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Sammanfattning 
 

Titel:              - Gör någonting roligt! Vaddå ska vi kasta pil eller?!  

En studie kring betydelsefulla variabler vid skapandet av ett 

eget event. 

 

Författare:                 Ida Södersten och Ida Östman 

 

Handledare:            Yvonne von Friedrichs 

 

Problemformulering:  Hur skapar företag ett eget event och vilka variabler är av  

betydelse?  

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att analysera och öka förståelsen 

kring de variabler som är betydelsefulla när företag skapar 

ett eget event.   

 

Studiens metod:  Kvalitativ 

 

Nyckelord:  Eventmarknadsföring, eget event, interaktion, 

kommunikation, upplevelser, varumärket, nyskapande/unikt  

 

Dagens mediemättade konsumenter söker individualiserade och värdeskapande 

lösningar och är inte längre lika intresserade av att lyssna på budskap som är 

massproducerade. Följaktligen har detta resulterat i ett behov hos företag att hitta nya 

sätt att differentiera sig från andra konkurrerande aktörer på marknaden och därigenom 

väcka konsumenternas uppmärksamhet och intresse.  

 

Eventmarknadsföring är en strategi som har vuxit sig allt starkare de senaste 

decennierna och används till stor del av organisationer som ett verktyg i deras försök att 

differentiera sig. Ett event har olika uttrycksformer och kan arrangeras som ett eget 

event eller ett sponsrat event. Trots att eventmarknadsföring som 

marknadsföringsstrategi ökat kraftigt i popularitet bland praktiker har forskningen kring 

tillvägagångssättet inte hållit jämna steg.  De studier som finns inom ämnet har till stor 

del utförts och fokuserat på sponsrade event och egna event har inte fått lika stort 

utrymme i den befintliga litteraturen. Utifrån forskningen kring eventmarknadsföring, 

både sponsrade och egna event, hittade vi en koppling mellan eventmarknadsföring och 

interaktion, kommunikation, upplevelser, varumärket och nyskapande/unikt. Vi valde 

därför att undersöka hur betydelsefulla dessa fem variabler är när man skapar ett eget 

event genom att utföra intervjuer med företag som arrangerar event.  

 

Studien visar att det är av betydelse att företaget utgår från sig själva när de skapar ett 

eget event och anledningen till varför de faktiskt genomför det egna eventet. Vidare är 

det av betydelse att de kommunicerar och interagerar innan eventet för att bygga 

förväntningar hos målgruppen, under eventet för att skapa en tvåvägskommunikation 

och därmed en starkare relation till deltagarna och efter eventet genom uppföljning och 

utvärdering. Upplevelsen används för att skapa en emotionell förankring till varumärket 

hos målgruppen och miljön som eventet utspelar sig i bör utformas med samtliga 

nämnda variabler i beaktande.  
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Abstract 

Writers:   Ida Södersten och Ida Östman 

 

Supervisor:   Yvonne von Friedrichs 

Key words:  Event marketing, separate event, interaction, 

communication, experience, brand, innovative / unique  

 

Today’s consumers are no longer as willing to listen to messages that are mass produces 

and increasingly they are looking for personalized and individualized solutions. 

Consequently, this has resulted in a need for companies to find new ways to 

differentiate themselves from other competing players in the market to attract 

consumers’ interest. 

 

Event Marketing is a marketing strategy which has grown substantially during the last 

decades and is mostly used by organizations as a tool in their attempts to differentiate 

themselves from competitors. An event can be arranged in various forms, either as a 

separate event or a sponsored event. Although event marketing as a strategy has 

increased significantly in popularity among practitioners, the research on the approach 

has not kept the same pace and the studies that has been conducted in the field of event 

marketing has largely been focused on sponsored events and separate events have not 

been given equal space in the existing literature. Based on research in the field of event 

marketing, both sponsored and separate events, we found a link between marketing 

events and interaction, communication, experiences, brand and innovativeness / unique. 

This paper examines: how companies create a separate event and which variables that is 

of significance. To increase the understanding around this interviews have been 

conducted with companies that arrange separate events.   

  

The study shows that it is significant that the company focus on themselves and the 

objective and vision behind the event when they create their separate event. 

Furthermore, it is important that they communicate and interact before the event to 

build the target group’s expectations, during the event to create a two-way 

communication and subsequently a stronger relationship with the participants and after 

the event through follow-up and evaluation. The experience should be used to create an 

emotional anchoring between the target group and the brand and the environment that 

the event takes place in should be designed with all the mentioned variables taken into 

account. 
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Introduktion 

Här beskriver vi forskningsbakgrunden till studien samt studiens 

frågeställning och syfte. 

Studiens teoretiska referensram 

Detta kapitel innehåller en inledande introduktion till eventmarknadsföring 

och de fem variabler som studien grundar sig i. 

Studiens teoretiska metod 

I detta avsnitt får du som läsare ta del av de teoretiska metodval vi gjort. 

Slutsatser 

I detta kapitel utgår vi från analysen för att dra slutsatser om vilka variabler 

som är av betydelse när företag skapar ett eget event. 

Sanningskriterier 

I denna avslutande del diskuterar vi studiens giltighet, intersubjektivitet och 

praktisk användbarhet 

Studiens genomförande 

Detta avsnitt syftar till att beskriva studiens praktiska metod det vill säga 

intervjuernas genomförande 

Disposition 

 

 

 

  

Hur skapar företag ett eget event? 

Här redovisar vi det empiriska materialet som denna studie genererat. 

 

Analys 

I denna del analyserar vi studiens empiriska material i relation till den 

teoretiska referensramen. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel beskriver vi forskningsbakgrunden till det valda ämnet, 

eventmarknadsföring vilken sedan mynnar ut i studiens problemformulering och syfte.  

1.1 Bakgrunden till studien 
I takt med den snabba teknologiska utvecklingen och det stigande utbudet av produkter 

och tjänster har spridningen av reklambudskap ökat, vilket har lett till en stegring av den 

mängd meddelanden som konsumenter dagligen möter i sin kontakt med olika 

mediekanaler. Som en effekt av denna utveckling ägnar dagens konsumenter mindre 

uppmärksamhet åt marknadsföringsbudskap som förmedlas till dem via traditionella 

marknadsföringskanaler såsom radio, tv och tidningar. (Bulger, 1999, s. 2; Wood, 2009, 

s. 252; Behrer & Larsson, 1998, s. 42) Detta skifte har således lett till att dagens 

konsumenter erhållit en ökad kontroll över vilken information de väljer att ta till sig 

vilket ytterligare försvårar företags försök att nå fram till sina kunder. (Mangold & 

Faulds, 2009, s. 360) Dagens mediemättade konsumenter söker individualiserade och 

värdeskapande lösningar och är inte längre lika intresserade av att lyssna på budskap 

som är massproducerade då det finns ett brett utbud av meddelanden av detta slag 

(Wood, 2009, s. 252).   Följaktligen har detta resulterat i ett behov hos företag att hitta 

nya sätt att differentiera sig från andra konkurrerande aktörer på marknaden och 

därigenom väcka konsumenternas uppmärksamhet och intresse. (Örnbo et al., 2005, s. 

26; Wood, 2009, s. 252)  

 

Parallellt med denna utveckling har man sedan 1990-talet sett ett ökat fokus på 

relationer i företags samarbete med kunder och leverantörer, vilket innebär att man har 

vidgat synsättet från utbytet av produkter och tjänster till etablerandet av en relation 

mellan parterna. En relation anses öka värdet för kunder och leverantörer då detta gör 

att de känner mer tillit och säkerhet i samarbetet. (Grönroos, 2004, s. 99) Den 

begränsade genomslagskraft som masskommunikationen har i dagens samhälle har lett 

till att det i viss utsträckning är mer lönsamt för företag att rikta sitt budskap och i vissa 

fall söka upp sitt segment direkt i form av personliga möten (Örnbo , 2005, s. 29). 

Behrer & Larsson (1998, s. 83) menar att eventmarknadsföring är ett medel med vilket 

man kan implementera och utöva relationsmarknadsföring. Wood (2009, s. 253) och 

Örnbo (2005, s. 21) för ett liknande resonemang kring kopplingen mellan 

relationsmarknadsföring och eventmarknadsföring och menar att event erbjuder företag 

en möjlighet att skapa en extraordinär upplevelse för sin målgrupp. Genom detta 

personliga möte får de tillfälle att utveckla relationen till målgruppen och öka det 

upplevda värdet i samarbetet.   

1.1.1 Eventmarknadsföring 

Eventmarknadsföring är ett fenomen som har vuxit fram under 1990-talet i Sverige. 

(Keller, 2003, s. 315; Wohlfeil & Whelan, 2006, s. 643) Sedan dess introduktion har 

konceptet vuxit sig allt starkare och det utgör idag en viktig del av företags 

marknadsföringsmix och används till stor del av organisationer som ett verktyg i deras 

försök att differentiera sig från andra konkurrerande aktörer på marknaden. (Kelly, 

2003, s. 315; Behrer & Larsson, 1998, s. 79) En studie utförd av Event View (2009, s. 

2) visar att majoriteten av de deltagande marknadscheferna ansåg att deras 

eventmarknadsförings-initiativ var den aktion som på bästa sätt utvecklat och fördjupat 
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företagets relationer med kunder och leverantörer. Studier har även visat att 

eventmarknadsföring, med fokus på personliga och fysiska möten, är det 

marknadsföringsinitiativ som har störst beteendepåverkan på målgruppen (Örnbo, 2005, 

s. 21; Wood, 2009, s. 253)  

 

Ett event har olika uttrycksformer och kan arrangeras som ett eget event eller ett 

sponsrat event. Ett sponsrat event innebär att företag betalar arrangören för 

kommersiella rättigheter till ett evenemang. Detta kan yttra sig genom att ett företag 

exempelvis kliver in som sponsor vid ett idrottsevenemang och i utbyte får 

marknadsföra sitt varumärke via tillställningen tillsammans med ett antal andra 

sponsorer. Ett eget event innebär att ett företag samlar sin målgrupp i ett fysiskt möte 

där eventet syftar då till att skapa en upplevelse genom vilket företagets varumärke och 

produkter/tjänster förmedlas till eventets målgrupp. Ett eget event förmedlar endast ett 

företags budskap vilket innebär att de inte behöver konkurrera med andra företags 

försök att kommunicera med målgruppen. Ett eget event kan vidare delas in i interna 

och externa event där ett internt event är en tillställning där företaget riktar sig mot sina 

anställda medan ett externt event riktar sig mot företagets kunder, leverantörer och 

andra externa intressenter. (Sponsrings- & eventföreningen, 2010) Vi kommer i denna 

studie att bortse från att undersöka sponsrade event och därmed endast fokusera på egna 

event, både externa och interna och vi kommer vidare att inrikta oss på den svenska 

markanden för detta. Det är vanligt att företag som väljer att anordna ett eget event 

anlitar ett företag som arbetar med event då de har mer kompetens inom detta område.  

Wohlfeil & Whelan (2005, s. 201) har i sin studie delat in forskningen kring 

eventmarknadsföring i tre olika faser. De menar att den första fasen till stor del handlar 

om att undersöka vilka effekter eventmarknadsföring medför. Den andra fasen fokuserar 

främst på att komma fram till modeller som beskriver hur effektiv 

eventmarknadsföringen är och den tredje och nuvarande fasen handlar till stor del om 

att ta fram modeller över vilka variabler som påverkar eventmarknadsföringen.  

 

De studier som har uppmärksammat variablerna bakom eventmarknadsföring har i viss 

utsträckning fokuserat på interaktionen. Wohlfeil & Whelan, (2005, s. 195) konstaterar i 

sin studie kring egna event att interaktion och personliga möten är en viktig del av ett 

event och att det är detta som ligger till grund för att en relation skapas mellan företaget 

och målgruppen (Blomqvist et al., 2000, s. 45, 76; Johnson et al., 2005, s. 20). Lanner & 

Söderberg (2006, s. 27-28) anser att en viktig förutsättning för att marknadsföring via 

event ska lyckas är att initiativet har ett tydligt mål och budskap som kommuniceras till 

kunderna. En positiv upplevelse kan i sin tur generera positiv kommunikation via 

kunderna och därmed öka den potentiella effekten som kan komma av ett sponsrat event 

(Gummesson, 2002, s. 85). Wood (2009, s. 251) belyser i sin studie kring egna event 

vikten av nyskapande. Hon menar att det är av betydelse att uppmärksamma att varje 

event är unikt och att oväntade upplevelser har störst attityd- och beteendepåverkan på 

målgruppen. Hon menar vidare att skräddarsydda koncept är att föredra då man tar 

hänsyn till målgruppen och det företag som kommunicerar genom eventet. Ett eget 

event har även en tydlig koppling till upplevelsemarknadsföring då arrangemanget 

handlar om att erbjuda kunden en positiv och utmärkande upplevelse i utbyte mot att 

denna tar del av företagets erbjudande och varumärke. (Wohlfeil & Whelan, 2005, s. 

182; Wood, 2009, s. 250). Varumärket består i sin tur av den image som företaget vill 

förmedla till sin målgrupp genom eventet och Sneath et al., (2005, s. 379) menar att 

eventet ger målgruppen en möjlighet att interagera med företaget och varumärket. Deras 
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studie kring sponsrade event visade på att målgruppens bild av varumärket påverkas 

positivt av sponsring av event.   

 

Eiriz & Wilson (2004, s. 287) anser, baserat på deras forskning kring 

relationsmarknadsföring, att det finns behov av framtida forskning gällande processerna 

som företag använder för att bygga relationer med sina kunder och leverantörer. 

Eventmarknadsföring är ett område som omfattas av detta och ett flertal forskare som 

varit aktiva inom området har uppmärksammat den bristande forskningen. (Wood, 

2009, s. 247; Close, 2006, s. 421; Wohlfeil & Whelan, 2005, s. 181). 

Eventmarknadsföring som marknadsföringsstrategi är relativt ny och trots att den ökat 

kraftigt i popularitet bland praktiker (Wohlfeil & Whelan, 2005, s. 182) har inte 

forskningen kring tillvägagångssättet hållit jämna steg (Drengner et al., 2008, s. 139).  

Drengner et al., (2008, s. 139) menar att de studier som finns inom ämnet till stor del 

utförts och fokuserat på sponsrade event. Egna event och arrangemanget kring dem har 

inte fått lika stort utrymme i den befintliga litteraturen och detta är ett gap som även 

Wood (2009, s. 248) uppmärksammat.      

1.2 Studiens bakomliggande problem  
Hur skapar företag ett eget event och vilka variabler är av betydelse?  

1.3 Vårt syfte med studien 
Syftet med denna studie är att analysera och öka förståelsen kring de variabler som är 

betydelsefulla när företag skapar ett eget event.   

De variabler som är av betydelse vid ett event kan vara många och av den anledningen 

har vi valt att låta studien utgå från fem variabler, interaktion, kommunikation, 

upplevelser, varumärket och nyskapande/unikt. För att uppnå studiens syfte har vi valt 

att utföra intervjuer med företag som arbetar med att arrangera egna event då vi anser att 

det är eventföretagen som har störst kunskap kring de variabler som är av betydelse när 

företag skapar ett eget event.  
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2. Studiens teoretiska metod 
Med detta kapitel vill vi ge dig som läsare en djupare förståelse för de teoretiska 

utgångspunkterna som legat till grund för denna studie. Inledningsvis beskriver vi hur 

det kom sig att vi valde att utföra studien inom eventmarknadsföring och fortsätter 

sedan med att redogöra för den förförståelse som präglar oss och därmed också detta 

arbete. Vi går sedan vidare med att motivera och redogöra för de val som vi har gjort 

beträffande studiens teoretiska inriktning och upplägg. 

2.1 Varför valde vi eventmarknadsföring? 
Att denna uppsats skulle skrivas inom ramen av marknadsföring stod klart vid 

inledningen av arbetet eftersom båda författarna har haft detta som huvudämne på både 

kandidat- och magisternivå. Under slutet av vår utbildning gick en stor del av 

skolarbetet ut på att i grupp planera marknadsföringsprocessen i olika kontexter. Under 

arbetet med detta uppmärksammade vi vikten av att noga planera 

marknadsföringsmixen i ett företag. I samband med detta ökade vår medvetenhet kring 

hur viktigt det är att nå fram till kunden med företagets erbjudande och att detta i hög 

grad påverkas av de kanaler man väljer. När sedan diskussionerna kring val av ämne 

kom igång resonerade vi inledningsvis mycket kring den begränsade effekt som 

traditionell marknadsföring har idag.  

Vi menar att en utmärkande del av de reklambudskap vi möter dagligen, genom 

traditionella marknadsföringskanaler som tv, tidningar och radio, lätt glider förbi utan 

att vi lägger dessa på minnet. Vidare diskuterade vi vilken utmaning detta kan bli för 

dagens företag i deras jakt på konsumenters uppmärksamhet. Då en av författarna 

nyligen läst en kurs i eventmarknadsföring kom denna marknadsföringsstrategi på tal i 

sammanhanget.  När vi började diskutera ämnet närmare blev vi intresserade av den 

ökande betydelse som relationsmarknadsföring har fått i dagens val av 

marknadsföringskanaler. 

Företag idag har ett större behov att differentiera sig från konkurrerande aktörer och vi 

finner det intressant att öka förståelsen för hur eventmarknadsföring kan bidra till denna 

strävan. Baserat på en av författarnas förförståelse och en kortare litteraturgenomgång 

kom vi fram till att det paradoxalt nog inte finns forskning som motsvarar den utbredda 

användning som strategin har idag (McCole, 2004, s. 535). McCole (2004, s. 535) 

menar att forskningsområdet kring upplevelsemarknadsföringen och 

eventmarknadsföringen är underrepresenterad i förhållande till dess utbredning på grund 

av att det finns en diskrepans mellan den akademiska världen och affärsvärlden. Han 

menar att marknadsföringsteoretikerna bör inrikta sig mer mot praktiken och den 

utveckling som sker där. Vi kom därför fram till att det skulle vara intressant att 

undersöka eventmarknadsföring i praktiken lite närmare för att öka förståelsen för hur 

man skapar ett eget event och vilka variabler som är av betydelse.  

2.2 Vad visste vi innan? 
Vår förförståelse utgörs av de praktiska och teoretiska erfarenheter som vi har erhållit 

innan arbetet med denna studie inleddes (Holme & Solvang, 1991, s. 103). Johansson 

Lindfors (1993, s. 76) menar att man med fördel kan rubricera en persons förförståelse 

med hjälp av två olika perspektiv. Dels kan man beskriva förstahandsförståelsen som 

närmare behandlar personliga erfarenheter och upplevelser. Dels kan man beskriva 

andrahandsförståelsen som närmare behandlar en individs kunskap som har inhämtats i 
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utbildningssammanhang, såsom föreläsningar, kursböcker och övrig litteratur, som till 

exempel rapporter.  

Vår förstahandsförståelse utgörs av att en av författarna varit engagerad i 

Handelshögskolans studentförening vid Umeå universitet och har därmed varit delaktig 

i arrangemanget kring diverse event organiserade av föreningen. Detta har bidragit till 

ett intresse för processen bakom event och hur de kan användas i 

marknadsföringssammanhang. Båda författarna är två sociala individer som uppskattar 

möten med andra människor och vi har i vår vardag uppmärksammat att 

marknadsföringen idag är mer inriktad mot relationer både vad gäller etablerandet och 

upprätthållandet av dessa. Detta innebär att vi i viss utsträckning har uppmärksammat 

och tagit intresse för marknadsföringsinitiativ som har tagit den här riktningen. Vi har 

funderat kring ämnet med utgångspunkt i event som vi själva deltagit i eller som vi har 

tagit del av via word-of mouth.   

Vår andrahandsförståelse utgörs av att båda författarna har haft marknadsföring som 

huvudämne under utbildningen. Vi har båda ett brinnande intresse för detta område och 

de kunskaper som vi har samlat på oss under de marknadsföringskurser vi läst kommer 

att bidra till vår förförståelse även inom ämnet event då detta utgör en del av 

marknadsföringsblocket. Vidare har en av författarna läst en c-kurs inom 

eventmarknadsföring och har därmed samlat på sig förkunskaper inom ämnet. Det som 

kom till dennes vetskap under arbetet med kursen var att det fanns vissa svårigheter att 

hitta litteratur kring eventmarknadsföring och att det fanns utrymme för ytterligare 

forskning inom detta område.   

En individs fördomar är alltid mer eller mindre närvarande i inledningen av ett arbete 

och dessa påverkar i viss utsträckning en individs möjlighet att vara objektiv i studien 

(Holme & Solvang 1991 s. 104). Våra fördomar kring eventmarknadsföring är att 

arrangörens fokus till mestadels ligger på att arrangera en fest och att målet och syftet 

med initiativet i många fall glöms bort. Vidare har vi uppfattningen att event är relativt 

kostsamt för arrangören bakom eventet och att dess effekter är svåra att mäta samt att de 

har förblivit relativt outforskade än så länge.  

Gustavsson (2004, s. 75) menar att förförståelsen hos en individ alltid har en riktning 

och att den inte är neutral utan ständigt påverkar arbetet i någon grad. Patel et al., (2003, 

s. 28) resonerar också kring forskarens förförståelse men menar att den eventuella 

förförståelse som forskaren har inte anses utgöra ett hinder för forskaren vad gäller 

tolkandeprocessen kring och förmågan att förstå studiens forskningsobjekt. Vi är 

medvetna om att vår förförståelse kan vara både ett hinder och även en tillgång för oss i 

arbetet med denna studie och vi kommer att försöka upprätthålla en medvetenhet kring 

detta fortlöpande genom arbetet med denna uppsats. Vi anser att det är positivt att vi är 

två personer som arbetar sida vid sida då detta gör det möjligt för oss att hålla en kritisk 

hållning mot varandra för att undvika att vår förförståelse påverkar arbetet med denna 

studie negativt men vi menar att detta även ger oss en möjlighet att uppmuntra eventuell 

påverkan i situationer då detta kan betraktas som en tillgång till arbetet.  

2.3 Vilket perspektiv har studien?   
Forskarens val av perspektiv är i de flesta fallen ett medvetet val. Valet speglar 

forskarens syn på verkligheten, som kan förutsättas vara en social konstruktion. En 
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konstruktion som skapats av människan och som uppfattas av människan. Detta har stor 

betydelse för hur forskaren ser på problem och frågeställningar eftersom verkligheten 

blir olika beroende på vem som studerar den. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 

55) Utifrån vårt syfte och frågeställning har studien ett företagsperspektiv, vi har utifrån 

vår frågeställning, Hur skapar man ett eget event? Vilka variabler är viktiga? undersökt 

vilka variabler de deltagande eventföretagen anser är viktiga utifrån de beställande 

företagens perspektiv. I den kvalitativa forskningsmetoden försöker forskaren att sätta 

sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv med avsikt att 

bättre kunna förstå den undersöktes situation. Forskaren försöker på så sätt se 

verkligheten inifrån för att skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den 

företeelse man studerar. Studien utgår därmed från event företagens synvinkel av 

variablerna samt utgår från ett företagsperspektiv.  

 

Perspektivdiskussionen som ägde rum mellan oss författare utmynnande i en modell och 

den är till för att du som läsare ska få en bättre förståelse för hur vi betraktar 

förhållandet mellan företagen och dess kunder och med eventföretagen som en del av 

dialogen mellan dem.       

 

Vi anser att eventmarknadsföring är en del av företagens marknadsföringsmix, där 

företaget kommunicerar med sin målgrupp genom olika marknadsföringsverktyg, detta 

innebär att företagets budskap förmedlas av event företaget till kunderna genom eventet 

men att kommunikationen mellan företaget och kunderna pågår under lång tid. Vi anser 

därför att eventet bidrar till en ökad kommunikation mellan kunden och företaget, först 

och främst som en del av företagets mål och syfte med eventet.               

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Eventets roll i företags marknadsföringsmix 

2.4 Hur ser vi på kunskap? 
Vi som författare har en hermeneutisk kunskapssyn, som därigenom kommer att 

genomsyra uppsatsen. Hermeneutisk kunskapssyn handlar till stor del om förståelse och 

bygger på tolkning (Gustavsson, 2004, s. 71) och denna syn menar att mänsklig 

varaktighet är av språklig natur. Hermeneutiker anser att det går att förstå andra 

människor samt vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv och existens 

kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt hur det uttrycker sig i 

människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Hermeneutikern utgår från 

helheten i forskningsproblemet och ställer sedan helheten i relation till delarna för att nå 

fram till en så fullständig förståelse som möjligt. (Patel et al.,, 2003, s. 28)  

Ett annat förhållningssätt till forskningen, en annan kunskapssyn är, positivism. Denna 

syn innebär att författaren bygger sin forskning på positiv och säker kunskap. Enligt 

positivismen finns bara två källor till kunskap, det vi kan registrera med våra fem sinnen 

och vårt förnuft och det vi kan resonera oss fram till. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 

2001, s. 55) Den positivistiska forskaren både kan och ska stå utanför etik och moral, 

kunden eget event  

Markandsf
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forskaren ska ständigt söka efter sanningen, det som faktiskt ”är”. (Holme, Solvang 

1997, s. 332)          

Enligt hermeneutiken närmar sig forskarna forskningsobjekten subjektivt utifrån sin 

egen förförståelse (Patel et al., 2003, s. 28). Förförståelse är den uppfattning som 

forskaren har om en företeelse som denne har fått från exempelvis egna erfarenheter, 

utbildning eller annat vetenskapligt arbete, men detta kan även komma från forskarens 

egna fördomar (Holme & Solvang, 1991, s. 95).  Tolkningen är därför hermeneutikerns 

främsta kunskapsform, i den hermeneutiska processen ingår även förståelse, 

förförståelse samt förklaring (Gustavsson, 2004, s.74). För att kunna uppfylla vårt syfte 

med studien, att analysera och öka förståelsen för vilka variabler som har betydelse vid 

egna event, utgår vi från vår förförståelse som vi har från tidigare erfarenheter, för att 

förstå dessa variabler och att tolka de olika variablernas innebörder, för att sedan kunna 

förklara dessa för läsaren. Tolkningar bygger mycket på förklaringar eller innehåller 

förklaringar, detta bygger på att vi måste förklara för att kunna förstå själva och för att 

kunna förklara för någon annan måste vi själva ha förstått det vi förklarar (Gustavsson, 

2004, s.75).     

Denna studie kommer som sagt att utgå från en hermeneutisk kunskapssyn som innebär 

att vi författare kommer att ha ett tolkande förhållningssätt. Att vi författare har en 

hermeneutisk kunskapssyn innebär även att vi utifrån intervjuerna har tolkat våra 

respondenters svar. Utifrån intervjumaterialet som vi samlar in genom våra sju 

intervjuer med företag som arbetar med att arrangera event har vi gjort tolkningar av 

respondenternas olika svar utifrån de fem variabler, interaktion, kommunikation, 

upplevelser, varumärket, nyskapande/unikt, som löper genom hela vår studie. Dessa 

tolkningar har vi gjort utifrån den förförståelse vi har inom ämnet, dels för att själva 

förstå svaren samt dels för att kunna förklara respondenternas svar på bästa sätt för dig 

som läsare.    

2.5 Vilken utgångspunkt har studien?  
Forskare som antar en induktiv ansats utgår ifrån observationer och resultat för att 

utveckla en teori (Bryman & Bell, 2005, s. 23), forskaren följer upptäckandets väg. Hon 

kan då studera forskningsobjektet utan att förankra den i tidigare teori (Patel et al., 

2003, s. 21). Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskningsprocessen utgår ifrån 

befintliga teorier och tidigare forskning inom området (Bryman & Bell, 2005, s. 23) och 

forskaren följer då bevisandets väg. Det deduktiva arbetssättet präglas således av att 

forskaren drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga och allmänna teorier. 

(Patel et al., 2003, s. 21). De empiriska studier som anammar den deduktiva ansatsen 

kommer följaktligen med dess slutsatser att antingen förstärka eller försvaga tidigare 

studiers resultat beroende på vad utfallet blir (Holme & Solvang, 1991, s. 51). Medan de 

empiriska studier som väljer en induktiv ansats till stor del grundar sig på forskarens 

subjektiva uppfattning då teorin utformats och endast testats i den inledande studien 

(Gustavsson, 2004, s. 211).  

Vi anser att detta arbete präglas av ett deduktivt angreppssätt då studien till stor del 

baseras på och utgår från tidigare forskning och teorier. Under vår genomgång av 

relevant litteratur för denna uppsats fann vi kopplingar mellan fem teman och 

eventmarknadsföring. Studiens teoretiska referensram är därför huvudsakligen 

uppbyggd kring interaktion (i), kommunikation (k), upplevelser (u), varumärket (v) och 
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nyskapande/unikt (n). Dessa fem teman har följaktligen även utgjort ramen för den 

intervjumall som vi har använt oss av vid insamlandet av studiens primärdata. Den 

tidigare forskningen som finns inom eventmarknadsföring fokuserar dock till stor del på 

sponsring av event och inte företagens egna event som vi har för avsikt att undersöka i 

denna studie. Detta har resulterat i att vi utifrån vår förförståelse till viss del har tolkat 

forskningen kring marknadsföring och sponsring av event för att kunna skapa en 

teoretisk bas för denna studie bestående av viktiga variabler vid skapandet av ett eget 

event. Vår avsikt med denna studie är att undersöka huruvida de teorier som vi har 

kopplat till eventmarknadsföring och skapandet av egna event är av den relevans som 

tidigare resultat har visat på. Vi är medvetna om att den tidigare forskning som denna 

studie baseras på inte till fullo stämmer överens med den avsikt och den riktning som 

denna studie har men hänvisar till den knapphändiga forskning som finns inom 

eventmarknadsföring (Wood, 2009, s. 247). Johansson-Lindfors (1993, s. 117) belyser 

även hon detta som ett vanligt återkommande problem vid användandet av 

andrahandskällor och menar att det kan vara svårt att uteslutande hitta källor som har 

samma ändamål som en själv.  

2.6 Vilken metod har studien? 
Det finns huvudsakligen två olika riktningar vad gäller metodval och dessa är kvalitativ 

respektive kvantitativ tillvägagångssätt. Vidare väljs studiens riktning med 

utgångspunkt i den information forskaren söker efter och metoden bör därför ta hänsyn 

till den frågställning forskaren ämnar undersöka och besvara. (Holme & Solvang, 1991, 

s. 14)   

Den kvalitativa metoden används när undersökningens syfte är av förstående, det vill 

säga inte inriktad på att pröva om viss information är generellt giltig. Utan att utifrån 

informationen få en djupare förståelse av det studerade problemet samt att beskriva 

helheten av det sammanhang som problemet inryms i. (Holme & Solvang, 1991, s. 14) 

Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och formaliserad än den kvalitativa 

metoden, och handlar i större utsträckning om kontroll från forskarens sida. Den utgår 

från vilka förhållanden som är särskilt viktiga utifrån den valda frågeställningen. 

Planering och genomförande präglas till stor del av avstånd och selektivitet mellan 

forskaren och informationskällan och detta upplägg används när man vill kunna 

genomföra formaliserade analyser och jämförelser. (Holme & Solvang, 1991, s. 14)   

 

Vi diskuterade de olika möjligheterna beträffande val av metod med utgångspunkt i 

studiens frågeställning och syfte. Då vi ämnar undersöka hur ett eget event skapas samt 

vilka variabler som är av betydelse ansåg vi att en kvalitativ metod skulle vara mest 

lämplig för vår studie. Detta val motiveras vidare av studiens syfte som är att analysera 

och öka förståelsen för vilka variabler som är viktiga vid eventmarknadsföring. Då detta 

är ett syfte som har en förstående och tolkande karaktär anser vi att den kvalitativa 

forskningsmetoden är mest lämplig (Holme & Solvang, 1991, s. 14). Gustavsson (2003, 

s. 13) förstärker detta resonemang då han menar att en hermeneutiker strävar efter att 

tolka forskarens insamlade data. Forskningen kring egna event är som vi beskrivit i 

tidigare delar begränsad och vår avsikt med studien är att analysera och skapa en 

djupare förståelse för de variabler som är viktiga vid egna event, vi vill samtidigt se 

helheten av problemet, som är en annan anledning till att vi valt att göra en kvalitativ 

studie.  

Efter att ha bestämt oss för att använda en kvalitativ metod stod vi inför valet av 

tillvägagångssätt. Vi diskuterade inledningsvis möjligheten att genomföra observationer 
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som innebär att vi skulle observera arbetet vid ett eget event (Bryman & Bell, 2005, s. 

196). Efter kort övervägande kom vi dock fram till att detta inte var den form som vi 

ville att studien skulle ta och detta tillvägagångssätt valdes främst bort för att vi inte 

ville begränsa oss till ett eller ett par eventtillfällen och vår egen synvinkel. Fallstudie 

var en annan kvalitativ metod vi övervägde att använda i studien. Forskning baserad på 

en fallstudie innebär att forskaren studerar och använder ett eller flera fall från 

verkligheten och låter detta utgöra det empiriska materialet (Gustavsson, 2004, s. 116). 

Denna metod valdes dock bort av samma anledningar som observationer valdes bort det 

vill säga för att vi inte ville begränsa oss till endast ett eller ett par event (Bryman & 

Bell, 2005, s. 71).  

Slutligen tittade vi närmare på semistrukturerade intervjuer och hur de skulle kunna 

hjälpa oss att besvara studiens frågeställning. Vi menar att detta förfarande ger oss den 

bästa möjligheten att få en djupare förståelse kring ämnet. Trost (2005, s. 19) menar att 

intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Vi har genomfört sju 

intervjuer med personer från eventföretag, för att få just en djupare förståelse om egna 

event samt dels för att ha möjligheten att beskriva helheten. Den viktigaste anledningen 

till att vi ansåg att intervjuer var en bättre lämpad metod för att kunna uppnå vårt syfte, 

var att vi genom en fallstudie inte hade samma möjlighet att undersöka samt skapa en 

förståelse för helheten av egna event. En annan av anledningarna till att vi valt att göra 

intervjuer med företagen är att intervjuer inrymmer stor flexibilitet (Trost, 2005, p. 19).   

Genom att intervjua sju eventföretag med olika storlek samt från olika geografiska 

platser i landet anser vi att vi har ökad möjlighet att beskriva helheten, samt öka vår 

förståelse för den.  

2.7 Hur har vi samlat in det teoretiska materialet? 
Andrahandskällor utgörs av andra forskares insamlade data samt resultat och 

kännetecknas av att de har samlats in och analyserats utifrån avsikter som skiljer sig 

från den specifika frågeställningen forskarens studie präglas av (Johansson Lindfors, 

1993, s. 89, 117). Vi har använt sekundärkällor genomgående i arbetet för att bygga upp 

studiens problembakgrund, den teoretiska referensramen samt metodkapitlet. Materialet 

som vi har använt omfattas av forskningsartiklar, böcker samt kurslitteratur. När vi 

sökte fram de artiklar som använts i uppsatsen har vi främst använt Business Source 

Premier (EBSCO), Emerald Fulltext och som komplement till dessa sökmotorer har vi 

även använt oss av Google Scholar och de sökord vi främst använt oss av har varit 

engelska och därför kommer de sökord som vi återger i detta avsnitt att vara de engelska 

sökorden.  

Inledningsvis sökte vi fram information kring studiens valda ämne eventmarknadsföring 

för att skapa oss en bättre uppfattning om forskningsområdet och dess innehåll. De 

sökord som vi använde då var bland andra event marketing, event marketing literature 

review och event. Under genomgången av litteraturen upptäckte vi att det fanns 

begränsat med material inom området och att ett flertal forskare efterfrågade utökad 

forskning i deras studier. Vi uppmärksammade även att ett flertal forskare valde att 

separera sponsrade och egna event som två skilda grenar av eventmarknadsföring och 

att de flesta studier hade utförts och koncentrerat sig på sponsring av event. Då vi ansåg 

att forskningsområdet kring eventmarknadsföring var för tunt valde vi att försöka sätta 

in denna marknadsföringsstrategi i ett större sammanhang. Vi började därför söka på 

områden som relationsmarknadsföring, upplevelsemarknadsföring samt service 
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dominant logic och fann där kopplingar till eventmarknadsföring. Utifrån forskningen 

kring eventmarknadsföring, både sponsrade och egna event hittade vi en koppling 

mellan eventmarknadsföring och interaktion, kommunikation, upplevelser, varumärket 

och nyskapande/unikt. Vi valde därför att undersöka hur betydelsefulla dessa fem 

variabler är när man skapar ett eget event. Beträffande variablerna använde vi sökord 

som relationship marketing, , communication, servicescape, customization, brand 

management, brand image. I möjligaste mån försökte vi hitta den litteratur som 

kopplade samman variablerna med eventmarknadsföring och de andra områdena som vi 

använt för att bredda studiens ämnesområde.  

De tryckta källor som vi har använt i studien har vi sökt fram genom Umeå biblioteks 

sökmotor, Album. Sökorden som vi använt för denna sökning är desamma som de vi 

anger ovan och här har vi valt att söka efter och använda både svensk och engelsk 

litteratur. I viss utsträckning har vi även sökt i några vetenskapliga artiklars samt 

böckers referenslistor med syfte att hitta originalkällor men även andra källor av 

relevans för studien. Vidare har vi i sökandet efter andrahandskällor försökt att i 

möjligaste mån leta fram originalkällan till den information som vi använt i uppsatsen 

för att undvika andra forskares tolkningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89). De 

gånger originalkällan inte är den angivna källan har det varit för att vi inte lyckats få tag 

på den genom de sökvägar vi haft tillgång till.  

De metodböcker vi använt i denna studie har valts med utgångspunkt i studiens 

kvalitativa metod. Därför har vi försökt att använda böcker som beskriver det kvalitativa 

tillvägagångssättet på ett bra sätt för att kunna utveckla en bra förståelse för metoden. 

Detta betyder dock inte att vi har bortsett från böcker som berör båda 

tillvägagångssätten då vi anser att det har varit till vår fördel att ta del av båda för att 

försäkra oss om att den valda metoden är den rätta för denna studie.  

2.8 Vad anser vi om det teoretiska materialet?  
En del av de sekundära källor som vi har använt har inte skrivit under de senaste åren 

och detta tycker vi är värt att diskutera. Vi menar att detta delvis beror på att vi har valt 

att referera till originalkällan som inte nödvändigtvis har varit den nyaste som funnits att 

tillgå. Vi är dock av den åsikten att det är bättre att använda originalkällan än en nyare 

variant som skrivits och tolkats av en annan författare. Metodkapitlet är ett avsnitt som 

präglas av äldre litteratur. Vi har dock försökt välja litteratur som skrivits av författare 

som är erkända och ofta refererade till och utifrån det resonemanget har vi försökt 

använda den senaste litteraturen som funnits att tillgå.  

Som vi nämnt tidigare är forskningsområdet som omgärdar eventmarknadsföring 

relativt sparsamt. Vidare menar vi att den forskning som undersökt enbart egna event är 

väldigt begränsad. Därför har det varit nödvändigt för oss att använda litteratur som 

varit inriktad på sponsring av event. Vi är medvetna om att tillämpandet av dessa studier 

kan ifrågasättas men vi anser att det har funnits få valmöjligheter att göra på något annat 

sätt då det mesta av litteraturen har denna inriktning. Johansson Lindfors (1993, s. 117) 

menar att detta är ett problem som användandet av andrahandskällor kan medföra och 

att det kan vara svårt att överkomma då det kan vara problematiskt att hitta 

andrahandsinformation som har samma ändamål som en själv.  

2.9 Etik 
Samtliga respondenter har fått möjligheten att vara anonyma i denna studie. Det är dock 

ingen av intervjupersonerna som har valt detta alternativ och vi menar att det kan bero 
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på att studien inte är av en utpräglat känslig karaktär. Eftersom respondenterna och 

deras uttalanden inte kommer att vara anonyma i denna studie erbjöd vi samtliga 

intervjupersoner en kopia av det färdiga arbetet när vi sammanställt det. Alla deltagarna 

tackade ja och verkade väldigt intresserade av resultatet. (Krag Jacobsen, 1993. s. 203) 

För att ge läsaren en bakgrundsförståelse för de deltagande respondenterna och de 

företag som de representerar har vi valt att inleda empirikapitlet med en kort 

introduktion om respektive företag och respondent.  

Av respekt till respondenterna och för flytet i empirikapitlet har vi i vissa fall valt att 

justera några av de citat som vi har valt ut. Detta innebär dock inte att vi har gjort 

ändringar som har förändrat innehållet i citatet utan endast gjort justeringar som inte 

påverkar det respondenten har uttryckt. (Trost, 2005, s. 109) I andra fall har vi valt att 

inte justera uttryck som i hög grad präglas av talspråk då eventuella ändringar skulle ha 

påverkat innehållet och känslan i uttalandet. 
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3. Studiens teoretiska referensram 

I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera den teoretiska referensram som ligger till 

grund för vår studie. Med utgångspunkt i detta kapitel har vi utvecklat underlaget för 

vår undersökning som grundar sig i fem variabler; interaktion, kommunikation, 

upplevelser, varumärket och nyskapande/unikt.  

3.1 Marknadsföring 
Producentens och produktens roll i relationen mellan företag och kund har under de 

senaste decennierna fått minskat utrymme. Istället har marknadsföring i en större 

utsträckning kommit att handla om skapandet av erbjudanden som utgår från kunden 

och det behov som denna påvisar. (Vargo & Lusch, 2010, s. 324; Mossberg, 2003, s. 32; 

Behrer & Larsson, 1998, s. 84). Kotler (2005, s. 6) menar att marknadsföring handlar 

om att identifiera och utvärdera det kunderna efterfrågar och behöver. Han menar vidare 

att det, efter denna inledande fas, även är viktigt att fortsätta attrahera nya kunder 

samtidigt som man strävar efter att behålla befintliga konsumenter. Detta uppnår 

företaget genom att ständigt förbättra sina erbjudanden samt de prestationer som 

omgärdar dem.   Relationer, avseende både etablerandet och bibehållandet, har vunnit 

ny mark och har utvecklats till en central och integrerad del av många företags 

övergripande verksamhet. Blomqvist et al., (2000, s. 9) menar att marknadsföring kan 

betraktas som styrningen av företags marknadsrelationer, både gentemot företagets 

kunder och gentemot leverantörer. Mossberg (2003, s. 39) menar dock att 

tjänstesamhället idag är så utpräglat att detta inte nödvändigtvis ger samma möjligheter 

till differentiering som man tidigare upplevt. Dagens kunder söker nya upplevelser i 

större utsträckning än tidigare och skapandet av lyckade kundhändelser kan vara ett sätt 

att bygga emotionella band mellan företaget och kunden vilket i sin tur kan bidra 

positivt till bibehållandet eller etablerandet av relationer (Mossberg, 2003, s. 11).  

3.2 Vikten av relationer 
Den ökande konkurrensen och det förändrade marknadsläget som präglat samhället de 

senaste decennierna har lett till att företag tvingas hitta nya sätt att differentiera sig och 

därmed bli mer konkurrenskraftiga. Som en konsekvens av denna utveckling har 

relationer blivit en viktig del av organisationers differentieringsstrategier vilket 

följaktligen resulterat i ett alternativt sätt att se på marknadsföring (Blomqvist, 2000, s. 

11; Grönroos, 2004, s. 99).  Synsättet går under namnet relationsmarknadsföring och 

innebär att man marknadsföringsmässigt börjat betrakta relationer som en viktig del av 

arbetet med kunder och leverantörer. En nödvändighet för att implementerandet av detta 

perspektiv ska få en framgångsrik effekt är att kundfokus är närvarande inom alla 

affärsfunktioner så att hela organisationen genomsyras och strävar mot samma mål. 

(Grönroos, 2006, s. 322; Eiriz & Wilson 2004, s. 276) Genom att erbjuda tjänster som 

rör sig utanför ramarna av transaktionen får företagen möjlighet att fördjupa relationen 

med sina kunder och öka det kundupplevda värdet som i slutändan skiljer dem från 

konkurrerande aktörer. Eiriz & Wilson (2004, s. 275) menar dock att begreppet 

relationsmarknadsföring många gånger används för att inbegripa ett väldigt brett 

sammanhang beroende på den teoretiska bakgrunden som ligger bakom. Detta innebär 

att det inte finns någon allmänt accepterad definition så här långt, vilket dels beror på att 

området är relativt nytt i sitt sammanhang och dels på att de forskare som verkar inom 

relationsmarknadsföring ofta har varierande akademisk bakgrund. (Harper, 1999, s. 13)  
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En återkommande definition i litteraturen är dock att relationsmarknadsföring är den 

uppsättning marknadsföringsaktiviteter som syftar till att etablera, utveckla, bevara och 

avsluta relationella utbyten (Blomqvist, 2000, s. 15; Harper, 1999, s. 14; Grönroos, 

2004, s. 101; Eiriz & Wilson, 2004, s. 276). Detta innebär att företagets relationer med 

kunder och leverantörer betraktas som en konsekvens av aktiviteter som kan härledas 

till relationsmarknadsföringsstrategin men detta betyder nödvändigtvis inte att dessa 

relationsfrämjande aktiviteter alltid är planerade och medvetna. (Eiriz & Wilson, 2004, 

s. 276) Andersen (2002, s. 93) menar att syftet med relationsmarknadsföring är att öka 

företagets förtjänst genom att bygga långsiktiga relationer med företagets kunder. 

Meningen med initiativet är att kunderna, genom en värdeskapande process, ska 

uppmuntras att stanna hos företaget då det totala värdet övergår konkurrerande aktörers. 

Detta betyder dock inte att man ska bortse från de kortsiktiga relationerna då dessa 

också är av värde för företaget men att man bör lägga övervägande fokus på de 

långsiktiga relationerna då de är mest lönsamma för företaget.  (Grönroos, 2008, s. 269) 

Wood (2009, s. 248) menar att forskningen kring eventmarknadsföring är begränsad och 

att studier som har utförts inom relationsmarknadsföringen kan användas som grund 

inom eventmarknadsföringen för att utveckla forskningen. Eventmarknadsföring är 

enligt Wohlfeil & Whelan (2005, s. 201) skapandet av relationer och de menar att 

interaktionen och den emotionella komponenten som man vill att ett event ska framkalla 

är det som hjälper till att lägga grunden för en relation mellan målgruppen och företaget.   

Vargo & Lusch (2004, s. 1) menar att skiftet från transaktioner och påtagliga resurser 

mot relationer har medverkat till att marknadsföringslogiken blivit mer 

servicedominerad och benämner detta ”service dominant logic”. Istället för att betrakta 

produkten som något centralt väljer man istället att se denna som ett medel med vilket 

man förmedlar företagets resurser till kunden med (Maglio et al., 2008, s. 147-148). 

Detta betyder att man inte konkurrerar med produkten som företaget förmedlar utan den 

huvudsakliga konkurrenskraften ligger istället i företagets färdigheter och kunskap. 

Produkten är därmed endast ett verktyg som företaget använder för att förmedla värdet 

till kunden. (Johnson et al., 2005, s. 20)  

Som en konsekvens av relationers ökande betydelse och en förändrad 

marknadsföringslogik har upplevelsemarknadsföring fått ökat utrymme som 

marknadsföringsstrategi. Wood (2009, s. 252) nämner att några av de orsaker som 

ligger bakom den ökande användningen av upplevelser är kundernas ovilja att lyssna på 

massproducerade meddelanden och följaktligen företags ökade behov att skapa ett 

emotionellt band till företaget och deras erbjudanden. Skapandet av en emotionell 

anknytning är det huvudsakliga målet med upplevelsemarknadsföring och detta 

förverkligas genom att stimulera människans alla sex sinnen genom att skapa en 

upplevelse tillsammans med kunden. Att skapa en emotionell anknytning hos 

målgruppen är också en strategi som man använder för att man vill få mer lojala kunder 

(McCole, 2004, s. 535) Upplevelsemarknadsföringen har gemensamma 

beröringspunkter med eventmarknadsföringen då ett event kan betraktas som skapandet 

av en upplevelse och därmed marknadsföring genom en upplevelse. (Wood, 2009, s. 

248) McCole (2004, s. 535) har i sin forskning kring upplevelsemarknadsföring kopplat 

samman event- och upplevelsemarknadsföring där han menar att event är ett sätt för 

företag att interagera med målgruppen och därigenom skapa ett emotionellt band mellan 

kunden och företagets erbjudanden genom att använda sig av skapandet av upplevelser.   
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3.3 Eventmarknadsföring 
Eventmarknadsföring är ett sätt för företaget att marknadsföra sig via en händelse, en 

aktivitet som samlar företagets målgrupp i tid och rum. I mötet bildas en upplevelse och 

ett budskap från företaget kommuniceras. Eventmarknadsföring kan användas av alla 

företag stora som små och kan i många avseenden vara ett mer effektivt 

kommunikationsmedel än traditionell marknadsföring. (Behrer & Larsson, 1998, s. 18-

19) I kontrast till traditionella kommunikationskanaler, medverkar kunden aktivt i 

kommunikationsprocessen vid ett event och företaget ges möjligheten att kommunicera 

med sin målgrupp genom att skapa upplevelser där kunderna involveras och aktiveras i 

själva eventet. (Drengner et al., 2008, s. 138) 

Eventmarknadsföring beskrivs av Wohfeil & Whelan (2006, s. 644) som ’den 

interaktiva kommunikationen av varumärkets värde vilken förmedlas genom 

tredimensionella marknadsföringsevenemang där konsumenter aktivt deltar på en 

beteendemässig nivå vilket medför att de skapar ett känslomässigt engagemang för 

varumärket’. Behrer & Larsson (1998, s. 11) för ett liknande resonemang när de 

definierar eventmarknadsföring och menar att strategin innebär att ’man integrerar 

marknadsföringen i ett fysiskt och personligt möte med en målgrupp’. Dessa två 

definitioner beskriver enligt oss event på ett bra sätt men vi uppfattar det som att de 

beskriver både egna och sponsrade event och då denna studie ämnar undersöka egna 

event anser vi att detta ska speglas i hur vi ser på eventmarknadsföring. Sponsrings- och 

eventföreningen (2010) beskriver eventmarknadsföring som samordnandet av 

kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang. IRM (Institutionen 

för reklam- och mediestatistik, 2010) menar vidare att eventmarknadsföring är 

’skapandet av ett betalt evenemang med externt marknadsföringssyfte som för kunden 

är helt kostnadsfritt’. 

För att utgå från en definition som passar denna studies syfte har vi valt att formulera en 

egen definition: Vi menar att ett eget event är en marknadsföringsstrategi som 

kommunicerar företagets varumärke och dess värde genom ett fysiskt möte med 

målgruppen där konsumenterna interagerar med företaget och varumärket genom en 

unik upplevelse. Eventet syftar till att skapa ett känslomässigt engagemang för 

varumärket som man vill ska leda till en framtida relation mellan målgruppen och 

företaget.   

Eventmarknadsföring är en strategi som har vuxit sig stark under 1990-talet i Sverige 

men företeelsen är inte ny i sig. Företag har under lång tid använt sig av denna strategi 

och då framförallt som ett verktyg för att sprida information till olika intressenter. Det 

som är relativt nytt inom eventmarknadsföringsområdet är att företag börjat använda sig 

av denna strategi mot sina konsumenter. Idag använder företag event för att skräddarsy 

kommunikation i förhållande till olika målgrupper. (Behrer & Larsson, 1998, s. 20) 

Eventet skapas av företaget själv eller med hjälp av en kommunikations/event byrå och 

kan drivas av varierande fokus, exempelvis företagets varumärke, produkter eller själva 

företaget (Drengner et al., 2008, s. 138). Close et al (2006, s. 421) menar att målet med 

ett event kan variera men att det är vanligt förekommande att företag använder event för 

att öka varumärkesmedvetenheten både hos befintliga och nya kunder. De menar vidare 

att det kan handla om att öka företagets försäljning eller använda eventet för att bättra 

på företagets image genom eventet och dess innehåll. Gwinner (1997, s. 145) instämmer 
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i detta och menar att etablerandet, stärkandet och omstruktureringen av märkesbilden är 

ett vanligt mål med eventmarknadsföringsinitiativ.  

Distinktionen mellan olika typer av event gjordes redan i det inledande kapitlet. Där 

slogs det fast att det i denna studie finns ett behov av att i stora drag skilja mellan två 

olika typer av event, sponsring av event och egna event.  

Drengner (2008, s. 138) menar att det är högst nödvändigt att skilja mellan sponsrade 

och egna event trots att de i vissa fall används för att uppfylla liknande mål. De menar 

att det finns tydliga skillnader beträffande arrangören bakom eventet. Vid 

arrangemanget av ett eget event står det egna företaget som arrangör medan sponsring 

av event innebär att företaget är beroende av en tredje part som står bakom eventet. 

Detta innebär att förmedlandet av företagets budskap beror på eventarrangörens 

bestämmelser och restriktioner. Vid ett eget event däremot har företaget som står som 

arrangör makt över hur deras budskap ska förmedlas till kunderna (Wohlfeil & Whelan, 

2005, s. 195). Kommunikationen med företagets målgrupp vid sponsring av ett event 

begränsas också av att det kan vara svårt att nå eventets deltagare då budskapet 

konkurrerar med andra meddelanden. Detta kan resultera i att eventets deltagare inte 

ägnar så mycket uppmärksamhet till varje enskilt företags budskap som man önskar. En 

annan problematik är att det finns risk för att konkurrerande företag väljer samma 

plattform vilket leder till att budskap konkurrerar med varandra. (Wohlfeil & Whelan, 

2005, s. 195) Egna event är i större utsträckning mer anpassade till att förmedla 

omfattande information till målgruppen då de endast utsätts för ett företags budskap och 

arrangemanget är uppbyggt kring företaget och dess image. Detta gynnas av 

målgruppens deltagande som möjliggör kommunikationen av detaljerad information 

kring eventets huvudsyfte vare sig det gäller en produktlinje eller företaget självt. Egna 

event som är arrangerade av det egna företaget kan fokusera på att uppnå skilda mål 

beroende på vad det bakomliggande syftet med eventet är, det kan exempelvis handla 

om att företaget vill framhålla ett visst märke, en viss produktlinje eller företaget själv. 

(Dregner et al., 2008, s. 138) Wohlfeil & Whelan (2005, s. 196-197) beskriver målen 

med eventmarknadsföring som icke-ekonomiska och menar att det istället handlar om 

att uppnå kontakt med målgruppen och kommunicera med dem. Dessa mål kan delas 

upp i operationella och strategiska där den förstnämnda kategorin till största delen 

handlar om kortsiktiga mål såsom den emotionella anknytningen hos målgruppen, antal 

interaktioner och målgruppens vilja att delta och engagera sig i eventet. Den andra 

kategorin handlar om att påverka målgruppens medvetenhet kring varumärket, deras 

känslomässiga anknytning och följaktligen deras attityder gentemot varumärket. Med en 

attitydförändring hoppas man på lång sikt kunna påverka målgruppens avsikter att 

konsumera. (Wohlfeil & Whelan, 2005, s. 196-197) 

Sneath et al., (2005, s. 374) beskriver sponsring av event som en strategi som ger 

målgruppen en möjlighet att interagera med företaget och dess erbjudanden. Deltagarna 

i ett event är i kontroll då de bestämmer om interaktionen ska äga rum och hur samt när 

den ska inträffa. Deltagarna blir därmed medskapare av det kundvärde som ett event kan 

medföra (Blomqvist, 2000, s. 45-46). I kontrast till traditionell marknadsföring där det 

mestadels handlar om envägskommunikation där mottagaren passivt tar emot budskapet 

så möjliggör eventmarknadsföring en ömsesidig interaktion mellan företaget och 

målgruppen. (Close et al., 2006, s. 422) Behrer & Larsson (1998, s. 133-143) för ett 

liknande resonemang och menar att eventet skapar en interaktion mellan företaget och 

målgruppen, där företaget har möjlighet att möta och umgås med deltagarna. Det 

personliga mötet är avgörande för kundernas intryck av både eventet och 
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företaget/varumärket. Eventet ger kunderna en möjlighet att skapa ett personligt 

förhållande till företaget, interaktionen ansikte mot ansikte ger företaget förutsättningar 

att kommunicera direkt med målgruppen och skapa en relation till dem. (Behrer & 

Larsson, 1998, s. 133-143) Möjligheterna att skapa en relation till målgruppen genom 

ett event påverkas även positivt av att deltagarna är där för att de vill och för att de har 

valt det själva. Detta gör att de är mer motiverade till att interagera med andra deltagare 

och eventpersonal, en öppensinnlighet som kan resultera i skapandet av en relation till 

varumärket (Wohlfeil & Whelan, 2005, s. 195).  

Genom eventet kan företaget kommunicera detaljerad information om företaget och sina 

produkter till målgruppen (Drengner et al., 2008, s. 139). Event är ett 

kommunikationsverktyg som ger företaget möjligheten att kommunicera med 

målgruppens alla sinnen och dess inverkan på målgruppen kan vara både kort- och 

långsiktig. De kommunikativa målen som ett event har möjlighet att uppfylla kan vara 

allt från mindre mål såsom varumärkesmedvetenhet och positiva associationer till större 

mål såsom kundköp och kundlojalitet (Wood, 2009, s. 249) Ett event beskrivs av 

Wohlfeil & Whelan (2005, s. 181) som en tredimensionell varumärkesupplevelse och de 

menar att det är populärare än någonsin att använda sig av den här strategin.  

Företag använder sig av event för att skapa en upplevelse för sina kunder, de får 

möjligheten att möta sina kunder direkt och kommunicera sitt varumärkes värde. På så 

sätt svarar företagen på konsumenternas ökande efterfrågan gällande unika och säregna 

upplevelser vilket medför att kunderna lättare skapar ett emotionellt band till företaget 

och dess varumärke eller produkter. (Wholfeil & Whelan, 2006, s. 664) Wohlfeil & 

Whelan (2005, s. 139) menar i sin studie kring egna event att eventmarknadsföring har 

uppkommit som en konsekvens av den minskade effekt som konventionell 

marknadsföring har idag. De menar vidare att de ser ett samband mellan en ökad 

efterfrågan på upplevelser och eventmarknadsföringens popularitet. Behrer & Larsson 

(1998. s. 179) drar en liknande parallell då de menar att eventmarknadsföring är 

skapandet av upplevelser och att en upplevelse gör mötet med företaget och dess 

budskap minnesvärt för kunden vilket leder till att kommunikationen lagras. De menar 

att eventmarknadsföring och dess ökande popularitet kan förklaras genom 

konsumenternas selektiva filtrering som har resulterat i att det blivit allt svårare att nå 

fram med budskap. Deltagandet i ett evenemang, skapandet av en upplevelse är kantat 

av en viss grad av förväntningar och engagemang hos målgruppen som leder till att dess 

uppmärksamhet är större och detta påverkar i sin tur också deltagarnas mottagande av 

budskapet positivt. McCole (2004, s. 535) menar att företag som använder sig av 

eventmarknadsföring i sin marknadsföringsmix förmedlar sitt budskap till målgruppen 

genom event, upplevelser och interaktion.  Den upplevelse företaget skapar för och med 

sina kunder genom ett event är för det mesta avsedda att bidra med positiva 

associationer hos kunden, till företaget och varumärket – dess image. Den fysiska 

miljön som upplevelsen utspelar sig i är en viktig del av eventet, i vilket företagets 

produkter och tjänster kan utgöra en del, för att förmedla företagets och varumärkets 

image. (Behrer & Larsson, 1998, s. 156)  

Wohlfeil & Whelan (2005, s. 181-182) beskriver egna event som en tredimensionell 

varumärkesupplevelse. De påpekar vidare att fler och fler företag väljer att använda sig 

av eventmarknadsföring eftersom det ger dem en möjlighet att skapa en verklig 

upplevelse där målgruppen får en möjlighet att interagera med varumärket. (Wohlfeil & 

Whelan, 2005, s. 181-182) Dean (2002, s. 78) har forskat kring sponsring av event och 

definierar detta initiativ som en investering med vilken ett företag hoppas uppnå en 
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ökad varumärkesmedvetenhet hos eventets målgrupp. Han anser vidare att den typ av 

event som ett företag väljer att sponsra är noga utvalt för att matcha och bidra positivt 

till ökad medvetenhet kring varumärket. Gwinner (1997, s. 145) påstår att de två 

viktigaste orsakerna till att företag sponsrar event är att de vill uppnå en ökad 

märkesmedvetenhet men även att de vill etablera, stärka eller förändra varumärkets 

image.  

Wood (2009, s. 251) anser i sin studie kring egna event att nyskapande och unika 

koncept är en viktig del av arrangemanget. Hon menar att ett event som innehåller 

oväntade inslag och ovanliga komponenter som majoriteten av målgruppen inte 

förväntat sig har en större möjlighet uppnå de kommunikativa målen. Ett nyskapande 

upplägg beträffande eventets lokalisering, upplägg, publik och timing anses ha en bättre 

effekt på målgruppens attityder och beteende.    

3.5 Teorimodell 
Den teoretiska referensramen och teorimodellen har sin utgångspunkt i 

marknadsföringsområdet. Utvecklingen inom området har gått mot ett ökande 

relationsfokus där marknadsföringen i allt större utsträckning kommit att handla om att 

skapa och underhålla relationer med kunder. Vi har uppmärksammat att 

marknadsföringslogiken har blivit alltmer servicedominerad (service dominant logic) 

vilket har resulterat i att produkten inte längre är central utan att företagen i en allt större 

utsträckning konkurrerar med tjänster och färdigheter som finns i företaget. Samtidigt så 

har vi även sett att företagen försöker förmedla sitt budskap via upplevelser för att skapa 

en djupare relation till målgruppen. Utifrån dessa två marknadsföringsinriktningar har 

bland annat eventmarknadsföringen vuxit fram som marknadsföringsstrategi hos företag 

(se figur 2).   

Eventmarknadsföring kan yttra sig genom sponsring av event och egna event. Då denna 

studie ämnar undersöka hur man skapar ett eget event och de variabler som är av 

betydelse har vi begränsat oss till att undersöka egna event. Vid litteraturgenomgången 

fann vi kopplingar mellan eventmarknadsföring och interaktion (i), kommunikation (k), 

upplevelser (u), varumärket (v) och nyskapande/unikt (n). Vi har valt att illustrera vägen 

fram till studiens frågeställning och syfte i figur 2 för att tydliggöra de kopplingar som 

har legat till grund för de fem variabler som vi kommer att beskriva utförligare i 

resterande del av teorikapitlet. (se figur 2) 
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Figur 2: Teorimodell  
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3.6 Interaktion  
Grönroos (2004, s. 99) menar att kärnan av relationsbyggande är det extra värde, utöver 

utbytet av produkter och tjänster, som kunden upplever att den får ut av relationen till 

företaget. Detta värde utgörs av stärkt tillit till företaget, minskad känsla av risk och på 

lång sikt, minskade kostnader, både monetära och emotionella. (Grönroos, 2004, s. 99) 

Det värde som kunden upplever att denna får genom interaktionen med ett företag kan 

vara en viktig konkurrensfaktor gentemot konkurrerande aktörer. I kombination med 

erbjudandet och priset kan en bra och utvecklad relation med kunden innebära att 

konsumenten i slutändan väljer en viss leverantör. I jämförelse med produkter och 

tjänster är det mer komplicerat för konkurrenter att kopiera en differentieringsstrategi 

som baseras på relationer och servicebaserade lösningar vilket ytterligare stärker värdet 

i en strategi av detta slag. (Blomqvist, 2000, s. 45-46) (Behrer & Larsson, 1998, s. 90) 

Tuli et al., (2007, s. 1) för ett liknande resonemang kring relationsbaserade lösningar 

mot kunder men hävdar också att det kan vara svårt att manövrera en strategi av detta 

slag då det är viktigt att man utvecklar en lösning som är både effektiv och lönsam. Det 

finns en risk att fördelarna som kunden upplever att den får genom relationen är 

begränsade och att lönsamheten inte når upp till önskade nivåer.   

Ytterligare en viktig och central del av den värdeskapande processen och 

relationsskapande är de interaktioner som ligger till grund för företagets kundrelationer. 

Istället för att fokusera på utbytet av produkter och tjänster fokuserar man på kunderna 

och de processer som omger dem. (Grönroos, 2004, s. 102-103) Blomqvist et al (2000, 

s. 77) kallar detta för interaktiv marknadsföring och syftar då på de processer där 

företaget kommer i direkt kontakt med sina kunder och leverantörer. Detta innebär inte 

endast personlig kontakt utan företaget kan interagera med sina kunder via internet, 

telefon samt brev med flera. För att lyckas med detta bör företagets samlade resurser, 

kunskap och processer styras mot kunderna och den värdeskapande process som de är 

en viktig del av. Eftersom kundernas uppfattning är det som styr utfallet av den 

värdeskapande processen är det viktigt att man interagerar med kunden på ett sätt som 

är anpassat efter dennas preferenser och behov. (Grönroos, 2004, s. 102-103)  

3.6.1 En servicedominerad marknadsföringslogik 

Tjänster har fått en ökad betydelse i dagens samhälle och dagens marknadsföring 

präglas i stor utsträckning av en servicelogik (Grönroos, 2008, s. 66) där tillämpandet 

av denna logik innebär att man aktivt jobbar för att gynna de processer som ligger 

bakom kundernas dagliga aktiviteter. Syftet med detta är att man vill påverka den 

värdeskapande processen positivt. Grönroos (2008, s. 66) gör en tydlig skillnad mellan 

varulogik och servicelogik där varulogik beskrivs som transaktioner av varor eller 

information som kunderna förväntas utveckla och utnyttja på egen hand. Servicelogik 

handlar om relationer och värdeskapande mellan företag och kund där företaget 
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engagerar sig i kunden på en djupare nivå för att stödja denna i den värdeskapande 

processen. (Grönroos, 2008, s. 66) Den viktigaste skillnaden mellan dessa två 

perspektiv är det som utgör basen för utbytet. Maglio et al., (2008, s. 148) menar att 

varulogiken baseras på utbytet av varor, alltså den fysiska aspekten och att 

servicelogiken baseras på tjänsten som kommer som en konsekvens av utbytet av varor, 

exempelvis färdigheter och kunskap som finns inom företaget. Genom servicelogiken 

blir kunden medproducent av värdet tillsammans med företaget eftersom de interagerar 

med varandra och skapar en serviceprocess tillsammans (Vargo & Lusch, 2008, s. 7). 

Men för att denna interaktion ska fylla sitt syfte och resultera i en värdeökning för 

kunden är det viktigt att den kunskap och de färdigheter som finns i organisationen 

samordnas på ett sätt som fyller kundens behov och som resulterar i en värdeökning 

enligt kundens uppfattning (Grönroos, 2008, s. 67).  Vargo & Lusch (2008, s. 7) trycker 

även de på det faktum att värdet helt och hållet bestäms av förmånstagaren, i detta fall 

kunden. Lyckas ett företag med detta initiativ kan det leda till att kunden upplever att 

värdet har ökat i deras interaktioner med företaget. En positiv och eftertraktad effekt 

från företagets sida kan då bli lojalare kunder som väljer att samarbeta med det specifika 

företaget framför andra av den anledningen att de upplever att den relation de har med 

företaget genererar ett högre värde än om de skulle vända sig till en annan 

konkurrerande aktör (Behrer & Larsson, 1998, s. 94).   

En viktig del av ett företags verksamhet när de tillämpar en servicelogik blir följaktligen 

att framhålla serviceaspekten och identifiera och utveckla företagets kärnkompetens och 

denna uppgift tillfaller allt som oftast företagets marknadsföringsresurser. Som ett andra 

steg arbetar marknadsavdelningen även med att belysa och förmedla det värde som 

företagets färdigheter och kunskap distribuerar till företagets kunder och genom detta 

arbete hjälper de till att inkludera servicelogiken i företagets grundläggande mål och 

vision. Att servicelogiken blir en del av företagets övergripande vision är av stor vikt 

vad gäller etablerandet av relationer. Utvecklandet av relationer kommer inte bara att 

omfatta marknadsavdelningen på företaget utan tanken med servicelogiken är att hela 

organisationen i stort ska jobba efter detta gemensamma mål när de interagerar med sina 

kunder. (Vargo & Lusch, 2004, s. 14) 

 

 

Tabell 1: Servicelogik och varulogik (Grönroos, 2008, s. 66) 

 Servicelogik Varulogik 

Erbjudandets art Värdefrämjande process Värdefrämjande resurs. 

Perspektiv En process där en uppsättning resurser 

interagerar med kunderna, i syfte att 

stödja deras processer på ett 

värdeskapande sätt. 

En resurs som kunderna använder, 

eventuellt tillsammans med andra 

resurser, i syfte att skapa värde för sig 

själva.  

Affärslogik Att underlätta de processer som främjar 

kundernas värdeskapande.  

Att göra varor som resurser tillgängliga 

för kundernas användande.  

Kundens roll Medproducent och medskapare av 

värde. 

Ensam skapare av värde.  

Företagets roll Tillhandahålla en serviceprocess och 

tillsammans med kunden producera och 

skapa värde i kundens 

konsumtionsprocess.  

Förse kunderna med varor som en 

resurs och ensamt producera denna 

resurs.  
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3.7 Kommunikation 
För att göra målgruppen medveten om ett erbjudande använder företag olika 

kommunikationskanaler som syftar till att förklara för konsumenterna alltifrån vad 

företagets varumärke står för till varför kunderna ska köpa just företagets produkter. 

Genom att kommunicera med sina kunder skapar företaget sin särart och image i 

kundernas minne. När företag vill kommunicera med kunderna måste de ställa sig 

frågorna;  

 Vilka vill vi nå?   

 Vad vill vi säga till dem?    

 Hur ska vi säga det? 

Svaret på frågorna är att företaget måste identifiera rätt målgrupp, utforma ett budskap 

och kommunicera budskapet till målgruppen i rätt kanal. För att på bästa sätt påverka 

kunderna bör företaget jobba för att bygga en nära och stark relation till sin målgrupp. 

(Dahlén & Lange, 2003, s.19) Erikson (2007, s. 92) menar att exklusivitet har fått en 

viktigare roll inom marknadskommunikationsområdet där event kan betraktas som en 

exklusiv händelse som syftar till att skapa och underhålla relationen till företagets 

målgrupp. Vi anser att denna utveckling har en stark koppling till individualismen som 

fått en ökad betydelse bland dagens konsumenter. Kundernas strävan efter att skilja sig 

från den stora massan har lett till utformandet av budskap som är riktade mot en mindre 

och mer specifik målgrupp än tidigare (Mossberg, 2003, s. 44).  

Kim et al., (2004, s. 31) menar att marknadsföringen har flyttat sig från 

masskommunikation mot en mer riktad form av kommunikation. Detta ger sig uttryck i 

företags användande av direkt reklam, PR och event när de kommunicerar med sin 

målgrupp (Erikson, 2007, s. 92; Fan & Phitzenmeier (2002, s. 110). Utvecklingen 

påverkar den integrerade marknadskommunikationsstrategin (IMC) i ett företag genom 

att den energi som läggs på masskommunikativa medier minskar och den energi som 

satsar på mer riktade medier ökar. Syftet med att ha en integrerad plan i företaget är för 

det första att man vill synka budskapen som sänds ut genom olika medier så att de 

överensstämmer med varandra. En risk med att kommunicera genom olika medier är att 

man skickar olika budskap, vilket kan resultera i att man bygger upp skilda 

förväntningar hos målgruppen. För det andra syftar denna strategi till att hitta en balans 

mellan de medier som företaget kommunicerar genom för att kunna hitta den 

kombination av kanaler som är mest lönsam och effektiv (Holm, 2006, s. 24), det vill 

säga den sammansättning som ger störst vinst till det lägsta priset.   
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3.7.1 W-O-M 

Redaktionell publicitet, kontakter på en personlig nivå samt egna undersökningar är 

enligt Erikson (2007, s. 92) ett urplock av aktiviteter som influerar de rykten som sprids 

om en produkt eller tjänst och den uppfattning som kunderna skaffar sig beträffande 

erbjudandet. Detta benämns ”word of mouth” (w-o-m) och beskriver den information 

som sprids mellan kunderna om ett företag och dess erbjudanden. Spridningskanalerna 

innefattar möten ansikte mot ansikte, via internet, telefon samt via mail. Beroende på 

område kan w-o-m spela en stor roll när det gäller konsumenters sökande efter 

information, i situationer då de utvärderar och väger två olika alternativ mot varandra 

samt när de beslutar sig för att handla och genomföra köpet. (File et al., 1992, s. 6) När 

kunden söker information samt utvärderar olika köpalternativ spelar andra 

konsumenters personliga erfarenheter och uppfattningar en stor roll i utfallet av dessa 

processer. (File & Prince, 1993, s. 25 Efter att kunden har beslutat att genomföra köpet 

formar denna sin egen uppfattning om företaget och detta kommer sedan vara den 

information som de troligtvis kommer att sprida vidare till andra konsumenter (File et 

al., 1992, s. 6).  

Behrer & Larsson (1998, s. 123) menar att de indirekta effekterna av ett event ibland 

kan överträffa de direkta effekterna som utgörs av mottagarnas intryck och påverkan. 

De indirekta effekterna utgörs av w-o-m och de direkta effekterna utgörs av mottagarens 

intryck och värdeuppfattning som i sin tur påverkas av arrangemangets utfall. Vid ett 

lyckat event kan företaget erhålla ”gratis” publicitet genom att deltagarna känner en 

vilja och ett behov att berätta om den speciella upplevelsen som de har varit med om till 

andra konsumenter och detta bidrar till en positiv bild hos fler än bara mottagarna. 

(Behrer & Larsson, 1998, s. 123) Det finns event arrangörer som har en mer strategisk 

inriktning vid arrangemanget av event när det gäller vilka individer som blir inbjudna 

till händelsen. Beroende på vad eventet marknadsför kan arrangören välja att bjuda in 

opinionsbildare som har någon form av inflytande eller maktställning inom området, 

exempelvis journalister eller bloggare. Syftet med detta är att man vill styra de indirekta 

effekterna av ett event för att försöka öka den effekten (Behrer & Larsson, 1998, s. 197) 

3.7.2 Publika relationer (PR) 

En förutsättning för att organisationer och program ska lyckas är att de har goda 

relationer med allmänheten. Därför satsar många på att etablera och nära relationen till 

samhällets olika aktörer genom att kommunicera indirekt med allmänheten på ett sätt 

som gynnar avsändaren. (Khodarahmi, 2009, s. 529) Detta kallas publika relationer 

(PR) och är en strategi som betraktas som ett styrningsverktyg. Ledingham & Bruning 

(1998, s. 55) menar att PR är styrningen av ett företags relationer till allmänheten och 

att kommunikation i detta avseende används strategiskt av avsändaren. Genom detta 

styrningsmedel vill man etablera relationer som medför ömsesidiga fördelar till 

mottagaren såväl som till avsändaren. (Ledingham & Bruning, 1998, s. 56) Ett mål med 

denna form av kommunikation är att man vill sprida en positiv bild av företaget och 

dess erbjudanden samt arbeta med att förstärka och utveckla företagets image.   

Vid användandet av relationsstyrning i form av PR är det av fördel om man har ett mål 

med initiativet. Khodarahmi (2009, s. 530) menar att mål och planering gör att man kan 

genomföra en mer effektiv kampanj genom att förutsäga eventuella konsekvenser, 

resultat och förväntad effekt. Cutlip et al., (2006, s. 315) har utvecklat en process 

bestående av fyra moment som är avsett för planerandet av ett PR- initiativ.  
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 Definiera problemet 

 Planera processen 

 Implementera planerna 

 Utvärdera initiativet 

 

Behrer och Larsson (1998, s. 117) menar att event i varierande utsträckning genererar 

indirekt kommunikation som kan liknas vid PR där event som syftar till att 

kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare har den starkaste 

kopplingen.  Wood (2009, s. 247-248) för ett liknande resonemang och anser att PR är 

en del av eventmarknadsföring och att eventmarknadsföring i viss mån är PR. Ett 

positivt event kan medföra kostnadsfri spridning av det budskap som eventet vill 

förmedla, en spridning om sträcker sig utanför eventets ramar (Behrer & Larsson, 1998, 

s. 117). Kotler & Keller (2006, s. 595) beskriver event som ett av de huvudsakliga 

verktyg som används i PR-syfte av företag då de vill sprida ett budskap.  
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3.8 Upplevelser 
I upplevelsesammanhang betraktar man människan både som en funktionell och en 

känslomässig individ som låter båda dessa aspekter påverka de beslut hon fattar. 

Upplevelser handlar därför huvudsakligen om att stimulera människan på ett 

känslomässigt plan och skapa en relation (McCole, 2004, s. 535) (Mossberg, 2003, s. 

11).  Wood (2009, s. 250) menar att det är viktigt att en kundupplevelse är speciell och 

oförglömlig för att den som deltar i upplevelsen ska komma ihåg och reagera på 

händelsen på ett känslomässigt plan. Hon menar vidare att det är viktigt att vara 

medveten om att människor reagerar olika på en upplevelse beroende på hur den har 

utformats. En bakomliggande orsak till detta är att människor har olika erfarenheter och 

kunskap vilket gör att de upplever det som händer runtomkring dem på olika sätt. 

(Wood, 2009, s. 250) De företag som arrangerar en kundupplevelse kan ha varierande 

motiv med detta initiativ. Å ena sidan kan det handla om att man vill bygga en relation 

med kunden som motiverar konsumenten att återkomma. Å andra sidan kan det handla 

om att man vill engagera kunden i upplevelsen då kunden ofta är med och arrangerar sin 

egen upplevelse i någon utsträckning. (Mossberg, 2004, s. 39) Drengner et al., (2008, s. 

138) menar att upplevelsen är en av de komponenter som utgör ett event där företagets 

budskap förmedlas till målgruppen genom händelsen. Syftet med arrangemanget är att 

fördjupa kundens känslomässiga relation till företaget och dess erbjudande genom att 

erbjuda målgruppen en minnesvärd och unik upplevelse. Upplevelsen blir därmed det 

som kunden lockas av vid ett event och dess utfall är vad som bestämmer hur 

emotionellt engagerad kunden blir och vidare hur stark relation som etableras (Behrer & 

Larsson, 1998, s. 105, 108).  

Upplevelser handlar enligt McCole (2004, s. 535) huvudsakligen om att aktivera och 

stimulera människans sinnen såsom lukt, syn, smak, hörsel och beröring. Schmitt (1999, 

s. 60) har i sin forskning arbetat fram fem strategiska upplevelsevariabler som kan 

användas vid arrangemanget av en upplevelse. Han menar att var och en av dessa fem 

komponenter har olika innebörd och används för att uppnå olika känslomässiga 

reaktioner hos målgruppen. Detta betyder dock inte att en upplevelse begränsas till en 

av komponenterna utan två eller fler av dessa variabler kan kombineras och inrymmas i 

en upplevelse. Syftet med att använda sig av dessa variabler är att man vill differentiera 

företaget från konkurrerande aktörer genom att öka det värde som kunden förknippar 

med en produkt eller en tjänst. (Schmitt, 1999), s. 60-61) Gentile et al., (2007, s. 395) 

har genom studier även utvecklat ett antal variabler som kan ligga till grund för 

arrangemanget och styrningen av en upplevelse. Med Schmitts (1999) variabler som 

utgångspunkt beskriver de ett antal komponenter som kan användas för att fylla olika 
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syften som man vill att upplevelsen ska fylla. Behrer & Larsson (1998, s. 124) beskriver 

eventmarknadsföring som det enda medium som har möjlighet att beröra målgruppens 

samtliga sinnen och menar att upplevelsen därmed utgör en viktig och central del av ett 

event.  

Sinnesupplevelse 

Den här komponenten riktar in sig på att stimulera människans sinnen, såsom syn, 

hörsel, beröring och lukt (Schmitt, 1999, s. 61). Genom att fokusera på och 

kommunicera genom dessa sinnen vill man att målgruppen ska uppleva behag och 

tillfredsställelse ur en rent estetisk synvinkel (Gentile et al., 2007, s. 398). Att föredra är 

att man lyckas hitta ett koncept som är bestående men som kan förnyas på sätt som gör 

att det alltid känns annorlunda och nytt för målgruppen (Schmitt, 1999, s. 61).  

 

Känsloupplevelse  

En upplevelse som har fokus på den emotionella aspekten av människan fokuserar på 

känslorna hos mottagaren (Schmitt, 1999, s. 61). Man strävar efter att skapa upplevelser 

som är känslosamma och som spelar på de specifika emotioner som man vill trigga med 

upplevelsen och som man vill att målgruppen ska associera med upplevelsen (Gentile et 

al., 2007, s. 398). Det är dock viktigt att man har förståelse för vilka aspekter som har 

möjlighet att framkalla vissa känslor hos målgruppen (Schmitt, 1999, s. 61). 

 

Kognitiv upplevelse 

Denna komponent fokuserar på att skapa en upplevelse som stimulerar den 

intellektuella aspekten hos människan (Schmitt, 1999, s. 61). Det man vill med en 

kognitiv upplevelse är att erbjuda målgruppen en plattform för problemlösande och 

därmed stimulera människan på ett kreativt plan (Gentile, et al., 2007, s. 398).  

 

Fysisk upplevelse 

Schmitt (1999, s. 62) menar att en upplevelse av detta slag fokuserar på den fysiska 

erfarenheten som målgruppen har. Ett syfte kan vara att man genom upplevelsen 

demonstrerar alternativa sätt att utföra något som i sin tur kan leda till förändringar 

gällande livsstil. Gentile et al., (2007, s. 398) menar dock att den fysiska upplevelsen 

med fördel kan integreras med variabeln, sinnes upplevelser då de menar att en 

sinnesupplevelse kan medföra att det fysiska beteendet hos individen också ändras. 

Istället introducerar de en ny komponent som de kallar en pragmatisk upplevelse. De 

menar att en upplevelse utformas efter behoven hos målgruppen där man genom 

händelsen förmedlar användbarheten av exempelvis en produkt. (Gentile, 2007, s. 398)  

Livsstilsupplevelse 

Gentile et al., (2007, s. 398) menar att det finns en komponent bakom upplevelser som 

fokuserar på målgruppens livsstil och beteende. Utformandet av upplevelsen är sådant 

att man bekräftar och lockar en viss person att närvara och denna känner sig lockad att 

komma för att upplevelsen speglar en livsstil som målgruppen delar med företaget.  

 

Relaterande upplevelse 

Denna komponent består av samtliga variabler som berörts ovan (Schmitt, 1999, s. 62). 

Detta är upplevelser som strävar efter en relaterande effekt där målgruppen utsätts för 

en situation som de känner att de kan relatera till och som de vill sträva efter att uppnå 

(Gentile et al., 2007, s. 398).  
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Gentile et al., utgår i sin forskning från Schmitts (1999) utarbetade komponenter 

gällande upplevelser och skapandet av dem. De har dock kommit fram till några 

ändringar som ger sig uttryck i två tillägg till komponenterna samt en sammanslagning 

av två komponenter som Schmitt (1999) har valt att hålla separata. Då det finns vissa 

skillnader mellan deras syn på variablerna bakom upplevelser känner vi ett behov av att 

välja en av forskarnas syn på saken. Vi har därför valt att fokusera på resonemanget som 

Gentile et al., (2007) för då vi tycker att den pragmatiska synen på upplevelser visar 

prov på ett resonemang som tar hänsyn till kunden och dennas behov genom att 

fokusera på användbarheten från kundens synvinkel. Vi anser vidare att deras fokus på 

livsstil är ett viktigt och relevant tillägg. Dagens samhälle präglas av en ökad 

individualisering bland konsumenter (Behrer & larsson, 1998, s. 63) och vi menar att 

detta har medfört en ökad betydelse vad gäller livsstil och beteende. Konsumenter är 

idag mer måna om att förknippas med upplevelser som har en koppling till den livsstil 

de valt och vi anser därför, i likhet med Gentile et al.,, att detta är en viktig komponent 

som man bör ta hänsyn till och utnyttja vid arrangemanget av upplevelser.  
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3.9 Varumärket 
Ett varumärke är inte bara ett namn, utan ett sätt för företaget att kommunicera 

kompetens, standard och image till sina kunder. (Fatt, 1997, s. 159) Varumärken ses ur 

ett relationsperspektiv som varumärkesrelationer, vilken påverkas av ett antal 

varumärkeskontakter som äger rum mellan kunden och företaget inom ramen för en 

pågående relation.(Grönroos, 1984, s. 39) Begreppet varumärke kan definieras som,  

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat särdrag som på ett tydligt sätt 

särskiljer ett företags produkt eller tjänst från andra företag”(Bennet, 1995, s. 138) 

Definitionen utesluter för det första till stor del tjänstesektorn och tjänsteföretagen, 

tjänster kännetecknas först och främst av processer. Konsumtionen av tjänster är 

processkonsumtion, namn, termer, tecken kan också bidra till tjänsteföretags 

varumärken men serviceprocessen måste vara hjärtat inom varumärket. För det andra 

utesluts kunden i definitionen som är betraktad utifrån marknadsförarens perspektiv. 

Mycket varumärkesbyggande har i praktiken baserats på detta perspektiv, 

marknadsföraren utför ett antal åtgärder för att utveckla ett specifikt varumärke och 

kunden förväntas skapa sin uppfattning ifall varumärket överensstämmer med det 

marknadsföraren försökt att uppnå. (Grönroos, 2008, s. 314)  

Knox (2004, s. 106) menar att varumärket är en enhet som erbjuder kunderna ett ökat 

värde baserat på faktorer som överträffar dess funktionella värde. Detta värde 

differentierar företagets produkter och tjänster samt skapar kundernas preferenser och 

lojalitet. Med en ökad konkurrens på marknaden och mer erfarna kunder krävs det att 

företaget ökar värdet för kunden gentemot konkurrenternas erbjudanden. Simões och 

Dibb (2001, s. 218) beskriver varumärket som en kombination mellan kännetecken (vad 

produkten är), fördelar för kunderna (vilka behov produkten tillfredsställer) samt värde 

(vad kunden associerar med produkten). Ett varumärke formas när företaget genom 

marknadsföring skapar värde kring produkten och samtidigt differentierar produkten 

från konkurrenternas liknande produkter.     

Grunden för ett framgångsrikt varumärke inom fysiska produkter finns redan, i form av 

varan, den viktigaste faktorn i varumärkesprocessen blir därför en planerad 

marknadskommunikation inom specifika områden (Vos, 1987, s. 69). För att skapa ett 

framgångsrikt varumärke inom tjänster är kundens medverkan en viktig betydelse. 

Kunden medverkar i processen som utgör grunden för varumärkesutvecklingen. 

(Grönroos, 2008, s. 314) När kunderna ges en aktiv roll i varumärkesprocessen 

utvecklas och förändras ständigt kundens uppfattning om varumärket utifrån flödet av 
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varumärkesbudskap från exempelvis personal, planerad marknadskommunikation med 

flera. (Grönroos, 2008, s. 316) Varumärkesbudskapet kan även förmedlas genom att 

varumärket associeras tillsammans med andra upplevelser. När ett varumärke blir 

associerat med ett event kan några av associationerna till eventet, exempelvis 

ungdomligt, avslappnande, trevligt, därigenom även bli associerade till varumärket, i 

kundernas minne. (Keller, 1993, s. 125) På så sätt utvecklas en relation mellan kunden 

och varumärket. Varumärkets image är ett resultat av en viss kunds relation till ett 

varumärke (Ogba & Tan, 2009, s. 134), varumärkesrelationen utvecklas genom en serie 

av varumärkeskontakter. Till exempel annonser, säljstöd, event, Word-of-mouth, med 

flera. (Grönroos, 2008, s. 316)         

3.9.1 Varumärkets image 

Under den pågående varumärkesrelationen som byggs upp mellan kunden och företaget, 

skapar kunden en varumärkeskännedom eller en image av varumärket, som särskiljer 

företagets produkter och tjänster från andra företags. (Grönroos, 1984, s. 39) 

Varumärkesimage är den image som en vara eller tjänst har i kundens tankar. 

Varumärken byggs inte upp först för att kunderna sedan ska göra sina uppfattningar om 

varumärket. Kunderna uppfattar varje steg i varumärkesprocessen, var för sig för att 

sedan skapa sig en bild av varumärket och en varumärkesimage. Varumärkesimage har 

flera definitioner; ”Ett varumärke är den image som faktiskt tar form i kundens tankar” 

(Ogba & Tan, 2009, s. 133) samt ”Varumärkesimage är den uppfattning som en vara 

eller tjänst har i kundernas tankar” (Keller, 1993, s. 3) 

3.9.2 Företagets image  

Den image ett företag har visar de värderingar som kunder, potentiella kunder och andra 

grupper av människor förknippar med företaget. Beroende på vilken grupp man frågar 

kan uppfattningen av företagets image variera, det finns dock oftast en allmän 

uppfattning om företagets image. En positiv och välbekant image är en tillgång för 

företaget och det är i många avseenden imagen som påverkar kundens upplevelse av 

företaget. Image spelar flera roller för kunden, image förmedlar förväntningar, image 

utgör även ett filter som påverkar kundernas upplevelser, är en funktion av såväl 

förväntningar och erfarenheter, samt har en effekt på så väl personalen som på kunderna 

(Grönroos, 2008, s. 324). Mossberg (2003, s. 168) menar att kunder tenderar att välja 

företag som de uppfattar har en bra image eller en image som motsvarar deras 

förväntningar. Företaget bör därför välja att genomföra event som är förenliga med 

företagets image (Fatt, 1997 s. 162). Grönroos (2008, s. 324) anser att en positiv image 

också gör det lättare för företaget att kommunicera med sina kunder på ett effektivt sätt 

samt att den gör människor mer öppna för positiv Word-of-mouth.  
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3.10 Nyskapande/unikt 
McCole (2004, s. 536) menar att marknadsföring under 2000-talet kommer att 

karakteriseras av fyndighet, kreativitet och nyskapande. Utvecklingen har resulterat i att 

fler och fler företag väljer att spendera mindre pengar på traditionella 

marknadsföringskanaler och mer pengar på mindre traditionella kanaler. Trycket på att 

differentiera sig är större än någonsin och därför finns det också ett ökat behov att skilja 

sig från mängden och sticka ut. (EventView, 2009, s. 1) Wood (2009, s.) Dagens kunder 

visar en stark vilja att uttrycka sin individualism och söker ständigt efter nya och 

stimulerande lösningar. De nöjer sig inte längre med att enbart vara en i mängden utan 

de vill i så hög grad som möjligt bli behandlade som individer. Detta har lett till att 

företagen söker lösningar som kan hjälpa dem att differentiera sina erbjudanden genom 

att trigga känslomässiga reaktioner som motiverar målgruppen att knyta an till 

företagets erbjudanden. (Wood, 2009, s. 252) (Mossberg, 2003, s. 47) Wood (2009, s. 

250) menar att varje upplevelse som ger sig uttryck i form av ett event bör vara unikt 

och speciellt för att ha någon känslomässig inverkan på målgruppen. Mossberg (2003, s. 

44) för ett liknande resonemang och menar att det inte räcker med att upplevelsen 

endast tillfredsställer målgruppen utan att man bör sträva efter att skapa en händelse 

som är omvälvande för målgruppen, som erbjuder dem något extra. Syftet med att skapa 

en upplevelse som är säregen är att man vill framkalla en reaktion hos deltagarna. Man 

kan exempelvis sträva efter att målgruppen känner att de blir överraskade eller att de 

utsätts för en situation där de blir utmanade på ett för dem positivt sätt (Wood, 2009, s. 

250).  

Wood (2009, s. 251) har genom sin forskning kommit fram till att ett lyckat event till 

viss del beror på graden av individualitet. Hon menar att ett events inverkan på 

deltagarna beror på hur unikt det är gentemot andra upplevelser som målgruppen kan 

relatera till. Graden av nyskapande har också betydelse för utfallet av ett event där man 

framhåller vikten av att behandla varje upplevelse som en ny och annorlunda händelse. 

Nyskapande handlar om att vara kreativ när det gäller upplevelsens innehåll, 

lokalisering, tidpunkt samt val av deltagare.  

3.10.1 Skräddarsydda koncept 
Genom att konsumenter har blivit alltmer svårflörtade krävs det en större ansträngning 

från företagens sida när de försöker att attrahera målgruppens uppmärksamhet. Det är 

inte längre tillräckligt att standardisera erbjudanden utan fler och fler företag använder 

skräddarsydda lösningar som ett medel för att nå fram till sina kunder. (Lampel & 

Mintzberg, 1996, s. 21) Ett event är en kommunikationsstrategi som vuxit sig allt 
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starkare och fler och fler företag börjar använda sig av denna metod för att nå sina 

kunder, leverantörer och anställda. Även om ett event är ett bra sätt att differentiera sig 

från konkurrenter kan det finnas ett behov att individualisera ett event för att nå fram till 

mottagaren och skapa en minnesvärd upplevelse. Wood (2009, s. 251) menar att detta 

kan göras genom skräddarsydda lösningar som anpassar sig efter uppdragsgivaren 

(företaget som anlitar eventföretaget) och att detta är en viktig del av ett eget event. 

Behrer & Larsson (1998, s. 23) menar att egna event ger en större möjlighet att 

skräddarsy en upplevelse och att det är en form av event som har uppkommit genom att 

vissa företag hade svårigheter att hitta arrangemang som matchade deras behov gällande 

målgrupp och image. Ett eget event ger en större valfrihet vad gäller tidpunkt, 

utformning samt målgrupp då eventet helt utgår från de förutsättningar och mål som 

företaget bakom arrangemanget har.  

 
Lampel och Mintzberg (1996, s. 21) menar dock att företags ökade fokus på 

skräddarsydda och individualiserade lösningar inte nödvändigtvis är den bästa strategin. 

De menar istället att det kan vara fördelaktigt att använda sig av både skräddarsydda och 

standardiserade lösningar. Då en kombination erbjuder företaget en möjlighet att skapa 

erbjudanden som pendlar mellan motpolerna och skapar lösningar som innehåller olika 

grad av standardisering och individualisering. Beroende på vem kunden är finns det 

olika behov och dessa behöver inte nödvändigtvis präglas av en önskan skräddarsydda 

koncept. De menar att det istället handlar om att hitta en lösning som passar kunden och 

att företagets primära fokus bör riktas mot kundens behov. (Lampel & Mintzberg, 1996, 

s. 26-27) 

3.10.2 Den fysiska miljön 

Termen servicescape eller den fysiska miljön är en vital del av ett företags 

marknadsföring. Servicescape är en mängd påtagliga faktorer och materiella ledtrådar 

som representerar ett företag och dess organisation utåt sett mot kunden. Kunden kan 

använda företagets fysiska miljö för att skapa sig en uppfattning om företaget och vad 

det står för (Aubert-Gamet, 1997, s. 26) Ett annat syfte som den fysiska miljön uppfyller 

är att den kan vara ett sätt för företag att särskilja sig från sina konkurrenter. (Bitner, 

1992, s. 61) Den fysiska miljön påverkar kunden i dess beteende och handlande (Vilnai-

Yavetz & Rafaeli, 2006, s. 245), de stimulerande dimensionerna i den interiöra 

designen, i lokalen, är ljussättning, musik, lukt med flera. Placeringen av, samt hur 

synbara och förekommande dimensionerna är, resulterar i hur stor grad kunden 

förflyttar sig i och utforskar lokalen. Den fysiska omgivningen påverkar kunden 

känslomässigt samt dess beteende. Exempelvis kan lokalens utformande te sig 

tilltalande eller motbjudande i kundens ögon vilket i sin tur leder till ett undvikande 

eller tillmötesgående beteende. (Aubert-Gamet, 1997, s. 27) Det har visat sig att kunder 

värderar företags tjänster och produkter olika beroende på den fysiska miljön. Lokaler 

som är emotionellt tillfredsställande kan resultera i att konsumenten värderar 

produkterna och tjänsterna mer positivt i jämförelse med om samma erbjudande skulle 

vara placerat i en emotionellt otillfredsställande miljö. (Bitner, 1992, s. 61) 

 

Det är viktigt för företaget att genom estetik och design i utformandet av servicescape 

försöka möta kundens förväntningar på lokalen, för att påverka kundens reaktioner och 

upplevda kvalitet av företaget eftersom kundens första intryck av ett företag oftast 

kommer från den fysiska miljön företaget befinner sig i (Vilnai-Yavetz & Rafaeli, 2006, 

s. 246). Servicescape kommunicerar företagets/varumärkets image eller syfte till kunden 
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och lokalens utformning hjälper även företaget att nischa sig samt bidrar till att skapa 

förväntningar på hur kunden ska agera (Aubert-Gamet, 1997, s.28).  

 

Heide et al., (2007, s. 316) menar att den fysiska miljön kan delas upp i tre kategorier: 

designfaktorer, sociala faktorer och ambientfaktorer. Ambientfaktorerna är sådant som 

finns i bakgrunden och som de flesta människor inte uppmärksammar förrän det 

försvinner eller är otrevligt, till exempel temperatur och ljudnivå. Dessa faktorer är 

oftast tagna för givna hos kunderna och antingen så är deras uppfattning neutral eller 

negativ. De tycker exempelvis att det är för varmt eller kallt. Designfaktorer kan 

antingen klassas som estetiska eller funktionella. Där den estetiska aspekten innefattar 

arkitektur, färg eller stil och den funktionella aspekten innefattar utformning, skyltning 

samt komfort. De sociala faktorerna refererar till de mänskliga komponenterna och 

deltagarna i den fysiska miljön, det vill säga både kunderna och de anställda. (Heide et 

al., 2007, s. 316) Studier som gjorts utifrån dessa dimensioner visar att servicescape i 

sin helhet är väldigt viktig när det kommer till kundens totala upplevelse. Skapandet 

samt bibehållandet av en intressant servicescape kan motivera kunden till att uppehålla 

sig inom området eller i företagets lokaler under en längre period. (Wakefield K.L. et 

al., 1996, s.52) 

Synbara faktorer i servicescapet är färg, ljussättning, rum och funktion med flera. Färg 

är en självklar utgångspunkt för att lyfta fram ett specifikt föremål eller för att skildra en 

tid eller miljö. (Fridell, 2006, s. 115) Både färg och ljus formar vår upplevelse av 

lokalen och därför är de båda avgörande för utformningen av lokalen (Fridell, 2006, s. 

10). Mossberg (2003, s. 136) menar att färg och ljus kan påverka och stimulera en 

persons humör och känslor. Den funktionella aspekten av servicescape är en viktig del. 

Beroende på hur lokalen är möblerad förmedlar och kommunicerar den olika budskap 

till kunderna om vilka områden som får tillträdas, vilka synliga och osynliga gränser 

som finns samt hur individer tillåts interagera med varandra. (Fridell, 2006, s.161) Den 

ljussättning som finns i en lokal påverkar kundens uppfattning om lokalens kvalitet och 

rymd. Ljussättningen påverkar även andra faktorer så som färger, former och struktur 

samt hur de uppfattas. Ljussättningen, material och färger bildar tillsammans en 

stomme för den verksamhet som finns i lokalen. (Fridell, 2006, s. 97) 
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4. Studiens genomförande 
I denna del beskriver vi hur studiens praktiska genomförande har sett ut för att du som 

läsare ska få en ökad förståelse för hur studien har gått till. Avsnittet behandlar allt 

från valet av respondenter till intervjuernas genomförande. 

4.1 Valet av studiens respondenter     
Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationen samt att skapa en djupare och 

mer fullständig förståelse om den företeelse som forskaren studerar (Holme & Solvang, 

1991, s. 101) Vi har i studien valt att göra sju stycken intervjuer med sju personer från 

sju olika företag som arbetar med event runt om i landet. Intervjuerna varade mellan 25 

och 54 minuter. Anledningen till att vi genomförde just sju stycken intervjuer var att 

efter dessa sju kände vi som forskare empirisk mättnad. Vi anser att vi efter de 

genomförda intervjuerna hade fått svar på vår frågeställning, om hur företag skapar ett 

eget event och vilka variabler som är av betydelse. Det viktiga vid kvalitativ forskning 

är att man finner mönstret, om det sedan är en person eller flera som uppvisar mönstret 

är i kvalitativa sammanhang ointressant (Trost, 2005, s. 121).    

Intervjuerna skedde över telefon, anledningen till att vi valt att genomföra intervjuerna 

via telefon är att företagen som jobbar med event finns i olika delar av landet. Vi såg 

fördelar i att intervjua personer från företag som arbetar med egna event i olika delar av 

landet, dels för att försöka få en så djup och fullständig förståelse som möjligt för vilka 

variabler som är av betydelse vid ett eget event. Den urvalsprincip som beaktas av 

forskaren är att tillföra sin forskning nya poänger, istället för att försöka få fler 

respondenter som bekräftar de tolkningar som forskaren redan gjort. (Gustavsson, 2004, 

s. 13) Att intervjupersonerna är fördelade över landet anser vi vara fördelaktigt även för 

att sudda ut eventuella geografiska olikheter mellan hur man skapar ett eget event. 

Företagen vi intervjuat finns i Umeå, Göteborg, Malmö samt Stockholm. Urvalet ska 

enligt Trost (2005, s. 117) vara heterogent inom en given ram, vilket innebär att det ska 

finnas så stor variation som möjligt men med endast något enstaka undersökningsobjekt 

som är avvikande. Trots att vi inte ämnat undersöka om det finns några geografiska 

skillnader, har vi genom att sprida respondenterna i landet minskat risken att resultatet 

är beroende av en geografisk plats.                 

I den kvalitativa forskningen är statistisk generalisering och representativitet inte några 

centrala begrepp, urvalet av undersökningspersoner är ändå en avgörande del, urvalet av 

undersökningspersoner sker därför inte slupmässigt. Även den hermeneutiska 

kunskapssynen anser att forskaren inte är bunden till slumpmässiga urval för att få 

representativa respondenter till sin studie samt behöver inte bevisa sina resultat och 

tolkningar genom representativa eller stora urval. Urvalet görs istället i den kvalitativa 

forskningen systematiskt utifrån medvetet valda och formulerade kriterier, teoretiskt och 

strategiskt definierade. (Holme & Solvang, 1991, s. 101) I vår urvalsprocess har vi 

utgått från företag som arbetar med egna event och har därmed exkluderat företag som 

arbetar med sponsrade event. Event är ett relativt nytt begrepp och det används av 

många olika typer av företag som inte uteslutande arbetar med event på en professionell 

nivå. Därför finns det en problematik kring att skapa statistik om hur många företag som 

har event som huvudsaklig arbetssyssla i Sverige. Vi har kommit fram till detta genom 

att kontakta Institutet för reklam och mediestatistik (IRM) samt Sponsrings- och 

eventföreningen. Vi har till denna studie valt att intervjua företag som arbetar med event 

på heltid och som är professionella. Vi kontaktade företagen via mail, på grund av att 
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det är svårt att få tag på människor i denna bransch då de ofta är väldigt upptagna. En 

annan fördel vi såg med att kontakta företagen via mail var att de tillfrågade personerna 

hade betänketid på om de vill ställa upp på intervjun och om de har tid för intervjun. Vi 

anser att de sju respondenterna som valde att medverka i studien genom betänketiden 

verkligen ville medverka i vår studie. Utifrån dessa mail har vi vid något enstaka 

tillfälle blivit hänvisade till andra personer på företagen som var bättre lämpade för att 

svara på våra frågor. Johansson-Lindfors (1993, s. 95) menar att det är forskaren själv 

som utifrån sina egna uppskattningar av populationen väljer de olika 

undersökningspersonerna. De personer vi inte fick svar från inom den angivna tiden i 

mailet kontaktade vi sedan via telefon för att ytterligare en gång fråga om det fanns 

någon möjlighet att de ville ställa på en intervju. Enligt Trost (2005, s. 121) är 

bekvämlighetsurval en metod att använda sig av för att uppnå ett strategiskt urval. 

Metoden innebär att forskaren tar det den råkar finna, fyller urvalet allt eftersom med 

undersökningsobjekt och personer som forskaren anser passar. (Gustavsson, 2004, s. 

30) Vi syftar inte till att generalisera svaren från våra intervjuer till hela event 

marknaden och vilka variabler som är betydelsefulla vid alla typer av event, vi kommer 

endast att uttala oss om vilka variabler som är av betydelse vid egna event för just de 

företag som medverkar i studien.  Bekvämlighetsurval är icke-representativt och kan 

inte generaliseras utan bara användas för att uttala sig om den undersökta gruppens 

individer (Gustavsson, 2004, s. 30).          

Vi har mailat 12 stycken företag under studien, som blir vårt urval, av dessa 12 var det 

fem företag som tackade nej till att medverka i intervjun. Alla med anledningen att de 

var inne i en högsäsong just nu och hade därför inte tid och möjlighet att delta, som då 

blir vårt bortfall i undersökningen.   

4.2 Intervjuer  
Intervju är en teknik för att samla information och är i de flesta fall personliga där 

forskaren träffar sin undersökningsperson/respondent men intervjuer kan även 

genomföras som en telefonintervju. (Patel et al., 2003, s. 60) Intervjuer är vanligt i den 

sociala världen och målet för forskaren är att från respondenten få fram information om 

beteenden, attityder, normer, värderingar och åsikter som personen har (Bryman & Bell, 

2005, s. 135).  

De två viktigaste typerna av kvalitativa intervjuer består av ostrukturerad och semi-

strukturerad intervju. Intervjuerna har olika grad av standardisering, beroende av 

vilken grad frågorna är desamma för alla intervjuer, forskaren genomför till sin 

undersökning. Hög standardisering av en intervju innebär saknad av variation och att 

alla intervjuer är lika, hög standardisering används ofta vid kvantitativa intervjuer. 

(Trost, 2005, s. 19) De intervjuer vi genomfört har haft en låg grad av standardisering 

och vi har anpassat frågorna under intervjuerna utifrån de olika respondenterna och 

deras svar på de andra frågorna under intervjun. Vi valde att ha en låg grad av 

standardisering på grund av att vi inte ville styra respondenternas svar till vår frågemall, 

frågorna kring perspektiven flyter lätt samman och genom att ha en låg grad av 

standardisering av frågorna tillät vi respondenterna att fritt svara på frågorna och vi 

hade då möjligheten att hoppa över eller lägga till frågor utifrån dess svar. I kvalitativ 

forskning är standardiseringen ofta låg, forskaren ändrar sina formuleringar efter 

respondenten och ställer frågorna i den ordning de passar. (Trost, 2005, s. 19)  

Den ostrukturerade intervjun bygger på att forskaren använder sig av relativt lösa 

minnesanteckningar och teman som stöd under intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 135). 
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Vi valde att ha fem teman som underlag för intervjuerna, som är kopplade till de fem 

variabler som den teoretiska referensramen är uppbyggd kring. Utifrån dessa fem teman 

skapade vi frågor som vi använde under intervjun samt spontana följdfrågor utifrån 

respondenternas svar. Genom studiens teman hade vi även möjlighet att byta plats på 

frågor utifrån hur intervjun fortlöpte. Bryman & Bell (2005, s. 135) anser att via 

användande av semi-strukturerad intervju har forskaren istället förhållandevis specifika 

teman som ska beröras under intervjun. Forskaren kan själv välja ordning på frågorna 

och har även möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar.  

4.3 Skapandet av studiens intervjumall 
Trost (2005, s. 51) menar att intervjuguiden inte bör vara alltför detaljerad då detta kan 

ha en hämmande effekt på de deltagande respondenterna. Istället förordar han en guide 

som är uppbyggd kring ämnesområden istället för specifika och detaljerade frågor. 

Holme & Solvang (1997, s. 100-101) för ett liknande resonemang där de menar att 

forskaren inte bör styra intervjun i någon riktning genom en alltför detaljerad 

intervjumall. Eftersom en intervju strävar efter att få fram respondenternas egna åsikter 

och uppfattningar är det viktigt att den som blir intervjuad får bestämma vilken riktning 

intervjun ska ta. Vi har valt att utforma denna studies intervjumall efter de fem variabler 

som beskrevs i teorikapitlet; interaktion, kommunikation, upplevelser, varumärket och 

nyskapande. Vi anser att denna struktur bidrar till en logisk uppbyggnad av uppsatsen 

och vi menar att en bra uppbyggnad även underlättar för dig som läsare av denna studie. 

Under respektive tema valde vi att på förhand skriva ner ett par följdfrågor som vi hade 

till hands under intervjuns gång. Då de variabler vi valt att begränsa oss till är relativt 

omfattande så ansåg vi att det skulle komma att bli nödvändigt att starta diskussionen 

och respondenternas resonemang kring intervjumallens olika teman med några mer 

specifika frågor utformade efter den teoretiska referensramen.  

Krag Jacobsen (1993, s. 133) menar att en tematisk indelning av intervjumallen ger 

intervjuaren möjlighet att styra intervjun utan att kontrollera den fullständigt. Han 

menar vidare att intervjuaren i viss mån kan tänka ut någon eller några frågor som kan 

användas som en inledning till ett ämnesområde. Vi anser att en temaindelad 

intervjumall även kan motiveras av den typ av intervju som vi har valt att utföra med 

studiens respondenter. Som vi har nämnt tidigare innebär en semistrukturerad intervju 

att forskaren väljer att upprätta ett antal teman som de vill att intervjun ska beröra och 

metoden ger även forskaren utrymme att ställa följdfrågor under intervjuns gång baserat 

på de svar som intervjupersonen kommer med (Bryman & Bell, 2005, s. 135). 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att skicka ut en förkortad intervjumall till 

våra respondenter via e-mail, som innehöll bakgrundsfrågorna, de fem teman intervjun 

skulle bygga på samt en övrig fråga. Syftet med detta initiativ var att öka 

respondenternas förförståelse, genom att erbjuda dem tillgång till förhandsinformation. I 

den förkortade intervjumallen valde vi att inkludera en kort introduktion till ämnet 

bestående av studiens frågeställning och syfte. Vidare presenterade vi de fem teman 

som vi har byggt upp vår intervjuguide runt som bygger på de fem variabler som vi 

undersökt i studien, för att ge intervjupersonerna en chans att reflektera över dessa delar 

innan intervjutillfället. Vi ansåg att detta skulle kunna bidra till en djupare intervju då de 

skulle få en djupare förståelse för ämnet. Detta gjorde vi dels för att respondenterna 

efterfrågade det och vi ville att de skulle känna sig trygga i intervjusituationen och dels 

för att vi ville undvika allt för mycket förklarande från vår sida under intervjun. Vi 

exkluderade de frågor vi hade utformat under varje temarubrik i den intervjumall som vi 
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skickade till respondenterna, på grund av att vi inte ville att de skulle tänka ut färdiga 

svar i förhand utan istället ville vi att de skulle föra ett resonemang kring varje tema. De 

frågor vi hade utformat under varje variabel var mer en form av stöd för oss under 

intervjuerna, vi anpassade intervjuerna mycket utifrån den person vi intervjuade för att 

vi ville ha en diskussion kring vilka variabler som är av betydelse när man skapar ett 

eget event. Vi valde därför ut frågor allt eftersom diskussionen fortskred och detta 

resulterade i att vi under en del av intervjuerna använde många av våra frågor vi 

konstruerat medan vi under andra intervjuer knappt använde någon av frågorna.    

4.4 Så här gick intervjuerna till 
I denna studie har vi valt att genomföra telefonintervjuer med samtliga respondenter och 

den största orsaken till detta var att endast en av respondenterna befann sig i Umeå 

(Krag Jacobsen, 1993, s. 159). Vi inledde intervjun med att fråga samtliga respondenter 

om de ville vara anonyma i uppsatsen och om de kände sig bekväma med att vi spelade 

in intervjun med en bandspelare. Ingen av intervjupersonerna hade några problem med 

att vi publicerade företagets och deras namn i uppsatsen och ingen av respondenterna 

protesterade heller mot att vi spelade in intervjun. Gustavsson (2005, s. 225) anser å ena 

sidan att man inte behöver spela in intervjuerna om man kan undvika detta då det kan 

hämma den som blir intervjuad och resultera i att information som är av känsligare och 

personligare art medvetet undanhålls. Detta kan resultera i att man går miste om 

användbar information som hade kommit fram om intervjuaren valt att inte spela in 

samtalet.  Han menar å andra sidan att valet att spela in en intervju ligger hos den som 

intervjuar och att fördelen med denna metod är att man undviker att missa viktig 

information samt att man efteråt kan ge sig tid att analysera och lyssna på materialet i 

lugn och ro för att kommer fram till en mer djupgående analys av respondentens 

uttalanden. Vi valde att spela in intervjuerna eftersom vi anser att studiens 

problemformulering, hur skapar företag ett eget event och vilka variabler är av 

betydelse? inte är av en känslig karaktär. Därför menar vi att fördelarna med att spela in 

intervjuerna överväger de nackdelar som detta tillvägagångssätt skulle kunna innebära.   
 
Intervjun fortlöpte med att vi gick igenom några korta bakgrundsfrågor med 

respondenterna som handlade om; respondentens namn, utbildning, roll i företaget, 

företagets storlek, vad företaget i första hand jobbar med samt vilken typ av kunder 

företaget har. Vi valde att inleda intervjun med bakgrundsfrågorna för att vår förståelse 

för företaget och respondenten skulle öka samt att vi skulle ha möjlighet att anpassa 

våra frågor samt formuleringar. Trost (2005, s. 34) menar att det viktiga är att vi som 

intervjuare försöker förstå den intervjuade, att vi sätter oss in i respondentens sätt att 

tänka.  

 

Vi fortsatte intervjun med att beskriva studiens fem variablerna som vi redogör för i 

teorikapitlet och som intervjun utgår från, interaktion, kommunikation, upplevelser, 

varumärket samt nyskapande/unikt för respondenterna. För att sedan gå igenom de olika 

temana var och ett för sig, på grund av att alla variablerna är tätt sammanslutna valde vi 

att gå igenom de olika temana i olika ordning utifrån de olika respondenternas svar på 

frågorna. Intervjupersonernas svar berörde oftast flera av våra teman under en och 

samma fråga, därför fick vi under alla intervjuer anpassa frågorna och variablernas 

ordningsföljd efter respondenterna. Vi hade förberett två till tre relativt öppna frågor till 

vart och ett av de fem teman som vi använde oss av som stöd under intervjuerna och 

ställde sedan följdfrågor utifrån respondenternas svar. Krag Jacobsen (1993, s. 133) 

menar att styrningen av en intervju skall ske utifrån ett antal i förväg bestämda teman, 
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mellan fyra till sex stycken, samt att intervjuaren kan tänka ut ett par frågor som rör 

varje tema i förväg.  Vi avslutade frågorna med en övrig fråga, där respondenterna fick 

svara på om vi hade missat någon viktig del i hur man skapar ett eget event och om det 

var någon variabel de sakande, för att ge respondenterna möjlighet att avsluta med vad 

de själva ansåg var viktigt. Intervjun avslutades med att vi tackade för oss och för att 

respondenten ställt upp på intervjun samt att vi gärna skickar studien när den är färdig. 

Trost (2005, s. 92) anser att eftersom den intervjuade har givit en hel del av sin tid till 

intervjun är det inte mer än rätt att forskare utlova en rapport när den är färdigställd.       

För att ge läsaren en uppfattning om hur stämningen under intervjun var har vi valt att 

beskriva mer ingående hur respektive intervju gick till och eventuella händelser 

kopplade till intervjun. Vår avsikt är att öka studiens validitet genom att redogöra för 

förfarandet ingående och utförligt.        

4.4.1 Intervju 1 med Fredrik Johansson, Boomerang  
Vår första intervju under studien ägde rum med Fredrik från eventbyrån Boomerang i 

Umeå. Att denna intervju skedde via telefon trots att han befann sig i Umeå, beror på att 

Fredrik själv fick välja om vi skulle göra en personlig intervju eller en telefonintervju 

och han valde det senare alternativet. Under intervjun befann vi oss i ett konferensrum 

på universitet med en högtalartelefon, för att vi båda skulle höra och kunna delta i 

intervjun men även för att Fredrik skulle höra våra frågor bra, utan några störningar i 

bakgrunden. Stämningen under intervjun var lättsam och trevlig, Fredrik svarade på alla 

våra frågor med många exempel från sin egen verksamhet samt med en skämtsam ton.  

Fredriks svar var utförliga och ökade vår förståelse för hur man skapar ett eget event 

samt vilken betydelse de olika variablerna har. 

4.4.2 Intervju 2 med Max Demalva, Creative events   
Vår andra intervju genomfördes med Max från Creative events i Malmö. Även denna 

intervju skedde över telefonen och vi använde samma rum och högtalartelefon på 

universitetet. Vi ringde upp Max på avtalad tid men han var upptagen just då och ringde 

därför upp oss efter cirka tio minuter. Intervjun inleddes med att vi småpratade med 

Max i en skämtsam ton.  Precis som till alla andra hade vi skickat intervjumallen till 

Max i förväg och vi fick intrycket av att han hade den framför sig under intervjun och 

att han hade förberett sina svar utifrån den. Hans svar på frågorna var strukturerade, 

förberedda och utförliga, han hade direkta svar på alla frågorna utan att behöva fundera 

någon längre stund. Max svar innehöll mindre konkreta exempel från verkligheten men 

utifrån hans svar fick vi uppfattningen att Max var teoretiskt påläst kring 

eventmarknadsföring.  

4.4.3 Intervju 3 med Wendela Sanne Öhrnell, Ice Management   
Vår tredje intervju genomfördes med Wendela på Ice Management i Göteborg, även 

denna intervju ägde rum på telefon och vi använde samma lokal samt telefon som vid de 

tidigare intervjuerna. Vi ringde upp Wendela på utsatt tid men även hon var upptagen 

just vid det tillfället och ringde upp oss cirka femton minuter efter. Även Wendela var 

väl förberedd utifrån intervjumallen som vi skickat och hade effektiva svar på alla 

frågorna. Även under denna intervju var stämningen lättsam, Wendela hade lite kortare 

svar på frågorna än de första två respondenterna och med lite färre exempel från 

verkligheten. 
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4.4.4 Intervju 4 med Viggo Engström, Knut Kommunikation     
Vår fjärde intervju i studien ägde rum med Viggo på Knut Kommunikation i 

Stockholm. Denna intervju ägde rum via telefon precis som de tidigare intervjuerna och 

vi utförde den även i samma rum och med samma telefon som tidigare. Viggo hade 

dubbelbokat vår intervju med ett lunchmöte så när vi ringde honom satt han upptagen 

och meddelade att han skulle ringa upp oss 45 minuter senare, vilket han också gjorde. 

Detta var inget problem för oss på grund av att vi förutsatt att intervjuerna skulle kunna 

dra över den tänkta tiden eller bli försenade så vi hade bokat rummet och telefonen med 

god marginal. Intervjun med Viggo var även den väldigt lättsam och trevlig, han gick 

under intervjun tillbaka till jobbet och det var därför ett störande ljud i bakgrunden från 

trafik och andra fotgängare under hela intervjun. Bakgrundljudet var dock inget som 

påverkade utfallet från intervjun, Viggo svarade på alla våra frågor med många fiktiva 

exempel som han resonerande fram under intervjuns gång. Han funderade dock ganska 

länge under varje fråga på grund av att han inte kunnat ta del av intervjumallen, men 

svaren var ändå väldigt uttömmande och väl förklarande.      

4.4.5 Intervju 5 med Henric Roldin, Senti 
Den femte intervjun i vår studie ägde rum med Henric Roldin på Senti i Göteborg. 

Denna intervju likt de tidigare intervjuerna skedde via telefon och vi använde 

högtalartelefon och konferensrummet på universitetet även nu. Henric var trevlig och 

tillmötesgående och svarade på våra inledande frågor. När vi fortsatte intervjun kring 

våra fem variabler, interaktion, upplevelser, kommunikation, varumärket och 

nyskapande/unikt, som vi skickat till Henric så ville han istället för att dela upp 

intervjun efter variablerna berätta om hela eventprocessen och beröra alla variablerna. 

Intervjun fortskred med att Henric berättade om hur man skapar ett eget event utifrån 

egna erfarenheter och med många bra exempel från verkligheten. Vi ställde följdfrågor 

medan han berättade, när vi kände att vi ville veta mer eller när han inte riktigt berörde 

de delar av variablerna som vi undersöker. Det resulterade i att vi fick mycket och 

väldigt bra information från Henric. Intervjun avslutades med att han tryckte på hur 

viktigt helhetstänket är när det gäller event. Till sist tackade vi för oss och erbjöd Henric 

en kopia av den färdiga studien.  

4.4.6 Intervju 6 med Peter Lingmerth, Hansen event 
Vår femte intervju gjorde vi med Peter Lingmerth från Hansen event i Stockholm. Även 

detta var en telefonintervju och likt de föregående intervjuerna satt vi i ett konferensrum 

och använde en högtalartelefon. Då en av författarna var sjuk utfördes denna intervju 

endast av en av oss. Stämningen under samtalet var avslappnad och vi upplevde Peter 

som tillmötesgående och intresserad av studien. Han gav ett trevligt intryck och svarade 

på våra frågor med många egna exempel baserade på hans personliga erfarenheter. Peter 

var under intervjun tvungen att byta rum på grund av störningsmoment i miljön men vi 

upplever inte att detta påverkade frågesamtalet märkbart och bortsett från detta avbrott 

inträffade det inga andra händelser som kan ha påverkat intervjun. Vi avslutade med att 

tacka så mycket för Peters medverkan i studien och erbjöd att skicka honom en kopia av 

uppsatsen när vi sammanställt den.  

4.4.7 Intervju 7 med Tess Gustavsson, Regi event         
Vår sjunde och sista intervju genomförde vi med Tess Gustavsson på Regi event i 

Stockholm. Samtliga av våra intervjuer har genoförts via telefon och så även denna, 

med hjälp av samma högtalartelefon och konferensrum på universitetet. Tess har precis 

som vi en civilekonomutbildning med inriktning mot marknadsföring och var väldigt 
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förberedd inför och intresserad av vår studie. Hon hade precis som de andra 

respondenterna fått intervjumallen av oss innan intervjun. Tess svarade uttömmande på 

alla våra frågor med många exempel från den egna verksamheten och hon hade även en 

del frågor till oss om hur vi tänkt med en del av intervjufrågorna. Stämningen under 

intervjun var lättsam och trevlig och eftersom Tess varit student för ett antal år sedan så 

kände vi att hon kunde relatera till vår situation. Den avslutande övriga frågan hade 

Tess förberett sig inför och hade ett genomtänkt och utförligt svar på vad hon ansåg att 

vi inte tagit upp under våra fem variabler och detta svar gav oss utförlig information 

kring en variabel som fler av respondenterna lade vikt vid under intervjun, variabeln 

utvärdering och uppföljning. Även denna intervju avslutades med att vi tackade så 

mycket för oss och erbjöd Tess ett exemplar av den färdiga studien.                 

  

Företag 

 

Respondent 

 

Roll 

 

När? 

 

Tids- 

åtgång 

 

Hur? 

 

Atmosfär 

 

 

Boomerang 

Umeå 

 

 

Fredrik 

Jonsson 

 

 

Vd, 

Eventkoordinator 
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Telefonintervju 

 

Många egna 

målande 

exempel 

Mycket 

humor 

 

Creative events 

Malmö 

 

Max 

Demalva 

 

Kontorschef, 

Projektledare 
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Telefonintervju 

Påläst 

Intresserad  

Noggrann 

 

Ice Mangement 

Göteborg 

 

Wendela 

Sanne 

Öhrnell 

 

VD, 

Ägare 

 

27/4 
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Telefonintervju 

Trevlig 

Effektiv 

Raka svar 

 

Knut 

kommunikation 

Stockholm 

 

Viggo 

Engström 

 

 

Producent 
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Telefonintervju 

Lättsam och 

skojig 

Många 

fiktiva 

exempel 

 

Senti  

Göteborg 

 

Henric 

Roldin 

 

VD,  

Creative director 
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Telefonintervju 

Utförliga 

svar 

Egna 

initiativ 

Erfaren 

 

Hansen  

Stockholm 

 

Peter 

Lingmerth 

 

Event 

Communication 

Manager 
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Telefonintervju 

Lättsam 

Exempel 

från 

verkligheten 

Intresserad 

 

Regi Event 

Stockholm 

 

Tess 

Gustafsson 

 

Project- och 

produktionsledare 

 

 

11/5 

 

 

54 

 

 

Telefonintervju 

Påläst 

Kunnig  

Ett 

brinnande 

engagemang 

Tabell 2: Studiens respondenter               

 

4.5 Vår kritik mot studiens primära källor 
Samtliga telefonintervjuer som vi utfört i denna studie har vi gjort sittandes i en lugn 

och avskild miljö då vi använt oss av ett bokat konferensrum och en högtalartelefon. 
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Vår avsikt med detta upplägg var dels att vi ville ge ett professionellt intryck till 

respondenterna och dels att vi ville att vi båda två skulle ha möjlighet att vara med 

under intervjun och ställa frågor till respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 140). 

Valet att utföra telefonintervjuer var inte ett fullt aktivt val från vår sida då det inte 

fanns någon möjlighet för oss att träffa respondenterna personligen eftersom företag 

som arbetar med event i Umeå är relativt få men även för att vi ville ha en geografisk 

spridning bland respondenterna. Den respondent som verkar i Umeå utförde vi också en 

telefonintervju med för att det inte fanns möjlighet att utföra en personlig intervju med 

denna respondent. Innan varje intervju var vi noga med att försäkra oss om att 

respondenterna verkligen hade tid för intervjun trots att vi hade bokat tid. I vissa fall var 

respondenterna mitt uppe i något när vi ringde och då bad vi dem ringa tillbaka när de 

hade tid. Vi fick aldrig intrycket av att någon av respondenterna var disträ eller 

oengagerad under intervjuerna utan vi upplevde det som att samtliga respondenter var 

genuint intresserade och uppmärksamma. Vi är medvetna om att det finns en 

problematik kring att tolka och läsa in respondenternas reaktioner då en telefonintervju 

medför att man inte kan se och läsa respondenternas kroppsspråk (Krag Jacobsen, 1993, 

s. 159). Vi försökte därför vara extra uppmärksamma på respondenternas reaktioner och 

var noga med att inte avbryta intervjupersonerna när de pratade och förde resonemang 

för att få fram uttömmande svar.  

4.6 Hur har vi bearbetat och analyserat våra data? 
Efter genomförandet av respektive intervju valde vi att transkribera materialet då en 

skriftlig sammanställning av samtliga intervjuer gav oss möjligheten att läsa igenom 

materialet flera gånger och därmed minska risken för att missa information som är av 

relevans för studien (Gustavsson, 2005, s. 225). Vidare fick vi även möjlighet att 

jämföra respondenternas svar i större utsträckning än om vi hade valt att inte 

transkribera intervjuerna. Gummesson i Gustavsson (2004, s. 132) menar att en viktig 

del av kvalitativ forskning är jämförandet av data, bland annat jämförandet av 

forskarens egna data. Valet att transkribera materialet gjordes även för att vi ville 

underlätta sammanställningen av empirin samt analysen av materialet. Studiens fem 

variabler går till en viss mån in i varandra och så även respondenternas svar. Vi har i 

empirisammanställningen fått sortera om respondenternas svar utifrån våra fem 

variabler, för att empirikapitlet skulle kunna följa samma struktur som teorikapitlet. I 

resultatkapitlet har vi valt att använda respondenternas egna ord i form av citat i största 

möjliga mån. Detta för att skapa transparens och levandegöra materialet för att du som 

läsare ska förstå hur resultatet har framkommit samt för att skapa en känsla för de olika 

respondenternas resonemang och olika sätt att uttrycka sig. I resultatsammanställningen 

har vi valt att endast namnge respondenterna när vi citerar dem och inte i den löpande 

texten. Anledningen till detta val är att vi inte anser att det är av betydelse för 

redovisningen av empirin. 

Vi har valt att sära på empiri- och analyskapitlen på grund av att vi utifrån empirin såg 

att två av variablerna interaktion och kommunikation är så väldigt tätt sammanhängande 

och svåra att hålla isär. Vi anser att genom att skriva empiri- och analyskapitlet var för 

sig har vi i analysen kopplat ihop dessa variabler och skapat en ny variabel som vi 

istället valt att kalla interaktion och kommunikation (se figur 3). Vi anser att analysen då 

får ett bättre flyt och vi får då möjlighet att skapa en uttömmande analys kring 

variabeln. Analysen är därför uppdelad i fyra variabler och även dessa går i mångt och 

mycket in i varandra men vi har valt att analysera dem var för sig.  
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Figur 3 Analysmodell 
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5 Hur skapar företag ett eget event? 
I detta kapitel redovisar vi de resultat som studiens intervjuer genererat . För att ge dig 

som läsare en uppfattning om de företag och respondenter som medverkat i studien 

inleder vi detta avsnitt med sju företagspresentationer där vi beskriver deltagarna 

närmare.  

5.1 Presentation av företagen som deltagit i studien 

5.1.1 Boomerang event  
Boomerang är en event- och mässbyrå i Umeå med fyra anställda. Boomerang jobbar 

med produktlanseringar, invigningar, kund event, jubileumsarrangemang samt annan 

typ av fysisk marknadsföring. Vi har i studien intervjuat Fredrik Johansson som äger 

företaget samt är VD, event koordinator och säljare.  Fredrik beskriver att de mest 

jobbar med event men även marknadsföring och han säger att event har blivit en sorts 

fysisk marknadsföring. 

5.1.2 Creative events  
Är en eventbyrå som finns representerade i Stockholm och Malmö. De jobbar med att 

skapa strategier och genomföra event företag till företag. De genomför kundaktiviteter, 

bolagsstämmor, kapitalmarknadsdagar, produktlanseringar, jubileum, kickoffer, 

konferenser, utbildningar samt personalfester. Vi intervjuade Max DeMalva i studien 

som jobbar som kontorschef på Malmökontoret samt projektledare och säljare. Creative 

events har 18 anställda och kunder från alla typer av branscher, allt från små okända 

företag till de stora drakarna, berättar Max.  

5.1.3 Ice Management   
Ice Management är en eventbyrå som ligger i Göteborg, de arbetar med projektledning 

och genomförande av kreativa, kommunikativa och målinriktade möten mellan 

människor.  

De genomför också interna möten, kundmöten, varumärkeslanseringar och kongresser. 

Under studien har vi intervjuat Wendela Sanne Öhrnell som äger företaget. Just nu är 

personalbasen liten efter tuffa tider men normalt är de tre till fem anställda, berättar 

Wendela. Ice Managements kunder består av allt från Volvo och dess underleverantörer 

till reklambyråer och IT-företag. 

5.1.4 Knut kommunikation 
Knut kommunikation är en kommunikationsbyrå och ligger i Stockholm. Företaget har 

sju anställda och de jobbar med mässor, sponsring, konsumentevent och instore event. 

Vi har i denna studie intervjuat Viggo Engström som arbetar på Knut kommunikation 

som producent. Denna roll innebär enligt honom själv att han arbetar med att producera 

event, vilket betyder att han hjälper till med idégenererandet för att sedan ta fram allt 

som krävs för att genomföra eventet såsom diverse material och personal. Hans 

arbetsuppgifter innefattas även av att rapportera samt dokumentera arrangemanget och 

rapportera tillbaka till projektledaren eller eventets uppdragsgivare.  

5.1.5 Senti 
Senti AB är en kommunikationsbyrå i Göteborg som har funnits sedan 2001 och 

företaget har 8 anställda. Senti AB:s grundansats är att vara strategisk och kreativ 

partner när det gäller kommunikation i synnerhet mot upplevelsemarknadsföring. Vi har 
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intervjuat Henric Roldin på Regi event som beskriver sin roll som vd på företaget, 

creative director och kommunikationsstrateg. Henric berättar att de samarbetar med 

branscher såsom destination/handelsplatser och IT-branschen.  

5.1.6 Hansen event 
Hansen event är en eventbyrå som har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Växjö. Företaget har varit verksamt i 20 år och kärnverksamheten består av att arrangera 

möten, konferensresor och event. Vår intervjuperson på Hansen event heter Peter 

Lingmerth och han arbetar som Event Communication Manager på företaget, en roll 

som enligt honom själv innebär kommunikativt ansvar, att utifrån kundens idé leverera 

ett förslag som motsvarar kundens mål och syfte och överträffar dess förväntningar. 

Företagets fokus ligger på att hantera den kommunikativa delen åt sina kunder men har 

även kompetens att ta hand om den logistiska delen om detta krävs. De jobbar med ett 

brett spektra av branscher såsom livsmedelsbranschen, läkemedelsbranschen och 

tjänstesektorn.  

5.1.7 Regi event 
Regi event är en eventmarknadsföringsbyrå som startade 1999 och företaget har idag 

fem anställda. Vi intervjuade i denna studie Tess Gustafsson på Regi event som främst 

arbetar som projektledare på företaget men även med produktionsledning.   Enligt Tess 

arbetar Regi event med att levandegöra reklam och kommunicera på målgruppens 

villkor för att skapa ett engagemang och bygga relationer. De branscher som företaget 

arbetar med är sällanköpsvaror, snabbkonsumentvaror, finansbranschen, 

försäkringsbranschen och husbranschen.  
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5.2 Interaktion 

Samtliga respondenter menar att ett event erbjuder en möjlighet att skapa och underhålla 

relationer med nya och redan befintliga kunder. En respondent anser att 

relationsskapandet via event även kan användas då man internt inom företaget vill skapa 

en bra arbetsplats som leder till att man gör ett bra jobb och som följaktligen resulterar i 

att hela företaget fungerar.  En annan respondent anser att det finns tre huvudsakliga 

anledningar till att använda eventmarknadsföring. Det kan handla om att man vill skapa 

en kontakt, förstärka en befintlig kontakt eller i värsta fall använda eventet för att skapa 

en ny relation med en tidigare kontakt som man av någon anledning har förlorat.  

”Man kan aldrig, brukar jag säga, ta en kund eller relation för givet idag. Idag är 

människor så otrogna både när det gäller privat och på företagssidan och 

imorgon kan det vara helt annorlunda (…) därför är det så viktigt att man vårdar 

de befintliga kundrelationerna man har idag för imorgon kan de vara borta.”  

Fredrik, Boomerang 

En av respondenterna kallar eventmarknadsföringen levandegörandet av reklam och det 

handlar om att skapa ett engagemang hos målgruppen samt att kommunicera på 

mottagarens villkor. De vet att engagemang skapar relationer och att det är skapandet av 

relationer som man vill nå med sin målgrupp. Hon menar vidare att personliga 

upplevelser är förknippade med positiva varumärkesrelationer och att interaktionen med 

målgruppen under eventet är det som skiljer denna strategi från traditionell 

marknadsföring. Hon berättar även att de aktivt jobbar med att målgruppen ska få en 

möjlighet att interagera med produkterna för att uppnå en viss attitydförändring hos 

deltagarna och skapa en syn på varumärket som företaget eftersträvar. Hon anser vidare 

att interaktionen är a och o i eventmarknadsföringen.   

”Vi vet att om folk provsitter bilarna så uppnår vi en viss attitydförändring hos 

målgruppen (…) vi måste därför utforma road showen så att produkten är 

tillgänglig för målgruppen, den får inte verka avskräckande och kännas 

påträngande utan när man skapar eventet så ska det vara inbjudande.”          

Tess, Regi event  

En av respondenterna menar att event handlar om att skapa mjuka värden som går att 

greppa. En annan av respondenterna berättar att de startade som festfixarföretag men då 
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deras verksamhet idag till större del handlar om att arrangera event upplever 

respondenten att det idag ställs högre krav på dem som eventbyrå vad gäller skapandet 

av effektiva möten.   Med ett effektivt möte menar respondenten en sammankomst 

mellan uppdragsgivaren och deras kunder som präglas av en hög grad av interaktion.  

”Vi brukar använda ett uttryck; det är bättre att ha aktiva deltagare istället för 

passiva åhörare.” Max, Creative events 

Samtliga respondenter trycker på vikten av att aktivera och engagera deltagarna under 

eventet. En av respondenterna trycker på hur viktigt det är att arrangera event som 

bygger på interaktion och delaktighet istället för att arrangera event som bygger på 

envägskommunikation. Han menar att work shops kan underlätta detta då deltagarna 

delas in i olika grupperingar med nya människor, därigenom skapar man små 

mötesplatser inom ramen av det stora mötet. En av respondenterna menar att det många 

gånger krävs att man arrangerar någon form av aktivitet där kunderna roas. Syftet är att 

de inte ska uppleva eventet som jobbigt eller säljande. En annan av respondenterna 

anser att det är viktigt att arrangerar aktiviteter där kunderna känner sig bekväma.   

”Den typen av interaktion där man inte behöver göra våld på sig själv så mycket, 

när man inte behöver ta på sig tokiga kläder eller utsätta sig för fysiska 

aktiviteter. Man kanske gör en matskola, lagar mat ihop eller pratar viner, alltså 

något som gör att deltagarna blir engagerade men kanske mera mentalt.” 

Wendela, Ice management 

En respondent menar att tidpunkten för eventet är en viktig del av det fysiska mötet. 

Han beskriver att det handlar om en viss tid på dygnet eller på året eller att försöka hitta 

en tidpunkt då målgruppen inte hamnar i en intressekonflikt med andra aktiviteter. Han 

anser att det är viktigt att nå målgruppen genom ett event som når rätt målgrupp vid rätt 

tidpunkt.  

”Vill man nå folk som är sportintresserade så kanske man försöker att nå dem vid 

något sportarrangemang eller i anslutning till det och är man ett spritföretag så 

handlar det om att göra ett event på kvällen när folk är ute och festar - så tiden är 

en viktig del.” Viggo, Knut kommunikation 

Majoriteten av respondenterna betonar vikten av att skapa förväntningar hos 

målgruppen innan eventet. En av respondenterna trycker på vikten av att genom den 

faktiska inbjudan skapa förväntningar hos målgruppen. Han menar att eftersom 

konkurrensen idag är så knivskarp spelar det ingen roll vilken dag i veckan man väljer 

eller typ av event man arrangerar. Det är därför väsentligt att man som eventarrangör 

vågar vara annorlunda, sticka ut och skapa förväntningar.  

”Jag har personligen klätt ut mig till Ica-Stig i vit kavaj och hans glasögon och 

allting och personligen gått fram till all personal på Ica maxi, Umeå. Genom att 

interagera via ett rollspel bjöd jag in hela personalen, alla sken upp och jag 

skapade en grym förväntan inför eventet.” Fredrik, Boomerang 

En annan respondent menar att det är viktigt att utgå från företagets kärnvärden vid 

utformandet av ett event. Han menar att det är de som skapar själva konceptet kring 

eventet och sätter upp riktlinjer för vad en inbjudan ska skapa för förväntningar och 

vilken upplevelse eventet ska kretsa kring. Dessa kärnvärden ligger även till grund för 
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det minne som deltagarna ska få av eventet samt den relation till företaget som de ska ta 

med sig därifrån.  

Några av respondenterna anser att det är viktigt att interagera med deltagarna innan 

eventet. Detta för att få en högre delaktighet och skapa aktiva deltagare. En respondent 

rekommenderar sina kunder att redan ett par månader innan eventet skicka ut en notis 

till målgruppen där de kortfattat berättar när, var och hur eventet kommer att 

genomföras. För att sedan ett par veckor senare skicka den faktiska inbjudan för att 

bygga upp en förväntan, nyfikenhet, engagemang och intresse inför det som komma 

skall i det fysiska mötet. Interaktionen kan dels genomföras genom sociala och 

traditionella medier och dels genom en webbsida med avsikt att skapa en ökad 

medvetenhet och engagemang kring eventet. De menar att sociala medier och 

webbaserade funktioner erbjuder deltagarna en möjlighet att kommunicera med 

varandra utan att det går via företaget som står bakom eventet. Detta kan även bidra 

positivt till en ökad förväntan och en spänning hos deltagarna inför eventet. En av 

respondenterna menar att en interaktion av detta slag kan öka upplevelsen kring 

affärsvärdets innebörd genom att dela erfarenheter direkt med varandra. Genom den här 

interaktionen lär deltagarna känna varandra redan innan eventet ägt rum vilket bygger 

på förväntan och spänningen hos deltagarna att även kunna mötas fysiskt vid eventet.  

”Vi skapar ett verktyg som bygger på att målgrupperna också kommunicerar med 

varandra och nätverket fungerar som ett spindelnät, det är inte sändare och 

mottagare som vi pratar om här utan det är ett antal olika parter som pratar med 

varandra och i det avseendet så är det mycket mer likt grundtanken som sociala 

medier generellt handlar om. Fast i det här fallet är det knutet till en 

intressegrupp som har samma minsta gemensamma nämnare nämligen att de har 

en stark relation till de värden som kretsar kring just det här varumärket.” 

Henric, Senti    

Ett par av respondenterna pratar om vikten av personalen. En av respondenterna 

diskuterar vikten av att utbilda personalen som arbetar under eventet, både i varumärket 

och i bemötandet av kunderna. En annan respondent argumenterar för att man bör 

inkludera all personal på företaget under eventet, allt från lokalvårdaren till företagets 

högsta ledning. Hon menar att genom att alla deltar skapar man en vi-känsla ut mot 

kund.  
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5.3 Kommunikation  
En viktig del av kommunikationen före eventet handlar enligt majoriteten av 

respondenterna om inbjudan och skapandet av förväntningar hos målgruppen genom att 

börja kommunicera och bygga upp eventet en tid innan det genomförs.  En av 

respondenterna beskriver att kommunikationen under eventet, i hennes fall ett 

traditionellt internt event med inslag av föredrag, kan ske genom olika typer av 

aktivering. Exempelvis kan det ske med hjälp av sms och mentometerknappar, den som 

håller i föredraget kan då ställa frågor till åskådarna som de kan svara på individuellt 

genom dessa medel. Detta är ett förenklat sätt att skapa tvåvägskommunikation när 

eventet innehåller ett stort antal deltagare. Två andra respondenter, som också 

arrangerar interna event, diskuterar även de hur de försöker att åstadkomma en 

tvåvägskommunikation med deltagarna under eventet. Genom att kommunicera med 

målgruppen innan eventet genom olika slags forum via internet kan de lyfta upp 

eventuella frågor och forma eventets innehåll efter deltagarnas preferenser och 

funderingar. 

”Så kommunikationen är inte traditionell, den är multidisciplinär, den bygger på 

att utnyttja eventets förutsättningar för att aktivera precis alla sinnen hos 

deltagarna.” Henric, Senti    

En respondent resonerar kring kommersiella event och hur de använder alla olika 

möjliga kanaler för att kunna få så stor spridning av när, var, hur eventet kommer att 

genomföras. Med olika kanaler menar hon dels eventföretagets egna kanaler exempelvis 

hemsidan och sociala medier och dels uppdragsgivarens kanaler exempelvis nyhetsbrev, 

hemsidan och reklam. Samt även platsen där eventet kommer att hållas och området 

runtomkring exempelvis affischer och digitala affischer. Respondenten beskriver vidare 

att de under eventet även kommunicerar genom den miljö som de har byggt upp genom 

att placera varumärket i fokus men även genom den personal som arbetar på plats.  

”Under eventet så kommunicerar vi så klart genom att vara på plats och då 

bygger vi upp en eventmiljö (…) i det här fallet med hjälp en jättestor 

frigolitfalska och den här traditionella Barnängen-bryggan.” Tess, Regi event 

Samtliga respondenter berör vikten av att följa upp ett event efter att det har genomförts 

men i varierande utsträckning och med varierande metoder. De anser att ingen 

uppdragsgivare lägger så mycket pengar på ett event utan att veta att man får den effekt 

som man avser med eventet. En av respondenterna beskriver samtidigt att det är svårt att 

få uppdragsgivaren att anlita ett externt företag som gör dessa utvärderingar och 
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mätningar då de många gånger anser att det är en för stor kostnad. Alla respondenter 

beskriver istället sina egna metoder för utvärdering av event. Några beskriver att de 

innan eventet ställer ett antal frågor till deltagarna för att mäta deras åsikter/känslor 

kring eventets budskap. För att sedan ställa samma frågor efter eventet och detektera 

eventuella förändringar i målgruppens attityder. En av respondenterna beskriver att det 

kan vara svårt att mäta upplevelser men trycker på hur viktigt det är att man gör en 

uppföljning eftersom grundtanken med ett event är att det ska resultera i bättre affärer 

för kunden. Med hjälp av uppföljning kan man se vad som har gått bra under eventet 

och vad man kan förbättra till nästa gång. Hon framställer eventmarknadsföring som en 

metod, ett strategiskt verktyg med vilket man strävar efter att uppnå ett resultat. Hon 

menar vidare att det är därför precis lika viktigt att mäta resultatet från 

eventmarknadsföringen precis som det är att mäta resultatet från andra reklaminitiativ. 

”Eventmarknadsföring handlar ju så mycket om känslor, relationer och 

upplevelser framförallt och hur mäter man en upplevelse?” Tess, Regi event 

Kommunikationen med målgruppen kan även fortsätta efter eventet genom att företaget 

skickar tackmeddelanden till målgruppen där de tackar och uppmärksammar deras 

medverkan. En av respondenterna beskriver att den fortsatta kommunikationen kan ske 

via hemsidor, trycksaker man skickar ut eller till exempel att man filmar eventet och 

skickar en dvd till deltagarna med bilder och filmer med mera.  

”Att kommunikationen inte faller platt till marken efter eventet eller är dödstyst 

tills man träffas nästa gång utan efteråt fortsätter man att kommunicera (…) på 

det sättet förlänger man investeringen som har en effekt på målgruppen.”     

Peter, Hansen event 

Att uppdragsgivaren har ett mål och syfte för eventet är viktigt då detta är en 

förutsättning för att eventföretaget ska veta vad de vill ha ut av eventet och varför de 

genomför eventet. För att de ska veta hur utförandet ska se ut och vad de ska sikta mot. 

De flesta uppdragsgivare brukar enligt respondenterna ha ett mål och syfte färdigt när 

de söker upp dem. Målet och syftet kan variera men några exempel är att man vill nå ut 

med prover av en ny produkt till målgruppen, öka omsättningen, förflytta varumärket, 

förändring av image med flera.    

”Har man ingen egen vilja eller vision med det här är det jättesvårt att skapa 

någonting och veta var man ska lägga ribban. Så för oss är det jätteviktigt att 

kunden förstår att det är skarpt läge för oss så vi måste ha någonting att sikta 

mot.” Fredrik, Boomerang 

”För oss är det inte viktigt att producera endast event utan för oss är det viktigt 

att producera kommunikation som hjälper till att förflytta varumärket, helt 

enkelt.” Henric, Senti 

Samtliga respondenter ansåg att spridningen av budskapet utanför målgruppen som 

medverkade vid eventet är en del av kommunikationen. Alla respondenterna jobbar inte 

aktivt med att försöka skapa en spridning utanför eventet på grund av att vissa även 

jobbar med att arrangera interna event där man inte vill att budskapet ska spridas utanför 

eventet. Några av respondenterna beskriver att de tar hjälp av PR-byråer som är 

specialiserade på området när det kommer till vidare spridning av budskapet för att få 

rätt kompetens och erbjuda kunden en bra lösning. En respondent anser att det är upp 
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till kunden att bestämma om de vill ha en vidare spridning eftersom det kan vara känslig 

information ur konkurrenssynpunkt.    

”Vi jobbar inte med PR (…) det finns PR- och kommunikationsbyråer som är 

avsevärt bättre på det än vad vi är.” Max, Creative events 

En av respondenterna använder sig aktivt av att göra PR-utskick med avsikt att skapa 

Word-of-mouth (w-o-m), en ”buzz” runt eventet. Vissa andra av respondenterna menar 

att de ibland vill skapa en ”snackis” runt eventet men att det till stor del beror på vad det 

är för typ av event som de arrangerar. Två av respondenterna beskriver hur viktigt det är 

att personerna som har medverkat i eventet upplever att de har haft en rolig och 

spännande upplevelse i positiv bemärkelse för det ökar chanserna att personerna i fråga 

faktiskt delar med sig av sina upplevelser till andra. W-o-m effekten är en viktig faktor 

för att eventet ska leva vidare. Ett sätt som man kan skapa den här positiva spridningen 

kan vara att man bjuder in personer vars image matchar varumärket och företaget. Dels 

de personer som uppträder eller talar under eventet och dels de personer som är 

inbjudna i egenskap av gäst.  

”Säg att man ska lansera någon form av dryck som man vill ska köpas av 15-25-

åringar. Då är det självklart viktigt vem det är som står där om det är någon 

kändis eller cool person så länge den man väljer matchar varumärket, så 

personen är jätteviktig.” Viggo, Knut kommunikation 

En av respondenterna påpekar att eventmarknadsföringen endast är en del av den totala 

kommunikationsmixen som företaget använder och beskriver det som ett taktiskt 

vägval. Han säger att man inte endast kan använda event som marknadsföring för då 

kommer man inte lyckas med det utan man ska se det som en del av 

kommunikationsmixen i företaget.  

”Börjar man tänka på det som något isolerat och friställt från allt annat kommer 

man inte att lyckas särskilt bra med event för det är en del av 

kommunikationsmixen.” Henric, Senti  



Hur skapar företag ett eget event? 

 

49 

 

 

5.4 Upplevelser 
Att skapa upplevelser som attraherar och arbetar med målgruppens sinnen är något som 

några av respondenterna trycker på. De anser att det är viktigt att försöka stimulera så 

många sinnen som möjligt genom ett event för att målgruppen ska ta till sig avsändarens 

budskap. Detta bör man sträva efter så långt som det är möjligt men en av 

respondenterna trycker på hur viktigt det är att man inte avviker från det bakomliggande 

syftet med eventet. Genom att utgå från kunden och det bakomliggande syftet kan man 

enligt en annan respondent använda sig av allt från fysiska aktiviteter till att bara njuta 

av god mat.  

”Om jag själv använder ordet event så är det en upplevelse jag menar.”    

Fredrik, Boomerang  

En av respondenterna beskriver att de under själva eventet använder sig av de sex 

sinnen som alla människor är utrustade med, dels de fem vanliga och dels intuition. Han 

menar att det är viktigt att bygga in intuitiva och subtila element för att förmedla en 

känsla för företaget snarare än endast ett antal konkreta hårda upplevelser. Ett liknande 

resonemang förs av en annan respondent som menar att upplevelser som förmedlas 

genom event är skapandet av mjuka värden som ändå är greppbara. Han exemplifierar 

detta med att företag bjuder med sina kunder på resor med avsikt att skapa en känsla 

som kunderna ska minnas hela året.  

”Har man varit i Sydafrika och sett på fotbolls VM (…) då minns man den där 

kalla ölen och beach promenaderna. Event det handlar ju enbart om att skapa 

mjuka värden kan man väl säga” Fredrik, Boomerang   

En tredje respondent anser att det är viktigt att man fokuserar på andra delar än bara de 

rent påtagliga egenskaperna hos varumärkets produkter. Han menar att om man utnyttjar 

event rätt kan det skapa en stark upplevelse för vad varumärket står för emotionellt. 

Ytterligare en respondent beskriver upplevelsen som något som förstärker en känsla 

eller ett budskap och i likhet med tidigare resonemang kan upplevelsen yttra sig genom 

allt från färg, ljus, form och bild till fysiska upplevelser som är kopplat till det företaget 

gör och vill kommunicera.  

”Vi använder oss av upplevelser som understödjer eller förstärker det 

kommunikativa målet. Är ett företag ute och pratar om miljöcertifiering så ska 
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upplevelserna vara gröna om du kallar dem det. Då sätter man sig inte och kör 

go-cart och spyr ut avgaser utan där får man tänka till.” Peter, Hansen 

Upplevelsen beskrivs av några av respondenterna som en viktig faktor när det kommer 

till målgruppens förmåga att komma ihåg ett budskap och bli positivt inställd till 

avsändaren eller det som står i centrum under eventet. En respondent betonar även att 

man vill skapa nyfikenhet hos målgruppen för att upplevelsen ska ge ett bestående 

intryck hos målgruppen.  

”Sen får de vara med och snurra på ett jättestort vinsthjul som har vinst varje 

gång och det brukar ha en enorm kö framför sig. Folk är som galna och det de 

vinner är något som de kan ta med sig hem och det förlänger budskapet av just 

varumärket.” Tess, Regi event 

En av respondenterna resonerar kring hur deltagarna påverkas av en negativ upplevelse 

vad gäller deras uppfattning av företaget. Han menar att exempelvis för långa köer kan 

medföra att kunden får en negativ uppfattning. På samma gång menar han att en positiv 

upplevelse kan ha motsatt effekt då det kan resultera i en positiv inställning till företaget 

och varumärket.    

”Event marketing kan man lättast beskriva som konsten att använda sig av det 

här eventets förutsättningar för att förmedla ett budskap och stärka en relation 

kopplat till varumärket, det är egentligen det som är konsten.” Henric, Senti 

En tillräckligt stark upplevelse som sådan eller förväntan om en upplevelse, menar en av 

respondenterna, lockar människor att mötas i tid och rum som skapar eventet. Men han 

menar samtidigt att om man endast samlar människor för att det är glamouröst eller för 

att en stor artist uppträder betyder det inte att man skapar affärsvärde. Upplevelsen 

kanske inte alls skapar rätt förutsättningar för att förmedla varumärket och dess 

identitet. Det kan istället vara så att profileringen man använder sig av ger en helt annan 

bild av varumärket än vad det i själva verket står för.  

”Så upplevelsen är jätteviktig men bara om den bygger på de värden man vill att 

varumärket ska förknippas med.” Henric, Senti 

Två av respondenterna berättade för oss om en typ av upplevelseinslag som de jobbar 

med under interna event där de skapar korta inslag av någonting helt annorlunda som 

för deltagarna kan tyckas vara helt irrelevant sett ur eventets syfte. Men som de menar 

bidrar till att skapa en känsla och en tanke hos deltagarna genom att bryta de invanda 

mönstren i hjärnan för att kunna vara mottaglig för ytterligare moment i eventet som är 

av betydande vikt. Dessa inslag kan yttra sig på olika sätt, det kan vara allt från ett 

humoristiskt inslag, en gästföreläsare till en fysisk aktivitet som är helt annorlunda från 

eventets specifika tema.     
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5.5 Varumärket 
Samtliga respondenter anser att varumärket har stor betydelse när de skapar ett eget 

event. De säger alla att eventet bör utgå från och genomsyras av varumärket. En 

respondent påpekar dock att det beror på vilken bransch företaget verkar i och hur 

mycket man vill att eller hur mycket det får synas. Inom vissa branscher ska inte 

varumärket synas överhuvudtaget, det är då upp till eventföretaget att skapa andra 

igenkännelsefaktorer som inte går att sätta i direkt anslutning till varumärket.  
 

Men alla menar ändå att utgångspunkten för eventet är varumärket att det är viktigt att 

man förstår vad varumärket står för, hur man vill att varumärket ska upplevas, 

varumärkets kärnvärden helt enkelt. Vad vill man kommunicera och hur vill man att 

målgruppen ska uppleva varumärkets image?  

 

”Varumärket som sådant är ju förknippat med ett antal kärnvärden (…) det IT-

företaget, som vi jobbar med, vill spegla med sitt varumärke är innovation, 

unikhet och rock n’ roll, de vill visa att de bryter ny mark och bokstavligt talat gör 

de det också (…) deras varumärke ska symboliseras av affärsvärde men det ska 

också symbolisera fy fan vad de är roliga att jobba med, därav rock & roll och 

new rules som de använder som ett signum.” Henric, Senti 

Eventet handlar enligt en av respondenterna om att uppfylla varumärkeslöftet och det 

ska spegla varumärket och vad det står för. Det kan vara allt från val av arena, hur 

eventet byggs upp, vilken rekvisita som används samt vilken personal som jobbar på 

eventet. Den grafiska profilen är också en viktig del av varumärket som ska 

kommuniceras genom eventet, exempelvis vill man ge intrycket av en premium känsla 

så bör man välja material, personal och rekvisita som reflekterar detta.  

En respondent påpekar att varumärket är av betydelse även vid interna event. De tycker 

att man tydligt bör berätta för målgruppen vem som är avsändare även om man är på ett 

event som företaget man arbetar hos ligger bakom. Han menar att det handlar om att 

vårda varumärket och skapa en känsla. Varumärket bör även där vara genomgående 

under hela eventet på olika sätt, allt från att visa varumärket på en storbildsskärm till att 

hissa flaggor med varumärkets logotyp när deltagarna kommer till eventet. Han anser att 
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varumärket indirekt ska följa hela eventet även om syftet med eventet inte är att vårda 

varumärket.  

Genom eventet har uppdragsgivaren möjlighet att förändra eller förflytta varumärkets 

image. Utformandet av eventet bör grundas på den målgrupp som företaget vill vända 

sig till. Det innebär att man kan skapa ett event för att locka en bredare målgrupp än den 

man tidigare har haft. En respondent menar att genom att specificera eventets innehåll 

och upplevelser kan man rikta eventet mot en målgrupp som man tidigare inte har haft 

men som man vill skapa en relation med.  

”Har man ett event med ansiktsmålning och ballongutdelning så är det inget som 

passar för 65-åringar, liksom.” Viggo, Knut kommunikation 

Eventet kan även bygga på att personerna ska vilja skapa en relation till varumärket, 

som ger en bild som personen vill bli förknippas med och som förstärker personens 

egen image på något sätt. En respondent beskriver detta med Apple som exempel, 

fenomenet kring de som valt mac och allt som är kopplat till varumärket Apple såsom 

iPhone, iPod med flera. Han anser att dessa personer väljer dessa produkter för att det 

skapar en bild som de vill förknippas med och bidrar till dennes image.   
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5.6 Nyskapande/unikt  
Angående frågorna kring nyskapande och unikt rådde det delade meningar bland 

respondenterna. En av respondenterna anser att en av de huvudsakliga orsakerna till att 

ett företag vänder sig till en eventbyrå är att de vill ha ett unikt event som är deras och 

som de själva äger. Ytterligare en respondent anser att eventmarknadsföringen är en 

unik kanal i sig och att event ska kännas unika och nyskapande. Samtidigt menar hon att 

om man har utvecklat ett lyckat koncept som fungerar så finns det ingen anledning att 

ändra eventet om det fyller en viktig funktion och man ser att mål och syfte verkligen 

uppnås. 

”Däremot skulle man ju kunna se det som att grundtanken kan vara bestående 

men att man alltid kan addera någonting nytt ovanpå.” Tess, Regi event  

Andra menar att unikhet inte är en nödvändig del av ett event. En av dem anser att det 

istället handlar det om att anpassa eventet efter produkten och kunden och att det finns 

många bra standardevent som man kan använda sig av om det bara handlar om att 

aktivera kunden.  

”Unikhet behöver självklart inte vara något bra, unikhet kan ju också gå helt åt 

fanders!” Viggo, Knut kommunikation   

”Jag kan inte säga ja, att det måste vara nyskapande och vi känner absolut inte 

någon press på oss av att kunden önskar att eventen hela tiden ska vara 

nyskapande”. Max, Creative events 

Ytterligare några av respondenterna för ett liknande resonemang som föregående och 

diskuterar vikten av att lyssna på kundens önskemål vid arrangemanget av ett event. Två 

av dem menar att eventet till en viss del bör ha en grad av nyskapande men att det inte 

är nödvändigt att hela eventet är unikt och nyskapande i jämförelse med andra event. 

Om det är något som har visat sig fungera tidigare så känner de inget krav från kundens 

sida att eventet ska vara nytt, men som en av respondenterna säger; hjulet går ju aldrig 

att uppfinna hur många gånger som helst.  

”Jag menar det här klassiska att man har en mun och två öron, det vill säga man 

ska lyssna dubbelt så mycket som man själv pratar.” Max, Creative events 

En av respondenterna menar även han att det inte är nödvändigt att skapa ett unikt event 

om det inte har någon betydelse för kunden. Endera använder man det unika, det 
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ovanliga i det hela, för att locka människor att överhuvudtaget delta, man skapar 

förväntan hos målgruppen. Eller så använder man nyskapande och innovation, det 

annorlunda för att skapa en bild hos målgruppen av varumärket som de vill bli 

förknippade med.  

”I min värld finns det inget självändamål alls med att allting är unikt.”       

Henric, Senti 

Denna respondent menar vidare att nyskapande och det unika snarare handlar om att 

tänka strategiskt när det gäller upplevelsekommunikation och event. Det centrala är inte 

att vara unik och ovanlig utan att det är att fokusera på affärsvärdet och hur man vill 

påverka varumärket, det vill säga vilken typ av förflyttning eller åtgärder man vill göra 

för att förstärka vad varumärket står för. 

”Många som jobbar med event jobbar mycket med innehållet, att nu ska vi göra 

det så fräckt som möjligt, kosta vad det kosta vill. Att fokusera på dessa delar är 

helt fel tänk, för det kan faktiskt bli så att man skjuter förbi målet just genom att 

tänka för mycket smink, kosmetika och bling bling.” Henric, Senti 

En respondent menar att om eventet har ett kommunikativt mål och syfte så bör eventet 

vara unikt i jämförelse med andra event. Han anser att det är väldigt viktigt att utvärdera 

varför kunden genomför eventet. En annan respondent menar att det är viktigt att man är 

medveten om att det är kunden som står i centrum vid arrangemanget av ett event. 

Eventets utformas med utgångspunkt i eventets syfte och detta kan variera beroende på 

vem kunden är.  

”Man måste lyssna in och förstå att varje event faktiskt är unikt. Sen har vi 

naturligtvis många events i ryggen och då kan jag ju känna att; ok då bygger vi ju 

faktiskt på det vi gjorde för det företaget men sen anpassar vi det ändå utifrån det 

företag som står bakom. Det är oerhört viktigt tycker jag att det ändå är 

skräddarsytt.” Max, Creative events  

Två respondenter menar att graden av nytänkande beror på vilken bransch kunden 

verkar i. En av respondenterna använder läkemedelsbranschen som de jobbat med i 

många år som ett exempel. I detta fall finns det otroligt hårda regleringar kring vad man 

får och inte får göra under eventet.  

”De är så otroligt hårt reglerade av vad man får och inte får göra. Hur många 

stjärnor det får vara på hotellet, vad lunchen och middagen får kosta och de får 

inte se något av vad de passerar för då kan det betraktas som sightseeing och då 

är det en muta. Det är så hårt så där får det inte vara unikt utan där ska det 

verkligen vara anpassat efter alla regler.” Peter, Hansen event 

Sedan diskuterar respondenterna vidare kring vikten av den röda tråden vid utformandet 

av den fysiska miljön. De menar att det är viktigt att tydligt förmedla vem det är som 

står bakom eventet eller är avsändare av budskapet. Den röda tråden måste vara 

genomgående i allt från inbjudan, eventets layout, innehåll och upplevelsen under 

eventet och lokalens utformning. De flesta beskriver hur de vid event förändrar den 

utvalda lokalen som eventet äger rum i efter företaget och varumärkets image och 

budskap. Detta förverkligas genom användandet av allt från färg, form, ljus, till mer 

specifika utsmyckningar som flaggor på scenen till bildspel och jättelika 

frigolitavbildningar av produkter.  
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”Vi bygger nästan alltid totalt om de anläggningar som vi genomför eventen i 

genom att komma med möbler, inredningsdetaljer och färger, allt har vi i princip 

med oss och det har specialutvecklats för just den här uppdragsgivaren. Även 

mat, musik och talare hänger ihop med och bygger den sammantagna bilden av 

hur varumärket ska uppfattas rent påtagligt.” Henric, Senti 

En respondent diskuterar även ytterligare en fördel med att förändra och anpassa den 

fysiska miljön utifrån varumärket som förmedlas genom eventet. Den uppmärksamhet 

som eventet kan generera hos människor i eventets omgivning som inte direkt 

medverkar i eventet men som genom den yttre miljön uppmärksammar företagets 

budskap. De förbipasserande personerna registrerar då att företaget i fråga skapar en 

speciell upplevelse och detta kan därmed bidra till en ökad nyfikenhet kring varumärket. 

Det är därför viktigt att eventet verkligen visar vem som är avsändaren. Respondenten 

beskriver att kunderna många gånger har svårt att förstå värdet av utformandet av den 

fysiska miljön och att det ibland krävs att man övertygar kunden om detta. Viktigt är att 

eventets utformande alltid anpassas efter kundens plånbok.  

”De hade någon gammal sopkorg från 80-talet som de hade ett klistermärke på 

och de har bytt loggan tre gånger efter det men tycker ändå inte att det är 

viktigt.” Fredrik, Boomerang 

”Det är egentligen bara budgeten och fantasin som sätter en gräns för vad man 

vill och kan göra.” Peter, Hansen 

Personalen är en viktig del av hur budskapet under eventet kommuniceras. Två av 

respondenterna diskuterar betydelsen av att använda sig av rätt personal vid rätt tillfälle. 

För det första är det viktigt att personalen är utbildad dels beträffande varumärket och 

dels bemötandet av deltagarna. För det andra är det viktigt att personalen har rätt 

egenskaper så att de matchar kundens önskemål och varumärke.  

”Inför varje event så utbildar vi vår personal så att de vet varför vi gör det här, 

vad de så klart förväntas göra på plats. För oss är det viktigt att de också förstår 

vad det är för varumärke de jobbar för och vad det här varumärket står för så att 

de kan spegla varumärket. För kommer det fram en besökare och ställer frågor 

till dem så måste de kunna svara på rätt sätt.” Tess, Regi event 

”Man ser ju mycket svenska killar och tjejer som är brunbrända och står och 

försöker vara snygga och göra någonting. Vi har gått ifrån det väldigt mycket och 

tittar istället på vad kunden vill ha. Sveriges befolkning ser inte ut på det här 

sättet och det är därför jätteviktigt att vi har en bred personalbas, både 

könsmässigt och etniskt.” Viggo, Knut kommunikation  

En annan viktig aspekt som två av respondenterna beskriver är att man måste ha en 

öppensinnlighet när man jobbar med event. En av respondenterna beskriver det som 

väldigt viktigt att man har ett bra sinne för tajming och att man är förutseende och 

flexibel beträffande eventuella ändringar i sista sekunden och att man är inställd på att 

det ibland inte blir som man har tänkt sig. Det är viktigt att man är förberedd och att 

man har med sig extra material till eventet.  

”Vi har alltid med oss verktygslådor fulla med grejor annars står man där utan en 

sax, det kanske låter larvigt, men helt plötsligt är det den extra minuten man 

behövde ha för att det skulle bli bra.” Viggo, Knut kommunikation 



Hur skapar företag ett eget event? 

56 

 

Den andra respondenten anser att man bör ha en öppensinnighet kring att människor är 

olika och att event i slutändan bygger på en människas fysiska, påtagliga intryck av 

något som händer här och nu. Därför måste man vara öppen för att det kan ske 

förändringar under eventets gång, som ett exempel beskriver han att spanjorer har ett 

mañana-tänk och det är bara att inse, samt att svenskar har andra märkligheter för sig.  

”Ett event kan man ju inte köpa som en dagstidning på det sättet för mediet 

uppstår ju i samma ögonblick som det genomförs.” Henric, Senti 
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6 Analys 

I denna del analyserar vi studiens resultat utifrån den teoretiska referensramen. 

Kapitlets disposition skiljer sig från det empiriska kapitlets upplägg då vi valt att utgå 

från fyra variabler istället för fem.  

6.1 Interaktion och kommunikation  
Vi har utifrån den bakomliggande teorin kring eventmarknadsföring, samt den 

genomförda undersökningen sett att interaktionen är en viktig variabel i hur företag 

skapar ett eget event. En av respondenterna anser till och med att interaktionen är a och 

o inom eventmarknadsföringen. Interaktionen skapar en möjlighet till ett fysiskt möte 

mellan företaget och dess kunder.  

Alla respondenter i studien anser att det egna eventet erbjuder företagen möjlighet att 

dels skapa relationer till kunder och dels underhålla redan befintliga relationer. Det 

värde som kunden upplever att denna får genom interaktionen med ett företag kan vara 

en viktig konkurrensfaktor gentemot konkurrerande aktörer (Blomqvist, 2000, s. 45-46; 

Behrer & Larsson, 1998, s. 90). Framförallt en respondent i studien beskriver att företag 

idag inte kan ta någon kund eller relation för givet för att människor idag är så illojala. 

Idag kan relationen vara bra och imorgon ser situationen helt annorlunda ut, 

respondenten trycker därför på vikten av att vårda sina befintliga kundrelationer för 

imorgon kan de vara borta.   En annan av respondenterna beskriver 

eventmarknadsföring som att företaget levandegör reklam och anser att det handlar om 

att skapa ett engagemang hos målgruppen samt att kommunicera på mottagarens villkor. 

De vet att engagemang skapar relationer och att det är skapandet av relationer som man 

vill uppnå med eventet. Blomqvist et al (2000, s. 77) kallar detta för interaktiv 

marknadsföring och syftar då på de processer där företaget kommer i direkt kontakt med 

sina kunder och leverantörer.  

En respondent menar att ett eget event handlar om att skapa mjuka värden som går att 

greppa. Medan en annan respondent anser att företaget genom eventet kan skapa ett 

effektivt möte, en sammankomst mellan uppdragsgivaren och deras kunder som präglas 

av en hög grad interaktion. Grönroos (2004, s. 102-103) för ett liknande resonemang 

och menar att en central del av den värdeskapande processen och relationsskapande är 

de interaktioner som ligger till grund för företagets kundrelationer. Istället för att 

fokusera på utbytet av produkter och tjänster fokuserar man på kunderna och de 

processer som omger dem.    

Alla respondenter som deltagit i undersökningen anser vi har diskuterat vikten av 

interaktion, att skapa och underhålla relationer för att skapa värde hos kunden. Vi tolkar 
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det utifrån de intervjuer vi genomfört med intervjudeltagarna. Alla respondenter 

använder sig av olika begrepp för att beskriva denna process men vi anser att alla har 

samma syfte i sina diskussioner, nämligen hur viktigt det är idag att vårda relationen till 

sina kunder. Precis som en av respondenterna säger, att människor är så illojala i dagens 

samhälle att man kan inte ta någon för givet. Att respondenterna använder sig av olika 

begreppen för att beskriva den relationsskapande processen anser vi beror dels på att 

respondenterna och företagen de arbetar för har olika bakgrund och dels på att de 

arbetar i olika branscher. Vi anser att de företag som arbetar mycket med interna event 

till störst del fokuserar på att vårda relationen till de anställda snarare än att skapa nya 

relationer och menar att detta är anledningen till att de beskriver eventprocessen som ett 

effektivt möte. Medan de som jobbar mycket med konsumentevent istället beskriver 

processen som att levandegöra reklam och att skapa nya relationer med många nya 

kunder i det fysiska mötet. Vi anser att denna skillnad mellan respondenternas 

resonemang kan bero på att uppdragsgivarna har olika mål och syfte med eventet.  

För att lyckas i den värdeskapande processen är det viktigt att man interagerar med 

kunden på ett sätt som är anpassat efter dess preferenser och behov. (Grönroos, 2004, s. 

102-103) Alla respondenterna i studien anser att det är viktigt att aktivera och engagera 

deltagarna under eventet. En av respondenterna trycker på vikten av att deltagarna bör 

roas under eventet och att det inte ska upplevas som jobbigt och säljande. Medan en 

annan respondent anser att det är viktigt att använda sig av aktiviteter under eventet som 

kunderna känner sig bekväma i och där de inte behöver göra våld på sig själva. Vi anser 

att detta är viktigt för att målgruppen ska trivas i sammanhanget och vara mer 

öppensinniga för budskapet som företaget vill förmedla genom det egna eventet. Det är 

av stor vikt att målgruppen upplever eventet och interaktionen med företaget positivt då 

detta kan leda till en positiv syn på företaget.    

En ny betydande del av interaktionen som vi har sett utifrån respondenternas svar är att 

de redan innan eventet äger rum interagerar med målgruppen för att skapa en förväntan 

hos dem. Respondenterna beskriver interaktionen innan eventet på olika sätt, några av 

respondenterna beskriver att interaktionen men även kommunikationen med 

målgruppen innan eventet sker genom en inbjudan. Företagen kan genom sin inbjudan 

skapa en nyfikenhet kring och förväntan på eventet. En skillnad i interaktionen innan 

eventet äger rum, tolkar vi, beror på vilken typ av event företagen anordnar. Att 

använda sig av en inbjudan för att skapa förväntan kan företagen endast använda sig av 

när målgruppen är känd och när företaget faktiskt bjuder in målgruppen personligen. 

Respondenterna som arbetar mycket med konsumentevent och har en målgrupp som de 

ska nå på en viss plats, beskriver att interaktionen och kommunikationen innan eventet 

sker genom PR, sociala medier, planscher med mera. Kommunikationen blir då en 

envägskommunikation men respondenterna beskriver det som deras chans att interagera 

med målgruppen i förväg och skapa förväntningar. Respondenter som arbetar mycket 

med interna event beskriver att även de försöker skapa en tvåvägskommunikation innan 

eventet mellan företaget och målgruppen men då enbart inom målgruppen. 

Respondenterna ansåg att denna kommunikation skapade en förväntan, nyfikenhet och 

ett intresse för att faktiskt delta i det fysiska mötet. Interaktionen sker då i första hand 

via sociala medier samt webbsidor utformade för interaktionen kring det specifika 

eventet. Vi anser likt Wohlfeil & Whelan (2005, s. 195) att möjligheterna att skapa en 

relation till målgruppen genom ett event påverkas positivt av att deltagarna är där för att 

de vill och för att de har valt det själva. Detta gör att de är mer motiverade till att 

interagera med andra deltagare och eventpersonal, en öppensinnlighet som kan resultera 

i skapandet av en relation till varumärket. Vi anser att genom att interagera med 
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målgruppen innan eventet skapar företagen en vilja hos målgruppen att delta i eventet, 

genom att de har den här viljan tror vi också att deltagarna har en mer positiv attityd till 

eventet samt det budskap som företaget vill förmedla. Respondenterna anser att denna 

vilja, eller som de kallar det, detta engagemang hos målgruppen tillsammans med 

förväntan är de viktigaste anledningarna till att de interagerar och kommunicerar med 

målgruppen innan eventet. De respondenter som beskriver att de försöker få deltagarna 

att kommunicera med varandra innan eventet, utan att kommunikationen går via 

företaget, anser att deltagarna på så sätt skapar en förväntan och spänning för att möta 

dessa människor fysiskt vid eventet och på så sätt utveckla relationen vidare. Vi anser, 

utifrån respondenternas resonemang, att interaktionen och kommunikationen innan 

eventet är av betydelse för skapandet av det egna eventet.  Genom att interagera med 

målgruppen innan eventet har företaget möjlighet att visa vad de vill kommunicera 

genom det egna eventet samt vilken typ av upplevelse eventet kommer att utgå ifrån. 

Detta anser vi resulterar i att deltagarna redan innan eventet har en förståelse för vilken 

typ av budskap som företaget kommer att kommunicera under eventet och vi tror att det 

gör att målgruppen är mer mottaglig. 

Respondenterna beskriver kommunikationen som en central variabel när man skapar ett 

eget event och menar att den kan ha sitt uttryck på många olika sätt. En respondent 

diskuterar att det centrala i kommunikationen skall ha sin utgångspunkt i företagets 

kärnvärden. Alla respondenter menar att det är viktigt att ha kommunikativa mål och 

syften med eventet. Genom att kommunicera med sina kunder skapar företaget sin särart 

och image i kundernas minne menar Dahlén & Lange (2003, s.19). Vi anser att det finns 

en fördel med att använda event som kommunikationsmedel då eventet ger företaget 

möjlighet att skapa ett bestående intryck hos målgruppen. Som respondenterna 

beskriver får företaget, genom eventet, möjlighet att aktivera målgruppen och alla dess 

sinnen. Detta anser vi resulterar i en starkare bild hos deltagarna av företaget och dess 

varumärke. Det egna eventet ger även en möjlighet för företaget att föra en 

tvåvägskommunikation med deltagarna till skillnad från den traditionella 

marknadsföringen. Precis som Close et al., (2006, s. 422) som menar att traditionell 

marknadsföring mestadels handlar om envägskommunikation. Medan 

eventmarknadsföring möjliggör en ömsesidig interaktion och kommunikation mellan 

företaget och målgruppen.  

En respondent trycker på vikten av att använda sig av flera olika kommunikationsmedel 

för att lyckas framföra sitt budskap till målgruppen, eventmarknadsföringen skall ses 

som en del av företagets kommunikationsmix och inte som ett isolerat 

kommunikationsmedel. Holm (2006, s. 24) beskriver även han att det är viktigt att ha en 

integrerad plan för hur man ska kommunicera i olika typer av medier för att hitta en 

balans mellan de medier som företaget kommunicerar genom. För att kunna hitta den 

kombination av kanaler som är mest lönsam och effektiv men även för att företagets 

budskap ska överensstämma med varandra i de olika medierna. Vi anser att det är bra att 

det finns en medvetenhet kring att eventmarknadsföringen bör användas tillsammans 

med andra kommunikationsmedel för att uppnå den bästa effekten av initiativet. Vi 

tycker att det är betydelsefullt att de arbetar aktivt med att anpassa budskapet som 

företaget vill förmedla genom eventet så att det är i linje med budskapet som förmedlas 

genom andra kommunikationskanalerna.   

De indirekta kommunikationseffekterna av eventmarknadsföring är något som forskarna 

anser vara en effekt av event. Behrer & Larsson (1998, s. 123) menar att de indirekta 

effekterna av ett event, såsom w-o-m, ibland kan överträffa de direkta effekterna som 
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utgörs av mottagarnas intryck och påverkan av eventet. Alla respondenterna i studien 

anser att den indirekta spridningen av företagets budskap genom ett eget event är en del 

av den totala kommunikationen, men endast ett fåtal av respondenterna jobbar aktivt 

med att försöka sprida budskapet vidare till en större målgrupp än den som deltog vid 

eventet. Anledningen till detta uppgavs vara att vissa arbetar med interna event där 

företaget inte vill att budskapet under eventet sprids vidare. Några av respondenterna 

som arrangerar externa event säger att de ibland tar hjälp av PR-byråer för att skapa en 

”snackis” runt eventet men att det är upp till kunden att avgöra om det ska genomföras. 

Vi anser att företagen bör arbeta mer aktivt med den indirekta kommunikationen för att 

nå ut med sitt budskap till största möjliga målgrupp. Samtidigt diskuterar forskningen 

att exklusivitet har fått en viktigare roll inom marknadskommunikationsområdet 

(Erikson, 2007, s. 92) och vi anser att denna utveckling även kan kopplas till den 

individualism som fått en ökad betydelse bland dagens konsumenter. Kunderna strävar 

idag efter att skilja sig från den stora massan vilket har lett till att företagen 

kommunicerar sitt budskap mer riktat mot en mindre och mer specifik målgrupp än 

tidigare. (Mossberg, 2003, s. 44) Utifrån forskningen så tolkar vi att exklusiviteten kring 

ett event kan vara en av anledningarna till att respondenterna uppger att de inte jobbar 

aktivt med spridningen av eventens budskap. Vi menar att de försöker uppnå en känsla 

av exklusivitet hos deltagarna och att de med detta vill att målgruppen ska känna sig 

speciell och av företaget skiljd från den stora massan. Vi anser vidare att när deltagarna 

känner sig exklusivt utvalda av företaget, som deltagare i eventet, skapar detta en större 

benägenhet hos målgruppen att dela med sig av sin upplevelse till fler personer i sin 

omgivning. Vilket i sin tur skapar w-o-m utan att företaget arbetat aktivt med den 

indirekta kommunikationen.  

En metod som respondenterna beskriver att de ibland använder sig av, för att kunna 

skapa en w-o-m-effekt, är att bjuda in personer vars image matchar företaget och 

varumärket. Dels de som uppträder eller talar och dels de gäster som bjuds in. Behrer & 

Larsson (1998, s. 197) menar att företaget som står bakom eventet kan ha en strategisk 

inriktning gällande vilka personer de bjuder in till ett event, de menar att arrangören kan 

välja att bjuda in opinionsbildare som har någon form av maktställning eller inflytande 

inom området. Syftet med att bjuda dessa personer är att företaget vill styra de indirekta 

kommunikationseffekterna. Utifrån respondenternas svar tolkar vi det som att de inte 

väljer att bjuda in deltagare på det sättet som forskningen beskriver. Vi anser vidare att 

företagen snarare bjuder in personer vars image stärker företagets image hos deltagarna 

samt upplevelsen av eventet. Vi tror att detta kan bero på, som vi tidigare påpekat, att 

respondenterna inte arbetar aktivt med att påverka de indirekta 

kommunikationseffekterna utan fokuserar på att kommunicera med de deltagare som 

medverkar i eventet. 

Behrer och Larsson (1998, s. 117) samt Wood (2009, s. 247-248) menar att 

eventmarknadsföring genererar indirekt kommunikation som kan liknas vid PR. Några 

av respondenterna beskriver att de ibland samarbetar med PR-byråer för att få 

specialiserad hjälp med PR-utskick med avsikt att sprida ett events budskap samt skapa 

en ”buzz” eller ”snackis” kring eventet.  Kotler & Keller (2006, s. 595) beskriver event 

som ett av de huvudsakliga verktyg som används i PR-syfte av företag då de vill sprida 

ett budskap. Genom detta ser vi att det finns skilda meningar mellan våra respondenters 

verklighet och forskningen. Forskningen ser event som ett PR-element som syftar till att 

sprida kommunikationen utanför eventets deltagare medan vi tolkar, utifrån våra 

respondenters svar, att de anser att ett eget event är skilt från PR. En av respondenterna 

påpekar till och med att de inte arbetar med PR och att det finns andra PR-byråer som är 
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mycket bättre på det. Vi anser att denna meningsskiljaktighet dels kan bero på att det i 

branschen finns företag som är specialiserade på PR och dels att företag som arbetar 

med att skapa event betraktar PR och event som två skilda kommunikationsmetoder. Vi 

tror däremot att forskarna ser både event och PR som metoder som sprider ett företags 

budskap på grund av att både PR och event är ett strategiskt kommunikationsmedel som 

företaget använder för att skapa relationer till målgruppen. Ett mål med denna form av 

kommunikation är att man vill sprida en positiv bild av företaget och dess erbjudanden 

samt arbeta med att förstärka och utveckla företagets image. (Ledingham & Bruning 

1998, s. 55) Vi menar att en annan anledning till att forskningen menar att event och PR 

är tätt sammankopplade är framför allt att den är skriven med utgångspunkt i sponsrade 

event. Sponsrade event och egna event anser vi skiljer sig i den meningen att sponsrade 

event bygger på att företaget betalar arrangören för kommersiella rättigheter till ett 

evenemang. Detta kan yttra sig genom att ett företag exempelvis kliver in som sponsor 

vid ett idrottsevenemang och i utbyte får marknadsföra sitt varumärke via 

tillställningen. (Sponsrings- & eventföreningen, 2010) Vi anser att sponsrade event och 

PR är mer lika varandra än vad egna event och PR är på grund av att de går ut på att 

företaget som sponsrar eventet vill synas i publika sammanhang tillsammans med 

eventet.  
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6.3 Upplevelser  
Efter ett event anser alla respondenter att det är viktigt med uppföljning och utvärdering 

dels för att fortsätta kommunikationen med deltagarna och dels för att se vad som gått 

bra och vad som kan förbättras till nästa event. De beskriver alla olika sätt att göra dessa 

uppföljningar och utvärderingar på och den typ av event som genomförts har stor 

påverkan på vilken metod som väljs. Ett par av respondenterna beskriver att de innan 

eventet ställer ett antal attitydfrågor för att sedan kunna fråga deltagarna samma frågor 

efter eventet och på så sätt utvärdera om eventet skapat någon attitydförändring hos 

deltagarna. Några av respondenterna beskriver istället att de försöker förlänga eventets 

kommunikation av företagets budskap genom att fortsätta kommunicera med 

målgruppen med exempelvis tackbrev, hemsidor eller bilder och filmer från eventet som 

skickas hem till deltagarna. Vi anser precis som respondenterna att uppföljning och 

utvärdering är en viktig del av kommunikationen genom ett event, precis som 

uppföljning är en viktig del av andra marknadsföringsstrategier. Forskningen inom 

eventmarknadsföring har inte tagit med utvärdering och uppföljning som en del av 

eventen. En anledning till detta tror vi kan vara, som även en av respondenterna nämner, 

att det är svårt att utvärdera en upplevelse. Enligt respondenten finns det idag endast ett 

fåtal utvärderingsmetoder av eventmarknadsföring och många företag som använder sig 

av event är inte villiga att lägga ytterligare pengar på att utvärdera och mäta utfallet av 

eventet. Vi anser att de företag som använder event som en del av sin 

kommunikationsmix bör lägga mer pengar och energi på att faktiskt göra dessa 

utvärderingar och mätningar för att se om eventet uppfyllde deras uppsatta mål och 

syfte. Vi tror dock att det kan vara så att företaget försöker att utvärdera och göra 

uppföljningar på den totala marknadsföringsmixen istället för varje enskild del. 6.2 
Upplevelser 

McCole (2004, s. 535) har i sin forskning kommit fram till att upplevelser i huvudsak 

handlar om att fokusera på människans sinnen.  Behrer & Larsson (1998, s. 124) menar 

att upplevelser är en viktig del av eventmarknadsföring och att upplevelsen är det enda 

medium som har möjlighet att komma i kontakt med målgruppens samtliga sinnen 

genom det fysiska mötet. Några av respondenterna beskriver hur de strävar efter att 

skapa upplevelser som attraherar och stimulerar målgruppens sinnen för att deltagarna 

ska ta till sig det budskap som de vill att det egna eventet ska kommunicera. Gentile et 

al., (2007, s. 398) och Schmitt (1999, s. 61) har utvecklat ett antal upplevelsevariabler 

som man kan använda sig av när man skapar en upplevelse beroende på vad det är man 

vill uppnå för känslomässig reaktion hos målgruppen. En av variablerna fokuserar på att 

stimulera deltagarnas sinnen såsom lukt, syn, hörsel, smak och känsel för att 

målgruppen ska känna behag och tillfredsställelse. Detta resonemang anser vi 
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överensstämmer med respondenternas strävan efter att aktivera målgruppen sinnen med 

hjälp av upplevelsen.  

En av respondenterna anser vidare att det är av betydelse att man med hjälp av ett event 

framhåller den emotionella aspekten hos ett företags erbjudanden och inte endast den 

funktionella. McCole (2004, s. 535) menar att man inom upplevelsesmarknadsföringen 

betraktar människan som en funktionell och emotionell individ som låter båda dessa 

aspekter påverka de beslut hon fattar. Detta resonemang är i linje med vår respondents 

och vi anser att det är en av eventmarknadsföringens fördelar gentemot traditionell 

marknadsföring. Vi anser att man genom traditionell marknadsföring till största del når 

fram med att demonstrera de funktionella fördelarna med ett erbjudande. Vi menar att 

det är svårt att skapa en känsla hos målgruppen när man endast har möjlighet att få 

kontakt med ett begränsat antal sinnen. Vi anser att ett event ger företaget en möjlighet 

att kommunicera med målgruppens samtliga sinnen vilket vi tror skapar en djupare 

känsla för varumärket hos målgruppen.   

Känsloupplevelsen är en annan av de upplevelsevariabler som Gentile et al., (2007, s. 

398) utvecklat och den innebär att man strävar efter att skapa en upplevelse som 

framkallar känslor hos målgruppen, känslor som man vill att de ska associera med 

varumärket. Majoriteten av respondenterna menar att de använder upplevelsen för att 

skapa en känsla för varumärket hos målgruppen. En respondent beskriver hur de strävar 

efter att skapa upplevelser som stödjer eventets kommunikativa mål. Exempelvis menar 

han att ett varumärke som man vill ska uppfattas som ”grönt” bland målgruppen bör 

arrangera en grön upplevelse som stödjer det företaget står för och hur de vill uppfattas.  

Vi anser att det är viktigt att företagen försöker använda upplevelser som stimulerar 

flera olika sinnen för att på så sätt nå alla deltagare. Eftersom människor är olika så bör 

man aktivera olika sinnen för att kunna nå ut med budskapet till hela målgruppen.  

Wood (2009, s. 250) för ett liknande resonemang och menar att det är viktigt att vara 

medveten om att människor reagerar olika på en upplevelse beroende på hur den har 

utformats. En bakomliggande orsak till detta är att människor har olika erfarenheter och 

kunskap vilket gör att de upplever det som händer runtomkring dem på olika sätt. 

Tre respondenter påpekar att det är viktigt att man utgår från målet och syftet med 

eventet när man skapar en upplevelse. De menar att det finns risker med att använda en 

upplevelse under eventet som inte överensstämmer med varumärket och hur man vill att 

det ska uppfattas av målgruppen. Vi anser att denna aspekt är den mest betydelsefulla 

eftersom det, som respondenten påpekar, är upplevelsen som många gånger lockar 

målgruppen till eventet. Om upplevelsen då inte är anpassad till varumärket utan fyller 

helt andra syften så finns det en risk att kunderna får fel uppfattning om varumärket. Vi 

menar även att det finns en risk att företaget når fel målgrupp om målet och syftet inte 

överensstämmer med upplevelsen. 

McCole (2004, s. 535) beskriver ett event som en möjlighet att stimulera kunderna på 

ett känslomässigt plan och därmed skapa en relation mellan varumärket och 

målgruppen. En av respondenterna för ett liknande resonemang där han menar att 

eventmarknadsföring handlar om att använda sig av eventet för att stärka målgruppens 

relation till varumärket. Vi anser utifrån teorin och respondenternas resonemang att 

detta är en viktig del av eventet. Att hela händelsen byggs upp med avsikt att göra just 

detta.  
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6.3 Varumärket 
Alla respondenter anser att skapandet av ett eget event bör utgå från företagets 

varumärke och att hela eventet bör genomsyras av det, även om syftet med eventet inte 

är att vårda varumärket. De menar att det är viktigt att förstå vad varumärket står för, 

hur företaget vill att varumärket skall upplevas, varumärkets kärnvärden samt vilken 

image man vill förmedla genom eventet till målgruppen. I likhet med Fatt (1997, s. 159) 

som menar att ett varumärke inte bara är ett namn, utan ett sätt för företaget att 

kommunicera kompetens, standard och image till sina kunder. Vi tolkar utifrån 

respondenternas svar att varumärket bör vara det centrala i eventet, att inför, under och 

efter eventet så måste man tänka på varumärket som en mittpunkt. Allt ifrån vilken 

lokal som väljs till mat, personal samt utsmyckningar bör andas varumärket för att 

maximera deltagarnas känsla av varumärket samt deras relation till det.    

Knox (2004, s. 106) menar att varumärket erbjuder kunderna ett ökat värde som 

överträffar dess funktionella värde. Detta värde differentierar företagets produkter och 

tjänster samt skapar kundernas preferenser och lojalitet. En respondent beskriver att 

eventet handlar om att uppfylla varumärkeslöftet och att det ska spegla varumärket samt 

vad det står för. Det kan visa sig i allt från val av arena till hur eventet byggs upp, vilken 

rekvisita som används samt vilken personal som jobbar på eventet. De säger alla att det 

tydligt bör framgå för målgruppen under eventet vem som är avsändare, även om man 

är på ett event som företaget man arbetar hos ligger bakom. Med det menar en 

respondent att det handlar om att vårda varumärket och skapa en känsla kring det. 

Grönroos (2008, s. 316) beskriver att när kunderna har en aktiv roll i 

varumärkesprocessen utvecklas och förändras ständigt kundens uppfattning om 

varumärket utifrån flödet av varumärkesbudskap som kunden möter, som kan vara allt 

ifrån personal, planerad marknadskommunikation, Word-of-mouth, med flera.  

Vi menar att det är just denna aktiva roll i varumärkesprocessen som Grönroos 

beskriver som respondenterna menar att de skapar genom att eventet byggs på och 

genomsyras av varumärket. Flödet av kommunikation och interaktion som eventet 

skapar mellan målgruppen och företaget ska hela tiden ha en koppling till varumärket 

som står bakom eventet. Grönroos menar att kundens uppfattning av varumärket 

förändras utifrån de olika interaktioner kunden har med företaget. Vi tolkar att det är 

just dessa interaktioner som bör beskriva varumärket inom eventet och som våra 

respondenter försöker skapa genom att låta varumärket genomsyras i omgivningen, 

personalen med mera.  Keller (1993, s.) menar att varumärkesbudskapet även kan 
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förmedlas genom att kunden associerar varumärket tillsammans med en upplevelse, ett 

event. Upplevelsen leder till en relation mellan varumärket och målgruppen, en relation 

som i sin tur skapar varumärkets image hos målgruppen (Ogba & Tan, 2009, s. 134).    

Respondenterna beskriver att genom ett event finns även möjligheten att förändra eller 

förflytta ett varumärkets image. Utformandet av eventet måste grundas på den målgrupp 

som företaget vill rikta sig emot, det kan innebära att eventet används för att locka en 

bredare målgrupp än vad företaget tidigare haft och som företaget vill skapa en relation 

med. Grönroos (2008, s. 324) anser att en positiv och välbekant image är en tillgång för 

företaget, det är ofta imagen som påverkar kundens upplevelse av företaget. Image 

förmedlar förväntningar och utgör även ett filter som påverkar kundernas upplevelser 

samt är en funktion av såväl förväntningar som erfarenheter. Företaget bör därför välja 

att genomföra event som är förenliga med företagets image (Fatt, 1997 s. 162). Vi anser 

att det bland respondenterna finns en medvetenhet kring varumärkets image och dess 

betydelse vid skapandet av ett eget event. Men utifrån denna studie har vi sett att det 

först och främst är betydelsefullt att man utgår från eventets grundläggande mål och 

syfte. Har företaget som mål och syfte att förflytta varumärket och dess image är det 

viktigt att utforma eventet efter den nya imagen som företaget eftersträvar.  
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6.4 Nyskapande/unikt 
Wood (2009, s. 250) har i sin studie kommit fram till att det är viktigt att ett eget event 

och upplevelsen som eventet inrymmer är unikt för målgruppen, i förhållande till andra 

upplevelser som de kan relatera till. Hon anser att detta är en förutsättning för ett lyckat 

event. Mossberg instämmer i detta då hon menar att man bör sträva efter att skapa en 

upplevelse som är omvälvande för målgruppen. Som vår studie påvisade stod den större 

andelen av respondenterna enade, med varierande argument, bakom att graden av 

nyskapande och unika koncept inte är en betydande variabel för skapandet av ett eget 

event. Det är istället viktigt att ta hänsyn till uppdragsgivaren och det budskap som ska 

förmedlas genom eventet till målgruppen. En respondent påpekade att det är viktigt att 

man sätter kunden i centrum och lyssnar dubbelt så mycket som man pratar när man 

skapar ett event. Vår studies resultat skiljer sig från forskningen i den mening att 

nyskapande inte tycks vara en betydande variabel när företag skapar ett eget event. 

Innan vi genomförde studien trodde vi att nyskapande var av betydelse vid skapandet av 

ett eget event men efter genomförd studie anser vi att nyskapande inte är en av de 

viktigaste variablerna. Respondenterna fokuserar inte i första hand på att skapa något 

unikt och nyskapande utan de har hela tiden sin uppdragsgivare i fokus.  

Behrer & Larsson (1998, s. 23) anser att användandet av egna event ger företag en 

möjlighet att skräddarsy en upplevelse efter deras egna förutsättningar och mål med det 

egna eventet utan att de behöver kompromissa. Wood (2009, s. 251) menar också att 

möjligheten att skräddarsy är något som ett eget event erbjuder och att det är en viktig 

del av strategin. Skräddarsydda lösningar är enligt oss det som majoriteten av våra 

respondenter ser till framför nyskapande när de arrangerar ett eget event. Den vikt som 

teorin lägger vid nyskapande och unika event verkar inte vara av betydelse bland våra 

respondenter såvida inte detta är till fördel för uppdragsgivaren och deras mål. Att det 

skulle vara nödvändigt att skapa ett unikt event för att nå fram till målgruppen på ett 

emotionellt plan tycks inte heller vara fallet för våra respondenter såvida det inte är 

något som krävs för att uppnå målet och syftet med eventet. Ett par av respondenterna 

menar att ett nyskapande och unikt event dock kan vara användbart om man vill 

framställa ett varumärke som detta gentemot andra konkurrenter, det vill säga om 

banbrytande är en del av varumärkets image ut mot målgruppen. I detta fall skulle ett 

event av denna sort vara att föredra då upplevelsen som eventet inrymmer skulle bidra 

till att förstärka den bild som företaget vill att målgruppen ska ha av varumärket. Vi 

anser att denna respondents resonemang också handlar om kundanpassning.  

En av intervjupersonerna ansåg till skillnad från föregående resonemang att nyskapande 

är en viktig del av ett event och att de som anlitar en eventbyrå gör detta för att de ska få 
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ett event som är unikt och som tillhör dem. Detta resonemang är till viss del i linje med 

det som Wood för men vi tolkar respondentens svar som att även hon anser att det 

handlar om att skräddarsy ett event efter uppdragsgivares behov. Vi ser det även som att 

respondenten menar att nyskapande är en betydande del av ett event men anser att det 

istället handlar om att företag vänder sig till en eventbyrå för att få ett arrangemang som 

är uppbyggt utefter deras mål och syfte.  

Även en annan respondent ansåg att nyskapande är av betydelse vid ett eget event men 

menade samtidigt att det inte finns någon anledning att ändra ett koncept som fungerar 

och uppfyller sitt syfte. Respondenten anser att det mest ultimata är om man lyckas 

skapa ett event vars grundtanke är densamma men där man kan lägga till nya inslag. I 

teorin kring upplevelser menar Schmitt (1999, s. 61) att det är att föredra att man skapar 

en sinnes-upplevelse vars koncept fungerar men där man kan hitta komponenter som 

kan bytas ut och läggas till för att hela tiden förnya det i målgruppens ögon. Detta 

överensstämmer med vår respondents resonemang och vi anser att det mest 

betydelsefulla när man skapar ett eget event är att det är anpassat efter kunden och dess 

kommunikativa mål. Detta behöver inte betyda att man nödvändigtvis måste komma 

med något nytt och innovativt varje gång man skapar ett nytt event för den kunden. Har 

man skapat ett fungerande event som uppfyller de mål och syften som man strävar efter 

finns det ingen anledning att uppfinna ett nytt koncept. Ett återkommande event kan 

också vara positivt då detta kan resultera i att målgruppen känner igen det och 

återkommer till det för att deras förra upplevelse var positiv. Ett exempel på detta är 

Red Bull Flugtag, ett återkommande event som går ut på att deltagande lag ska bygga 

en flygfarkost som de ska ställa upp i tävlingen med. Detta event arrangeras varje år och 

det har gett varumärket många positiva marknadsföringstillfällen där de har fått 

möjlighet att bygga på sitt varumärke och dess image med detta event. Associationen är 

tydlig då själva flygtävlingen knyter an till varumärkets slogan ”Red Bull ger dig 

vingar”. I detta fall anser vi att det inte fanns någon anledning att vara nyskapande och 

innovativ med events innehåll fler gånger än en eftersom det redan tycks fungera då det 

lockar människor att dyka upp för att delta varje år.  

Lampel & Mintzberg (1996, s. 21) har en annan syn på saken och menar att 

skräddarsydda koncept inte nödvändigtvis är den bästa lösningen för alla kunder. 

Beroende på kunden och dennes behov kan balansen mellan skräddarsydda koncept och 

standardisering variera och de menar att företagets primära fokus bör riktas mot 

kundens behov. Vi anser att detta kan appliceras på en situation som en av våra 

respondenter beskriver. Han påpekade att event för läkemedelsbranschen, som ett urval 

av deras kunder verkar inom, till stor del präglas av hårda regleringar och bestämmelser. 

I dessa fall kan det vara användbart att man har standardiserade lösningar som man kan 

tillämpa i fall som detta så att man kan säkerställa att de regler som finns upprättade 

följs för att kunden inte ska hamna i en dålig situation. Ytterligare en respondent menar 

att deras långa erfarenhet av att anordna event har lett till att de har mycket erfarenhet 

beträffande event och hur de ska utformas för att nå målet och syftet. Därför kan det 

vara så att de i vissa fall kan ta ett koncept som de använt för ett annat företag och sedan 

applicera det på en nuvarande kund som har liknande mål och syfte med eventet.   

Vi anser, utifrån våra respondenters svar, att eventet fortfarande blir annorlunda trots att 

man använder ett koncept som redan tidigare är beprövat. Vi menar att ett koncept som 

man vet fungerar för detta specifika syfte och mål borde vara minst lika bra som ett nytt. 

Detta förutsatt att det inte finns någon önskan från företagets sida att det ska vara 

nyskapande för att man vill att kunderna ska knyta detta till varumärket. Som en 
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respondent menade; hjulet går ju aldrig att uppfinna hur många gånger som helst. Vi 

anser vidare att ett event aldrig egentligen går att kopiera eller ta från någon annan då 

det handlar om olika uppdragsgivare och möjligen olika målgrupper. Oavsett om 

innehållet och upplevelsen är densamma som ett annat event så kommer den fysiska 

inramningen och stämningen rent estetiskt vara annorlunda eftersom det är en annan 

uppdragsgivare som står bakom eventet samt att deltagarna är olika. Ett event, en 

upplevelse går inte att kopiera på samma sätt som en fysisk produkt och detta är också 

det som gör event till en bra differentieringsstrategi.  Blomqvist (2000, s. 45-46) styrker 

detta med sitt resonemang där han menar att strategier som bygger på relationer och 

servicebaserade lösningar är svårare att kopiera än en fysisk produkt.   Alltså menar vi 

att ett event aldrig kan vara exakt likadant som ett annat eftersom det alltid inrymmer 

någon form av kundanpassning oavsett om det är ett helt nytt koncept eller ett som 

redan har beprövats för ett annat företags räkning.  

6.4.1 Den fysiska miljön 
Att skräddarsy ett event handlar till stor del, enligt våra respondenter, om att använda 

den fysiska inramningen på ett sätt som speglar uppdragsgivaren och det varumärke 

som står bakom eventet. De talar om den röda tråden som är viktig att tänka på vid 

utformandet av ett event och att detta bör innefatta hela den fysiska miljön som 

målgruppen kliver in i. Aubert-Gamet (1997, s. 26) menar att den fysiska miljön är 

påtagliga komponenter och materiella riktlinjer som förmedlar varumärket och vad det 

står för till målgruppen. Samtliga respondenter menar att de lägger vikt vid den fysiska 

miljön vid ett eget event för att de anser att detta är en viktig del av helheten. Även om 

två av respondenterna poängterar att omfattningen av detta kan variera beroende på 

uppdragsgivarens budget men att man alltid försöker att jobba med den fysiska miljön i 

största möjliga mån. En respondent beskriver hur de för en kund gör om en hel lokal 

och byter ut stora delar av interiören för att hitta en sammansättning av miljön som 

resulterar i att målgruppen relaterar till varumärket. 

Studier har visat att kunder som finner miljön runt företags tjänster och produkter 

tillfredsställande också kommer att värdera dessa mer positivt jämfört med om de inte 

hade uppfattat miljön som emotionellt tillfredsställande (Bitner, 1992, s. 61). Vi anser, i 

likhet med våra respondenter, att den fysiska miljön är en viktig del av ett event och att 

en tilltalande omgivning är en betydande del av förmedlandet av ett budskap. Att miljön 

är skräddarsydd efter uppdragsgivaren och det varumärke som står bakom tror vi är en 

förutsättning för att nå ut med budskapet till målgruppen på ett för företaget fördelaktigt 

sätt. Heide et al., (2007 s. 316) anser att designfaktorer är en del av den fysiska miljön 

och menar att dessa kan vara mer estetiska såsom arkitektur, färg och stil samt mer 

funktionella aspekter såsom utformningen av miljön, skyltning och bekvämlighet. Vi 

tolkar att detta är de faktorer som respondenterna menar när de refererar till hur de gör 

om hela lokaler rent interiörmässigt. Vi anser att för att detta ska lyckas är det en 

förutsättning att företaget som skapar eventet har en tydlig bild av varumärket och vad 

det står för samt målet och syftet med eventet. Just för att den fysiska miljön har visat 

sig ha sådan stor betydelse både i teorin och bland respondenterna tror vi att det är 

essentiellt att den har en röd tråd som löper genom arrangemanget. Denna ansträngning 

vad gäller den fysiska miljön tycks vara av stor betydelse för eventets utfall och effekt 

då detta ständigt påminner målgruppen om vilka associationer de ska göra till 

varumärket.  

Heide et al., (2007, s. 316) anser även att det finns sociala faktorer i den fysiska miljön 

som påverkar. De menar att de sociala faktorerna utgörs av de mänskliga deltagarna, 
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vilket kan omfatta både målgruppen och de anställda. Två av respondenterna anser att 

personalen som arbetar under ett event har en viktig roll beträffande vad som 

kommuniceras och hur det kommuniceras till målgruppen. De trycker på att det är 

viktigt att använda rätt personal vid rätt tillfälle och en av respondenterna anser vidare 

att det är betydelsefullt att man utbildar personalen inför varje enskilt event så att de vet 

vad som ska förmedlas till målgruppen. I likhet med dessa respondenter menar vi att 

detta är av stor betydelse för det helhetsintryck som ett event ska bestå av. Om miljön är 

i samklang med varumärket beträffande utformning och estetik så krävs det att även 

personalen är det. Beroende på vad uppdragsgivaren vill förmedla genom eventet så är 

det av betydelse att personalen vet om detta så att de också kan förmedla det vidare till 

deltagarna. Vi anser även att det är viktigt att personalen har en uppfattning om hur de 

ska bemöta deltagarna under eventet i linje med varumärket. En av respondenterna som 

tryckte på personalens betydelse menade vidare att personalens egenskaper också är 

något som de tar hänsyn till vid valet av arbetskraft. Beroende på vad man vill att 

eventet ska utstråla mot kund kan det vara av fördel att använda människor som passar 

in i denna bild vad gäller kön och etnisk tillhörighet. Vi håller med om att detta kan vara 

av betydelse i vissa sammanhang beträffande speciella varumärken och event men tror 

att det oftast handlar om att hitta individer som tar till sig informationen kring 

varumärket och som har förmågan att sprida informationen till deltagarna på ett 

trovärdigt sätt. Detta går att knyta an till tidigare resonemang om att det är viktigt att 

utgå från kunden och det ursprungliga målet samt syftet med eventet. Utifrån detta bör 

personalen sedan väljas ut för att helhetsintrycket av eventet ska förstärkas.  

Vi anser att de anställda som Heide et al., refererar till i sin forskning även kan omfattas 

av de personer som bjuds in för att uppträda eller tala under eventet. En respondent 

resonerar kring kommunikation och menar att detta är en viktig del av ett eget event 

eftersom man strävar efter att välja personer vars image matchar varumärket. Vi anser 

att dessa personer är en viktig del av det helhetsintryck som ett företag vill förmedla 

genom ett event och att det är av betydelse att man även väljer ut dessa individer med 

hänsyn till varumärket och vad det står för. Heide et al (2007, s. 316) menar slutligen att 

den fysiska miljön även består av ambientfaktorer som finns i bakgrunden i den fysiska 

miljön och som de flesta människor tar för givet och inte lägger märke till förrän de 

försvinner eller det blir otrevligt i miljön runtomkring dem, till exempel temperatur och 

ljud. Ingen av respondenterna berörde dessa faktorer under studien och vi tror att detta 

kan bero på att de kan vara svåra för respondenterna att beskriva eftersom de är 

underliggande faktorer i den fysiska miljön men att detta inte behöver betyda att 

företagen som skapar eventen inte använder sig av dessa när de arrangerar ett eget 

event.  

Wakefield (1996, s. 52) menar att studier som utförts på dessa dimensioner har visat att 

den fysiska miljön i sin helhet är av stor vikt vad gäller kundens sammanlagda 

upplevelse. Han menar vidare att en tilldragande fysisk miljö kan motivera målgruppen 

att stanna kvar under en längre period. Utifrån Wakefields (1996) resonemang och våra 

respondenters åsikter anser vi att det är viktigt att se till det helhetsintryck som ett event 

ger. Varje del bör vara noga genomtänkt för att man ska uppnå eventets mål och syfte 

på bästa sätt och detta bör ge sig uttryck i de val som man gör vid utformandet av ett 

eget event.  
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7 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel besvarar vi studiens problemformulering och syfte genom att 

utifrån studiens resultat och analys omformulera den modell som vi presenterade i 

teorikapitlet. Slutligen presenterar vi förslag till vidare forskning inom 

eventmarknadsföring.   

Hur skapar företag ett eget event och vilka variabler är av betydelse? 

I början av arbetet med denna studie utgick vi från att samtliga variabler, interaktion, 

kommunikation, upplevelser, varumärket och nyskapande/unikt hade lika stor betydelse 

när man skapar ett eget event.  

Då syftet med denna studie är att analysera och öka förståelsen kring de variabler som 

är betydelsefulla när företag skapar ett eget event, har vi utifrån vår analys omarbetat 

vår ursprungliga modell kring egna event. Modellen består av de variabler vi anser är 

mest betydelsefulla när man skapar ett eget event. För att illustrera våra slutsatser följer 

vår bearbetade modell.  

 

 

När ett företag skapar ett eget event är det av betydelse att de utgår från sig själva och 

anledningen till varför de faktiskt genomför det egna eventet. Vidare är det av betydelse 

att de kommunicerar och interagerar innan eventet för att bygga förväntningar hos 

målgruppen, under eventet för att skapa en tvåvägskommunikation och därmed en 

starkare relation till deltagarna och efter eventet genom uppföljning och utvärdering. 

Upplevelsen används för att skapa en emotionell förankring till varumärket hos 

Figur 4 Betydande variabler vid skapandet av ett eget event  
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målgruppen och miljön som eventet utspelar sig i bör utformas med samtliga nämnda 

variabler i beaktande.  

Vår studie visar på att det är viktigt att utgå från företaget, som står bakom eventet, när 

företag skapar ett eget event och vi anser utifrån studien att det finns två dimensioner att 

uppmärksamma. Den ena dimensionen behandlar vikten av att ta hänsyn till företagets 

behov och preferenser. Samtidigt är det betydelsefullt att företaget har ett mål och syfte 

med det egna eventet för att man ska veta var man ska sikta. Dels för att företaget som 

arbetar med att skapa eventet ska veta vad det förväntas uppnå och dels för att företaget 

själv ska vara medveten om varför det egna eventet ska genomföras. Den andra 

dimensionen bygger på att även uppdragsgivarens varumärke ska vara centralt i 

skapandet. Genom hela eventet bör varumärket vara närvarande för att målgruppen ska 

förstå vem som står bakom det samt för att eventet ska kunna förmedla varumärkets 

image genom att aktivera målgruppens alla sinnen i en tredimensionell upplevelse. 

Dessa två dimensioner bör därför vara närvarande i eventets alla delar; interaktion, 

kommunikation, upplevelse och fysisk miljö. Därför har vi valt att inkludera båda dessa 

dimensioner i vår nya modell som utgångspunkt för hur man skapar ett eget event.   

En variabel som enligt vår studie är av stor betydelse när man skapar ett eget event är 

interaktion och kommunikation. Vi har kommit fram till att det är viktigt att utgå från 

uppdragsgivarens mål och syfte när man kommunicerar med målgruppen före, under 

och efter eventet. Utifrån undersökningen har vi sett att det är betydelsefullt att redan 

innan eventet skapa en förväntan hos målgruppen genom att interagera och 

kommunicera med den kring eventet. Förväntningar används således för att bygga upp 

ett engagemang och en vilja hos målgruppen att delta. Studien visar att det är viktigt att 

aktivera målgruppen under eventet för att skapa en tvåvägskommunikation mellan 

företaget och deltagarna till skillnad från den envägskommunikation som traditionell 

marknadsföring präglas av. Eventet ger därmed företaget möjlighet att interagera med 

målgruppen och därmed skapa en starkare relation till dem genom att göra ett bestående 

intryck.  

Det budskap företaget vill att eventet ska förmedla till målgruppen samt hur de vill 

interagera med deltagarna ligger till grund för den upplevelse som eventet är uppbyggt 

kring. Upplevelsen kan ta sig uttryck i olika former men studien har visat att det av 

betydelse att även upplevelsen utgår från företagets mål och syfte, varumärke samt dess 

image. Upplevelsen syftar till att skapa ett emotionellt band mellan målgruppen och 

varumärket genom att stimulera alla sinnen. Vi drar därför slutsatsen att upplevelsen är 

verktyget som används under eventet för att skapa och vårda relationer med målgruppen 

samt för att skapa lojalitet hos deltagarna.  

Studien visade att nyskapande/unikt inte har en betydande roll vid skapandet av egna 

event utan att det snarare är målet och syftet med eventet som styr. Vi tycker oss se att 

det istället är den fysiska miljön som har betydelse när man skapar ett event. Den 

fysiska miljön används för att spegla interaktionen och kommunikationen, det budskap 

som man vill förmedla samt upplevelsen som budskapet förmedlas genom. Det är 

viktigt att miljön speglar varumärket rent estetiskt men även vad gäller personalen som 

arbetar på eventet. Det är av betydelse att individerna utbildas i varumärket och 

bemötandet av målgruppen samt att de väljs ut med hänsyn till företaget och den image 

som eventet ska förmedla till målgruppen.    
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Modellens sista variabel är en ny komponent som genom studien visat sig vara 

betydelsefull när företag skapar ett eget event. Den behandlar vikten av att följa upp 

och utvärdera ett event efter att det genomförts och utgör den sista delen av eventets 

kommunikation. Studiens resultat visar att det å ena sidan är betydelsefullt att 

kommunicera med målgruppen genom uppföljning för att förlänga budskapet som 

förmedlades under eventet. Å andra sidan är det av betydelse att man utvärderar eventet 

efter att det genomförts för att undersöka huruvida det ursprungliga målet och syftet 

med eventet uppfyllts.  

Utifrån vår studie tycker vi oss se att det finns vissa skillnader mellan vilka variabler 

som är av betydelse när man skapar ett eget event och ett sponsrat event. Vi ser 

skillnader i uppdragsgivarens roll i eventet. Vid skapandet av ett eget event är det 

viktigt att anpassa eventet efter uppdragsgivaren medan skapandet av ett sponsrat event 

snarare handlar om att företaget bör anpassa sig efter eventet. Sponsrade event bygger 

på att företaget betalar arrangören för kommersiella rättigheter till ett event för att de 

vill synas i detta sammanhang och detta är i vår mening sammankopplat med PR. Där 

ser vi ytterligare en skillnad mellan sponsrade och egna event då det i vår studie 

framgått att indirekt kommunikation inte är en betydande del när man skapar ett eget 

event.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att eventmarknadsföring i allmänhet bör uppmärksammas mer inom 

marknadsföringsforskningen och i synnerhet egna event. Vi har genom arbetet med den 

här studien noterat att forskningen inom eventmarknadsföringen är begränsad i relation 

till den utbredda användningen av denna marknadsföringsstrategi. Vidare har vi 

observerat att egna event fått mindre uppmärksamhet jämfört med sponsrade event och 

bör därför fokuseras mer på i den fortsatta forskningen kring eventmarknadsföring.  

Vi anser likt Wohlfeil & Whelan (2005, s. 201) att den nuvarande forskningen inom 

eventmarknadsföring bör fortsätta fokusera på de variabler som påverkar skapandet av 

event. I vår studie har vi valt att fokusera på ett urval av variabler som är av betydelse 

vid skapandet av ett eget event. Vi anser att fortsatta studier kring variablerna med 

fördel kan utföras med utgångspunkt i varje enskild variabel för att få en djupare 

förståelse kring dem.  Efter genomförd studie föreslår vi att fortsatta studier kan välja att 

undersöka interna och externa event var för sig. Utifrån vår undersökning tror vi att det 

kan finnas skillnader mellan dessa två olika typer av egna event.  

Avslutningsvis anser vi, med utgångspunkt i vår studie, att den betydelsefulla variabeln, 

utvärdering och uppföljning bör få en större roll i forskningen kring egna event.  
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8 Sanningskriterier 

När man ska bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie bör man använda andra 

sanningskriterier än de man använder för att bedöma trovärdigheten i en kvantitativ 

studie. Detta på grund av att giltighet och tillförlitlighet inte går att fastställa med 

samma säkerhet när man utfört en kvalitativ studie. (Trost, 1993, s. 113) Det finns 

svårigheter med att undersöka en kvalitativ studies giltighet eftersom man inte vet vad 

man ska undersöka innan man gör undersökningen. Vidare finns det svårigheter med att 

fastställa en kvalitativ studies tillförlitlighet då att det inte finns någon möjlighet att 

upprepa samma studie två gånger. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 164-168) Johansson-

Lindfors (1993, s. 165) menar att man vid en kvalitativ metod bör undersöka studiens 

giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet.  

8.1 Giltighet 
En studies giltighet använder man för att fastställa huruvida tillräckligt med data har 

insamlats för att man ska kunna säga att den utvecklade teorin täcker nog många delar 

av det fenomen som man studerat (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165). För att uppnå 

detta i denna studie har vi försökt att få en geografisk spridning av de deltagande 

respondenterna för att undvika eventuella geografiska skillnader. Vidare upplevde vi att 

den information som vi fick under de sista intervjuerna vi genomförde till stora delar 

var lik den information som vi fått från de respondenter vi intervjuat innan. Johansson-

Lindfors (1993, s. 166) menar dock att det kan vara svårt att fastställa en studies 

giltighet och att det till stor del handlar om att forskaren ska utgå från sin egen känsla 

och intuitiva förmåga för att komma fram till detta.   

8.2 Intersubjektivitet 
Fastställandet av en studies intersubjektivitet handlar om att forskarens tolkningar ska 

godtas av de individer som deltagit i studien och av andra forskare (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 166). Vi har strävat efter att uppnå detta genom att erbjuda samtliga 

respondenter en möjlighet att ta del av den färdigställda uppsatsen. Syftet med detta är 

att respondenterna ska få se hur de har framställts i studien och framföra eventuella 

synpunkter på detta. Samtliga respondenter tackade ja till att ta del av den och verkade 

väldigt intresserade av att få läsa materialet.    

8.3 Praktisk användbarhet 
Studiens praktiska användbarhet baseras på hur arbetets resultat kan tillämpas i 

praktiken. Det finns dock vissa svårigheter för forskaren bakom en studie att fastställa 

detta då det till stor del handlar om att de som teorin utvecklats för, individer, grupper 

av individer eller organisationer ska anamma och använda den för att bättre förstå sin 

egen verklighet. (Johansson-Linfors, 1993, s. 168) Då vi i denna studie har ett 

företagsperspektiv är vår förhoppning att resultaten från denna uppsats ska kunna 

användas av de företag som anlitar eventföretag för att de ska få en bättre förståelse för 

hur man skapar ett eget event. Vidare hoppas vi att resultaten ska kunna användas av 

eventföretagen i deras arbete med att skapa egna event. 
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Bilaga 1. Intervjumall 

 

Bakgrundsfakta: 
- Lite kort om företaget 

- Vilken roll har du på företaget? 

- Hur ser din bakgrund ut, tidigare arbeten, utbildning etc.? 

- Vilka typer av event arrangerar ni? 

- Vilka typer av kunder har ni? 

Teman:  
1. Interaktion 

När vi pratar om interaktion menar vi mötet mellan er uppdragsgivare och eventets 

målgrupp.  

 

Hur arrangerar ni eventet för att stärka relationen mellan er uppdragsgivare och 

målgruppen? 

 

2. Kommunikation 

 

Hur kommunicerar man företagets budskap genom eventet, före, under och efter?  

 

Ett events budskap kan ju även spridas utanför eventet 

- Är detta något ni arbetar med? 

  

3. Upplevelser 

 

Vilken betydelse har upplevelsen vid utformandet av ett event? 

 

Hur använder ni er av upplevelser under eventet? 

 

4. Nyskapande/Unikhet 

 

Vilken betydelse har det att ett event är unikt jämfört med andra event?  

- Är det något man strävar efter vid utformandet av ett event? 

 

Hur tänker ni vid utformandet av den fysiska miljön vid ett event?  

 

5. Varumärke 

 

Vilken betydelse har varumärket vid utformande av ett event? 

  

6. Övrigt 

 

Finns det någon variabel som vi inte har diskuterat under intervjun som du tycker är av 

betydelse vid utformandet av ett eget event?  
 

 


