent tipsar om andra som kan vara lämpade för studien. (Bryman 2001 s 
253)

När vi valde våra respondenter utgick vi från företag som vi tror skulle kunna vara lämpliga 
kunder för Jag Carina, men som i dagsläget inte arbetar strategiskt med event. Både de som 
arbetar, men inte strategiskt, och de som inte överhuvudtaget arbetar med event fanns alltså i 
vår målgrupp. Vi motiverar det med att eventet måste genomföras strategiskt för att ge bästa 
resultat. Därför är även de som inte arbetar strategiskt intressanta – kanske till och med 
särskilt intressanta eftersom de har ett uppenbart intresse för eventmarknadsföring men 
kanske behöver extern hjälp för att klara av att genomföra den på rätt sätt. I jakten på rätt 
företag rådfrågade vi Carina då vi antog att hon kände till flera företag som kunde vara 
användbara. Hon gav oss förslag på flera företag som hon tyckte var intressanta potentiella 
kunder som vi kunde använda i studien. Dessa två faktorer var de centrala i vårt urval – att 
företagen inte skulle arbeta strategiskt med event och att de skulle vara en potentiell kund för 
Jag, Carina. Eftersom event, liksom alla marknadsföringsinsatser, kostar att arrangera vände
vi oss i första hand till medelstora företag med många kunder. Detta för att små företag med 
begränsad kundkrets inte har samma behov av och ekonomi för dessa typer av 
marknadsföring på samma sätt som de större. Dessa antaganden baserar vi på Carinas 
beskrivning av branschen. Vi ville dock inkludera något mindre företag för att förstå hur de 
ser på eventmarknadsföring och för att dessa företag också är potentiella kunder för en 
eventbyrå och därmed passar in i urvalet. Vi valde två små serviceföretag varav ett finns på en 
hårt konkurrensutsatt marknad där relationer är centrala och ett annat där behovet av 
återkommande kunder inte är lika viktigt.

Genom att välja ut respondenter i olika storlek, branscher och som är belägna i olika städer, 
har forskaren större möjlighet till att hitta olika svar och åsikter (Holme och Solvang 1996 s 
104). Vi har därför försökt styra urvalet till att vara heterogent på de nämnda punkterna men 
samtidigt ta hänsyn till Carinas förslag. Företagen vi har valt ut är belägna i Umeå, Skellefteå, 
Luleå och Piteå, med tonvikt på Umeå. Vi ville ha respondenter från i princip hela Jag 
Carinas marknad och valde därför dessa städer. Vi är inte ute efter att få ett sannolikhetsurval 
från marknaden, utan menar att det är viktigt att få med alla städer för att kunna urskilja om 
det verkar råda olika tankegångar i städerna på grund av annorlunda förutsättningar eller 
något annat. Anledningen till att det största antalet respondenter är från Umeå är att vi tror att 
Umeå kan utgöra den största marknaden för Jag Carina. Här finns många företag och en 
hårdare konkurrens än i övriga städer. Vi tror att företagare börjat få upp ögonen för nyare 
former av marknadsföring, genom att anställa akademiker från Umeå universitet och genom 
att komma i kontakt med dem på exempelvis andra firmor. Tre företag finns i Skellefteå, 
vilket är den näst största gruppen i vårt arbete. Anledningen till att vi också ville ha 
respondenter från Skellefteå är givetvis att det är Jag Carinas hemmaplan och att det finns en 
fördel i att vara nära kunderna och snabbt kunna boka in möten eller hälsa på. Urvalet skulle 
kunna beskrivas som ett bekvämlighetsurval eftersom vi valde företag som var ”nära till 
hands” och som fyllde ett fåtal kriterier. Till slut använde vi oss av nio företag i empirin. Vi 
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intervjuade ytterligare två men valde att utesluta dem på grund av att de visade sig arbeta 
alltför mycket med event och därför inte passade in i det urval vi var ute efter. Anledningen 
till att detta problem uppkom var troligen att vi inte uttryckt oss tillräckligt tydligt och att 
företagen i huvudsak tänkte på sina andra marknadsföringskanaler när vi talades vid den 
första gången. Trots att detta visade sig bli ett problem i dessa två fall anser vi att vi, efter att 
dessa företag hade uteslutits, har lyckats få tag på respondenter som passar vårt urval vilket 
borgar för att vi ska kunna svara på vår frågeställning utan att få skeva resultat. Vi ville hålla 
antalet företag runt tio för att prata med företag i flera branscher och för att hitta olika tankar, 
men samtidigt tillräckligt få för att kunna gå djupare än vad som är möjligt i kvantitativa 
intervjuer. 

Kritik kan riktas mot vårt urval på så sätt att då kvalitativa metoder används kan forskaren 
söka efter extremfall för att kunna analysera beteendet och få större bredd i sina resultat 
(Holme och Solvang 1996 s 101). Med andra ord kunde vi aktivt ha sökt företag som 
exempelvis har en starkt negativ inställning till kommunikationsbyråer och/eller 
eventmarknadsföring. På så sätt hade vi kunnat få tydligare resultat och starkare åsikter, vilket 
eventuellt hade lett till en mer färgstark undersökning med tydligare rekommendationer. Å 
andra sidan har vi inte heller medvetet sökt genomsnittliga respondenter och kan inte veta hur 
genomsnittliga eller extrema våra respondenter är. Utifrån vårt syfte anser vi också att vi 
skapat tillräckligt goda förutsättningar för att besvara vår frågeställning.

4.5 Praktisk förförståelse
Bryman (2001 s 37f) diskuterar att det är viktigt att forskare belyser sina värderingar i studien. 
Helst ska förstås en studie vara totalt utan värderingar, men eftersom det är omöjligt att helt 
”stänga ute” värderingar ska forskaren åskådliggöra på vilka sätt dessa kan påverka studien. 
Vi menar att värderingar och den praktiska förförståelsen är tätt sammanlänkade. Värderingar 
kan påverka vilka erfarenheter forskaren samlar på sig genom att undvika vissa och favorisera 
andra erfarenheter. Likaså påverkar erfarenheterna forskarens värderingar eftersom våra 
erfarenheter ligger till grund för värderingarna.

Eftersom event är ett starkt kundcentrerat marknadsföringsverktyg och i många fall har som 
syfte att göra kunden glad är det inte konstigt att vi upplever eventet som en positiv 
kommunikationskanal. I egenskap av kunder har vi tagit del av event som provsmakningar, 
klubbkvällar, uppträdanden och modevisningar. Ingen av oss kan komma ihåg att vi varit med 
om ett illa utfört event. Hur pass välplanerat och strategiskt förankrade de event vi har besökt 
har varit har vi ingen vetskap om, men mötet med kunden har i samtliga fall präglats av en 
positiv ton. Eftersom eventet är ett otvunget sätt att skapa relationer genom att bjuda till är det 
logiskt att vi har många positiva erfarenheter. En av oss har också arbetat som demopersonal i 
en matbutik och bjudit kunderna på nylagad mat, vilket hon upplevde som en positiv 
tillställning som genererade många nöjda kunder. Demon handlade om att laga en lättlagad 
maträtt i butiken att bjuda på och samtidigt dela ut receptet som bestod av ingredienser som 
kunderna kunde hitta i butiken. Många kunder frågade genast efter på vilka hyllor 
ingredienserna fanns, vilket gjorde att författaren på en gång kunde se effekterna av 
bjudningen. Många kunder vill ha inspiration till matlagningen och genom att provsmaka en 
god och lättlagad rätt i butiken är det enkelt för kunden att köpa ingredienser till den maträtten 
likaväl som någon annan. Detta är en av de mest omedelbara formerna av event där 
eventpersonalen kan se hur kunderna påverkas. Därför är risken att just denna typ av event 
genererat en större positiv känsla än andra event som handlar om att bygga varumärket skulle 
ha gjort. Dessa positiva erfarenheter kan påverka arbetet genom att vi är extra positiva i 
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exempelvis våra tolkningar av teorier och i intervjuförfarandet. Genom att diskutera internt 
har vi kunnat åskådliggöra de positiva influenserna och därmed gå mot ett mer neutralt 
förhållningssätt i studien.

4.6 Intervjumall
När vi skulle göra intervjumallen ville vi till att börja med få med bakgrundsfaktorer. Detta 
gjorde vi för att vi på förhand kunde tänka oss att attityderna till viss del kunde påverkas av 
faktorer som om personen hade arbetat med uppgifterna tidigare eller vilken bransch företaget 
befann sig i. Genom att fråga om generell bakgrundsinformation kunde vi också sätta 
respondenternas svar i sitt sammanhang, vilket är viktigt för kvalitativa studier.

Vårt nästa område som vi ville fokusera på var den generella marknadsföringen. Detta ville vi 
prata om för att se respondenternas generella inställning till marknadsföring och för att se hur 
företaget i överlag arbetar med den. På så sätt hoppades vi på att kunna se om företaget 
exempelvis är väldigt öppet för nya idéer på marknadsföring eller om det är de äldre 
tankegångarna, där framför allt annonsering är förhärskande, som råder. Genom att fråga om 
de arbetar strategiskt med upprättade marknadsplaner kunde vi sedan se om företaget för det 
första var insatt i det strategiska arbetssätt som event kräver för att bli lyckat. Vi ville också se 
vad företagen hade för uppfattning om att arbeta med en kommunikationsbyrå. Alla dessa 
frågor grundade sig i att se ungefär på vilken nivå företaget arbetar med marknadsföring för 
att sätta de mer specifika eventfrågorna i sitt sammanhang.

Till slut var det dags att prata om eventmarknadsföring. Vi valde att gå in på ämnet genom att 
snabbt mellanlanda i relationsmarknadsföringen. Eftersom eventmarknadsföring är en typ av 
relationsmarknadsföring tyckte vi att det var viktigt att undersöka attityderna även inför denna 
övergripande typ av marknadsföring. Vi gick vidare med att fokusera på event, som var det 
viktigaste området för vår studie. Här ville vi att respondenterna skulle prata fritt om sina 
upplevelser av event.

I överlag försökte vi skapa en intervjumall som skulle täcka de områden som vi behövde för 
vår studie, men som samtidigt inte var för djuplodande. Ambitionen var att hitta 
anledningarna till att företagen inte väljer att arbeta strategiskt med event och inte anlitar 
externa konsulter. När vi var färdiga med ett utkast till mallen tyckte vi att den verkade 
tillräckligt omfattande för att vi skulle få det material vi ville ha. Då vi valt att genomföra nio 
intervjuer var det också viktigt att vi skulle få ett material som inte blev för stort att arbeta 
med. Därför tyckte vi att den mall vi skapade var en bra avvägning. Mallen, som vi redogör 
för härnäst, är endast en mall för de områden vi ville behandla och inte ett fullständigt 
intervjuformulär. Vissa områden pratade respondenten självmant om vilket gjorde att frågorna 
aldrig ställdes och andra gånger ställde intervjuaren följdfrågor när hon upptäckte ett 
intressant spår som inte fanns med i mallen.

4.6.1 Vår färdiga intervjumall
Bakgrundsinformation

 Under vilket årtionde är du född? 
 Vilken bransch skulle du säga att ert företag är i?
 Position på företaget/arbetsuppgifter. 
 Hur länge har du arbetat på företaget? Hur länge har du arbetat på din nuvarande 

position? 
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 Har du någon annan arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter? 

Om den generella marknadsföringen (attityder) 
 Har ni en upprättad marknadsplan och aktivitetsplan för företagets externa 

kommunikation? Gör ni uppföljningar på det och mäter resultat?
 Vilka kanaler skulle du säga att ni använder för att marknadsföra ert företag? Vilka 

tycker ni är mest effektiva? Hur ofta genomför ni insatser/kampanjer? Har ni några 
återkommande marknadsföringsinsatser?

 Har er marknadsföring förändrats under de senaste åren? 
 Anlitar ni eller har ni anlitat externa konsulter för framtagandet av riktlinjer och/eller 

genomförande av aktiviteter? Exempelvis reklambyrå, eventbyrå eller pr-byrå.
 Om ja, vad uträttade byrån? Vad tyckte ni om att arbeta med en byrå? Skulle ni göra 

det igen? Varför/varför inte?
 Om nej, varför inte?

Om event
 Vad vet du om begreppet relationsmarknadsföring?
 Arbetar ni med relationsmarknadsföring? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
 Vad vet du om begreppet eventmarknadsföring?
 Arbetar ni med eventmarknadsföring? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?

 Om ja, varför arbetar ni med eventmarknadsföring?
 Om ja, varför har ni valt att inte anlita en eventbyrå? Vad i företagens 

erbjudanden skulle förändras för att ni skulle välja att köpa av dem?
 Om nej, tror du att eventmarknadsföring skulle vara en bra kanal för er? 

Varför/varför inte?
 Om ni arbetade med eventmarknadsföring, skulle ni anlita en byrå eller skulle ni 

arbeta med det själva?
 Om arbeta med det själva, varför? Vad skulle behöva förändras i byråernas 

erbjudanden för att ni skulle anlita en byrå?
 Om ni skulle välja att anlita en byrå, vilka tycker ni är fördelarna med detta?

 Upplever du att du har god kännedom om kommunikationsbyråer här i norra Sverige?

4.7 Intervjuförfarande
Vår första kontakt med företagen bestod av att ringa dem för att presentera oss och vår studie 
samt att undersöka om företaget var relevant för oss. Eftersom vi vill veta av vilka orsaker 
företag väljer bort att arbeta strategiskt med event var vi ute efter företag som inte har event i 
sin promotionmix. De företag som verkade relevanta och var intresserade bokade vi in en 
intervju med. Vid huvudintervjutillfället använde vi oss också av telefonintervjuer. Kritik kan 
riktas mot detta eftersom intervjun kan bli mer korthuggen och att det är omöjligt att läsa 
respondentens kroppsspråk. Intervjuaren kan inte heller veta hur respondenten sitter, om han 
har stängt dörren till sitt kontor och kan prata ostört eller om han sitter i ett öppet 
kontorslandskap, granne med chefen. Litteraturen som legat till grund för vårt metodkapitel 
avråder inte uttryckligen från att genomföra telefonintervjuer, men då de olika författarna 
listar hur en intervju bör gå till är det underförstått att de bästa intervjuerna sker öga mot öga 
där intervjuaren har bättre kännedom om och kontroll över situationen (jfr Bryman 2001 s 
305ff; Ejvegård 2004 s 49-53; Holme och Solvang 1996 s 105-108). Anledningen till att vi 
valde denna metod är att vi inte hade möjlighet att besöka de respektive kontoren för en 
intervju, då flera ligger på ett betydande geografiskt avstånd. Vi diskuterade om vi skulle åka 
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till de företag som vi hade möjlighet att besöka, med andra ord de som är belägna i Umeå. 
Eftersom vi kom fram till att det skulle kunna ge skevheter i materialet bestämde vi oss för att 
alla intervjuer skulle genomföras på samma sätt. En fördel är dock att de intervjuade 
personerna troligen inte blev störda av att vi spelade in intervjun på samma sätt som bland 
annat Ejvegård (2004 s 50) menar att de kan bli. Givetvis informerade intervjuaren i början av 
samtalet om att intervjun spelades in, men vid en intervju öga mot öga blir respondenten 
ständigt påmind om att samtalet spelas in på grund av inspelningsapparaten som står på 
bordet. Genom en telefonintervju är chansen större att respondenten inte tänker på att samtalet 
spelas in och lättare kan prata fritt.

Innan vi började ställa frågor till respondenterna gick vi översiktligt igenom intervjun för att 
förbereda respondenten på vad som skulle komma. Syftet var att respondenten skulle kunna 
ställa in sig och medvetet och omedvetet fundera på de områden som vi skulle behandla. Vi 
hoppades på så sätt få bättre svar än om respondenten varit helt oförberedd.

Ett problem med kvalitativa intervjuer är att respondenten kan påverkas av personen som 
intervjuar, exempelvis av faktorer som ålder, kön och tonfall. Detta kallas intervjuareffekten. 
(Bryman 2001 s 146) För att minska variationen i respondentens svar valde vi att låta en av 
oss ensam sköta alla intervjuer. Detta gjorde vi eftersom två personer, oavsett hur mycket de 
på förhand pratar igenom tillvägagångssättet, alltid kommer att genomföra intervjun på olika 
sätt. Genom att låta samma person genomföra intervjuerna eliminerar vi inte 
intervjuareffekten, men vi kan i alla fall minska den variation i respondenternas svar som är 
beroende av intervjuaren. Vi är medvetna om att samma person också agerar olika vid olika 
intervjutillfällen och med olika intervjupersoner, vilket medför problem. Vi ville ändå 
försäkra oss om att respondenterna gavs så liknande förutsättningar som möjligt för att 
olikheterna i deras svar skulle bero på olikheterna i deras åsikter och inte på hur frågorna 
ställts.

Vi valde att låta våra respondenter vara anonyma i vår uppsats och har valt att benämna dem 
företag A, B, C och så vidare. Detta beror på att respondenten i annat fall kan känna sig 
obekväm med att lämna ut vissa uppgifter då han inte kan vara helt säker på vem som tar del 
av dem (Ejvegård 2003 s 51). För att sätta respondenternas svar i sitt sammanhang kommer vi 
dock redogöra för omständigheterna runt företaget, exempelvis den bransch företaget finns i 
och hur länge respondenten har suttit på sin post.

4.8 Äkthetskriterier
I kvantitativ forskning är de så kallade äkthetskriterierna, reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet viktiga för att säkerställa undersökningens äkthet. I den kvalitativa studien 
är det svårt att använda dessa kriterier då materialinsamlingen sker på ett helt annorlunda sätt. 
Därför tar Bryman (2001 s 257-262) upp andra mått för att säkerställa den kvalitativa studiens 
trovärdighet. Dessa är trovärdighet, som i sin tur delas upp i tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering, och äkthet.

4.8.1 Tillförlitlighet
Eftersom kvalitativa metoder bygger på hur subjektiva uppfattningar av verkligheten, kan 
tillförlitligheten i undersökningen inte mätas i siffror. För att uppnå tillförlitlighetskriteriet ska 
forskaren istället se till att genomföra studien enligt de regler som finns och kontrollera med 
respondenterna att han inte har missförstått deras svar (respondentvalidering). (Bryman 2001 
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s 258) För att vårt material ska vara tillförlitligt har vi valt att spela in intervjuerna på band. 
På så sätt kan vi försäkra oss om att vi kan lyssna på svaren flera gånger och inte tolka 
felaktiga eller kortfattade anteckningar på fel sätt. Ändå finns risken att forskaren missförstår 
respondenterna på grund av att respondenten och forskaren åsyftar olika saker med samma 
formulering. Vår ambition var att skriftligt sammanfatta intervjuerna för våra respondenter för 
att förhindra detta men på grund av ren glömska blev detta tyvärr aldrig av, vilket givetvis är 
en nackdel för arbetet. Vi anser dock att tillförlitligheten trots det är relativt hög då vi var 
noggranna med att förstå det respondenterna pratade om redan vid intervjutillfället. Det rådde 
sällan tveksamheter om vad respondenten åsyftade och i de fall intervjuaren upplevde minsta 
oklarhet bad hon respondenten förtydliga vad denne menade. 

4.8.2 Överförbarhet
Genom att ge fylliga beskrivningar av sin studie och dess kontext kan forskaren hjälpa andra 
att bestämma hur överförbara resultaten är till andra specifika sammanhang. (Bryman 2001 s 
260) Vi har redogjort både för de faktorer som spelat in på våra resultat som är hänförbara till 
oss och till våra respondenter. När det gäller de faktorer som vi ansvarar för har vi beskrivit 
bland annat intervjuförfarandet och urvalet av våra respondenter. Detta har vi gjort eftersom 
vi vill öka genomskinligheten i vår studie så att läsaren vet hur den genomförts och i vilka 
sammanhang den skulle kunna vara applicerbar. När det gäller faktorer hos respondenterna 
har vi frågat bland annat om hur länge respondenten funnits på den position han är nu, vilken 
erfarenhet han har av marknadsföring och hur gammal han är. Detta har vi gjort för att kunna 
sätta in svaren i sitt sammanhang och eventuellt kunna skönja om villigheten att arbeta med 
event tycks bero på erfarenhet eller ålder.

4.8.3 Pålitlighet
Pålitligheten handlar om att det i undersökningen ska finnas med en utförlig beskrivning av 
hur studien genomförts. Tanken är att kollegor sedan ska granska arbetet och bedöma 
kvaliteten på studiens tillvägagångssätt och om det varit bättre att utforma den annorlunda. 
(Bryman 2001 s 261) Detta upplever vi som en bra metod om forskaren vill försäkra sig om 
att utforma en, för syftet, så bra rapport som möjligt. Detta är dock relativt ovanligt inom 
forskningen i dag. Vi antar att det handlar om brist på resurser. För vår egen del kan vi inte 
säga att vi helt har uppfyllt detta kriterium, då vi inte bett någon granska arbetet noggrant och 
komma med tips på förbättringar. Vi har dock haft stöd av både vår handledare Peter Hultén 
och personen vi skriver för, Carina Löfroth. Genom att bolla idéer med dem och beskriva på 
vilket sätt vi planerat och genomfört studien har vi fått vägledning i vårt tillvägagångssätt. De 
större valen i vår undersökning, som att välja att göra kvalitativa intervjuer, har vi förankrat 
hos dem båda och lyssnat på de råd de har gett oss om hur vi ska ta uppsatsen vidare. 
Eftersom C-uppsatsen till stor del beror på studentens initiativförmåga och arbete, är det vi 
själva som utformat och resonerat oss fram till det mesta i uppsatsen. Genom att diskutera har 
vi också själva kunnat styra uppsatsen åt andra riktningar än den skulle ha dragit om någon av 
oss skrivit den själv.

4.8.4 Konfirmering
För att styrka och konfirmera ska forskaren bevisa att han genomfört forskningen i god tro 
och inte medvetet färgat den med sina egna åsikter. (Bryman 2001 s 261) Som vi nämnt 
tidigare är det omöjligt att forskarens personliga uppfattningar om ämnet inte påverkar 
studien. Vi är själva medvetna om att vi är positivt inställda till ämnet, och därför har vi varit 
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noggranna med att inte låta uppsatsen få en alltför positiv ton. Vi har arbetat för att 
åstadkomma en så neutral uppsats som möjligt, vilket är det detta kriterium handlar om och 
därför anser vi detta vara uppfyllt. Hur väl vi har lyckats är upp till läsaren att bedöma, och vi 
har velat göra honom medveten om vår positiva syn för att kunna ge honom möjligheten att 
själv bedöma hur mycket vår uppfattning färgat uppsatsen.

4.8.5 Äkthet
Äkthetskriteriet handlar om att forskaren ska ge en rättvis bild av undersökningsobjektens 
verklighet. Rapporten ska också bidra till att öka undersökningsobjektens förståelse för sin 
egen situation och hur den kan påverkas eller förändras. (Bryman 2001 s 261) Vi hoppas på 
att denna studie kan vara till nytta för de respondenter som deltagit. Även om arbetet är 
skrivet åt en konsult som säljer event och har syftet att i grund och botten hjälpa Jag Carina
att få fler kunder att köpa tjänster av företaget, hoppas vi att respondenterna också har något 
att hämta ur denna uppsats. Vi hoppas att vi kan göra dem medvetna om eventet som 
marknadsföringsverktyg och vilka för- och nackdelar det innebär. Oavsett om valet för 
respondenten blir att inkludera event i marknadsföringen eller väljer att inte göra det är vi 
glada om studien har medfört att respondenten får en ny bild av sitt arbete. Som vi påpekat 
tidigare är event inte ett verktyg som passar för alla branscher, men att bli medveten om att 
det existerar och hur det kan påverka kunderna innebär att företaget kan genomföra en mer 
genomtänkt marknadsföring.

4.9 Källkritik
Antingen var vi inte tydliga i informationen när vi ringde och bokade intervjuer med 
företagen, eller så tänkte vissa inte efter när de tackade ja till vår intervjuförfrågan. I vilket 
fall visade det sig under intervjun att vissa av företagen var betydligt mer engagerade i 
eventmarknadsföring än de velat påskina vid det första samtalet. De respondenter vi valde 
skulle ju, med hänsyn till vår frågeställning och vårt syfte, inte ha erfarenhet av 
eventmarknadsföring. Vissa företag genomförde dock fler event än de gett sken av och ett 
företag använde det till och med som sitt huvudsakliga strategiska marknadsföringsverktyg. 
Vi har valt att utesluta de företag som vi ansåg redan arbetade strategiskt med event, ur vår 
empiriska del. Genom att låta dem finnas kvar hade vi fått skeva resultat. Däremot har vi valt 
att behålla de företag som arbetade mer med event än de berättat tidigare. Under samtalen 
insåg de själva att de arbetar mer med eventmarknadsföring än de trott och inget av dessa 
företag arbetar strategiskt med det. Därför anser vi att de fortfarande passar in i det urval vi 
var ute efter. Detta påverkar förstås resultaten på så vis att vi troligen fått andra svar om vi 
valt företag som inte överhuvudtaget arbetar med event.

I början av varje intervju gick vi översiktligt igenom vad vi skulle behandla under intervjun 
med förhoppningen att det skulle leda till bättre och mer genomtänkta svar. Vi berättade för 
respondenten att vi först skulle prata om bakgrundsfakta, sedan allmänt om marknadsföring 
och specifikt om eventmarknadsföring. Förmodligen har detta, tillsammans med det första 
samtalet där vi presenterade studien, påverkat respondenterna så att de redan från början var 
inställda på att prata om just eventmarknadsföring. Det var först när vi intervjuade en av de 
sista respondenterna som vi uppmärksammade effekterna av detta. Denna respondent pratade 
självmant mycket om eventmarknadsföring utan att vi egentligen styrt samtalet dit. Många 
respondenter verkade också koppla relationsmarknadsföring och eventmarknadsföring alltför 
tätt tillsammans och närmast se de två begreppen som synonymer, vilket troligen har att göra 
med inriktningen på intervjun. Detta kan ses som både positivt och negativt. Fördelen är att 
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respondenterna verkar ha reflekterat över ämnet och diskuterade relativt ingående. Nackdelen 
är att exempelvis resonemanget om relationsmarknadsföring blivit för styrt mot event. Ett 
företag kan tycka att de har ha mycket att vinna på relationsmarknadsföring om det sker via 
kanaler som rabatterade priser för återkommande kunder eller genom att bygga relationer 
genom nyhetsbrev, men tror sig inte behöva använda kanaler som eventmarknadsföring. Om 
de då tolkar relationsmarknadsföring och eventmarknadsföring som väldigt likartade påverkas 
resultatet och analysen.

4.10 Access
För att åskådliggöra den access som vi fått till respektive företag har vi sammanställt en tabell 
som visar hur länge vi pratade med respondenterna. De flesta respondenterna var vänliga, 
intresserade och, som vi upplevde det, uppriktiga. Tabellen visar också att de intervjuerna i de 
flesta fall blev längre än vad vi avtalat, vilket är ett tecken på att respondenterna öppnat sig 
för oss. Vi är dock inte särskilt överraskade av detta då ämnet för vår studie inte borde vara 
känsligt för respondenterna. Den enda respondenten som i viss mån var ovillig att svara var 
Fredrik på företag F. Det var också Fredriks som var den kortaste intervjun. Detta kan tyda på 
att vi fick dålig inblick i företag F. Ändå blev Fredrik en av de mest intressanta 
respondenterna för oss eftersom han har väldigt starka åsikter som utgjorde en bra grund för 
vår analys. Vi bedömer de svar som respondenterna gav oss som tillräckliga för att utgöra en 
grund för analys och slutsatser.

Figur 4.1 ”Access i de utvalda företagen”

Företag Intervju-
person

Befattning Bransch Datum Avtalad 
tid

Faktisk 
tid

A Adam VD och 
ägare

Restaurang-
branschen

23 april 30 min 40 min

B Berit Marknads-
assistent

Jordbruk- och 
redskapsbranschen

11 april 30 min 30 min

C Cecilia Ägare Frisörbranschen 19 april 30 min 35 min

D Doris Näringslivs-
utvecklare

Kommunalt 23 april 30 min 40 min

E Eva Marknads-
ansvarig

Produkt- och 
tjänstebranschen

27 april 30 min 35 min

F Fredrik Chef Byggbranschen 23 april 30 min 15 min

G Gunnar Marknads-
chef

Industribranschen 17 april 30 min 25 min

H Henrik Marknads-
ansvarig

Tjänstebranschen 13 april 30 min 30 min

I Ingrid Delägare Friskvårds-
branschen

18 april 30 min 50 min
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5. Empiri
Här redogör vi för de svar respondenterna gett oss i intervjuerna. Vi har intervjuat nio 
företag från vitt skilda branscher och storlekar om deras arbete med marknadsföring och 
deras syn på eventmarknadsföring. Företagen är anonyma i texten och vi har här namngett 
dem A, B, C och så vidare till och med I, utan inbördes ordning. Anledningen till att vi har 
valt att sortera svaren efter företag och inte teman är att vi anser att den helhetsbild vi 
strävar efter att ge försvinner genom att hacka upp respondenternas svar i teman. I detta 
kapitel vill vi ge läsaren den bild av företagen som vi fått. De kursiverade orden är tänkta 
som lässtöd.

5.1 Företag A
Företag A finns i restaurangbranschen och den person, vi kallar honom Adam, vi intervjuat är 
både VD och ägare. I och med att företaget är litet är Adam delaktig i hela den dagliga 
verksamheten vilket kan bestå av att köra ut cateringar, sköta personalplanering, ta hand om 
marknadsföring samt bokföring. Adam startade företaget 2002, dessförinnan har han arbetat i 
samma bransch med liknande arbetsuppgifter i drygt 20 år. Adam är född på 1960-talet.

Företag A har inte en renodlad marknadsplan men säger att de är aktiva med sin affärsplan 
och i den ingår marknadsföring. Företaget har en aktivitetsplan som fastställs kvartalsvis. Där 
tar Adam fram riktlinjer efter vad som ska göras och vad företaget ska rikta in sig på. Till 
exempel är det julbordsannonsering till jul och under våren riktas verksamheten mot bröllop. 
De arbetar även flexibelt med att anpassa sig efter det som efterfrågas av kunder. De försöker 
hela tiden göra uppföljningar på marknadsföringsinsatser men upplever det svårt. Metoder 
som de använder är trafikanalys över hur många som hittar deras hemsida från sökmotorer 
som Google och Eniro. Fördelen med det är att de kan se hur stor trafik de haft till deras 
hemsida ställt mot den kostnad de har för att använda tjänsten. Samtidigt upplever företag A 
att de inte med säkerhet vet hur många kunder denna form av marknadsföring genererar. De 
har som vana att fråga de kunder som ringer hur de hittat eller kommit i kontakt med deras 
namn för att se vilka kanaler som fungerar bäst.

Företag A använder annonser i sin marknadsföring. De finns varje vecka med på annonssidan 
i lokaltidningen, men har även annonser på SJ. Utöver den regelbundna veckovisa 
annonseringen har de tre intensivare annonsperioder per år – jul, vår och sensommar – där den 
största annonsbudgeten är lagd. Företag A har även provat radioreklam vi något enstaka 
tillfälle. De upplever att det är svårt att se hur radioreklamen på kort sikt genererar nya kunder 
men att fördelen med den här typen av marknadsföring är bättre närvaro mot målgruppen. De 
har även skickat ut 50 000 rabattkuponger till hushåll i länet, varav 11 200 utnyttjades. 
Företag A anser att fördelen med denna metod är att de kan se vilket utfall marknadsföringen 
fått och att nackdelen ligger i att de inte vet om det är befintliga eller nya kunder.

Företaget upplever att det finns två sätt att se på vilken marknadsföring som är den mest 
effektiva. När det gäller närvaro till kundgruppen är tidningsannonser bra. För en effektiv och 
snabb marknadsföring tror de däremot att hemsidan och sökmotorerna på Internet är bättre. 
Adam upplever också att kommunikationen på Internet blivit mer betydelsefull den senaste 
tiden. Marknadsföringen har inte förändrats från verksamhetens start och enligt Adam beror 
det på att det viktigaste i deras bransch är att ge en samlad bild av företaget och att vara 
konsekvent i marknadsföringen. Företaget har inte arbetat med marknadsföringen tillsammans 
med någon konsultbyrå. Vid ett tillfälle var det nära men det hela rann ut i sanden då den 
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konsult de valt att arbeta med flyttade till en annan ort och samarbetet omöjliggjordes. 
Tankarna om att prova finns dock fortfarande kvar.

”Att arbeta med relationsmarknadsföring skulle kosta mer än det smakar för oss. Våra 
kunder kommer inte tillbaka med jämna mellanrum och därför är det nästan omöjligt att 
bygga någon relation”

Adam är bekant med begreppet relationsmarknadsföring eftersom han arbetat med det som 
marknadschef på en idrottsförening, men använder det inte i företag A. Adam säger att han 
tror att relationsmarknadsföring lämpar sig bättre på företag som har många kunder. I 
idrottsföreningen fanns det många reklamkunder som deltog repetitivt varje år. Adam menar 
att det är nödvändigt att bygga upp relationerna på ett helt annat sätt för att bibehålla 
idrottsföreningens reklamkunder än vad det är för företag med färre kunder, som företag A. 
Han tillägger att det är möjligt att han kan ha fel i den åsikten. Adam tycker att deras bransch 
är ganska passiv och berättar att det kan ta ett till ett och ett halvt år innan en nöjd kund 
kommer tillbaka eftersom vissa av företagets tjänster är sådana som kunder sällan köper. 
Därför är det inte stora pengar det rör sig om och Adam upplever att relationsmarknadsföring 
tar för mycket tid och resurser i förhållande till vinsten. 

Adam känner till begreppet eventmarknadsföring och tycker att det är en intressant form av 
marknadsföring. Företag A har märkt en efterfrågan hos många företag att anordna mer än 
bara en middag, många vill ha en aktivitet kring den också. Skulle då möjligheten finnas att 
knyta ihop det genom samarbetspartners vore det spännande. Anledningen till att de inte 
provat på den här formen av marknadsföring är att de inte har tillräckligt bra lokaler att göra 
något i samt att de inte hittat någon bra samarbetspartner att jobba med. Företag A vill 
förändra att deras bransch bygger mycket på att vänta på kunden efter exempelvis 
annonsering. De upplever det för passivt och vill vända på begreppet och istället aktivt 
kontakta kunder och ta reda på vad de kan göra för dem.

Det som skulle få företag A att välja en eventbyrå framför en annan är om byrån har ett brett 
kundregister som företag A får utnyttja. Ett brett nätverk är det viktigaste eftersom de själva 
saknar det. Kännedom om kommunikationsbyråer finns men Adam tror inte att det är 
nödvändigt att stirra sig blind på orten utan att det skulle fungerar bra med andra också.

5.2 Företag B
Företag B är ett internationellt företag som finns i jordbruks- och redskapsbranschen. Den 
person vi har intervjuat är marknadsassistent och född på 1970-talet, vi kallar henne Berit. 
Hennes arbetsuppgifter består av att främst sköta annonsering, bildhantering inför 
annonsering samt att vara kontakten mot tryckeri eller reklamfirma. Utöver detta tar hon även
hand om företagets hemsida samt hanterar faktureringar. Hon har sen tidigare ingen liknade 
erfarenhet från tidigare arbeten. Berit har arbetat på företag B i ett år.

Företag B har en upprättad marknadsplan men Berit tror att den är upprättad utan i förväg 
fastställda strategier och syften. Hon upplever inte heller att företaget arbetar efter den utan 
att saker sker mer spontant när det inträffar speciella händelser, till exempel lansering av nya 
produkter. Företag B brukar göra uppföljning av sina marknadsföringsinsatser, dock kan Berit 
inte svara på hur det utförs. Hon tror att uppföljningen sker ungefär som marknadsplanen, 
utan större eftertanke där det mesta mäts genom försäljningsuppgifter. Berit tror inte att det 
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finns något direkt uttalat eller utarbetat mätredskap men säger att alla försäljningsresultat sker 
globalt så det är svårt att se skillnader mellan olika länder och segment.

Företag B:s marknadsföring sker mot två olika grupper, dels de som importerar deras 
produkter, det vill säga återförsäljare i andra länder, dels direkt mot bonden.
Marknadsföringen sker på olika sätt. För marknadsföring direkt mot bonden används mest 
annonsering, oftast i branschspecifika magasin, och genom företagets hemsida där de skickar 
ut broschyrer. För importörerna används förutom dessa kanaler också marknadsföring via 
mässor där många återförsäljare samlas. Berit tror att deltagandet på mässor är något som 
bokas på rutin för att det är något som företag B alltid gjort, men menar att företagets 
produkter är specifika och vänder sig till en tydlig målgrupp som de kan nå via mässan. Berit 
tror att annonsering är det bästa sättet för dem att marknadsföra sig men upplever att deras 
hemsida och broschyrer också är viktiga. Ur ett kostnadsperspektiv tror Berit hemsidan är den 
mest effektiva kanalen, främst för att det är lättanvänt verktyg och att kunderna får en bra 
helhetsuppfattning om företaget och dess produkter. Berit menar att hemsidan även är ett 
enkelt redskap för dem själva att arbeta med både när det gäller information och den grafiska 
biten, något som hon tror har en stark påverkan på kundens uppfattning om företaget.

Företagets annonsering sker löpande under året och broschyren uppdateras två gånger per år. 
De mässor de besöker brukar vara några få per år. Berit har svårt att svara på om deras 
marknadsföring har förändrats under senare år eftersom hon arbetat på företag B så kort tid, 
men den uppfattning hon fått är att den i stort sett varit densamma över alla år. Den 
förändring som Berit känt av är att Internet har blivit en allt vikigare kanal. Berit säger att det 
är kul med förändring och arbetar för att komma med nya idéer och se saker ur nya 
perspektiv. Hon nämner att hon bland annat spenderat mycket tid på att utveckla hemsidan.

”Min uppfattning är att det handlar om lojalitet eftersom vi använt samma reklambyrå sedan 
20 år tillbaka. I starten av ett nytt företag är det väldigt bekvämt att ha samma byrå då det 
finns många andra bitar som tar tid också, då är det skönt att veta vilka man arbetar med och 
att de känner oss. Det bygger väl på en stark relation och trygghet, vi vet helt enkelt vad vi får 
för något.”

Den marknadsföring företag B inte själva utför tar en reklambyrå hand om. Byrån fungerar 
mer som ett komplement till den övriga marknadsföringen som företag B sköter själva. 
Företag B har endast vid ett tillfälle varit missnöjd med reklambyrån. Då var det en 
reklamfilm som skulle produceras och resultatet blev inte tillfredställande. I dagsläget finns 
inga planer på att prova att göra om den typen av marknadsföring. I övrigt anser företag B att 
samarbetet med reklambyrån fungerar bra. Berit tror visserligen att det skulle vara bra att 
anlita en annan byrå för att få nya perspektiv på saker och ting.

Berit känner inte till begreppet relationsmarknadsföring. Efter att hon fått det förklarat 
relaterar hon det till att företaget ibland bjuder in stora leverantörer för att visa företagets 
produkter och få en chans att träffas. Berit säger att produkterna är ganska avancerade och tror 
att det många gånger kan vara till stor hjälp att få visa dem i verkligheten, speciellt om det är 
nya produkter. Begreppet eventmarknadsföring tror Berit handlar om att åka på mässor och 
liknande men hon upplever sig inte ha några större kunskaper om begreppet. Hon säger att om
mässor är en typ av event använder företaget eventmarknadsföring, men det är inget som sker 
löpande. Vad hon känner till finns det inte några speciella strategier, syften eller mål med 
varför de besöker en viss mässa. Efter en mässaktivitet brukar företag B mäta resultat i 
förändrad försäljning men har inga andra metoder för att se vad mässan generat företaget. 
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Berit sammanfattar med att säga att hon inte anser att mässor är någon form av event. 
Däremot tror Berit att eventmarknadsföring kan vara en bra kanal för företaget och tycker att 
det skulle vara ett spännande sätt att marknadsföra sig på. Eftersom det inte finns tydliga 
strategier och syften för det de gör i dag skulle det kanske vara ett bra alternativ som hjälper 
företaget att få marknadsföringen att bli ännu bättre och att företaget kunde lära sig något av 
det. De har tidigare inte anlitat någon eventbyrå och om de skulle göra det skulle det endast 
vara aktuellt för ett större event.

För att företag B ska köpa tjänster av en eventbyrå skulle det krävas att byrån kan komma 
med goda och annorlunda idéer som de själva inte ser eller tänker på. Berit tror att även om 
de anlitar en byrå ska det vara under måttliga former, det får inte bli för alla aktiviteter 
eftersom hon upplever att nuvarande marknadsföringen fortfarande känns bra. En annan 
viktig faktor är att byrån kan mycket om företag B, eftersom det är mycket att sätta sig in i.
Berit uppger att hon har kännedom om kommunikationsbyråer på orten men inte i övrigt.

5.3 Företag C
Företag C finns inom frisörbranschen. Vi har intervjuat ägaren som är född på 1980-talet, vi 
kallar henne Cecilia. Hennes arbetsuppgifter består av klippning, lokalskötsel, dekoration i 
skyltfönstret samt bokföring. Hon har arbetat med dessa uppgifter sedan hon startade 
företaget 2005. Cecilia har tidigare erfarenhet av frisöryrket men inte de andra 
arbetsuppgifterna.

”Efter att ha varit i gång med verksamheten i två år så har vi fått en inarbetad kundkrets, 
därför tycker jag inte att vi har något större behov att marknadsföra företaget. Vi har ju våra 
kunder som alltid kommer tillbaka”

När företag C startade hade de en tanke om hur de ville marknadsföra sig utan att kalla det 
marknads- eller aktivitetsplan. De tyckte att det var bäst att annonsera och valde en 
annonstidning som de bestämde sig för att annonsera mest i. Valet föll på denna tidning 
eftersom att den är gratis och går ut till alla hushåll på orten. De ansåg därför att de skulle nå 
flest hushåll genom denna tidning, vilket var deras syfte. Under det första verksamhetsåret
gjorde företaget ganska mycket annonsering, både i annonstidningen och i lokaltidningen. I 
dag när företag C har en inarbetad kundkrets har annonsering skett allt mer sällan. Detta är 
också den största förändringen i deras marknadsföring. Mycket i annonseringen handlar om 
att stärka varumärket genom logotypen som de vill att folk ska känna igen och komma ihåg. 
Detta är den enda strategi de haft för marknadsföringen. Efter en marknadsföringsinsats gör 
företag C inga direkta uppföljningar. Cecilia säger att de däremot märker av effekter av 
annonseringen genom att de får fler kunder och att folk känner igen företaget och nämner att 
de sett annonsen. Förutom annonseringen, som nu genomförs ett par gånger per år, delar de ut 
visitkort till sina kunder och har köpt annonsplats på hitta.se för att salongen ska vara ett av 
de fyra första alternativen som kommer upp när kunden söker på frisörer på deras ort. Någon 
hemsida har de inte. 

”I våran bransch är nöjda kunder den bästa marknadsföringen man kan ha, att få höra av en 
kund som kommer in att de blivit rekommenderad av någon annan att gå till oss är 
ovärderligt.”

Cecilia säger att annonsering är den effektivaste kanalen att marknadsföra sig på. Hon menar 
också att många nya kunder vill testa salongen eftersom de har blivit tipsade om företag C av 
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nöjda kunder. Detta gör att annonsering inte behövs särskilt mycket. Nöjda kunder är därför 
det salongen satsar mest på. Cecilia tror att de inte är lika beroende av marknadsföring som 
andra butiker eftersom de säljer en tjänst. Företagets kunder bokar ofta in ett nytt besök innan 
de går och därför är de inte så beroende av att folk droppar förbi vilket fallet kan vara för 
butiker. 

Företag C arbetade med en reklambyrå när det startade. Cecilia säger att hon visste själv vad 
hon ville och hur det skulle se ut innan hon kontaktade byrån. Det som byrån behövde utföra 
var att ta fram en logotyp grafiskt. Allt annat, som att lägga upp strategier, kände Cecilia inte 
att hon behövde någon hjälp med då hon anser sig själv ha tillräckliga kunskaper om 
branschen från tidigare arbeten. Hon är nöjd med samarbetet och skulle välja samma byrå
igen om det blev aktuellt.

Cecilia känner inte till begreppet relationsmarknadsföring men tror att det kan handla om att 
göra något med kunderna. När hon fått det förklarat för sig säger hon att de vid ett tillfälle 
haft en kväll där de provat hårprodukter och då valt ut några av kunderna för att testa det på. 
Vid ett annat tillfälle skulle de göra modebilder till en tidning och valde då också ut ett par 
kunder. Valet skedde utifrån hårtyper, färg och längd på håret och det var salongen själva som 
gjorde valen. Begreppet eventmarknadsföring tror Cecilia är samma sak som 
relationsmarknadsföring. Efter att vi förklarat det för henne säger hon att det inte är något som 
de själva arbetar med och att det inte skulle vara en bra kanal för dem. Förklaringen till det är 
att de är ett litet företag. Cecilia menar att det skulle kosta för mycket och företaget måste hela 
tiden se till sin budget.

Till hösten ska företag C tillsammans med andra butiker i närheten arrangera en gemensam 
aktivitet för att locka dit kunder. Cecilia förklarar att företaget ligger lite avsides från 
stadskärnan och det är få människor som kommer dit. För företag C har inte platsen så stor 
betydelse eftersom det har fasta kunder, men för de andra butikerna är det desto viktigare. 
Hon säger att de deltar för att det känns roligt och att det kan sälja mer produkter, men att den 
största anledningen till deltagandet är att de tror att människor kan få upp ögonen för dessa 
butiker och tycker att det är roligt när något händer. Det finns i dagsläget inga planer på att 
anlita en byrå som ska hjälpa till att arrangera eventet. Cecilia berättar att köpmännen på 
gatan har en typ av förening och har tillräckliga kunskaper för att kunna arrangera denna typ 
av aktivitet. I början av projektet har företag C och de andra butikerna träffats några gånger 
för att komma med idéer om aktiviteter till dagen och ta reda på vilken målgrupp de vill nå.

Om företag C skulle välja att ta in en konsult skulle det viktigaste vara att byrån och salongen 
måste komma fram med något gemensamt istället för att byrån kör sitt eget race. Byrån måste 
vara lyhörd men samtidigt komma med idéer. Cecilia menar att de själva har idéer om hur de 
vill vara men att en byrå kan hjälpa dem att hitta en nisch på salongen som stämmer ihop med 
vilka de är och hur de jobbar. Byrån ska så att säga stå för den professionella delen och 
salongen för idéerna. Cecilia känner inte till många kommunikationsbyråer eftersom hon inte 
behövt det i tidigare arbeten.

5.4 Företag D
Företag D är ett kommunalt företag. Vi har intervjuat företagets näringslivsutvecklare som är 
född på 60-talet och som vi kallar Doris. Hennes arbetsuppgifter består av att ta fram material 
som används för marknadsföring och information. Hon producerar inte själva materialet utan 
ansvarar för det övergripande arbetet som sedan ska användas mot målgrupperna. Hon arbetar 
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också med olika projekt för att förbättra klimatet för de näringsidkare som finns i kommunen. 
Den tjänst hon sitter på har hon haft sedan år 2001. Doris säger sig inte ha några liknande 
erfarenheter av tidigare yrken.

Företag D har en marknadsplan som de följer, vilken är utarbetad efter deras budget. All 
planering utgår från marknadsplanen. Uppföljningar görs beroende på de aktiviteter som 
genomförts; är det exempelvis något de säljer försöker de mäta försäljningen. Doris upplever 
det svårare att göra uppföljningar om syftet med aktiviteten är att stärka varumärket. Efter 
dessa aktiviteter har företag D försökt genomföra en kundsurvey. Det deltar också i 
kommunbarometern som är en slags mätmetod. Företag D tycker att det känns bra att få 
respons eftersom det vill veta om det gör rätt saker och syns på rätt ställen.

De kanaler företaget har valt att arbeta med för marknadsföring har berott på den målgrupp 
och marknad det vill nå. Eftersom företaget har en liten budget att arbeta med är det viktigt att 
det hittar rätt från början och inte göra några misstag. Doris menar att de provat på de allra 
flesta kanalerna, exempelvis annonser i facktidningar, dagspress, gratistidningar, riktade 
utskick, broschyrer samt TV-reklam. Företag D har i dagsläget bestämt sig för att specificera 
sig mot mindre men mer intressanta målgrupper än till den stora skaran. Doris upplever att det 
är den effektivaste marknadsföringen men tillägger att när det handlar om ren 
varumärkesreklam fungerar annonsering där budskapet har humor men är lite mindre 
informativt bra. Det bästa är att ha en mix av kanaler istället för att välja en enda, menar 
Doris.

Företagets marknadsföring har de senaste åren förändrats på så sätt att det minskat arbetet 
med PR- och varumärkesstrategi. Detta beror på att en person som tidigare arbetade med 
detta inte längre finns kvar på företaget. Den typen av reklam var uppseendeväckande och 
något företag D utnyttjade under en lång tid, framförallt för att det upplevde att det fick fram 
hörnstenarna för vad deras kommun står för och att den uppskattades av många invånare i 
kommunen som kände igen sig i reklamen. Företag D har visserligen fortsatt med denna form 
men i mindre skala och försökt väva in den biten i ett större perspektiv. Det gör inte längre 
samma stora projekt och PR kupper som denne person arrangerade. Företaget försöker också 
att arbeta mer långsiktigt, men den allra största förändringen är att det är fler som arbetar med 
marknadsföringen och att det börjat samverka för att stärka kommunens varumärke. 

Hur ofta marknadsföringsinsatser genomförs beror på vad som ska marknadsföras. Under 
vissa perioder gör företag D intensiva insatser medan det under andra perioder handlar 
mycket om att arbeta fram material och tänka ut vad det ska satsa på. Doris menar att det ofta 
tar det lång tid att arbeta fram material och att de använder materialet under en lång tid. När 
de plockar fram sin marknadsföring arbetar de på olika sätt. En PR-konsult och reklambyråer 
plockar fram strategier och sköter det grafiska. Doris anser att det bästa är att anlita en person 
som har kunskap på området de vill nå och en annan som kommer med förslag och idéer. En 
del av marknadsföringen sköter företag D helt själv men för att göra det professionellt och 
behålla den röda tråden är det viktigt att anlita en byrå.

”Våra ambassadörer är otroligt viktiga för kommunen, därför försöker vi hela tiden att hålla 
kontakten. När vi åkte till Stockholm bjöd vi på fika och bara snackade om orten med 
utflyttade. Vi tror att det är viktigt att hålla kontakten även med dem som inte bor kvar”

Doris har kunskaper om begreppet relationsmarknadsföring från sin tid på universitetet och 
säger att företag D arbetar med det. Det försöker att anordna möten med dem som är viktiga 
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för företaget. Företaget är även sponsor till olika arrangemang och brukar delta på mässor där 
det finns människor företaget vill träffa. Vid ett tillfälle åkte representanter för företag D ner 
till Stockholm där de träffade och pratade med utflyttade kommuninvånare för att behålla 
kontakten med dem. Eventmarknadsföring går hand i hand med relationsmarknadsföring, 
menar Doris. Hon anser att mässor och resan till Stockholm är en typ av event. Det viktigaste 
för företag D inom event är nätverkände, Doris anser att ju mer deras invånare kan om orten 
desto bättre är det för deras marknadsföring. Därför försöker de sprida kunskap om företaget 
genom att exempelvis starta upp grupper för företagare.

Företag D har inte använt sig av en eventbyrå men däremot reklambyråer. Orsaken till det är 
att orten inte haft någon eventbyrå, därför har reklambyråerna fått hjälpa till när företag D ska 
ordna någon aktivitet. Företag D kan tänka sig att anlita en eventbyrå för att få något som 
sticker ut när ett event arrangeras. Respondenten tror också att det skulle vara bra för att få 
hjälp med att hitta roligare talare, intressanta vinklingar, artister och roliga aktiviteter. Doris 
upplever att det många gånger krävs mycket jobb för att anordna en aktivitet. Därför vore det 
skönt att anlita någon som kan event och som syr ihop säcken med ”lite studs på det hela”. 
Doris säger sig känna till kommunikationsbyråerna på orten.

5.5 Företag E
Företag E säljer både produkter och tjänster. Det erbjuder många typer av tjänster, framför allt 
mot andra företag. Vår respondent, som vi kallar Eva, är marknadsansvarig och född på 1970-
talet. I hennes arbetsuppgifter ingår att sköta budgetplanering, studera marknadsbehov, se 
över vilka kompetenser som finns inom företaget, ta hand om personalfrågor med mera. Eva 
har arbetat inom företaget i sju år och den tjänst hon sitter på i dag har hon haft i 2,5 år. Hon 
har inga tidigare erfarenheter från liknande arbetsuppgifter.

Företag E har en upprättad marknads- och aktivitetsplan men Eva berättar att företaget just 
gått igenom en stor omorganisering där allt mer har börjat skötas centralt. Tidigare arbetade 
varje distrikt på egen hand men nu är tanken att den centrala ledningen ska ta över det 
övergripande ansvaret. Därför har också Eva valt att ligga ganska lågt i sin egen planering 
detta år, men hon poängterar att de lokala kontoren får planera på egen hand. Uppföljningar
och mätningar på marknadsföringsinsatser görs från centrala ledningen. Bland annat har 
företaget gjort mätningar både före och efter en marknadsinsats med syfte att förändra 
marknadens uppfattning av varumärket. Den centrala ledningen försöker även identifiera 
segment och mäta olika nyckeltal i dem för att hitta de delar varje kontor måste arbeta mer på. 
De kanaler företag E använder vid marknadsföring lokalt är annonsering och mässor, men på 
grund av omorganiseringen mot en centralare styrning har Eva valt att ligga lågt med detta. 
En av orsakerna till det är att hon inte velat skapa motstridiga budskap mellan den lokala 
marknadsföringen och den centrala som är densamma för hela landet. Beroende på vilken 
målgrupp Eva vill nå föredrar hon olika kanaler. Företaget brukar överlag besöka cirka två 
mässor per år och annonsera en gång i kvartalet. Till det tillkommer den centrala 
marknadsföringen. På sikt vill Eva satsa på arbetsmarknadsdagar och komma ut med sitt 
budskap även via den kanalen. Den största förändringen som Eva upplever i företagets 
marknadsföring är den omorganisering som skett. Tidigare utformade varje distrikt 
exempelvis sina egna annonser, ibland med mindre bra resultat. Marknadsföringen var spretig 
och kunde se väldigt olika ut beroende på ort. Hon upplever att de i och med att de fått en 
central ledning nu kan hålla ihop markandsföringen på ett snyggare sätt då de har centralt 
utformar mallar för exempelvis annonsering som alla distrikt kan använda. För att anpassa 
annonserna lokalt går mallarnas texter att ändra. Fördelen med det är att de kan hålla en enad 
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front mot marknaden med samma budskap och att det ser lika ut oavsett distrikt. Före 
omorganiseringen har Eva vid något tillfälle arbetat med reklambyrå för att ta fram 
annonsmaterial. I dag finns det samarbetet kvar men tanken är att det mesta ska utformas 
centralt så att de slipper kostnader för att anlita byråer. Eva upplever att de samarbeten de 
tidigare haft med kommunikationsbyråer har fungerat bra. 

”Den uppfattning jag har fått från flera arbetsledare är att de har en stor arbetsbörda. Visst 
är vi medvetna om att det är viktigt att vårda sina relationer och skulle vilja göra det mer än 
vi gör i dag, men tidsbristen gör sig ständigt påmind och därför hamnar de här bitarna ofta i 
kläm”

Eva är inte bekant med begreppet relationsmarknadsföring men efter att fått det förklarat 
säger hon att det inte är något de arbetar med på lokal nivå, däremot har de på regional nivå
vid några tillfällen åkt iväg på golfresa. Personalen har vid några tillfällen personligen åkt ut 
med julklappar till kunder, men i övrigt har företaget inte kommit allt för långt med 
relationsmarknadsföringen. Däremot försöker de alltid ha kvalitetsuppföljning med sina 
kunder för att se till att de är nöjda. En av orsakerna till att företaget inte arbetar med 
relationsmarknadsföring lokalt är framför allt tidsbrist. Hon är dock medveten om att det kan 
vara en viktig del i marknadsföringen. Eventmarknadsföring känner Eva inte till men säger 
när vi förklarat begreppet för henne att de inte arbetar med det lokalt. I samband med 
lanseringen av det nya varumärket arrangerades emellertid en större aktivitet i hela landet
som gick hand i hand med annonseringen och den övriga marknadsföringen. Eva tror att event 
skulle kunna passa verksamheten lokalt men vet inte riktigt hur eftersom de arbetar över en 
bred marknad. Samtidigt tror Eva att det kan vara svårt att ge sig ut på sådana uppdrag 
eftersom folk i allmänhet har en stark uppfattning eller till och med fördomar om företaget. 
Detta tror hon först behöver bearbetas för att företaget därefter ska kunna gå vidare. Hon 
upplever sig själv allt för okunnig på området event men av det hon hört från andra företag 
som anordnar frukost- och lunchmöten har intresset varit så litet att det inte varit någon idé att 
fortsätta arrangera dem. Om företag E skulle anordna ett event och anlita en eventbyrå vill det 
ha hjälp med att diskutera fram förslag på vad det kan göra och vilka aktiviteter som skulle 
passa för företaget, som en form av rådgivning. De kommunikationsbyråer som Eva känner 
till är de som finns på orten.

5.6 Företag F
Företag F finns i byggbranschen. Personen vi talat med kallar vi Fredrik och han är född på 
1940-talet. Fredrik är chef på företaget och hans arbetsuppgifter innebär att ta hand om 
marknadsföring, affärer och allt annat som tillkommer. Fredrik har arbetat på företaget en 
lång tid och den tjänst han sitter på i dag har han haft i två år. Dessförinnan har han arbetat 
med liknande arbetsuppgifter på samma företag men på en annan tjänst.

Varje år arbetar företag F själva fram en marknadsplan. Företaget gör inte någon uppföljning
av sin marknadsföring eftersom branschen enligt dem helt styrs av konjunkturen. Det är 
omöjligt att ge förklaringar till vad som gjort att de lyckats eller misslyckats och därför har 
företaget inte några mätmetoder för uppföljning.

”Det har hänt att vi tagit in någon konsult vid något tillfälle för hjälp av aktivitet men det har 
skett per region. Vi var inte nöjda med det, byrån saknade känsla och det fungerar inte att 
någon kommer in och försöker. De kan vara med och styra upp men känslan saknas för 
branschen. Vad byrån gjorde? Edh… Den frågan vill jag inte ens svara på” 
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De kanaler företag F använder för marknadsföring är annonsering som styrs centralt och är 
gemensam för hela landet. Det gör inget själva på lokal nivå och följer helt marknadsplanen. 
Ibland anordnar företaget kundträffar men Fredrik menar att det enda som räknas i deras 
bransch är att göra ett bra jobb. Den marknadsföring som han ser som den mest effektiva 
kanalen är att alltid själva göra ett bra jobb. Eftersom annonseringen sköts centralt har han 
inte någon uppfattning om hur ofta den genomförs. Företag F har inte förändrat sin 
marknadsföring, den har alltid bestått av annonsering och hårt arbete. 

”Det här med marknadsföring är rent trams, det enda som betyder något i vår bransch är 
hårt arbete”

Fredrik känner inte till begreppet relationsmarknadsföring men efter han har fått det förklarat 
för sig berättar han att företaget arbetar med kundträffar. Han anser dock inte att det är 
relationsmarknadsföring utan att det handlar om erfarenhet och återföring, men menar 
samtidigt att det också är en typ av marknadsföring. Fredrik känner inte heller till begreppet 
eventmarknadsföring. När vi förklarat det för honom säger han att det är ingenting de arbetar 
med och anser att det inte behövs inom byggbranschen. 

En nackdel med att anlita en byrå upplever Fredrik är att de går in för mycket på detaljer. Han 
menar också att kommunikationsbyråerna har för dålig branschkännedom och aldrig kan lära 
sig byggbranschen. Därför skulle arbetet som byrån utförde bli för ”flummigt”, och han ser 
också på eventmarknadsföring som en ”flummig” typ av marknadsföring. På grund av detta 
menar Fredrik att företag F under inga omständigheter skulle köpa tjänster av en eventbyrå, 
då han bara ser nackdelar med samarbetet. Fredrik säger sig ha stor kännedom om 
kommunikationsbyråer i norra Sverige och att byråerna ringer honom ibland.

5.7 Företag G
Företag G är ett industriföretag. Personen vi intervjuat kallar vi Gunnar och han är född under 
1950-talet. Gunnar arbetar som marknadschef och hans arbetsuppgifter är främst sköta 
marknadskommunikation. Det som tar mest tid i Gunnars arbete är presentation av 
informationsmaterial som handlar om att bygga upp webbplattformar som både företaget och 
deras kunder använder. Han säger att alla hans arbetsuppgifter handlar om att stärka 
varumärket. Den tjänst han har i dag har han haft i sex år, dessförinnan har han arbetat med 
liknande arbetsuppgifter i andra branscher. 

Företag G arbetar efter en formell och traditionell marknadsplan för företagets externa 
kommunikation. Den följer budgetåret och påbörjas i augusti varje år. När denna plan arbetas 
fram börjar företaget med att ta fram nya strategier och uppdaterar sina strategiska planer. 
Under de kommande två månaderna fortsätter de med att finjustera planeringen och 
implementerar det hela i verksamheten. Gunnar berättar att företaget mäter alla strategier och 
marknadsföringsinsatser genom flera metoder. Bland annat mäts resultat mot budgeten. De 
mäter även orderstock och ser till hur den förändrats samt arbetar med flera nyckeltal som 
analyseras. När det gjorts bryts allt ner i mindre bitar för att kunna analysera och arbeta fram 
nya metoder för att förbättra och effektivisera företag G:s försäljningskanaler.

Företag G:s marknadsföringskanaler är främst personlig försäljning där säljare och kund 
träffas och en del av marknadsföringen sker genom distributörer. Det som Gunnar upplever 
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har fått större betydelse för marknadsföringen är webbplattformarna. Detta ser Gunnar också 
som den mest effektiva kanalen. Genom webben kan de utveckla marknadsföringen mot ett av 
sina mål, att utveckla och effektivisera försäljningen. Gunnar säger också att konkurrensen i 
deras bransch hårdnar vilket innebär att de hela tiden måste hänga i med tekniken för att möta 
den konkurrens som finns på den globala marknaden.

Företag G:s marknadsföringsinsatser sker kontinuerligt under året och följer den uppsatta 
marknadsplanen. Företaget tar ibland hjälp av en annonsbyrå som bland annat tar fram 
textmaterial, hjälper till med översättningar och har genomfört ett antal 
marknadsundersökningar. Det finns inga direkta riktlinjer för det samarbetet säger Gunnar. 
Hittills har företag G varit nöjt med annonsbyråns arbete och säger att de även fortsättningsvis 
kommer att anlita dem. Gunnar tror att det kan vara svårt för företaget att byta byrå eftersom 
han anser att företag G är så pass stort och därmed svår för byrån att sätta sig in i. En av 
anledningarna till att byrån gör ett bra jobb är att de är väl insatta i företag G. Fördelarna med 
att använda sig av en byrå upplever Gunnar är att byrån avlastar vissa bitar från företaget.

När vi frågar Gunnar vad han vet om relationsmarknadsföring svarar han ”vad är inte 
relationsmarknadsföring?” och menar att allt handlar om relationer på ett eller annat sätt. För 
företaget utgör den största delen av all försäljning det personliga säljarbetet där de delar in 
kunder både geografiskt och i segment. I det personliga säljarbetet bjuder säljaren ibland in 
köpare och leverantörer till möten med syfte att stärka relationerna. Det kan ske på olika sätt 
till exempel konferenser, möten på mässor eller aktiviteter där de gör något mer avslappnat 
men Gunnar säger att allt har en anknytning till vad deras verksamhet bygger på.

”Idag finns en våldsam konkurrens i vår bransch, det är också det som jag anser är den 
största förändringen i vårt företagsklimat. Det tvingar oss att arbeta strategiskt som möjligt.”

Begreppet eventmarknadsföring säger sig Gunnar vara bekant med och säger att det handlar 
om att hitta på aktiviteter. Han tycker att det är en intressant form av marknadsföring men att 
det inte är något de själva sysslar med i någon större utsträckning. Han säger att orsaken till 
det är att varje kontakt blir dyr. Han menar även att det finns stora kulturella skillnader i 
företagets segment vilket bidrar till att det blir svårare att genomföra event. Det har 
visserligen både sina för- och nackdelar anser Gunnar och exemplifierar det med att vissa av 
deras kundgrupper kan uppleva norra Sveriges klimat som väldigt exotiskt. Han tillägger även 
att det i Norrland har vuxit fram en upplevelseindustri för den här typen av evenemang och att 
de själva vid ett tillfälle provat på en vildmarksupplevelse tillsammans med en kund. Trots att 
eventet var uppskattat har företaget valt att satsa på andra marknadsföringsinsatser eftersom 
Gunnar anser att event är dyrt och att målgruppen som företaget når ut till är för liten.

Gunnar påpekar att företaget använder en typ av event vid nylanseringar av deras produkter. 
De brukar då bjuda in sina kunder för att presentera sina produkter och ha en social aktivitet 
kring detta. Gunnar berättar också att de vart tredje år åker på en speciell mässa i Tyskland 
där de marknadsför sina produkter men de har valt att inte anlita en eventbyrå för detta. 

För att företag G ska anlita en eventbyrå måste den vara väldigt flexibel och anpassningsbar
efter företaget. Byrån ska vara lyhörd och duktig på att skaffa information. Fördelarna med att 
arbeta ihop med en byrå anser Gunnar vara den avlastning det ger och att företaget kan ta del 
av byråns professionella kunskaper. Den byrå förtag G samarbetar med i dag har det arbetat 
med ett tag och det upplever att byrån är mycket lyhörd och duktig. Det är sällan som 
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företaget byter byrå. Gunnar anser sig ha någorlunda koll på kommunikationsbyråer i norra 
Sverige.

5.8 Företag H
Företag H finns i tjänstebranschen där de är inriktade mot städning, fastighetsskötsel, 
personalbemanning och köksservice. Vi kallar vår respondent Henrik och han är född på 
1960-talet. Han arbetar som marknadsansvarig och har haft den positionen sedan han började 
på företaget för nio år sedan. I Henriks arbetsuppgifter ingår att sköta all kundkontakt, ta hand 
om offerter, avtal, kalkyler, samt sköta samarbetet med personalledare. Henrik säger att han 
inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet inom samma område.

Företag H har en marknads- och aktivitetsplan för företagets externa kommunikation. 
Eftersom företag H är ett rikstäckande företag upprättas denna centralt och skickas därefter ut 
till alla kontor. Han ser det som en nödvändighet att alla arbetar på samma sätt så att deras 
kunder upplever att företaget är detsamma oavsett ort. Henrik upplever att företaget tack vare 
den centrala planeringen ger en samlad bild. Företaget följer upp marknadsföringsinsatserna
och även det sker centralt. I dagsläget har företaget bytt logotyp och om någon månad 
kommer uppföljning att ske där det vill se hur attityden kring logotypen förändrats. 

Företagets lokala marknadsföring bygger i stort sett endast på annonsering. Annonserna 
utformas centralt och sedan skickas materialet ut till kontoren som själva ansvarar för var de 
ska annonsera. Henrik säger att de själva främst har valt att gå ut med sina annonser i 
lokaltidningen men även provat på några andra tidningar. Vill företag H, som är ett lokalt 
kontor, göra en lokal annonsering kontaktar företaget det centrala kontoret som utformar 
annonsen. De annonserar med jämna mellanrum och senast hade företag H en kampanj med 
20 införanden under en månad. Utöver annonsering arbetar företaget lokalt med direkt 
kundkontakt där det träffar sina potentiella eller nuvarande kunder. Detta upplever han själv 
som den mest effektiva marknadsföringen. När det sker större marknadsföringsinsatser har 
företaget använt sig av andra kanaler. Henrik berättar att vid lanseringen av deras nya logotyp 
arrangerades en aktivitet på flera ställen i landet där de delade ut en liten present med den nya 
logotypen på. Detta gjorde företaget för att uppmärksamma bytet av logotyp via en annan 
kanal än annonsering. Under den tid Henrik arbetat på sin tjänst anser han inte att deras 
marknadsföring förändrats nämnvärt men han upplever den något mer styrd.

I samband med bytet av logotyp anlitade företaget en reklambyrå, vilket sköttes av den 
centrala ledningen. Orsaken till att de ville byta logotyp var att företaget upplevde att den 
dåvarande logotypen kändes tråkig och framförallt kall och hård. Både logotypen och det 
arrangemang som reklambyrån anordnade är företaget nöjda med.

”En mässa vi alltid besöker varje år är xxx där företagare träffas och knyter nya kontakter.
Det kallas kortbytardagar och syftet med att vi åker dit är att presentera oss själva och just 
knyta nya kontakter. Jag tycker att det är ett intressant forum att besöka den här mässan, alla 
som kommer dit är ju intresserade”

Vad Henrik känner till om begreppet relationsmarknadsföring är att företag träffas och skapar 
relationer till sin målgrupp eller kunder. Han säger att företag H arbetar med den här typen av 
marknadsföring till viss del genom att delta på mässor. Begreppet eventmarknadsföring 
känner inte Henrik till och behöver få det förklarat. Efter förklaringen säger Henrik att 
medarbetare på företaget ibland brukar gå på hockeymatcher med sina kunder, det har inget 
syfte utan görs för att det är kul. Företaget anordnar ibland också föreläsningar. Lanseringen 
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av det nya varumärket anser Henrik var ett event, där syftet var att uppmärksamma 
marknaden om att de bytt logotyp. Henrik menar att företaget inte arbetar med 
eventmarknadsföring på lokal nivå men att marknadsföringen generellt handlar om kundvård. 
Han säger tveksamt att det finns viss tanke och syfte bakom kundvården men har svårt att 
säga vad. Efter att ha tänkt lite säger han att det ska vara lönsamt för företaget.

Henrik tror inte att eventmarknadsföring är en bra kanal för företaget på lokal nivå och 
förklarar att det beror på upplägget av deras verksamhet. Det lokala kontoret har själva väldigt 
lite inflytande över marknadsföringen vilket gör det svårt då det mesta styrs centralt. Om 
företaget mot förmodan skulle anordna event skulle det vara viktigt att byrån kom med 
spännande idéer. Han säger dock att det är svårt att veta vilken inriktning byrån skulle arbeta 
mot då företag H finns inom olika sektorer.

När Henrik tänker på att arbeta ihop med en byrå relaterar han till bytet av logotypen. Det 
samarbetet var företag H nöjt med och Henrik anser att det berodde på byråns 
professionalism. Han upplever att han har någorlunda koll på kommunikationsbyråer i norra 
Sverige men att det är mer övergripande.

5.9 Företag I
Företag I är verksamt inom friskvårdsbranschen. Vi har intervjuat en av delägarna, som vi 
kallar Ingrid, som är född på 1960-talet. Hon säger att hennes arbetsuppgifter är svåra att 
definiera eftersom de hjälps åt med allt i verksamheten. Hennes ansvar är främst för
personalen, att lägga scheman, agera rådgivare åt medlemmar och att sköta marknadsföringen. 
Hon har arbetat i företaget sedan 1999 då de startade, dessförinnan har hon erfarenhet från 
samma bransch men andra arbetsuppgifter.   

På frågan om företaget har en marknads- eller aktivitetsplan svarar Ingrid att de tillsammans 
med en reklambyrå har gjort en gedigen marknadsundersökning för att hitta rätt typ av 
kundsegment för företaget. Den utfördes genom enkäter på stan samt en kundenkät i 
företagets lokaler för att ta reda på varför deras kunder tränar där. Ingrid menar att genom att 
veta varför deras kunder tränar hos dem kan de lättare anpassa reklamen mot sin målgrupp. 
Det är reklambyrån som utformar en mall för hur och när företaget ska marknadsföra sig. Den 
mallen har det sedan använt sig av i drygt ett och ett halvt år. Ingrid poängterar att allt som 
reklambyrån producerar har företaget varit delaktiga i genom att komma med idéer. Det är 
främst den externa kommunikationen som reklambyrån gör medan de själva tar hand om den 
interna marknadsföringen och syftar då på exempelvis nyhetsmejl till kunderna.

Företag I har prövat många kanaler i sin marknadsföring. Det har använt radio och tv som de 
anser är ganska dyra kanaler. Dessutom upplever de dessa kanaler som svåra att använda 
eftersom det är svårt att veta vilka kanaler och program som målgruppen tittar på. Vid ett 
tillfälle när det köpt tv-reklam under OS-sändningar visade det sig att målgruppen tittat på 
andra kanaler. Därför är det viktigt att välja rätt tidpunkt och veta vad de andra kanalerna 
sänder. I dagsläget har företag I bestämt sig för att satsa på annonser i lokaltidningarna istället 
för i tv. Reklamkampanjerna görs främst i början av höst- och vårterminerna, därefter med 
jämna mellanrum. Företaget använder också eventsponsring som en marknadsföringskanal. 
En annan insats är att varje termin skicka ut en aktivitetskalender till alla hushåll på orten med 
information om företaget och dess träningspass. De upplever att responsen varit positiv till 
detta utskick. Ingrid menar att nöjda kunder som pratar gott om företaget och tar med sig 
vänner och bekanta till träningarna är den effektivaste och mest värdefulla marknadsföringen. 
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Utifrån företagets kundenkäter är det inte reklam som alstrar nya kunder, de hittar till 
företaget genom rekommendationer från bekanta.

Ingrid förklarar att marknadsföringen har förändrats under åren. Hon säger att företaget var 
väldigt litet i början av sin verksamhet och därför skötte personalen marknadsföringen helt 
själva. Under den här perioden var det dålig kvalitet på kampanjerna eftersom personalen inte 
visste hur de skulle göra. Efter något år flyttade företaget till större lokaler och tog då hjälp av 
den reklambyrå det samarbetar med än i dag. Det fick hjälp med att utforma kampanjer och 
att skaffa sig en profil, vilket visade sig vara effektivt på så sätt att det lockade nya kunder. 
Ytterligare en del i marknadsföringen som förändrats är de kanaler företaget väljer att synas i. 
Tidigare försökte det synas lite här och var men har nu gått över till att främst använda 
tidningar. 

”Det kostar väldigt lite men kräver mycket engagemang av oss att arrangera aktiviteter. 
Anledningen till att vi gör det är för att knyta medlemmarna närmare oss och få dem att 
känna att de är vi.”

Ingrid känner inte till begreppet relationsmarknadsföring. När vi förklarat för henne vad det 
innebär tycker hon att det är en relevant metod och att företag I använder relationer i sin 
verksamhet. De relationsaktiviteter det anordnar för sina medlemmar handlar om att få 
medlemmarna att trivas med att träna hos företaget och på lång sikt att stanna hos dem. 
Ingrid resonerar sig fram till att det är personalen som är den viktigaste marknadsföraren i 
företaget eftersom de skapar värdet för medlemmarna. Hon tycker också att de är goda 
ambassadörer som kan prata gott om företaget i privatlivet. Tillsammans med personalen har 
ägarna utformat ledord för att definiera vad företaget står för. Ingrid berättar att de 
tillsammans med medlemmarna brukar ha medlemskvällar där de ibland bjudit på mat efter ett 
träningspass. Detta har de gjort i syfte att förstärka vi-känslan och uppfattningen om att det 
ska vara roligt att träna hos företaget. Företaget bjuder ibland in föreläsare som exempelvis 
pratar om hur man tränar med fria vikter om det finns en efterfrågan från medlemmarna.
Ingrid säger också att företaget under åren lärt sig vilken tid på året som lämpar sig bäst för 
olika aktiviteter. Företaget har inga strategier för vilka aktiviteter det ska genomföra, dessa 
anordnas spontant när Ingrid och hennes kollegor har lust, och Ingrid anser att de är duktiga 
på att hitta på roliga aktiviteter.

Företag I har inte själva anlitat en eventbyrå men vid ett tillfälle genomförde det ett 
arrangemang som Ingrid vill klassa som ett event, tillsammans med andra företag. Då hade en 
eventbyrå, som ett annat företag hade kontaktat, tagit på sig att ordna med mat. Företag I hade 
inte någon kontakt med eventbyrån. Anledningen till att de valt att inte anlita någon eventbyrå 
säger Ingrid är att företag I vill vara med i driften. 

”Det är klart att det kanske kan ha sina fördelar att anlita en eventbyrå. Men det är ju vi och 
vår personal som är företaget och då måste ju vi också synas mest. Det är ju oss kunderna 
träffar sedan, efter eventet. Det får inte bli så att eventbyrån gör något som är för fräsigt, stelt 
eller jätteproffsigt för då blir våra kunder rädda.”

Ingrid upplever att företaget har personliga relationer med den reklambyrå de samarbetar 
med i dag. Relationerna kan vara på både gott och ont. Ingrid menar att en nackdel är att det 
finns en risk att byrån fastnar i samma hjulspår, men hon känner sig väldigt nöjd och trygg 
med samarbetet. Flera av byråns medarbetare är medlemmar på gymmet och därför menar 
Ingrid att byrån vet vad företag I står för. Fördelarna med att arbeta med en reklambyrå tycker 
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Ingrid är att de inte behöver göra allting själva och att byrån tar hand om praktiska bitar 
väldigt bra. Under hösten kommer företag I att flytta till nya, större lokaler. Personalen har 
börjat fundera på om de ska arrangera något samtidigt som verksamheten startar om och om 
de i så fall ska göra det själva eller anlita en konsult. Företaget har haft tankar på att ta dit en 
rolig konferencier eller hitta på någon aktivitet. Ingrid berättar att gymmet ska försöka satsa 
mer på barn och barnträning för att skapa en mer familjär stämning. Företaget skulle aldrig 
använda sig av en eventbyrå och låta den sköta hela jobbet och själv bara luta sig tillbaka och 
tro att byrån fixar det. Ingrid anser sig ha någorlunda koll på kommunikationsbyråer.
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6. Analys och diskussion
Här ställer vi respondenternas svar mot de tankegångar som vi har tagit upp i vårt 
teorikapitel. Vi utgår från de viktigaste områdena i vår intervjumall och delar upp dem 
ytterligare i områden av intressanta svar och tankar som vi fått av respondenterna. I dessa 
områden analyserar vi hur respondenterna följer de teoretiska rekommendationerna och 
beskriver hur företagen enligt teorierna borde agera. Vi ger också egna kommentarer till 
analysen. Genom att bedöma företagens behov och beskriva de teoretiskt mest optimala 
marknadsföringsinsatserna och visa på vilket, om något, sätt event kan användas i företaget 
kan vi sedan dra slutsatser om vilka rekommendationer vi bör ge Jag, Carina.

6.1 Strategiskt arbete
Det strategiska arbetet är en av de faktorer där respondenterna skiljer sig som mest. För vissa 
företag är behovet av att köpa event av en eventbyrå mindre än hos andra. Ett exempel på det 
är företag G som noggrant har utvecklat strategier för vilka kanaler företaget ska använda i sin 
promotionmix. I dagsläget använder företaget mässor och event i samband med att nya 
produkter lanseras. Detta är sådant företaget anser sig klara av själv. Dessa företag som har 
arbetat med marknadsföringen och utvärderat eventet som kanal och utifrån det bedömer 
behovet av event som litet eller obefintligt kommer att vara svåra att sälja ett event till. Denna 
typ av företag, som har analyserat sitt behov och kommit fram till att de inte behöver event i 
promotionmixen, står i kontrast till de företag som upplever att de inte har ett behov av event, 
som företag C. Cecilia menar att eventmarknadsföring inte är en bra kanal för företag C, men 
vi kommer i detta kapitel konstatera att relationsmarknadsföring är viktigt för företaget och att 
det både kan utveckla befintliga och skapa nya relationer med hjälp av event. I vår studie har 
vi kunnat skönja ett samband mellan okunskap om event och att företaget inte anser sig ha 
behov, vilket inte heller är underligt – känner du inte till en marknadsföringsmetod och 
verksamheten klarar sig bra utan den är det troligen svårt att se hur den skulle hjälpa.

6.1.1 Företag utan strategi
Flera av respondenterna, framför allt de mindre företagen, har ingen strategisk marknadsplan. 
Som Lanner och Söderberg (2006 s 28) och Kotler et al (2002 s 76) säger är detta en av de 
viktigaste delarna i marknadsföringsarbetet. Utan strategi är det svårt att styra företaget. 
Företag B är ett exempel på ett företag som vi anser borde fokusera mer på att utveckla en 
strategi. Då flera teoretiker, däribland Grönkvist (2000 s 196) och Lanner och Söderberg (006 
s 28), menar att strategier är en nödvändighet både för marknadsföringen i allmänhet och 
event i synnerhet betyder det att företaget måste förändra sitt arbetssätt för att det ska vara 
lönsamt för företaget att arrangera event. De mässor företaget besöker är inbokade på rutin. 
Berit säger att de visserligen har tydliga målgrupper som finns på dessa mässor men utan ett 
formulerat syfte kan företaget inte svara på vad de vill vinna genom relationerna, vilka parter 
som lämpar sig bäst för relationer samt vilka fördelar som finns för att skapa relationer till 
valda målgrupper. Detta är något som vi, liksom Robert Morgan och Shelby Hunt (1999 s 
281-290), menar är viktigt. De menar också att en fara med att inte svara på dessa frågor är att 
det kan leda till en obalans i förhållandet där den mer beroende partnern kommer att bli 
utnyttjad, vilket leder till att relationen rinner ut i sanden. Enligt Berit gör företag B globala 
uppföljningar som baseras på försäljningsuppgifter. Istället anser vi att företaget borde följa 
upp skilda geografiska segment för att anpassa marknadsföringen och undersöka hur de ska 
arbeta mot sina målgrupper. Detta skulle också möjliggöra mer personliga relationer med 
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kunderna. Gummesson (Day et al 2004 s 20f) nämner att det är bra att ha relationer med sina 
kunder för att båda parter ska nå den bästa lösningen. 

Även företag C är ett litet företag som arbetar utan strategi. Verksamheten har varit igång i 
drygt två år och respondenten Cecilia säger att affärerna går bra och att de är nöjda med sin 
kundkrets. När Cecilia startade verksamheten gick hon efter sin egen känsla om hur hennes 
marknadsföring ska gå till, utan att upprätta några speciella strategier. Kotler et al (2002 s 76) 
menar att det är viktigt för företaget att fastställa strategier för att det lättare ska kunna 
manövrera i sin omgivning. Genom att inte utarbeta strategier för företagets image ser vi en 
risk för att företag C kommer att bli omsprunget av andra konkurrenter som är skarpare i sin 
marknadsföring och kan ge ett tydligt budskap till marknaden, till exempel att klippa de 
senaste frisyrerna. Frisörbranschen är hårt utsatt för konkurrens och den hetaste salongen i 
dag kan vara ute i morgon när en ny stjärna dyker upp. 

6.1.2 Företag med uttalad strategi
Däremot är företag D och E exempel på företag som arbetar strukturerat och genomtänkt i sin 
marknadsföring genom att ha upprättade strategier. Detta står i enlighet med vad bland andra 
och Lanner och Söderberg (2006 s 27f) menar är viktiga kriterier för att lyckas med sin 
marknadsföring. Företagen har upprättat en marknadsplan som de följer och genomför 
uppföljningar efter sina aktiviteter. Detta borgar för att dessa företag också skulle klara av 
eventmarknadsföringen bra, där det är särskilt viktigt att planera. Dessa företag anser vi därför 
har en bra grund för att klara av att genomföra event på egen hand. En byrå skulle för dessa 
företag troligen främst kunna bistå med idéer och avlastning.

6.1.3 Företag med outtalad strategi
Någonstans mitt emellan det strukturerade och ostrukturerade arbetssättet finns företag A som 
inte har en renodlad marknadsplan men är aktivt i sin aktivitetsplan och försöker vara flexibelt 
i sin marknadsföring. En förklaring till det är att företaget är ganska litet. På grund av att 
Adam är delaktig i hela verksamheten är det möjligt men också nödvändigt, eftersom att ett 
litet företag måste arbeta hårt och vara flexibelt för att överleva. Respondenten Adam har 
tidigare varit marknadsansvarig i en större organisation där bland annat relationer betonats. 
Adam är kunnig inom marknadsföring, men anser att företaget ännu är för litet för att behöva 
definierade strategier. Kotler et al (2002 s 76) menar att storleken och åldern på företaget inte 
har betydelse, utan att upprättade strategier är lika viktiga för stora som för små företag. 
Eftersom Adam tidigare har arbetat med marknadsföring i en större organisation upplever vi 
det underligt att Adam ännu inte har tydliga strategier för sitt företag, där han investerar 
mycket energi och pengar. Troligen har han förstått vikten av strategier i sitt tidigare arbete 
och därför anser vi att det borde ha varit en av de första åtgärderna när han startade sitt 
företag. Förvisso kan Adams stora engagemang i firman ge viss trygghet i att företaget inte 
lämnas vind för våg, men utan strategier är det svårare för Adam att tydligt se vilka beslut 
som gynnar och inte gynnar företaget. Även på företag I är detta arbete till hälften genomfört. 
Ingrid själv säger att de inte har uppsatta strategier eller marknadsplan men det går ur hennes 
resonemang att uttyda att företaget omedvetet arbetar strategiskt i sin marknadsföring. Detta 
eftersom företaget gör många aktiviteter som är relationsinriktade. Det uttalade och 
genomtänkta men oskrivna syftet är att skapa relationer med kunderna genom att få dem att 
trivas på gymmet. Vi ser att företaget skulle kunna utforma aktiviteter som passar bättre för 
företagets mål genom att medvetet arbeta mot ett syfte. Företag I har kommit en bra bit på 
vägen, men har fortfarande upploppet kvar för att effektivisera sitt arbete.
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6.2 Allmän inställning till marknadsföring
Bland annat Vargo och Lusch (2004 s 1-17) förespråkar att företag ska vidga sina vyer och gå 
från en produktstyrd marknadsföring till en relationsstyrd. Överlag tycks våra respondenter 
röra sig mot denna typ av marknadsföring, vissa medvetet, andra omedvetet. Det är dock 
tydligt att det finns starka relationsinriktade inslag hos alla våra respondenter.

6.2.1 Omedveten förändring
Vår studie belyser att vissa företag medvetet arbetar relationsinriktat medan marknadsföring 
för andra företag handlar om masskommunikation enligt det produktcentrerade synsättet. 
Dock arbetar samtliga företag med relationer på något sätt, trots att de själva inte benämner 
arbetet som marknadsföring. Detta ser vi som ett tecken på att det servicecentrerade synsättet 
slagit rot på marknaden, även om företagen själva inte är medvetna om det. Framför allt är 
företag C ett exempel på detta. Respondenten Cecilia tycker att annonsering är det 
effektivaste verktyget för att marknadsföra företaget vilket många forskare inte håller med om 
(Gordon 2006 s 21; Lanner och Söderberg 2006 s 15). En klippning handlar i det 
servicetänkande synsättet inte om själva klippningen utan om att kunden vill ha en frisyr där 
det upplevda kundvärdet ökar genom att kunden själv är delaktig i processen. Det kräver att 
företaget arbetar kund- och relationsinriktat och när detta uppnås ökar chanserna för att 
kunden stannar kvar (Vargo och Lusch 2004 s 1-17). Denna tankegång tycks Cecilia inte vara 
bekant med i en teoretisk mening då hon inte tar upp kundens delaktighet i besöket på 
salongen. Däremot är Cecilia väl medveten om vikten av att arbeta upp en återkommande 
kundstock och pratar om att ta hand om kunden under hela besöket, vilket är ett tecken på att 
frisörerna på salongen arbetar upp relationer till sina kunder framför allt genom sociala band.
Vi menar att företaget troligen skulle kunna förbättra sina relationer om Cecilia och/eller 
någon annan på salongen lär sig att arbeta mer strategiskt med relationerna. Fredrik på företag 
F är negativt inställd till marknadsföring i allmänhet och eventmarknadsföring i synnerhet. 
Fredrik menar att det enda som betyder något i deras bransch är att utföra ett bra jobb. Detta 
är troligen ett uttryck av den starka ovilja för förändring som Gordon (2006 s 12f) belyser. 
Fredrik säger sig alltså vara negativ till det mesta som har med marknadsföring att göra, men 
genom att tycka att det enda som betyder något är att göra ett bra jobb visar han att företaget 
arbetar med varumärket på det sätt som Berry (2000 s 128-137) diskuterar. Att arbeta med 
varumärket är att arbeta med relationer, vilket i sin tur är centralt i det nya synsättet på 
marknadsföring. Vi tycker att Fredriks inställning till marknadsföring är ytterst intressant. Det 
är anmärkningsvärt att en person vars arbetsuppgifter bland annat är att marknadsföra 
företaget är så ovillig att vidga sina vyer och pröva på eller åtminstone analysera 
möjligheterna till att använda nya marknadsföringsmetoder. Att välja bort 
marknadsföringsmetoder som inte passar företaget är bra, men varje beslut måste kunna 
motiveras med annat än fördomar och motvilja till förändring vilket vi att döma av intervjun 
menar att Fredrik baserar sina marknadsföringsbeslut på. Ett råd till Fredrik och företag F är 
därför att ha en mer öppen inställning och inte förlita sig på gamla metoder så mycket som de 
gör. 

6.2.2 I en övergångsperiod mellan produkt- och serviceinriktning
Flera av företagen visar tecken på att vara uppe i en övergångsperiod mot det 
servicecentrerade synsättet. Berit på företag B säger att hon börjat arbeta mer med att utveckla 
hemsidan som en service. Detta tyder på att företaget till viss del arbetar mot den nya 
servicecentrerade synen. C. K. Prahalad (Day et al 2004 s 23) uppger att företag kan föra en 
dialog med, och därmed skapa en relation till, sina kunder genom att kunderna hjälper sig 
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själva, till exempel genom en hemsida som stöder olika funktioner. Å andra sidan hittar vi 
tecken som tyder på att företaget fortfarande håller fast vid gamla metoder som annonsering. 
Att de använder dessa metoder beror på att de inte har förändrat sin marknadsföring på många 
år samt att de saknar strukturerade arbetsmetoder för marknadsföringen. Företag B har 
visserligen en upprättad marknadsplan men med stöd av Kotler et al (2002 s 76) som 
poängterar hur viktig den formella planeringen är anser vi att en marknadsplan som varken 
efterföljs eller har tydliga syften är bortkastade resurser. Flera författare i vår teori uppmanar 
till att släppa taget om bland annat annonsering då mediabruset vuxit sig allt starkare och 
konsumenter väljer bort mycket av den visuella kommunikationen, som att läsa reklam 
(Lanner och Söderberg 2006 s 15). Vi uppfattar Berit som mottaglig för nya idéer, 
framåtblickande och engagerad vilket är en fördel när det gäller eventmarknadsföring. Som 
Lanner och Söderberg (2006 s 45f) påpekar kan event inte standardiseras och Whelan och 
Wolfeil (2006 s 326) menar att eventet bör vara så innovativt utformat som möjligt. Det tyder 
på att personen som skapar eventet måste vara öppen för nya idéer vilket i sin tur betyder att 
Berit troligen är rätt person att införa event i marknadsföringen i företag B. Företag H är ännu 
ett exempel på ett företag som har ena benet kvar i det gamla och det andra i det nya sättet att 
marknadsföra sig. Hittills har de arbetat relativt ensidigt på så sätt att deras marknadsplan för 
extern kommunikation endast verkar reglera annonsering. Under intervjun kommer det fram 
att de även arbetar med kundkontakter med både befintliga och potentiella kunder, vilket 
Henrik ser som den bästa marknadsföringskanalen, och till viss del även med mässor. Det är 
ett tecken på att företaget befinner sig i en omställning från den produktinriktade synen till 
den serviceinriktade. Ett sätt att förnya företaget är att ledningen klargör för de lokala 
kontoren att annonseringen är central, men att det är viktigt för varje kontor att sköta sina 
kundkontakter själv. Där kan eventet ta plats som en relationsfrämjande åtgärd.

6.2.3 Medvetet servicecentrerat arbete
Några av våra respondenter fokuserar på det relationsinriktade arbetssättet och tycks lämna 
det produktinriktade bakom sig. Företag G arbetar medvetet med detta. Respondenten Gunnar 
är väl medveten om både relationsmarknadsföring, vilket företaget arbetar med, och 
eventmarknadsföring, något som företaget har valt bort. Kanalerna som företaget använder är 
starkt försäljningsbetonade, men relationer används också. Personlig försäljning är något som 
företaget använder sig mycket av. Detta är en lämplig metod för internationella 
industriföretag (Czinkota och Ronkainen 2007 s 394) vilket företag G är och därför är det 
rimligt att denna metod används flitigt. Vi ser det personliga säljarbetet som en metod som 
förutom försäljningar också skapar sociala band till kunderna, vilket ökar chanserna till att 
kunderna inte byter leverantör. En annan metod de använder sig mycket av är sin webb, som 
de använder i sin försäljning. Detta är ett tecken på att företag G är medvetet om de 
modernare kanaler som växer fram i vårt samhälle. Enligt Gunnar har det tvingats arbeta mer 
strategiskt på grund av den hårdnande konkurrensen i branschen. Detta är något som Kotler et 
al (2002 s 76) skulle tycka att företaget gör rätt i. Företag I har också anammat relationer som 
marknadsföringskanal i hög grad, och utgår mycket från kunden. Det visar sig bland annat i 
att de vill uppnå en gemenskap med sina medlemmar genom att anordna medlemsaktiviteter 
för att kunderna ska få en vi-känsla och tycka att det är roligt att träna hos företag I. Ingrid 
pratar mycket om de fördelar med relationsmarknadsföring som Kinard och Capella (2006 s 
359-368) belyser, bland annat att kunden pratar om företaget med sina vänner. I enlighet med 
Morgan och Hunts (1999 s 281-290) resonemang rekommenderar vi dock att företag I tar sin 
relationsmarknadsföring ett steg längre och analyserar hur relationerna kan vara till nytta för 
dem. På så sätt kan företaget undvika att relationerna rinner ut i sanden på grund av obalans i 
förhållandet. Även genom att föra en kunddialog visar företaget att de arbetar relationsinriktat 
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istället för att fokusera på transaktioner. Blomqvist et al (2004 s 59) menar att kunddialogen 
är viktig och att den hjälper företaget att förbereda och underlätta kundmöten, att stödja 
relationen mellan företag och kund samt bygga varumärket. Företag I arbetar inte enbart med 
en kunddialog i form av bland annat medlemsaktiviteter och att styra utbudet efter vad 
medlemmarna vill ha, de för även en dialog internt där alla i personalen varit delaktiga i att ta 
fram ledord för företaget.

6.3 Inställning till kommunikationsbyråer
De flesta av våra respondenter har i något sammanhang arbetat tillsammans med en 
kommunikationsbyrå, och vissa har ett samarbete med byråer som utför exempelvis 
årsredovisning och annonsering. Den övergripande uppfattningen om denna typ av konsulter 
verkar vara positiv, men respondenterna framför även negativa aspekter. 

6.3.1 Upplevda fördelar med kommunikationsbyråer
En generell uppfattning bland våra respondenter är att kommunikationsbyråer kan tillföra 
företaget mycket, framför allt idémässigt. Andra fördelar som nämnts är att 
kommunikationsbyrån är en avlastning och kan bidra med kunskap och breda kontaktnät. De 
flesta har erfarenheter av att arbeta med byråer, och med undantag av företag F är samtliga 
nöjda och inser att en kommunikationsbyrå kan ta marknadsföringen ett steg längre än de 
själva klarar av. Även de företag som arbetar strategiskt, exempelvis företag D, menar att en 
kommunikationsbyrå kan vara en stor hjälp. Lanner och Söderberg (2006 s 28, 45) 
understryker att en strategisk plan där företaget frågar sig vad de vill uppnå med sitt event är 
viktigt eftersom eventet kan liknas vid direktsändning, allting sker i realtid och kan inte göras 
om. Detta är något som kommunikationsbyråer i regel grundar sitt arbete på och därför anser 
vi att det kan vara bra att anlita en specialist framför allt för de företag som inte arbetar 
strategiskt. Inställningen till kommunikationsbyråer var överlag positiv och med hänsyn till de 
positiva aspekter en byrå kan tillföra företaget finner vi det inte troligt att den generella 
inställningen är något som Carina måste arbeta med för att öka efterfrågan på sina tjänster.

Flera av respondenterna menar att de är trogna sin kommunikationsbyrå eftersom de upplever 
det som en fördel att byrån känner företaget väl. På så sätt kan företaget försäkra sig om att de 
får det de vill ha utan att behöva vara övertydlig i kommunikationen i varje kontakt med 
byrån. Någon respondent ser också fördelar med att byta kommunikationsbyrå då detta skulle 
betyda fler nya idéer i företaget. Detta ser vi som både ett hot och en möjlighet för Jag, 
Carina. Om byrån poängterar att företagets marknadsföring kan utvecklas genom att en byrå 
ser på den med nya ögon kan Jag, Carina kanske tränga igenom företagets lojalitet till den 
andra byrån, som annars kan utgöra en mur som är svår att bryta igenom. Genom att förklara 
att Jag, Carina blir ett komplement till övriga marknadsföringen och den andra byrån tror vi 
att företaget kan se samarbetet som att både äta kakan och ha den kvar. Att företaget är 
ovilligt att lämna sin kommunikationsbyrå visar troligen också att det kommer att stanna som 
kund hos Jag, Carina om eventet blir lyckat och Carina lyckas skapa relationer.

6.3.2 Upplevda nackdelar med kommunikationsbyråer
Vissa motsättningar finns dock. De negativa aspekter som kommer upp är att det är kostsamt 
att anlita och att företaget själv har kompetensen inom väggarna. På företag I är personalen 
tveksam till att anlita en eventbyrå. Ingrid menar att de själva vill var med i driften eftersom 
det är de som är företag I. Att dra paralleller mot Gordons (2006 s 12f) resonemang om att 
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människor i allmänhet inte gillar förändring på grund av rädslan av att förlora något de redan 
har skulle kunna förklara Ingrid inställning. Ingrid nämner att företaget har funderat på att 
arrangera ett event i samband med flytten till nya lokaler. Vad som talar för att de bör ta hjälp 
är att reducera risken till att det endast blir ett skojigt jippo som inte blir ihågkommet mer än 
en kostnad för företag I. Behrer och Larsson (1998 s 107-114) och Lanner och Söderberg 
(2006 s 39) nämner flera typer av event som kan passa företag I.

6.4 Relationsmarknadsföring
Lönsamma kunder är nödvändigt för ett företags fortlevnad. Samtliga våra respondenter har 
förstått vikten av att behålla sina kunder, något som bland andra Grönroos (1996 s 9-15)
förespråkar. I likhet med hur respondenterna ser på marknadsföring, ur ett service- eller 
produktcentrerat synsätt, arbetar samtliga med relationsmarknadsföring, om än några gör det 
medvetet och strategiskt medan andra inte ser kundrelationer som marknadsföring.

6.4.1 Omedveten relationsmarknadsföring
De flesta av våra respondenter kan, enligt forskarna i vårt teorikapitel, vinna på att arbeta med 
relationer. Vår undersökning visar också att flera av respondenterna är medvetna om 
fördelarna som finns med att skapa relationer till sina kunder, men bör lära sig mer om 
metoden för att kunna använda det på ett strategiskt sätt. På företag C är det särskilt viktigt 
med en återkommande kundkrets och Cecilia upprepar gång på gång att företaget inte behöver 
någon annan marknadsföring än annonsering eftersom de har en återkommande kundstock. 
Med hinkteorin i minne är det inte att föredra att uteslutande använda annonsering som 
marknadsföringskanal. I hinkteorin beskrivs annonsering som åtgärder som häller kunder i 
företagets hink. Problemet är att det är ett hål i botten på hinken och när hålet är för stort 
försvinner fler kunder än det kommer nya, vilket i slutänden leder till konkurs. (Zeithaml et al 
2006 s 178) Ur Cecilias resonemang går dock att utläsa att relationer är viktigast och att 
annonseringen är ett komplement, då företaget är beroende av återkommande kunder. 
Eftersom salongen är beroende av relationsmarknadsföring är det viktigt för den att känna till 
hur verktyget kan användas för att kunna dra störst nytta av det. Kinard och Capellas (2006 s 
359-368) resonemang om att det är just i dessa typer av service som relationsmarknadsföring 
lämpar sig bäst eftersom det passar bäst i branscher där serviceerbjudandet påverkar kundens 
självförtroende och kunden upplever att de förlorar mer än de vinner på att byta företag. Ett 
exempel på en sådan bransch är just frisörbranschen. Detta visar att Cecilia har mycket att 
vinna på att arbeta mer strategiskt med relationer. Även Grönroos (1996 s 11f) framhåller 
vikten av att alla serviceföretag bör använda relationsmarknadsföring och att det är viktigt i 
servicebranschen för att behålla sina kunder. 

Ett annat exempel på ett företag som arbetar med relationsmarknadsföring, men som varken
känner till eller vill veta av begreppet relationsmarknadsföring är företag F. Fredrik 
framhåller att det enda som räknas i deras bransch, byggbranschen, är att alltid göra ett bra 
jobb. Genom att göra det stärker de sitt varumärke, vilket är en typ av 
relationsmarknadsföring. Vi kan analysera företag F parallellt med företag C i det avseende 
att de båda är företag som använder och är beroende av relationsmarknadsföring, men som 
inte är medvetna om teorierna bakom fenomenet. Genom att läsa på kan de arbeta medvetet 
med relationerna och troligen öka kvaliteten på sin marknadsföring. Blomqvist et al (2004 s 
40ff) menar att relationen mellan kund och företag kan utvecklas både positivt och negativt. 
Vi menar att det därför är viktigt att lära sig på vilka sätt och genom vilka metoder som ett 
företag kan arbeta med relationer. 
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6.4.2 Medveten relationsmarknadsföring
Företag D använder, till skillnad mot företag C och F, relationsmarknadsföring på ett 
medvetet sätt. Doris menar att det känns naturligt att använda relationsmarknadsföring 
eftersom att invånarna är goda ambassadörer för kommunen. Därför kan företag D genom att 
etablera relationer använda invånarna som ett viktigt inslag i marknadsföringen. Doris nämner 
att de vid något tillfälle åkt till Stockholm för att behålla kontakten med utflyttade invånare. 
Detta är, förutom ett sätt att behålla relationerna, ett sätt att utbilda sina ambassadörer då 
företag D kan upplysa de utflyttade om vad som händer i kommunen. Det visar att företag D 
är medvetet om att det är en fördel att möta målgruppen när företaget vill skapa relationer 
(Blomqvist et al 2004 s 40ff). Doris nämner också att de arbetar för att stärka varumärket för 
att bland annat locka turister, något som Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000 s 137-
150) diskuterar kan kopplas ihop med relationsmarknadsföring. De framhåller att företaget 
kan arbeta med varumärket för att skapa långvariga och givande relationer till kunderna. För 
serviceföretag ser detta arbete annorlunda ut än i produktföretag, framför allt genom att 
företaget alltid måste prestera i sanningens ögonblick. Allt sammantaget visar att företag D 
arbetar med relationsmarknadsföring och att det är en kanal de bör fortsätta att utnyttja. 

6.4.3 Relationer i en centralt styrd organisation
För vissa av våra respondenter, företag E, F och H, styrs marknadsföringen centralt och det 
får givetvis implikationer på den lokala marknadsföringen. Vi bedömer de tjänster som alla 
dessa företag utför som speciellt utformade för kunden. Med stöd av både Grönroos (1996 s 
11f) som menar att alla serviceföretag bör använda sig av relationsmarkandsföring och Kinard 
och Capella (2006 s 359-368) som menar att relationsmarknadsföring är bäst i de branscher 
där servicen utformas i samarbete med kunden, kan vi konstatera att företagen borde använda 
sig mer av relationsmarknadsföring. Eva på företag E pratar generellt om aktiviteter som 
innebär möten med kunden när vi pratar om relationsmarknadsföring och säger att denna typ 
av aktiviteter sällan genomförs. Även Henrik på företag H tycks se mötet som en 
nödvändighet i relationsmarknadsföring, men ett företag kan skapa relationer på många andra 
sätt. Exempelvis kan företaget erbjuda särskilda rabatter till återkommande kunder eller lära 
känna kundens representanter i de ”vardagliga” kontakterna, utan att arrangera en särskild 
aktivitet (Kotler et al 2002 s 407). Särskilt den sociala biten är en metod i 
relationsmarknadsföringen som inte kräver inblandning av den centrala styrningen i ett 
företag, vilket är en faktor som måste iakttas för dessa tre företag. Blomqvist et al (2004 40ff) 
tar upp mötet som det centrala i relationsmarknadsföring och åsyftar då all kontakt, direkt 
med exempelvis en företagsrepresentant eller indirekt genom exempelvis en broschyr. För att 
dessa möten ska lyckas måste företaget sätta upp spelregler för hur de ska gå till, och detta 
kan vara en bra och inte särskilt kostsam metod när det gäller att skapa och bibehålla 
relationer. Troligen skulle lokala guidelinjer vara de bästa eftersom varje kontor känner sina 
egna kunder bäst. Att decentralisera riktlinjer för dessa möten kommer inte, till skillnad mot 
decentraliserad annonsering, att ge ett påtagligt spretigt intryck av företaget, vilket företag E 
tidigare upplevt som ett problem. Genom att arbeta med de vardagliga kundmötena blir inte 
heller tidsbristen som Eva belyser ett problem då arbetet med relationerna sammanflätas med 
det ordinarie arbetet.

6.4.4 Är relationer bra för alla respondenter?
E stor del av företag A:s verksamhet utgör catering vilket är en tjänst kunderna inte behöver 
särskilt ofta. Därför är det enligt Adam svårt att skapa en relation och därför arbetar de inte i 
någon större utsträckning med relationer. Enligt Morgan och Hunt (1999 s 281-290) bör inte 
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relationer användas när det inte är strategiskt försvarbart. Ett företag bör enligt Kinard och 
Capella (2006 s 359-368) inte nära relationer där kostnaderna är större än intäkterna eller där 
relationsmarknadsföringen är svår att applicera på företaget. Adam menar att kunderna som 
företaget har kommer tillbaka med långa mellanrum på grund av att de tjänster som företaget 
erbjuder är sådana som kunden sällan köper. Därför är det troligen inte ekonomiskt 
försvarbart att arbeta med relationer på samma sätt som andra företag. Adam har också svårt 
att se hur relationsmarknadsföring kan användas i företaget i dag, vilket är ännu ett tecken på 
att metoden inte är lämplig för företaget. Som vi nämnt tidigare kostar det mer att locka nya 
kunder än att behålla de gamla (Kotler et al 2002 s 405ff). Därför är det viktigt för ett företag i 
företag A:s storlek där budgeten är liten, att behålla sina kunder, och därför bör företaget 
arbeta med relationer på ett sätt som inte är kostsamt. Postma (1993 s 4) menar att teknologin 
gjort det lättare att skapa relationer med sin målgrupp eller kunder genom att lagra 
människors livsstilar i dataprogram. Detta skulle appliceras för företag A. Ett exempel på det 
kan vara att de skapar en databas över sina kunder och skickar ett kort med ett erbjudande vid 
jul eller innan en födelsedag och därefter kan företaget registrera vilka av kunderna som 
nyttjar erbjudandet. På så sätt använder företag A en inte särskilt kostsam metod som både är 
relationsinriktad och mätbar, vilket var ett av företagets önskemål. Att stärka varumärket 
genom god service är en annan billig metod företaget kan använda för att skapa en relation till 
kunden genom tillit (Berry 2000 s 128, 136). Dessa metoder anser vi är lämpliga för företag 
A, men i övrigt anser vi, med stöd av Morgan och Hunt samt Kinard och Capella, att företaget 
inte bör arbeta med relationer lika intensivt som andra företag i vårt arbete.

6.5 Varumärke
Att arbeta med sitt varumärke är ingenting vi valde att ta upp i intervjun, men utifrån 
respondenternas svar var det uppenbart att detta var viktigt för flera företag. Framför allt de 
företag som inte föreföll särskilt pålästa på marknadsföring verkade väldigt måna om att 
arbeta för att stärka varumärket.

6.5.1 Omedvetet arbete med varumärket
Varumärket är i många fall föremålet för arbetet med relationer på så sätt att företaget arbetar 
för att skapa en positiv bild av varumärket för att kunden ska föredra märket framför andra 
(Kotler et al 2002 s 469f), och flera av våra respondenter har insett vikten av detta. Innan vi 
går in på att analysera företag F:s arbete med sitt varumärke vill vi klargöra att vi anser att 
företaget säljer både produkter och tjänster. Slutprodukten är en byggnad, vilket är en 
produkt, men kunden är med under hela byggprocessen och kunden och företaget i samråd 
bestämmer hur byggnaden ska utformas. Därför anser vi det vara motiverat att analysera 
Fredriks svar även mot teorier för tjänsteföretag. 

Respondenten Fredrik förklarade att han var väldigt avogt inställd till de flesta typerna av 
marknadsföring, men han när han pratar om att göra ett gott jobb är det, översatt till teorier, 
arbete med att stärka företagets varumärke vilket är relationsmarknadsföring. Berry (2000 s 
128-137) poängterar att kunden värderar företagets varumärke efter dess prestationer i varje 
genomförande och att varumärket därför är beroende av tjänsten som företaget ger. Detta är 
precis vad Fredrik pratar om när det gäller företag F:s marknadsföring. Vi ser bemötandet av 
kunden som tätt sammanlänkat med företagets prestationer. Tillsammans med prestationen är 
detta det som kunden baserar sin uppfattning av företaget på och det som kan ligga till grund 
för en relation. Eftersom Fredrik menar att arbetet de utför borgar för att kunder kommer 
tillbaka och att de rekommenderar företaget till vänner och bekanta visar han att han tycker att 
relationsmarknadsföring är viktigt för företaget. Detta är i linje med Grönroos (1996 s 11f) 
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resonemang där varje serviceföretag bör satsa på relationsmarknadsföring eftersom det 
automatiskt uppstår en relation av något slag genom varje kundkontakt. Därför är det viktigt 
att se till att relationen blir så gynnsam som möjligt för både kund och företag. Även för 
företag C är varumärket viktigt då hårsalongen är beroende av återkommande kunder. Vi 
menar att det inte går att skapa ett starkt varumärke i frisörbranschen enbart genom 
annonsering; basen bör vara nöjda kunder, något som endast kan uppnås genom kvalitet i hela 
tjänsteprocessen. Detta resonemang kan vi hitta stöd för i Berrys artikel (2000 s 128-137) där 
han menar att det är kundens upplevelser av tjänsten och företagets kompetens som styr det 
upplevda kundvärdet. Genom att ha nöjda kunder uppfylls det, men det räcker inte med att 
bara klippa en snygg frisyr utan företaget måste även satsa på relationsfrämjande åtgärder. 
Belöningen kommer då att bli hållbart lojala kunder och ett starkt varumärke (Kotler et al 
2002 s 469f). En intressant synpunkt är att det är dessa företag, C och F tillsammans med H, 
som har en negativ inställning till event och som framhåller annonsering. Då varumärke och 
image, liksom annonsering, är något som poängterades i de traditionella skolorna ser vi ett 
samband mellan att se marknadsföringen med gamla ögon och att inte vilja använda 
eventmarknadsföring.

6.5.2 Att bygga varumärket
De flesta företag inser vikten av att skapa ett starkt varumärke, men två av företagen, företag 
A och E, har i jämförelse med forskarna en annorlunda syn på hur arbetet med varumärket bör 
se ut. Adam på företag A uppger att marknadsföringen inte förändrats nämnvärt från starten 
av företaget och säger att annonsering alltid varit den största posten. Det beror på att Adam 
vill att företaget ska vara konsekvent i marknadsföringen för att marknaden ska uppfatta 
företaget enhetligt. Adam vill skapa sig ett namn innan de förändrar sin marknadsföring. 
Adam vill alltså skapa ett starkt varumärke, vilket vi med stöd av Kotler et al (2002 s 469f) 
menar är viktigt. Men för att skapa ett enhetligt budskap behöver företaget inte uteslutande 
använda en kanal. Tvärtom är det bra att använda flera delar ur promotionmixen för att 
förstärka budskapet (Lanner och Söderberg 2006 s 59). Så länge budskapet är detsamma är 
det bara en fördel att använda flera kanaler. Lanner och Söderberg (2006 s 15) belyser också 
att en nackdel med visuell kommunikation är att konsumenter väljer bort att läsa exempelvis 
reklamblad vilket betyder att företag A bör vidga sina vyer om de vill nå ut. Även Gordon 
(2006 s 19-25) belyser att det finns flera sätt att bygga upp ett varumärke och menar att 
konsumenten skapar sin uppfattning om varumärket baserat på mycket annat än annonsering. 
Hon ger också en möjlig förklaring till varför Adam har fastnat i annonseringen. Gordon 
menar att det finns stark ovilja från företagens sida att förändra sin marknadsföring mot ett 
mer relationsinriktat angreppssätt. 

Eva på företag E belyser ett annat problem. Hon tar upp den allmänna, fördomsfulla synen på 
företaget som ett problem om företaget ska arrangera ett event och menar att ingen på grund 
av det skulle vilja besöka eventet. I vårt teorikapitel belyste vi hur viktigt det kan vara för ett 
företag att arbeta med sitt varumärke, då ett starkt varumärke borgar för fler kunder hittar till 
företaget (Kotler et al 2002 s 469f). Vi beskrev också hur event kan vara ett sätt att arbeta 
med varumärket. Örnbo et al (2005 s 35) menar att upplevelser är ett av det mest effektiva 
sättet att sända ett budskap eftersom att människan lär bäst genom alla sinnen. Även Whelan 
och Wolfeil (2006 s 313-329) poängterar att en upplevelse kan ge positiva uppfattningar om 
varumärket. Detta betyder att eventet innebär en stor möjlighet för företag E att positionera 
om sitt varumärke. Eva menar att det kan vara svårt att locka besökare till eventet på grund av 
fördomarna. Detta problem kan överbryggas genom att arrangera event där folk finns istället 
för att förlita sig på att eventet i sig ska bli en publikmagnet.
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6.6 Eventmarknadsföring
Flera av våra respondenter arbetar i viss mån med event, framför allt är det mässor som är 
populära men andra event som sociala evenemang i samband med lansering av en ny produkt 
förekommer. Respondenterna hittar både för- och nackdelar med eventmarknadsföring. De 
vanligaste åsikterna är att det är en bra sätt att nå sina kunder och skapa relationer, men en dyr 
och ineffektiv metod som inte passar just på respektive respondents företag. Våra 
respondenter har legat på väldigt olika nivåer när det gäller hur medvetna de är om 
eventmarknadsföring. Vissa känner inte alls till begreppet och har därför troligen inte 
reflekterat över vad ett event kan ge medan andra respondenter, framför allt de på större 
firmor, är mycket väl medvetna om vad begreppet innebär. Vi tror att detta till viss del beror 
på att eventet fortfarande är ett nytt och outforskat begrepp för Sverige i allmänhet och, av 
denna undersökning och Carinas uppfattning av marknaden att döma, Norrland i synnerhet. 
Anledningen till att vissa företag, exempelvis företag C som finns i frisörbranschen, inte 
känner inte till begreppet tror vi är att de anser att företaget behöver annan marknadsföring än 
företrädelsevis annonsering. Detta tycks vara grundat i en uppfattning om att erfarenhet i 
branschen är viktigast och att kunskaper i marknadsföring är långt underordnat. Förvisso 
håller vi med om att kunskaper om yrket och branschen måste vara det viktigaste i ett företag 
för att det inte ska gå in konkurs, men det förringar inte betydelsen av att komma ut med 
meddelandet i rätt kanaler. Utan rätt marknadsföring blir det svårt för företaget att hitta rätt 
kunder, att få nya kunder och att behålla dem. En svårighet för eventbyrån är att den hamnar i 
en position där den blir både säljare och informatör, om den för att sälja in ett event måste 
informera om kanalens effekter. Oavsett hur objektiv den information om 
eventmarknadsföring som den ger företaget är, kommer företaget troligen att uppfatta byrån 
som att den i första hand hjälper sig själv genom att sälja ett event än att den talar sanning. 
Detta handlar om trovärdighet och är något som vi menar att byrån kan få problem med.

I studien har det blivit uppenbart att företagets inställning till eventmarknadsföring till viss del 
beror på bakgrundsfaktorer, både i företaget och hos respondenterna. I företag E var Eva 
försiktig med det lokala kontorets marknadsföring eftersom den till stor del hade förlagts 
centralt för att ge företaget en mer samlad bild mot sina kunder. Troligen skulle det vara svårt 
att sälja in ett större event på detta företag, om det inte blivit centralt godkänt. I företag F hade 
respondenten Fredrik arbetat på samma företag länge, vilket ger honom god erfarenhet av 
branschen och företaget. Däremot verkar han inte ha samma erfarenhet av de 
marknadsrelaterade uppgifterna. Fredrik var inte alls mottaglig för marknadsföring i 
allmänhet och eventmarknadsföring i synnerhet. Hänsyn taget till branschen som företag F 
befinner sig i är inte eventmarknadsföring att föredra som huvudsaklig del i promotionmixen, 
men vi ser ändå flera områden där event skulle vara en tillgång för företaget. Därför kan en 
stor del av motviljan tillskrivas respondenten, vilket delvis kan förklaras av hans bakgrund.

6.6.1 Positiva inställningar till eventmarknadsföring
Flera av respondenterna ställer sig positiva till eventmarknadsföring och ser det som en bra 
marknadsföringskanal för företaget. Adam på företag A är öppen till att pröva event som en 
del av sin marknadsföring och ställer sig kritisk till att branschen är passiv genom att 
företagen annonserar och därefter bara väntar på att kunderna ska dyka upp. Ett alternativ är 
att synas på en bröllopsmässa, där ett naturligt inslag är att beställa catering och därför finns 
stor potential att finna en bra målgrupp. Företag A skulle då kunna bjuda på smakprov ur en 
bröllopsmeny och som Lanner och Söderberg (2006 s 24f) beskrivit är en fördel med att möta 
sin målgrupp live att de ges tillfälle att pröva företagets produkter. Maten är det centrala i 
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företagets verksamhet och därför borde detta lämpa sig bra som marknadsföring, då en smak 
kan vara svår att förmedla via en annons. Flera företag, bland annat företag I, arbetar också 
med event i viss mån. Företag I arrangerar bland annat medlemskvällar, vilket vi kategoriserar 
som det relationsskapande eventet som Behrer och Larsson beskriver (1998 s 107-114). Ingrid 
på företag I upplever de event de ordnar som ett bra sätt att stärka vi-känslan och att en annan 
fördel är att de ofta kostar lite att arrangera. Eventen, liksom andra marknadsföringsinsatser, 
sker dock spontant och utan strategier. För att få ut mer av eventen är en av de viktigaste 
förutsättningarna att företaget arbetar mer med fastställda syften enligt Lanner och Söderberg 
(2006 s 9).

6.6.2 Eventet som relationsbyggare
För flera av respondenterna skulle eventet tjäna bra som en relationsbyggare.
Relationsmarknadsföring är en viktig faktor för eventmarknadsföring och i det ingår att ha 
strategier för hur företag ska vårda sina relationer enligt Lanner och Söderberg (2006 s 32-
34). I och med att företag D bland annat arbetar med att stärka sitt varumärke och vill uppnå 
lojalitet skulle event vara en bra kanal. Whelan och Wolfeil (2006 s 313-329) menar att 
företag kan öka lojaliteten mot ett varumärke genom att använda sig av upplevelser i sin 
marknadsföring eftersom upplevelser innebär ökat värde för konsumenten. Företag B vill 
satsa på relationsmarknadsföring mot lönsamma målgrupper vilket är en första ansats i 
verksamheten för att närma sig det servicecentrerade synsättet. Förutom att ta nya ansatser 
mot att skapa starkare relationer kan event kan vara en kanal för att marknadsföra sina 
produkter, något som Berit också ställer sig positiv till. Som vi har konstaterat tidigare bör 
företag C arbeta relationsinriktat. De anställda arbetar förvisso med relationer i varje 
kundmöte, men med hänsyn till eventets relationsinriktade prägel ser vi det som en bra kanal 
för företaget.

6.6.3 Samarbete med eventbyrån
En av våra respondenter, företag A, ser också möjligheten till ett samarbete med eventbyrån. 
Adam har upplevt en efterfrågan på att inkludera mer än bara catering i företagets utbud, och 
om företaget väljer att utveckla utbudet till att innefatta event skulle det vara särskilt 
förmånligt att marknadsföra sig via event. På så sätt kan företaget både njuta av eventets 
fördelar som marknadsföringsverktyg och använda det för att visa upp hur ett event i deras 
regi ser ut och skapa den trovärdighet som Örnbo et al (2005 s 24) beskriver. 

6.6.4 ”Objektiva” nackdelar med event
Andra respondenter ser eventet som en bra kanal, men hittar också nackdelar med metoden. 
Respondenterna framhåller bland annat heterogena kundstockar, förhållandevis höga 
kostnader och att företaget är för litet som orsaker till att välja bort event. Eva på företag E är 
en av respondenterna som tycker att formen är intressant, vilket även den befintliga 
marknadsföringen vittnar om då företaget i viss utsträckning använder sig av event, dock inte 
strategiskt. Eva ser ett problem i att deras kunder kommer från väldigt olika branscher och att 
det därför skulle vara svårt att arrangera ett event för alla. Även om det underlättar att ett 
företag har en homogen kundstock när ett event ska arrangeras, exempelvis kan en klädbutik 
arrangera en modevisning, är det inte nödvändigt. Lanner och Söderberg (2006 s 34-41) 
beskriver fem kategorier av event, varav vi upplever action marketing, att möta kunderna och 
låta dem pröva produkten, och relationsskapande marknadsföring, att stärka banden med 
viktiga kunder, som de viktigaste för företag E. I action marketing kan företaget själv vara 
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utgångspunkten i sitt event genom att bjuda in till ett arrangemang där en ny produkt eller 
tjänst introduceras. I den relationsskapande marknadsföringen kan det vara en idé att skapa ett 
mer allmänt event för att stärka relationerna mellan företagsrepresentanterna. Såvida inte 
företag E är i behov av att anställa ser vi dock arbetsmarknadsdagar, som Eva nämner som en 
intressant kanal, ett dåligt forum att välja när det gäller marknadsföring. Lanner och 
Söderberg (2006 s 24) belyser att människan påverkas starkt i mötet, och det kan ske i både 
positiv och negativ riktning. Vi menar att personer som kommer på arbetsmarknadsdagen är i 
första hand ute efter att hitta en arbetsgivare och därför kan mötet utvecklas till något negativt 
om företaget framstår som mer benäget att marknadsföra sig själva än att rekrytera. Om det 
finns ett rekryteringsbehov är en arbetsmarknadsdag förstås ett utmärkt tillfälle att fylla det 
behovet samtidigt som företaget arbetar med sin image genom möten. Vi menar att detta 
tydligt belyser varför det är så viktigt för ett företag att på förhand fråga sig vad de vill uppnå 
med eventet, något som Lanner och Söderberg (2006 s 27f). På så sätt kan det undvika dåliga 
kanaler som skapar dåliga relationer, vilket i detta fall en arbetsmarknadsdag skulle vara.

Företag G påpekar också problemet med en heterogen marknad, men till skillnad från företag 
E har företag G gjort en ordentlig analys av sin situation och utvärderat behovet av event, 
likväl som andra marknadsföringsinsatser, grundligt. De har prövat på metoden och använder 
den genom mässor och evenemang vid lansering av nya produkter, och på grund av företagets 
marknad håller vi med om att det kan vara svårt att åstadkomma fler event. Av de typer av 
event som Lanner och Söderberg (2006 s 34-41) nämner genomför företag G action 
marketing genom att besöka mässor och bjuda in till produktlanseringsevent. Den 
relationsskapande marknadsföringen ser företaget som intressant och har också prövat på det, 
men tycker att denna typ av event inte är tillräckligt kostnadseffektivt. Av respondentens svar 
är det uppenbart att företaget arbetar med att underhålla relationerna till kunderna på andra 
sätt. Ett exempel på hur de använder relationer är genom den personliga försäljningen, vilket 
vi ser som ett utmärkt tillfälle för att skapa sociala relationer mellan kund och företag. 
Förutom dessa är det med hänsyn till företagets bransch endast den imageskapande typen 
något som vi ser som intressant för företaget. På grund av den ökade medvetenheten om vår 
planets försämrade skick skulle en image som ett miljötänkande företag troligen utgöra en 
stor konkurrensfördel. Detta är en image som företaget i första hand måste arbeta med på 
andra sätt, som att utforma en miljövänlig produktionsprocess, än med event, men ett event 
kan förstärka budskapet.

6.6.5 Negativ inställning till event
Några av respondenterna ställer sig negativa till eventet som kanal för sina företag. Något 
som är intressant är att det är de respondenter som inte tror att event är rätt kanal för dem som 
i första hand använder sig av gamla metoder som annonsering. Henrik på företag H tror inte 
på eventmarknadsföring och han säger också att annonsering i princip är den enda kanalen. 
Cecilia på företag C för samma resonemang. I motsats till dessa står exempelvis företag I som 
arrangerar föreläsningar och arbetar aktivt med att få kunderna att känna en ”vi-känsla”. 
Ingrid är överlag positiv till event. Även företag D är positivt inställd till event, och uppvisar 
prov på att tänka nytt när det medvetet arbetar med att skapa relationer till de gamla 
kommuninvånarna för att de ska agera ambassadörer för kommunen. 

Fredrik tycker att eventmarknadsföring är alldeles för flummigt, men frågan är om det är lika 
negativt för företaget som Fredrik menar. Eftersom det är stora summor det rör sig om i 
byggbranschen borde det vara precis tvärtom. Att förlora en återkommande kund, exempelvis 
ett fastighetsbolag som har planer att utöka sitt fastighetsbestånd, kan svida mycket i 
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plånboken då det är stora intäkter som försvinner. Därför borde det vara extra viktigt att vårda 
de kunder företaget har. Det viktigaste i branschen är troligen, som Fredrik säger, ett starkt 
varumärke som står för god kvalitet, men andra kanaler bör också användas för att kunna 
differentiera sig mot andra byggbolag. Vi upplever att det är extra viktigt att kvaliteten på 
dyra varor är hög på grund av att kunden har högre förväntningar ju dyrare varan är. Men 
kvalitet är lätt för konkurrenterna att ta efter och torde närmast vara ett krav i byggbranschen. 
Därför borde det vara viktigt att knyta kunder till sig genom andra metoder, som att skapa 
personliga relationer till kunderna. Event är ett bra sätt att skapa och bibehålla relationer 
eftersom det till skillnad mot andra metoder i promotionmixen är ett personligt och 
relationsinriktat verktyg (Lanner och Söderberg 2006 s 24, 27f). Då företaget håller ett starkt 
varumärke högt skulle de varumärkesinriktade typerna av event, relationsinriktad event 
marketing och tredimensionell annonsering, som Behrer och Larsson (1998 s 107) beskriver 
vara särskilt intressanta. 

Cecilia på företag C tror inte heller på event. Hon känner inte till eventmarknadsföring och 
anser inte heller att det är en bra kanal för dem, bland annat för att det är för dyrt. I Kinard 
och Capellas (2006 s 359-368) resonemang uttrycks motsatsen till Cecilias åsikt, i deras 
bransch lämpar det sig extra väl att arbeta med relationsmarkandsföring, och därmed också 
eventmarknadsföring. Detta styrks av Berry (2000 s 128-137) som menar att tjänsteföretag 
måste arbeta med sin image kring hela företaget och att det då är kundernas upplevelse och 
företagets kompetens som är det centrala. Detta kan inte uppnås enbart genom annonsering. 
Att bygga relationer under kundbesöken är något som företag C arbetar med i dag, men 
genom att använda event skulle de kunna underhålla relationerna till sina befintliga kunder 
eller hitta nya kunder och utöka verksamheten. Att event skulle vara dyrt behöver inte vara 
sant. Ett exempel på ett relativt billigt men effektivt event ger Behrer och Larsson (1998 s 
109f) genom ett tredimensionellt event. I den formen skulle företag C kunna styla tjejer och 
killar och låta dem gå på stan med varsin påse i handen med företagets logotyp som signalerar 
var de klippt sig. Detta skulle kunna liknas vid en modevisning utan scen. Vad som talar för 
att Cecilia inte bör genomföra ett event är att hon följer sin magkänsla istället för uppsatta 
strategier och syften. Lanner och Söderberg (2006 s 27f) menar att grunden för ett lyckat 
event är att ha tydliga strategier och syften, annars kommer resurserna som satsas att vara 
bortkastade. Eventet kan liknas vid livesändning och om något går fel är det svårt att reparera 
i efterhand. Fördelarna med event är att tillåta målgruppen få ”provsmaka produkten”. Att 
därför använda event som en kanal skulle få att företag C att förmedla deras kärnvärden som 
kan var svåra att överföra i en annons genom deras tjänsts karaktär. Dessutom är 
trovärdigheten hög när kunden själv kan pröva eller se på tjänsten (Lanner och Söderberg 
2006 s 24f).

Något som vi fann intressant med dessa två respondenter som var att de som var mest negativt 
inställda till event är de två respondenter som är äldst respektive yngst. I dessa enskilda fall 
spelar troligen branscherna och att respondenterna inte har mycket erfarenhet eller akademisk 
kunskap om marknadsföring in på respondenternas inställning. Ytterligare förklaringar som vi 
kopplar direkt till åldern kan vara att Fredrik som är 1940-talist i hela sitt yrkesverksamma liv 
har stött på den produktinriktade typen av marknadsföring. I slutet av karriären kan det vara 
svårt att se hur den nya typen av marknadsföring ska fungera, när den traditionella 
marknadsföringen fungerat bra. När det gäller Cecilia har hon relativt nyligen kommit ut i 
arbetslivet. Hon har ännu förhållandevis liten erfarenhet av arbetet och vet inte vilka effekter 
olika marknadsföringsinsatser får, då hon troligen inte haft chans att se dess effekter än. 
Förvisso kan en person gå genom en hel karriär utan att använda något annat än exempelvis 
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annonsering, men ju längre personen arbetar, desto större är chansen att han på ett eller annat 
sätt kommer i kontakt med event och ser dess fördelar.

6.7 Sammanfattning av analys och diskussion
Vår analys belyser många intressanta aspekter hos våra respondenter. Varje företag arbetar på 
ett eller annat sätt med relationer till sina kunder, via exempelvis varumärket eller genom 
event. Däremot är det få företag som själva ser det som marknadsföring, vissa insåg det under 
intervjun då de själva resonerade sig fram till att kundvård kunde vara en typ av 
marknadsföring. Vi menar att genom att skaffa en tydlig, gärna teoretisk, bild av hur företaget 
vill arbeta med sina relationer kan de förbättra sin marknadsföring. Respondenterna hade inte 
heller stor vetskap om eventmarknadsföring, vilket visar sig på många områden. Bland annat 
ser vi att företag E felaktigt ser fördomarna om företaget som en anledning till att inte 
arrangera ett event – istället kan vi konstatera att det tvärtom är en anledning till att arrangera 
eventet. I princip var det endast ett företag, företag G, som genom strategiskt arbete med 
marknadsföringen medvetet valt bort event som marknadsföringskanal.

Inställningarna till eventmarknadsföring skilde sig från vad som närmast kan beskrivas som 
ren aversion till positiva tankar och planer på partnerskap med byrån. En faktor som vi menar 
kan förklara detta är företagens nuvarande arbete med marknadsföring. De företag som var 
mest positiva till event var också de som börjat rikta blicken mot det servicecentrerade 
synsättet. De respondenter som å andra sidan inte tyckte att event var något för dem arbetade 
med sitt varumärke, vilket är något som förvisso lever kvar i den nya skolan men som har sitt 
ursprung i de tidigare produktinriktade synsätten. Generellt kan sägas att de respondenter som 
var mer nyfikna på marknadsföring överlag var de som var mer öppna till 
eventmarknadsföring. Trots en öppen inställning hittade vissa respondenter anledningar till att 
just deras företag inte skulle använda sig av metoden. De främsta motiveringarna var att event 
var kostsamt och att det inte passade företaget, vilket vi i de flesta fall kunde motbevisa med 
stöd av teoretiker.

De flesta företag insåg fördelarna med att anlita en kommunikationsbyrå och hade också i de 
flesta fall goda upplevelser av det. Med stöd av dessa svar och de fördelar teorierna tar upp 
ser vi det inte som troligt att Jag, Carina till stor del måste arbeta bort negativa attityder om 
kommunikationsbyråer i stort för att kunna utöka sin marknad. Vi framhävde att det kan vara 
särskilt fördelaktigt för företag som inte arbetar strategiskt att anlita en eventbyrå. Att 
företagen uppger att de är trogna sin kommunikationsbyrå ser vi både som ett hot och en 
möjlighet. Det är troligen svårt att få ett företag som är nöjd med sin nuvarande 
kommunikationsbyrå att byta, men genom att förklara att Jag, Carina inte inkräktar på utan 
snarare kompletterar den andra byråns arbete kan företaget troligen lättare anlita Jag, Carina. 
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7. Rekommendationer
I det här avsnittet belyser vi fenomen vi har hittat i vårt material som vi tror är viktiga för att 
ett företag väljer eller inte väljer att använda en eventbyrå till hjälp i företaget. Vi motiverar 
hur vi tror att dessa iakttagelser påverkar valet till eventmarknadsföring och ger en 
rekommendation för hur en eventbyrå kan arbeta med dessa faktorer, utan inbördes ordning. 
Detta kapitel är att likställas med arbetets slutsatser då vi här svarar på vår frågeställning 
och fyller vårt syfte. 

7.1 Medvetenhet
Ett glapp som vi identifierat är att många företag inte är medvetna om vad 
eventmarknadsföring är eller vilka fördelar det kan ge. I analysen har vi kunnat konstatera att 
samma företag troligen skulle vinna på att arrangera event. Detta betyder att Jag, Carina
måste försäkra sig om att företaget känner till eventmarknadsföring genom att fråga vad de 
vet om detta verktyg och eventuellt också upplysa om eventet och dess fördelar. Då krävs att 
Carina presenterar event på ett säljande sätt som uppfattas som informativt eftersom hon 
annars kan få problem med trovärdigheten. I våra resultat hittade vi en tendens till att mindre 
företag inte är särskilt intresserade av denna typ av marknadsföring, något som tycks bottna i 
att dessa företag inte anser sig behöva event på grund av storleken på företaget och branschen 
de verkar i. Därför kan det vara extra viktigt att beskriva eventmarknadsföring för de mindre 
företagen, om de inte redan känner till begreppet.

7.2 Inställning
I vissa fall blir det viktigaste för eventbyrån att arbeta med företagets inställning innan de får 
sälja ett event. Som vi kunde konstatera i fallet med företag F, där respondenten Fredrik var 
negativt inställd till marknadsföringsaktiviteter, använder företaget marknadsföringsstrategier 
utan att vara fullt medveten om det. Genom att i detta fall få företaget att inse att de i 
dagsläget redan arbetar med marknadsföringsmetoder som är närbesläktade med event tror vi 
att chanserna ökar till att företaget blir mer positivt inställd till att arrangera event. Ett sätt att 
göra detta tror vi kan vara att ”prata på företagets språk”. Fredrik var väldigt negativt inställd 
till begreppet eventmarknadsföring. Därför kan byrån prata om vikten av att skapa en positiv 
bild av företaget genom att alltid ha hög kvalitet på arbetet och att denna bild kan förstärkas 
genom att träffa sin målgrupp, istället för att formulera det som att stärka varumärket genom 
event. Det blir troligen också viktigt att framhäva vad eventet kan göra för de 
marknadsföringsmetoder som ligger företaget varmt om hjärtat, exempelvis varumärket eller 
relationer. Precis som att eventet sker i livesändning och inte kan göras om har Carina bara en 
chans att göra ett gott första intryck och bör därför förbereda sig inför mötet. En sak att 
komma ihåg är att mötet mellan Jag, Carina och byråns tänkta kunder också kan ske genom 
event. På så sätt kan byrån visa upp sin tjänst och samtidigt njuta av eventets fördelar själv.

7.3 Idéer
Flera av företagen framhåller att det viktigaste för en kommunikationsbyrå är att den kommer 
med många nya idéer. Samtidigt uttryckte flera respondenter en rädsla för att byrån på egen 
hand arrangerar något som företaget inte tycker om. I vissa fall menade respondenterna också 
att det är dyrt att arrangera event och att det är en anledning till att de väljer bort denna form. 
Om Jag, Carina gör efterforskningar och tar reda på vilken image företaget vill ha kan byrån 
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sedan ge förslag på event som passar företagets önskemål. Detta ger prov på byråns kreativa 
förmåga samtidigt som den visar att det är företaget och vad de vill och behöver som står i 
centrum. Om byrån dessutom föreslår event som inte är särskilt kostsamma torde företaget bli 
mer intresserat.

7.4 Bakgrundsfaktorer
Vi hittade orsaker till vissa företags ovilja att använda event i bakgrundsfaktorer både hos 
företaget och hos respondenterna. I företag E var Eva försiktig med det lokala kontorets 
marknadsföring eftersom marknadsföringen till stor del sköttes centralt för att ge företaget en 
mer samlad bild mot sina kunder. I vår studie hittade vi inga gemensamma nämnare, men 
anser att respondenternas åsikter var logiska, exempelvis att Eva inte ville skapa motstridiga 
budskap gentemot den centrala marknadsföringen. Genom att göra research kan Jag, Carina
hitta viktiga bakgrundsfaktorer som påverkar företaget på liknande sätt som företag E:s 
centrala styrning och själv analysera hur den kan använda informationen. En kvantitativ 
studie skulle hjälpa byrån att veta hur dessa faktorer kan behandlas. När det gäller faktorer 
hos respondenterna blir det svårare att både ta reda på informationen och veta hur den ska 
behandlas. Vi har inte hittat några genomgående drag i respondenternas inställning som kan 
tillskrivas deras bakgrund, vilket aldrig heller varit syftet, som bäst har vi hittat möjliga 
förklaringar till respondentens inställning. Även om vi skulle kunna presentera faktorer i 
respondenternas bakgrund som påverkar om de köper eller inte skulle informationen vara 
överflödig för byrån. Dessa bakgrundsfaktorer, som exempelvis utbildning eller antal år på 
företaget, är ingenting som Carina kan kontrollera på förhand och kommer därför inte ha nytta 
av den informationen. 

7.5 Nytta
Den faktiska nyttan som ett företag får ut av ett event är förstås att viktig för Jag, Carina att 
beakta. De flesta av våra respondenter som inte ser något behov av event i företaget grundar 
inte åsikten på en strategisk utvärdering så mycket som egna åsikter. För dessa gäller främst 
resonemanget i styckena 7.1 och 7.2. Företag G har dock, efter att ha prövat på event och 
utvärderat behovet av det, gjort bedömningen att det inte behöver andra event än mässor och 
lanseringsevent, vilket de klarar av själva. Vi anser att det kan vara både svårt och ett dumt 
drag av eventbyrån att sälja till företag som liksom företag G vägt eventets fördelar mot dess 
nackdelar och beslutat att inte inkludera det i promotionmixen. Svårt eftersom företaget 
kommer att ha goda argument för att inte köpa och otaktiskt eftersom företaget troligen blir 
missnöjda med eventet då det inte föreligger något behov av det. Vi anser därför att det bästa 
Carina kan göra är att klargöra för företaget att hon förstår att det inte finns ett behov av event 
i dagsläget och avråda från att köpa ett event under dessa förutsättningar. Hon kan dock 
tillägga att om behovet förändras kan hon hjälpa till och kan dessutom ge exempel på event de 
kan genomföra tillsammans om vissa scenarion blir verklighet. På så sätt vinner hon 
trovärdighet samtidigt som hon marknadsför sig själv och sina tjänster.

7.6 Befintligt arbete med marknadsföring och 
kommunikationsbyråer
Vi ser tendenser till att de byråer som arbetar med eller vill arbeta med nyare metoder av 
marknadsföring också är de som är positiva till event medan de företag som arbetar med de 
traditionella metoderna som annonsering inte är lika intresserade. Det här betyder att Jag, 
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Carina kan rikta in sig på de företag som visat sig vara öppna mot de nya metoderna när 
byrån söker sina kunder. Många respondenter är lojala sin nuvarande kommunikationsbyrå, 
som ofta är en reklambyrå, vilket kan göra det svårt för Jag, Carina att få kunder. För att nå 
dessa företag kan Carina förklara hur byrån kan hjälpa företaget på andra sätt än reklambyrån 
kan göra och att hon kompletterar och inte konkurrerar med reklambyrån. En annan sak 
Carina kan betona är hur väl hon sätter sig in i företagets verksamhet innan hon arrangerar ett 
event eftersom flera respondenter framhöll kännedom om företaget som viktigt.

7.7 Sammanfattning rekommendationer
Genom att placera våra rekommendationer i modellen vi introducerade för läsaren i början av 
teorikapitlet vill vi här åskådliggöra vilka platser rekommendationerna har i uppsatsens 
teoretiska disposition för att visa hur arbetet hänger samman. Vi fortsätter sedan med en 
skriftlig sammanfattning.

Figur 7.1: ”Rekommendationernas plats i uppsatsens disposition”

I inledningen av detta arbete beskrev vi hur en ny, relationsinriktad, syn på marknadsföring 
har utvecklats. Sedan har ett resonemang följt om vikten av att företag anammar detta synsätt 
och att event är ett sätt att göra det på. Detta gäller också för Jag, Carina som måste skapa 
relationer till de företag hon önskar ha som kunder – vår analys handlar lika mycket om hur 
våra respondenter bör arbeta med sina kunder som hur Jag, Carina bör arbeta med sina. De 
rekommendationer som vi gett i detta kapitel handlar om att Carina måste arbeta för att byrån 
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och kunderna ska vara på samma blad. De måste arbeta mot samma mål genom att låta 
kommunikation flöda mellan dem. Rekommendationerna är exempel på hur flödet kan ske 
och hur Jag, Carina och kunden kan samarbeta för att tillsammans nå nya höjder i 
marknadsföringen. Precis som Gummesson (Day et al 2004 s 20f) menar vi att företaget är 
expert på vad det vill ha, och genom att kund och företag arbetar tillsammans tar de ett 
gemensamt steg mot det servicecentrerade synsättet. Parterna måste bli partners. Som sagt: 
”Visst blir vi vi, Jag, Carina?”

7.8 Vidare forskning
I vår studie har det visat sig att norrländska företag i första hand väljer bort event på grund av 
att de inte känner till denna metod eller vad den kan innebära för företagets marknadsföring. 
Vissa företag ser metoden som intressant men väljer bort metoden baserat på felaktiga 
slutsatser. Endast en av våra respondenter har, enligt vår analys, medvetet och strategiskt valt 
bort att köpa event av kommunikationsbyråer på riktiga grunder. Vår uppdragsgivare 
förklarade att det är stora skillnader mellan marknaden i Norrland och marknaden i 
Stockholm, på så sätt att hon upplever den norrländska marknaden som mer trög. I Norrland 
känner företagarna antingen inte till event som marknadsföringskanal eller vet inte hur de ska 
arbeta med den för att få ut det största värdet. Vår studie styrker hennes uppfattning att det 
främst är av okunskap som företagen väljer bort att arbeta strategiskt med event tillsammans 
med en eventbyrå. Därför skulle det vara intressant med fortsatta studier inom ämnet som 
belyser skillnader och likheter mellan marknaderna, inte bara när det gäller event utan också 
för andra typer av nymodiga marknadsföringsmetoder. Ett nästa steg är att hitta förklaringar 
till varför marknaderna eventuellt skiljer sig och om det är ett allmänt fenomen som även kan 
identifieras i länder med liknande strukturer i näringslivet. Att identifiera glapp på olika 
marknader, orsakerna till dem och även hur de kan överbryggas gynnar både de företag som 
säljer dessa nya kommunikationsvägar och de företag som köper dem och kan vässa sin 
marknadsföring.

Vi har fokuserat på företagens inställningar till och resonemang om att arbeta med 
eventmarknadsföring. Förutom dessa inre påverkansfaktorer finns det också yttre faktorer 
som påverkar företagens beslut att köpa eller inte köpa event. Exempel på dessa är trender och 
konjunkturer. Därför skulle en studie som fokuserar på hur dessa externa påverkansfaktorer 
inverkar på de norrländska företagens beslut att köpa eller inte köpa event.

När det gäller Jag, Carina skulle vi rekommendera att genomföra en kvantitativ studie för att 
analysera marknaden. Då denna studie har fokuserat på att identifiera anledningar till att 
företag inte anlitar eventbyråer kan inte generella slutsatser göras för hela marknaden. Genom 
en kvantitativ studie kan Carina bättre få en helhetsbild av sin marknad.
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