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Förord 
 

Vår uppsats har skrivits under våren 2010 och under den tiden spenderade vi tre månader i 

Spanien, där vi genomförde vår praktik. Det medförde att uppsatsens utformning blev 

komplicerad och vi slet oss många gånger i håret för att det skulle bli bra.  

 

Vi vill först och främst tacka Patrik Lanner & Christer Söderberg som har inspirerat oss med 

sin bok ”För 50 000 skojar vi till det lite”. Vi vill också tacka våra intervjupersoner som har 

ställt upp och som till och med har gjort detta efter arbetstid.  

Tack! Utan er hade det inte varit möjligt.  

 

 

Avslutningsvis vill vi avsluta med det uttryck som vi har anammat under uppsatsskrivandet. 

 

”Gör som ankan – var lugn på ytan och paddla utav bara helvete”  
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Sammanfattning 

 
Titel: Event – ett relationsskapande verktyg 

 

Författare: Katarina Eriksson & Maja Sollerud 

 

Handledare: Christine Tidåsen 

 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), Vårterminen 2010 

 

Nyckelord: eventmarknadsföring, relationer, kommunikation 

 

Frågeställning: Hur fungerar event som ett relationsskapande verktyg? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur event påverkar, förstärker och utvecklar 

relationen mellan företag (uppdragsgivare) och konsument (besökare). 

 

Metod: Det är en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Sex öppna individuella 

intervjuer har genomförts, detta för att ämnet skall vara helt uttömt.  

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med en bakgrund till ämnet 

eventmarknadsföring. Vidare följs detta upp av teorier angående relationer och 

kommunikation.  

 

Empirisk studie: Data är insamlad via öppna individuella intervjuer som har skett via telefon 

eller ett personligt möte med tre eventbyråer och tre företag som använder event i sin 

marknadsföring.  

 

Slutsats: Event fungerar som ett relationsskapande verktyg i den mån att det påverkar, 

förstärker och utvecklar relationer. Detta görs med hjälp av inslag, så som sinnen, som ej 

nyttjas lika frekvent i vanliga marknadsföringskanaler. Även om event är ett väl fungerande 

verktyg för att skapa relationer, krävs det uppföljning för att relationen skall hållas vid liv.  
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Abstract 
 

 Title: Event – a way to create relationships 

 

Authors: Katarina Eriksson & Maja Sollerud 

 

Advisor: Christine Tidåsen 

 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2010 

 

Keywords: event marketing, relations, communication 

 

Question: How does event work to create relationships?  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how an event affects, improve and 

develop relations between a company and its clients. 

 

Method: We have done a qualitative research with a deductive approach. We did six open 

individual interviews, to make sure the subject was completely covered.  

 

Theoretical framework: We initiate the theoretical section by describing event marketing. 

Further on we continue by giving a theoretical perspective on relations and communication.  

 

Empirical studies: Here we present data collected from open personal interviews that have 

been made by phone or in real life with three event bureaus and with three companies that 

uses event in their marketing.  

 

Conclusion: Event works as a tool to create relationships, it affects, improve and develop 

relations. Event has the possibility to use the five senses, which are not frequently used in 

other marketing channels. Even though event is well working to create relations, it is 

necessary to do a follow up to keep them alive.   
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1. Inledning  

I följande kapitel kommer det att presenteras en övergripande bakgrund till ämnet 

eventmarknadsföring och dess förhållande till bland annat kommunikation och relationer. 

Detta för att ge läsaren en bättre inblick och förståelse för hur dessa områden förhåller sig 

till varandra. 

 

1.1Bakgrund 

För att nå ut med information till en person måste det på något sätt förmedlas ett budskap som 

är av intresse för personen, samt att rätt kanal väljs. Denna budskapsförmedling kallas för 

kommunikation och definieras enligt Doyle & Stern (2006) som överföring och mottagande 

av ett meddelande. För att kommunikation skall kunna ske krävs det två parter, en sändare och 

en mottagare. Ifall mottagaren inte fångar upp meddelandet sker ingen kommunikation. 

Ansträngningarna och kostnaderna har därmed varit överflödiga. Det beror många gånger på 

att det finns ett mediebrus mellan sändaren och mottagaren som gör att budskapet försvinner 

någonstans på vägen (ibid.). Det finns olika orsaker till att brus uppstår, anledningarna kan 

bland annat vara att målgruppen inte är intresserad eller att en konkurrents kommunikation är 

starkare och därmed orsakar brus. (Dahlén & Lange, 2003) Doyle & Stern (2006) menar att 

budskap som försvinner på vägen eller inte når hela vägen fram till mottagaren är ett vanligt 

fenomen när det gäller marknadsföring. Ertzgaard (2004) anser att det är mottagaren som har 

tolkningsföreträde gällande budskapet och har denne inte ett intresse är det lätt att 

meddelandet passerar obemärkt förbi. Kommunikationsprocessen kan därmed avbrytas och 

det budskap som skall sändas ut faller istället bort. (Doyle & Stern, 2006) 

 

Kommunikationsprocessen har under den senaste tiden blivit allt svårare att ta sig igenom och 

det är inte ovanligt att budskapen avbryts under processens gång. Enligt Grönkvist (2000) 

möts en individ av många olika budskap varje dygn och det stora mediebruset som existerar 

kan förhindra att budskapen når hela vägen fram. Trots det faktum att kommunikationen får 

allt svårare att nå fram, innebär det inte att kommunikationen och budskapen som skall 

förmedlas är mindre viktiga. Kommunikationssvårigheterna resulterar istället i nya 

möjligheter för marknadsföringsbranschen att utveckla nya kanaler som på ett bättre sätt skall 

nå ut till individerna och påverka målgruppen i rätt riktning (Lanner & Söderberg, 2006). I 

takt med att samhället förändras behöver också kommunikationen ändras för att fortsätta vara 
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effektiv enligt Behrer & Larsson (1998). Vidare anser de att eventmarknadsföring är en 

marknadsföringsmetod som klarar av att möta de nya kraven i samhället (ibid.). Lanner & 

Söderberg (2006) menar i enlighet med Behrer & Larsson (1998) att mediebruset speglar vår 

vardag och med de tusentals budskap som en vanlig människa utsätts för varje dag, syns inte 

det enskilda företaget, om inte deras budskap sticker ut från mängden. Det omtalade 

mediebruset förblindar många av de budskap som figurerar bland konsumenternas 

vardagsmiljöer. Det blir därmed svårt för konsumenterna att uppfatta ett budskap på det sätt 

som avsändaren har tänkt sig. Det beror på ifall avsändaren har lyckats att utforma ett 

budskap som skiljer sig åt i jämförelse med de andra budskapen som figurerar på marknaden 

(Holger & Holmberg, 2002).  Enligt Lanner & Söderberg (2006)  är det essentiellt att hitta ett 

effektivt sätt som tar sig igenom mediebruset och direkt kommunicerar med sin målgrupp. De 

förespråkar eventmarknadsföring som ett effektivt sätt att lyckas med att föra budskapet hela 

vägen fram till sin mottagare, då eventmarknadsföring är en direktupplevd 

marknadsföringsform. Detta stöds även av Erikssons (2005) teori om att en tredjedel tar till 

sig budskapet visuellt, en tredjedel lyssnande och den sista delen kännande. Enligt Lanner & 

Söderberg (2006) har dessutom kunden ett intresse av att nås av budskapet, då denne har tagit 

sig tid att medverka på eventet.  

 

I begynnelsen av eventmarknadsförings-eran under 1990-talet genomfördes många event utan 

en bakomliggande tanke och syfte med dess kommunikation. Det ledde till att 

eventmarknadsföring fick en klang som ”festfixarjippo” istället för att ha med god 

marknadsföring att göra. Med tiden var branschen tvungen att omstrukturera och finna nytt 

fokus för att överleva på marknaden. Följaktligen blev fokus inställt på marknadsföringsbiten 

under 2000-talet. Numera arbetar företag med eventmarknadsföring som ett led i att nå ut med 

dess kommunikation till målgruppen. Relationen mellan kund och företag blev därför alltmer 

viktig för att lyckas med överföringen (Lanner & Söderberg 2006). Vidare anser Lanner & 

Söderberg (2006) att eventmarknadsföring är en relationsinriktad marknadsföringsmetod. När 

ett budskap är komplicerat förespråkar Lanner & Söderberg (2006) eventmarknadsföring, 

eftersom uppdragsgivaren direkt på plats har möjlighet att förklara och undvika eventuella 

missförstånd gentemot mottagaren. Även mediebruset är lättare att undvika, om 

uppdragsgivaren kan möta mottagaren öga mot öga enligt Behrer & Larsson (1998) och 

Grönkvist (2000). Santesmases Mestre (2002) beskriver dagens relationsmarknadsföring som 

att återgå till det förflutna, fast med dagens teknologi. Det är återigen viktigt att ha en 
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personlig kontakt för att mottagaren ständigt skall känna sig välkommen och vilja återkomma. 

Det vill säga att verkligen lära känna sin mottagare. Vidare menar Santesmases Mestre (2002) 

att det är viktigt att värna om kunden i företaget för att hålla kunden så nära som möjligt. 

Detta för att minska risken att kunden söker sig till andra företag. Ett exempel på detta är Carl 

Sewell i Dallas som Gummesson (2008) beskriver som världens mest framgångsrike 

Cadillacförsäljare. Denne försäljare har räknat ut vad varje kund är värd, mätt med tanke på 

vad kunden kommer att spendera totalt sett med inköp och service. Cadillacförsäljaren 

beskriver sin syn på sina kundrelationer med dessa meningar;  

 

”..If you’re good to your customers, they’ll keep coming back because they like you. 

If they like you, they’ll spend more money. 

If they spend more money, you want to treat them better. 

And if you treat them better, they’ll keep coming back and the circle starts again...” 

 

(Gummesson, 2008, s. 51) 

 

Marknadsföring i sig är kostsamt och eventmarknadsföring är inget undantag. Den stora 

fördelen med eventmarknadsföring är att uppdragsgivaren själv kan välja ut och bjuda in sin 

målgrupp till eventet enligt Lanner & Söderberg (2006) och Grönkvist (2000) och på detta 

sätt få mottagaren att känna sig speciellt utvald. Förhoppningen är att mottagaren skall sprida 

ordet vidare genom word of mouth, även idag kallad virusmarknadsföring tack vare att 

budskapet sprids som en löpeld. (Dahlén, 2002) 

1.2 Problemdiskussion 

Eventmarknadsföring fick sitt stora uppsving under 1990-talet och uttrycks i allt mer extrema 

former. Eventmarknadsföring är en marknadsföringsmetod som vågar tänja på gränserna och 

experimentera med nya metoder och idéer (Behrer & Larsson, 1998). Ett tydligt exempel på 

ett event som vågade sticka ut ur mängden är när eventbyrån Knock skapade ett event för 

Volvos lansering av C30:n. Volvoåterförsäljare från hela världen flögs under en 

tvåmånadersperiod in till Göteborg för att få sin första relation med bilen. Detta skedde under 

mottot ”Everything Except the Mediocre”, vilket innebar att allt som hade med bilen och 

Volvos logotyp att göra var bannlyst. Tanken med eventet var att lyckas förmedla en känsla 

av bilen med dess mervärde, trots att bilen i sig inte var på plats eller visuellt synlig. Detta 
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genomförde Knock genom att de utformade eventet på det sätt som de önskade att bilen skulle 

uppfattas[1].  

 

Att våga tänka utanför boxen och experimentera med olika marknadsföringsmöjligheter är en 

nödvändighet i dagens köpsamhälle, då alltfler produkter och tjänster liknar varandra. (Adlén, 

2005 & Kotler, 2007) Genom att marknadsföra en produkt eller tjänst som stimulerar 

människans olika sinnen ökar chanserna för att kommunikationsbudskapet skall nå hela vägen 

fram. Når budskapet hela vägen fram i den genomförda kommunikationen finns det en 

möjlighet att bibehålla känslan av samhörighet under en längre period mellan de involverande 

parterna (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2008). Rajola (2003) anser att kundrelationen är en av 

de kritiska faktorerna till företagets framgång. En stark relation bör vara intim och personlig 

och det krävs under tidens gång underhåll och aktiviteter för att bevara relationen lojal (ibid.). 

Relationen bör dessutom vara ömsesidig och det är viktigt att båda parterna intresserar sig för 

varandra. (Dahlén, 2002) Trots att en relation månne vara fungerande och ömsesidigt lojal 

behöver detta inte innebära att den är lönsam i en affärsrelaterad relation. Detta är dock viktigt 

ur ett resultatmässigt perspektiv (Ertzgaard, 2004). Kotler, Wong, Saunders & Armstrong 

(2005) anser att det är mer kostsamt för ett företag att skaffa nya kunder jämfört med att 

behålla de redan befintliga. Ertzgaard (2004) menar att en relation inte är värd att hålla kvar 

för ett företag, om den både är negativ relationsmässigt och inte inbringar pengar. 

 

”… Att inleda en relation är enkelt, men att hålla liv i en livslång relation är en kamp. En 

ständig strid för att bevara troheten, glädjen och passionen…” 

 

 (Adlén, 2005, s. 271) 

 

 Vi ställer oss därmed frågande hur fenomenet event kan bidra till att stärka relationer mellan 

uppdragsgivaren (företaget) och besökaren (mottagaren) Är event ett bra relationsskapande 

verktyg för dessa parter att använda för att förstärka och utveckla relationerna eller är det 

fortfarande enbart ett roligt jippo?  
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1.3 Frågeställning 

Hur fungerar event som ett relationsskapande verktyg? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur event påverkar, förstärker och utvecklar 

relationen mellan företag (uppdragsgivare) och konsument (besökare). 

1.5 Centrala begrepp  

Här förklaras de vanligt förekommande begreppen i uppsatsen med egna definitioner förutom 

under rubriken eventmarknadsföring, där vi har valt att använda den mest välkända 

definitionen inom den teoretiska världen.  

 

Event: 

Ett event är ett verkligt möte som kan vara allt från en mässa, show, föreställning till ett 

releaseparty för en produkt.  

 

Eventmarknadsföring:  

”Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 

ett sponsrat evenemang. ”I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras” (Behrer & Larsson, 1998, s. 18). 

 

Event byrå: 

En eventbyrå är en byrå som får i uppdrag av en uppdragsgivare (företag) att utforma ett event 

i enlighet med de mål som uppdragsgivaren har satt upp.  

 

Relation:  

En relation är ett samspel mellan två parter. Relationen kan vara mellan både fysiska och 

abstrakta parter.  

 

Uppdragsgivare (Företag/Kund):  

Uppdragsgivare är i denna uppsats den part som använder sig av ett event för att nå ut med sitt 

budskap till mottagaren.  



Eventmarknadsföring 2010 
 

6 

 

 

Mottagare (Besökare/Konsument):  

Mottagare i denna uppsats är den eller de personer som budskapet från eventet riktar sig till. 

Det är besökaren på eventet. 

1.6 Avgränsning  

- Vi har avgränsat oss genom att se till företag som är lokaliserade i Sverige. 

- Vi har valt att se på event som relationsskapande verktyg ur två perspektiv, 

eventbyråernas och företagens.  Detta för att eventbyrån har god insikt vad event kan 

tillföra i en relation och företagen som vet vad de vill uppnå med eventet och om det 

har fungerat.  

- Vi har valt att enbart se till externa event. Det vill säga event, som riktar sig till 

personer av intresse utanför företaget.  
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1.7 Disposition  

 

Kandidatuppsatsen inleds med ett introduktionskapitel 

innehållande en bakgrund till eventmarknadsföring, som vävs ihop 

med en introducerande text gällande relationer och 

kommunikation. Vidare följs det av en diskussion kring området 

eventmarknadsföring och dess förhållning till relationer som i sin 

tur mynnar ut i en problemformulering. Detta för att ge en bra 

inblick inför uppsatsens kommande kapitel. I inledningskapitlet 

redovisas även de centrala begrepp och avgränsningar som 

kommer att träda i kraft i uppsatsen.  

 

I teorikapitlet presenteras de teorier och modeller som ligger till 

grund för vidare arbete med den analytiska delen i uppsatsen. 

Detta för att ge en bra förståelse för hur de olika områdena är 

sammanlänkade, men även för att öppna upp och bredda synen.  

 

Detta kapitel behandlar vårt tillvägagångssätt för uppsatsen, vilka 

metoder vi har valt att anamma samt hur vi har uppnått validitet 

och reliabilitet. Vi ger dessutom läsaren en inblick i hur vi har 

genomfört vår datainsamling. 

 

I denna del av rapporten kommer de empiriska data, som är 

insamlad att presenteras i form av flera sammanställningar.  

 

Här sammanlänkas den empiriska datainsamlingen med de teorier 

och modeller som har presenterats i teorikapitlet.  

 

I detta avslutande kapitel besvaras vår problemformulering. 

Vi kommer även med förslag till vidare forskning.   

   

Övergripande frågeformulär, från vår empiriska undersökning.  

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Teori 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Slutsats 

Bilagor 
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2. Teori 

I teorikapitlet presenteras de teorier och modeller, som ligger till grund för vidare arbete med 

den analytiska delen i uppsatsen. Detta för att ge en bra förståelse för hur de olika områdena 

är sammanlänkade men även för att öppna upp och bredda synen 

 

 2.1 Eventets ursprung  

Marknadsföring har genom tiderna tagit olika skepnader och former och är under ständig 

utveckling. Marknadsföring kan ses som ett stort akvarium med idéer att fiska i för dagens 

och morgondagens problem. För att nya idéer och former av marknadsföring skall kunna 

utformas är det av vikt att ha god kunskap och information om både gamla och nya 

marknadsföringsidéer. Marknadsföringen sträcker sig långt tillbaka i tiden och redan under 

200-talet i Rom har det hittats handskrivna tidningar, vilka spred kunskap och information om 

den tidens händelser. Marknadsföringen har sedan dess tagit flertalet nya former för att följa 

marknadernas utveckling framåt (Frankelius, 1997).  Beroende på trender och andra aspekter 

väljs det olika sorters marknadsföringskanaler beroende på vad syftet med 

marknadsföringskampanjen är. Enligt Lanner & Söderberg (2006) kan en historisk 

tillbakablick leda till bra informationskällor för dagens hårt konkurrerande 

marknadsföringsstrategier. Lanner & Söderberg (2006) exemplifierar delvis till Jesus 

bergspredikan och antiken Roms bröd och skådespel. Genom att se till dessa historiska 

händelser kan det utläsas komponenter som används i dagens marknadsföringssamhälle. De 

talar bland annat om viktiga delar som är nödvändiga för att viss marknadsföring skall bli 

lyckad. Det vill säga att det måste finnas ett uppenbart syfte med mötet, en medveten plats 

och en tanke om att budskapet skall leva vidare efter mötet (ibid.).  

2.1.1 Nutidshistoria 

Det visar sig via en tillbakablick i historien att eventmarknadsföring har funnits sedan lång tid 

tillbaka. Begreppet fick dock inte sitt uppsving förrän under 1980-talet i USA och cirka tio år 

senare i Sverige. Eventmarknadsföringen fick sitt stora genombrott som 

marknadsföringskanal i Los Angeles 1984 då de hade hand om de olympiska spelen. Tidigare 

år hade flertalet företag sponsrat evenemanget utan att få något i utbyte. Det blev det ändring 

på under de olympiska spelen 1984 och företagen erbjöds större exponeringsmöjligheter i 

samband med spelen, vilket gynnade deras marknadsföring (Behrer & Larsson, 1998). Genom 
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att nyttja event som en del i företagens marknadsföring utvecklades det goda möjligheter för 

företagen att komma på fler kreativa möjligheter att framhäva sig själva. Företag fick efter OS 

1984 ett utbyte av att sponsra ett evenemang, beroende på vilket belopp sponsorerna satsade. 

Till eventet avtalades det i vilken utsträckning företagen fick möjlighet att nyttja eventet i sin 

marknadsföring. Traditionell sponsring tog vid den tidpunkten ett kliv från att vara enbart 

sponsring till att bli något mer och begreppet eventmarknadsföring hade därmed skapats 

(ibid.).  

 

Det dröjde ungefär tio år tills begreppet fick sitt stora uppsving i Sverige och det talades då 

ofta om storslagna fester och underhållning med mat och dryck. Händelserna förknippades 

vanligtvis med att enbart vara ett roligt jippo (Lanner & Söderberg, 2006). Det var vanligt att 

eventmarknadsföring förlorade sin poäng i marknadsföringsbemärkelse under 90-talet och att 

eventet förlorade sitt syfte med kommunikationen. Under 90-talet möttes eventbranschen av 

flertalet motgångar då det ekonomiska läget var svårt och det fanns vanligtvis inte någon 

budget för att genomföra påkostade event, som inte gav någon positiv effekt för företaget. 

Företagen, som använde sig av event, behövde därför genomföra en omstrukturering av 

eventen för att överleva. Genom ett kommunikativt strategiskt upplägg lyckades branschen att 

vända den negativt nedåtgående trenden och de kunde istället erbjuda kunderna effektiva 

lösningar gällande sitt marknadsföringsarbete. Nu är eventmarknadsföring en 

marknadsföringskanal, som används ofta av företag för att göra något annorlunda utöver de 

traditionella marknadsföringskanalerna (ibid.).  

2.2 Vad är eventmarknadsföring? 

Eventmarknadsföring handlar om upplevelsebaserad marknadsföring, som i sin tur kallas för 

tredimensionell marknadsföring och det är i själva verket marknadsföring i direktsändning. 

(Lanner & Söderberg, 2006) För att tydliggöra vad marknadsföring i direktsändning innebär 

kan det beskrivas som marknadsföring som vid ett direkt möte med målgruppen, utan hjälp av 

en annan mediekanal såsom TV eller liknande, kan hjälpa målgruppen att ta till sig budskapet 

med en förminskad mängd brus (Berglund & Boson, 2010 & Behrer & Larsson, 1998). Att 

även väva in de mänskliga sinnena när ett upplevelsebaserat event äger rum leder ofta till att 

det underlättar budskapet att nå hela vägen fram till mottagaren. Exempelvis så känner det 

mänskliga doftsinnet igen över 10 000 olika dofter och när det kopplas in i 

eventmarknadsföring blir resultatet ofta mer slagkraftigt. När de mänskliga sinnena vävs in i 



Eventmarknadsföring 2010 
 

10 

 

marknadsföringen fokuseras det inte längre på att rikta budskapet till massorna utan mer på att 

individen skall känna sig utvald och att upplevelsen i sin tur skall bli mer personlig (Hultén et 

al., 2008). Det personliga mötet ökar trovärdigheten och det kan resultera i att någon av 

parterna kan ändra sina vanor gällande köp, beteende eller attityd. Ett budskap som mottages 

direkt av en individ, är människan oftast mer mottaglig för (Lanner & Söderberg, 2006). För 

att skapa ett starkt budskap som når direkt till individen bör företagen strategiskt nyttja de 

mänskliga sinnena då alltfler individer har övergått från att se funktionsdugliga kännetecken 

hos produkten till att se den som en upplevelse (Hultén et al., 2008). Ett strategiskt drag är 

därför att marknadsföringen skall rikta sig direkt till individens hjärna och försöka erövra en 

plats där. I hjärnan finns de fem sinnena och det är de som blir genvägen in till den plats som 

företaget vill nå med sin produkt enligt Hultén et al.(2008).  

 

        Företaget                     Individen 

 

 

 

      

 

           Sinnesupplevelse  

 

 

 

 

 

Figur 1. (Sinnesmarknadsföring – en modell, Hultén et al. (2008) s. 19) 

             

Företag bör göra noggranna analyser, för att kunna nyttja de mänskliga sinnena på bästa sätt. 

Det har visat sig att när en individ kan göra en emotionell koppling till en produkt är det ett 

tecken på att budskapet har satt sig djupare hos personen. Genom att använda sig av de 

mänskliga sinnena skapas en starkare upplevelse hos individerna och de känner något 

emotionellt (Hultén et al, 2008).  

 

Event används för att kommunicera ut ett budskap genom en upplevelse, detta gör att Kotlers 

fyra P:n inte räcker till fullo enligt Forssblad & Magnusson (2009). För att komplettera 

teorierna kring de fyra P:na, till ett så pass nytt begrepp som eventmarknadsföring, har 

Forssblad & Magnusson (2009) utformat de fem E:na som mer uttrycker vad event innebär;  
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- Experiences – Att kunden skall känna ett högt upplyft värde vid 

marknadsföringskampanjen.  

- Entertainment- Det handlar om att vara lite speciell och kunna erbjuda något utöver det 

ordinära.  

- Excitement- En dos av spänning för att öka kryddan på eventet.  

- Emotions – Nyttja de mänskliga sinnena för ökad effekt.  

- Engagement – Engagera sig i kunden och visa denne intresse (ibid).  

 

Kort, koncist och i all sin enkelhet handlar eventmarknadsföring om en upplevelse, som 

bygger på bra idéer. Upplevelsen skall ha tydliga kommersiella mål och uppfylla sitt syfte 

(Grönkvist, 2000). En tydlig koppling till sinnesmarknadsföring gör att budskapen tydligare 

kan fångas av individen och eventet får en starkare genomslagskraft. Varje sinne i sig bidrar 

till upplevelsen. Genom att människan reagerar på marknadsföringskampanjen med hjälp av 

sina sinnen skapas en sinnesupplevelse (Hultén et al., 2008).  

 

Eventmarknadsföring kan förekomma i olika former och variationen inom området har blivit 

allt större och arrangemangen har blivit mer professionella och genomtänkta. (Axelsson & 

Agndal, 2005) Vanligtvis sker eventmarknadsföring genom masskommunikation då en grupp 

med intressenter nås på en och samma gång. (Behrer & Larsson, 1998) För att individerna 

som besöker eventet skall känna sig viktiga och speciella, nyttjas sinnesmarknadsföring, för 

att alla skall kunna göra en emotionell koppling och därmed få ett starkare personligt intryck. 

(Hultén et al., 2008) Fenomenet eventmarknadsföring fungerar som ett strategiskt verktyg i 

marknadsföringsbranschen, då det med sina många olika kanaler kan tränga sig igenom 

bruset. (Grönkvist, 2000) Vidare har författarna Behrer & Larsson (1998) definierat begreppet 

eventmarknadsföring som troligtvis är den mest erkända definitionen av begreppet 

eventmarknadsföring inom de teoretiska ramarna;  

 

”… Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat 

eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras...” 

 (Behrer & Larsson, 1998, s. 18) 
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2.3 Eventmarknadsföring i olika skepnader 

Enligt Berglund & Boson (2010) finns det många olika sätt att utforma ett event. Det 

gemensamma huvudmålet är att kunna erhålla möjligheten att kommunicera med en utvald 

målgrupp och exponera den produkt eller tjänst som företaget vill nå ut med.  

 

Lanner & Söderberg (2006) har delat in eventmarknadsföring i olika grupper beroende på hur 

de utformas;  

 Action Marketing – har i huvuduppgift att mötet med kunden skall ge dem ökad 

kännedom om produkten och få dem att prova den genom att ge dem ett ”sample”, 

därav kom det i branschen att kallas sampling. Då kunden har möjlighet att direkt få 

prova produkten, får även företaget möjligheten att mäta resultatet vilket inte sker i 

andra former av eventmarknadsföring.  Detta ter sig vanligen i butiksmiljö så att 

kunden genom detta kan känna delaktighet och få nys om produkten. Får dessutom 

kunden en rabattkupong vid provtillfället och använder den vid köpet, erhålls en direkt 

statistik på hur effektivt eventmarknadsföringen fungerade.  

 

 Trafikskapande Eventmarknadsföring – Detta uttryck innebär precis det som det 

ger sken av: att skapa en tillströmning av människor med hjälp av ett evenemang, 

exempelvis när Idoldeltagarna uppträdde på Eurostop i Halmstad.   

 

 Tredimensionell Marknadsföring – Detta är en relativt oanvänd typ av 

eventmarknadsföring som utförs ”in real life”. Det exempel som är mest välkänt i 

dagsläget är Gevalias genomförande av sin slogan ”När du får oväntat besök” med en 

kraschad luftballong vid Sergels Torgs fontän.  

 

 Imageskapande Event – Imageskapande Event är närliggande sponsring som innebär 

att försöka förknippas med en viss miljö eller i en viss situation där den målgrupp 

företaget vill nå ut till och på så sätt förstärka sin image. Detta går att genomföra på 

olika sätt, genom sponsring, ha ett samarbete med företag eller människor som anses 

”inne” vid denna tidpunkt. Dock är detta en tidsomfattande, krävande och dyr uppgift. 

Speciellt om det handlar om exklusiva produkter och även om det är en produkt med 

ett budskap som inte är helt tydligt (ibid.). 
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 Relationsskapande Marknadsföring – ”… Relationer bygger på förtroende, och 

förtroende växer ur möten, personlig kontakt och ur äkta engagemang…” (Lanner & 

Söderberg, 2006, s. 40) Vidare anser Lanner & Söderberg (2006) att en stor plats i 

relationsskapande marknadsföring borde upptagas av eventet. Givetvis beror det på 

vad det handlar om för utbyte mellan kund och företag och graden av hur viktigt det är 

kan variera. Innefattar relationen enbart några få kunder i företaget kan det räcka med 

ett personligt möte i månaden för att kunden skall känna sig delaktig och betydelsefull, 

eller till och med ett simpelt telefonsamtal. Denna form av marknadsföring är betydligt 

mer kostsam än andra metoder och även mer tidskrävande då det inte finns några 

genvägar till det personliga mötet (ibid.).  

2.4 Platsens betydelse 

Den plats som väljs för ett event är mycket viktig och det bör genomföras på en plats där 

målgruppen rör sig eller ha lätt att ta sig till. (Lanner & Söderberg, 2006) Enligt Andersson, 

Larsson & Mossberg (2009) vill en kund uppfatta en produkt som funktionell samt snyggt 

utformad, för att det skall ge något mervärde för denne. De attributen går även att applicera på 

ett event då dessa faktorer bidrar till helhetssynen på eventet. Ett event kan ta plats både 

inomhus och utomhus. Det viktiga är att hänsyn tages till att platsen går att anpassa till det 

som eventet har att förmedla (ibid.). Enligt Ek & Hultman (2007) är människors relationer till 

platser minst lika komplexa som relationer till människor, även om de självklart är av ett 

annat slag. Det skall inte vara svårt för målgruppen att ta sig till eventet och därför är 

tillgänglighet ett av ledorden som väger tungt när ett event planeras. Beroende på vad eventet 

skall förmedla bestäms en passande plats. Ett tydligt exempel på en plats som lockar 

allmänhetens nyfikenhet är att genomföra ett event i ett köpcentrum. Ett köpcentrum är en 

plats där det finns möjlighet att använda platsen till enskild kommunikation genom det 

personliga mötet, men även genom att utnyttja väggar och tak med vepor och annan tydlig 

marknadsföring. Ett event kan även vissa gånger bli mer lyckat om det genomförs på en plats, 

som kan tyckas vara aningen otippad för just det eventet. Det kan vara som så att eventet 

genomförs i en bergsgruva, på en kulle eller på en brygga. Viktigt är att hela tiden att se till att 

besökarna till eventet inte kommer att placeras på en plats som inte känns givande för dem. 

Det kan riskera att stjälpa eventet, istället för att höja till nya spännande nivåer (Lanner och 

Söderberg, 2006). 
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2.5 Relationer 

”… Du och jag Alfred. Ja, du och jag Emil...” 

 

Ovan nämnda citat är taget från en av Astrid Lindgrens kända barnfilmer där det vid en scen 

visar sig hur pass stark en relation kan vara emellan två personer. Scenen utspelar sig mellan 

bondsonen Emil och drängen som arbetar på gården. Tillsammans tycker de sig själva utgöra 

ett starkt team och de vill för alltid vara de två tillsammans. De har en mycket stark relation 

till varandra och deras personkemier skapar tillsammans ett starkt band. Likaså är det med 

relationer mellan personer i verkliga livet. Enligt Ertzgaard (2004) är det ofta flera faktorer 

som påverkar hur pass stark en relation kommer att bli. Det kan avgöras med personliga 

referenser, personkemi, historik eller bakomliggande strategier. I de flesta personliga möten 

där relationer uppstår, är personerna ifråga inte medvetna om dessa olika faktorer som faktiskt 

avgör hur relationen skall utvecklas. Däremot om en relation skall utvecklas inom 

affärsvärlden, är det för båda parter viktigt att vara medvetna om dessa olika faktorer innan 

själva upptakten till relationen inleds (ibid.).  

 

Enligt Gummesson (2008) består en relation av fysiska, emotionella och mentala inslag som 

speglar hur relationen ser ut. Relationer skiljer sig åt och det är svårt att generalisera hur en 

relation skall vara och därefter säga att relationen skall se likadan ut i alla förhållanden (ibid.). 

Enligt Ertzgaard (2004) är en relation i huvudsak ett samspel mellan individer och 

relationerna i sig är ofta oförutsägbara eftersom varje enskild individ uppfattar dem 

varierande och har olika preferenser. Detta kan spegla sig genom de olika värderingar som 

varje enskild part har och de avgör hur relationen uppfattas från olika håll (ibid.). Gummesson 

(2008) liknar affärsrelationen vid ett äktenskap; att det kan finnas en tillfällig förbindelse, en 

älskare och att relationen i sig kan sluta i skilsmässa. Ertzgaard (2004) anser att om det finns 

en förståelse för båda parterna i en relation och om de kan se relationen ur olika perspektiv 

finns det en större möjlighet att relationen utvecklas till en bra relation. Beroende på om 

relationen utspelar sig på ett personligt eller affärsmässigt plan skiljer de sig åt, detta på grund 

av att ändamålet ter sig annorlunda. En affärsrelation har en koppling till affärslivet och berör 

ett samspel mellan två parter gällande affärer. Huvudsyftet med en affärsrelation kan vara att 

samarbetet gynnar de båda parterna mer än vad det skulle göra för företaget om de arbetade 

själva (Ertzgaard, 2004 & Gummesson, 2008). 
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När en relation skapas mellan individer skiljer det sig åt i jämförelse om det är en privat- eller 

affärsrelation som skall uppstå. (Gummesson, 2008) När en personlig relation uppstår är 

situationen, personerna, preferenserna och historiken det som är det viktigaste. Det är dock 

faktorer som de båda parterna bortser ifrån. När det däremot skapas en affärsrelation vill den 

ena parten (företaget) se till både de personliga referenserna och även till alla andra faktorer 

som kan komma att påverka hur relationen kommer att utvecklas (Ertzgaard, 2004). Troligtvis 

har den inledande parten redan varit i kontakt med vissa faktorer från den andra parten, till 

exempel genom att företag vanligtvis laddar företagsnamn och produkter med ett antal 

värderingar med syfte att intressera dig som kund. Genom dessa laddningar kan det skapas en 

viss attraktion hos den relationssökande parten att kontakta företaget. Sedan tillkommer det 

även en direkt personlig kontakt då den part som söker sig till företaget möts av en 

företagsrepresentant som i sin tur har egna värderingar (även om han/hon företräder 

företaget), och fler faktorer blandas därmed in i upptakten till relationen. Förhoppningsvis 

ligger de värderingar som representanten från företaget har, nära till hands med de värderingar 

som företaget besitter och det blir då lättare att sammanfoga samtliga faktorer till en 

sammansatt helhet. Skillnader kommer dock alltid att existera och ibland är det nyttigt för 

företaget att ha en viss skillnad i sina värderingar då det leder till ett hälsosamt och 

konstruktivt ifrågasättande (Ertzgaard, 2004).  

 

För att en affärsrelation skall vara nyttig för båda parter är två av de viktigaste kriterierna; 

värde och förtroende enligt Ertzgaard (2004). Vidare anser Lanner och Söderberg (2006) att 

förmågan att bygga och utveckla befintliga relationer till en målgrupp är viktigare än att möta 

nya potentiella kunder. En affärsrelation som präglas av personliga inslag kan göra det 

vardagliga arbetslivet mer lättsamt för båda parter. Det är dock viktigt att ha insikt i att den 

personliga relationen inte får övertag, då det inte är den som genererar i lönsamhet. Det är det 

affärsrelationen som gör.  Vissa gånger kan den vara otrevlig och då är det viktigt för 

företaget att kunna överblicka den och se om den fortfarande står för värde och förtroende 

(Ertzgaard, 2004).  

2.5.1 Relationsskapande via event 

En eventbyrå är idag inte enbart inriktad på att leverera ett bra event i tid för uppdragsgivaren, 

utan de vill även ge denne bra valuta för pengarna enligt Lanner & Söderberg (2006). 

Ertzgaard (2004) menar att om en relation skall kunna upprätthållas, krävs det att båda parter 
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är överrens om att den relation som byggs är något som båda parter tjänar på. Genom att 

eventet byggs upp på rätt sätt erbjudes en delaktighet hos besökarna på eventet och det skapas 

starkare band mellan uppdragsgivaren och dess kunder. (Lanner & Söderberg, 2006) Dessa 

band som förstärks leder till lojalitet ur två perspektiv, både från besökaren och från företaget 

som genomför eventet. Produkt, pris och kvalitet kommer alltid att vara de viktigaste 

komponenterna, däremot kan de behöva kompletteras med andra konkurrensmedel. Relationer 

har därmed blivit alltmer värdefulla för företagen att investera i och de företag som skapar 

långsiktiga och lärande relationer kommer att nå fram till ett bättre resultat än andra. Genom 

att arbeta med lojalitet som ledord när det handlar om relationer kommer det i sin tur att 

generera till fler affärer (ibid.). 

 

Enligt Lanner & Söderberg (2006) är ett vanligt motiv när ett företag förlorar en kund att den 

personliga relationen till kunden inte är befintlig eller helt enkelt har gått förlorad. Vidare 

uttrycker sig Lanner & Söderberg (2006) så här om sina kunder;  

 

”… Vi brukar kalla dem för vänner rätt och slätt. Det är så vi vill se dem och så som vi 

hoppas att de betraktar oss. Vänner ställer upp för varandra. Vänner lurar inte varandra. 

Vänner har en bra kommunikation. Våra vänner behöver inte bara vara kunder som handlar 

av oss. Det kan också vara personer och företag som vi handlar av, eller människor som är 

viktiga för oss och vårt arbete, kanske bara genom att de ger oss råd eller tips. I det långa 

loppet skapar den här typen av relationer alltid ett mervärde…” 

(Lanner & Söderberg, 2006, s. 31) 

 

Genom att bygga upp en relation med hjälp av eventmarknadsföring, ger det även en 

möjlighet att bygga upp en stark känsla av gemenskap med företaget eller produkten, så att 

kunden aldrig funderar på att byta (Lanner & Söderberg, 2006). 

2.6  Kommunikation  

Enligt Blanco Prieto (2007) är kommunikation den huvudsakliga faktorn till att kunna 

etablera en relation. Det är därmed av största vikt att kommunikationen anpassas till 

mottagaren, då det är denne som har tolkningsföreträde. Det är dock vanligt förekommande 

att sändarna i en kommunikationsprocess råkar bortse från anpassningen av budskapet och det 

formuleras utan djupgående baktanke (Ertzgaard, 2004). Vidare menar Blanco Prieto (2007) 
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att kommunikationskanalerna är många och att det inte enbart är kanalerna som är verktyg för 

att nå ut till kunden, utan han anser även att gesterna, talet och kroppsspråket i sig är 

kommunikationskanaler som vid fel användning kan ge olika signaler.  

 

Dahlén & Lange (2003) anser att marknadskommunikationen handlar om att försöka besvara 

tre frågor: 

 

 Vilka vill vi nå? 

 Vad vill vi säga till dem? 

 Hur skall vi säga det? 

 

Svaren på de tre frågorna fås genom att identifiera den målgrupp som kommunikationen skall 

rikta sig till. Därefter är det av vikt att utforma det budskap som skall vända sig till 

målgruppen och slutligen kommunicera budskapet i rätt kanal. Därmed skiljer sig 

utformningen av kommunikationen beroende på vem budskapet skall riktas till (ibid.).  

2.6.1 Kommunikationsprocessen 

Berglund & Boson (2010) presenterar en modell av kommunikationsprocessen där det tas för 

givet att det alltid finns ett behov av att kommunicera ut ett budskap och att detta initieras av 

sändaren. Budskapet borde formuleras på ett sådant sätt att det attraherar mottagaren. Viktigt 

är även att rätt kanaler används, för att rätt mottagare skall uppfatta meddelandet/budskapet. 

Mottager rätt målgrupp budskapet och har uppfattat och attraherats av det, kan sändaren 

hoppas på en effekt av det sända meddelandet (ibid.). 

 
Figur 2. ( Kommunikationsprocessen, Berglund & Boson (2010) s. 18) 
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Om mottagaren inte fångar upp meddelandet sker ingen kommunikation, ansträngningarna 

och kostnaderna har därmed varit överflödiga och det beror många gånger på att det finns ett 

mediebrus mellan sändaren och mottagaren som gör att budskapet försvinner någonstans på 

vägen (Doyle & Stern, 2006). För att förhindra att mediebruset skall uppstå är det av vikt att 

alla delar av budskapen, som sänds ut är synkroniserade och inte sänder ut olika känslor till 

mottagaren då detta gör denne förvirrad och inte tar till sig meddelandet (Lesley, 2004). 

Vidare kan det även vara en konkurrent som orsakar större uppståndelse kring sitt 

kommunikationsbudskap och denne får därmed mer uppmärksamhet och det skapar i sin tur 

brus för det egna budskapet och det försvinner bort i mängden (Dahlén & Lange, 2003). För 

att förhindra att budskapet försvinner eller förvrängs på vägen, är det enligt Eriksson (2005), 

viktigt att ha kunskap om att människor tar till sig budskap på olika sätt. Han berättar att en 

tredjedel av oss människor är lyssnare, en tredjedel är visuella och en tredjedel är kännare. 

Det är därmed en fördel att använda kommunikation som tillfredställer alla grupperna. 

Effektiviteten av olika budskap är därmed varierande. Om det exempelvis väljs en 

kommunikationskanal, som enbart sänder ut en animerad bild tillfredställer och lockar den det 

visuella segmentet, men tappar troligen de andra två segmenten då de inte tar till sig visuella 

saker lika effektivt (ibid.). För att lyckas genomföra en tydlig kommunikation och att nå ut 

med det budskap som är intressant för kommunikatören, är det därför viktigt att se till att 

tillfredställa mottagarens behov (Berglund & Boson, 2010). Hultén et al. (2008) förespråkar 

därför effektiviteten med att använda sig av människans sinnen då ett budskap skall sändas. 

Två tredjedelar av människans sinnesceller är nämligen placerade i ögat vilket medför att 

företag som arbetar visuellt samtidigt som de tillfredställer de andra mänskliga sinnena har 

bra fördelar och utsikter för att nå fram med budskapet hela vägen till mottagaren (ibid.).  

2.6.2 Kommunikationsmål 

Marknadskommunikation går att uttrycka på olika sätt. Genom att köpa medieutrymme i form 

av en annons, sponsra ett event eller helt enkelt ha ett eget event för att uppmärksamma 

företaget eller en produkt i sig (Berglund & Boson 2010).  

 

Enligt Berglund & Boson (2010) har en kommunikationsköpare olika mål med sin investering 

och de målen kan variera. Det kan vara allt från att öka sina marknadsandelar, introducera 

företaget på en ny marknad, skapa relationer till kunden eller öka sin försäljning. (Berglund & 

Boson, 2010 & Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston & Mayer, 2006) Vidare anser Berglund & 
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Boson (2010) att om detta skall uppnås bör kommunikationsmålen vara i fokus. Berglund & 

Boson (2010) delar upp dem i tre möjliga kategorier;  

 

 Ökad varumärkeskännedom 

 Förbättrad varumärkesattityd 

 Ökad köpintention 

 

Dock är det svårt att få en människa att få upp intresset för just ett specifikt reklambudskap, 

eftersom denne utsätts för stora mängder var dag enligt Berglund & Boson (2010). Det 

motsätter sig dock Hultén et. al (2008) till viss del, eftersom om sinnena blir stimulerade vid 

exempelvis ett event står just det budskapet ut ur mängden och kunden uppmärksammar det. 

Vidare anser Berglund & Boson (2010) att för att få den enskilda kunden att engagera sig, 

krävs det ett kategoriintresse, det vill säga att personen ifråga redan har ett behov och på egen 

hand är villig att söka den information inom den produktgrupp som varan finns. Ökad 

varumärkeskännedom är därav en naturlig fortsättning i sökandet efter produkten då kunden 

börjar lägga märke till, vilka olika varumärken som finns inom den efterfrågade 

produktgruppen.  Efter att en varumärkeskännedom är uppnådd har kunden chans att ta 

ställning till huruvida deras attityd till varumärket är positiv, negativ eller rentutav likgiltig. 

Varumärkesattityden byggs inte enbart upp genom hur väl företaget lyckas kommunicera ut 

sitt budskap, utan även av egen erfarenhet och ”word of mouth” (ibid.).  

 

Berglund & Boson (2010) anser att när kunden har erhållit kunskap om varumärket samt har 

en attityd gentemot det kan ett beslut om inhandlandet av produkten eller tjänsten ske. Desto 

högre pris och beroende på hur besvärligt inköpet blir för kunden, ju viktigare blir faktumet 

att ha en stark köpintention från kundens sida (ibid.). Dock menar Falkheimer & Heide (2007) 

att många människor redan har starka åsikter om varumärket och inte bygger sina preferenser 

beroende på hur väl produkten fungerar, utan de har redan ett varumärke som de föredrar att 

köpa framför ett . Är en relation mellan kunden och företaget redan uppbyggd är det svårt att 

få kunden att byta till ett annat företag (ibid.). 

 

 



Eventmarknadsföring 2010 
 

20 

 

3.Metod 

Detta kapitel behandlar vårt tillvägagångssätt när det gäller uppsatsen, vilka metoder vi har 

valt att anamma samt hur vi har uppnått validitet och reliabilitet. Vi ger dessutom läsaren en 

inblick i hur vi har genomfört vår datainsamling. 

 

3.1 Val av ämne 

När vi satt i biblioteket och funderade på hur vår uppsats skulle se ut, snurrade det många 

olika tankar i våra huvuden. Området marknadsföring var givet, eftersom det har varit vårt 

huvudfokus de senaste tre åren under våra studier. I vissa fall har litteraturen känts gammal 

och vi ville ge oss in i något nytt. Efter en sökning i databasen HULDA på Högskolan i 

Halmstad efter marknadsföringsrelaterade böcker fann vi en bok som fångade vårt intresse. 

Boken (För 50 000 skojar vi till det lite – Lanner & Söderberg, 2007) berörde området 

eventmarknadsföring och efter att ha läst den var vårt intresse fångat. Vi valde därefter att 

fördjupa oss inom ämnet och det var så denna uppsats uppstod.  

 

3.2 Angreppssätt 

Enligt Backman (1998) och Jacobsen (2002) finns det två övergripande sätt att samla in teori 

och modeller inför en vetenskaplig rapport, genom ett induktivt eller ett deduktivt 

angreppssätt. Den induktiva ansatsen kräver helt oförutfattade meningar och att forskaren går 

öppensinnad in för ämnet. Forskaren utgår ifrån egeninsamlad empirisk data och därefter 

insamlas teorier och modeller inom området för att kunna utvärdera och utveckla den data 

som indrivits. Den deduktiva ansatsen innebär att teorier och modeller samlas in, innan en 

vidare fördjupning i området görs via empirisk datainsamling (ibid.). Vi har därmed valt att ta 

oss an en deduktiv ansats när vi skriver vår uppsats. Detta då vi anser att vi vill vara inlästa på 

området, för att kunna göra en uttömmande datainsamling. Vi kommer då att kunna ställa mer 

relevanta frågor till våra respondenter inför en empirisk datainsamling. 

 

3.3 Val av metodansats 

Det finns två generella metodansatser att välja gällande forskningsansatser, kvalitativ och 

kvantitativ. Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa metoder överlag mer öppna för att innefatta 

ny information och delar som inte är väntade inslag i uppsatsen. En kvalitativ metodansats ger 
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även större möjligheter att utrycka redovisad data i ordets form, istället för datoriserade 

nummer som representerar svarsfrekvenserna (ibid.). Svar i ordets form anser vi vara mer 

lämpad för vår forskningsansats och vi väljer därför att arbeta utefter den kvalitativa ansatsen, 

där empirisk data kan gå mer på djupet, till skillnad från den kvantitativa metodansatsen. 

Enligt Backman (1998) innehåller den kvalitativa forskningsprocessen en stor möjlighet för 

variationer och flexibilitet. I enlighet med Backman (1998) anser Jacobsen (2002) att den 

kvalitativa ansatsen ger forskaren möjlighet att få mer nyanserade data och erhåller en viss 

närhet till sina intervjuobjekt. Vi anser att vi höjer möjligheterna för att presentera ett bra 

slutresultat genom att välja en kvalitativ metodansats. Vårt slutresultat kommer att analyseras 

och diskuteras med hjälp av respondenternas svar och vi kommer därefter tydligare kunna 

komma fram till ett bra svar på vår problemformulering.  

 

Det finns även negativa aspekter med att skriva en uppsats med ett kvalitativt synsätt. I och 

med att vi söker information och är pålästa inom ämnet innan empirisk data insamlas kan 

intervjun bli speglad. Med detta menar vi att en eventuell subjektivitet kan påverka utfallet. 

Detta kallas även för intervjuareffekten enligt Jacobsen (2002). En ytterligare aspekt som kan 

ses som negativ är antalet respondenter i den empiriska undersökning som blir betydligt färre 

i en kvalitativ ansats. Dock hävdar vi att en kvalitativ ansats ger möjligheten att gå djupare in 

i en intervju och inte enbart skrapa på ytan.  

 

3.4 Litteratursökning 

Vi har sökt litteratur i databasen HULDA på Högskolebiblioteket i Halmstad, på Halmstad 

stadsbibliotek, Norrköpning stadsbibliotek, Biblioteca de Pompeu Fabra, Barcelona samt på 

Google Books, Internet. Vi började med att söka information om eventmarknadsföring i det 

inledande skedet av vår uppsats och senare utökades vår litteratursökning när vi var på det 

klara med vad vi ville undersöka. Vi har även genomfört sökningar för specifika event som vi 

anser ha relevans, att ha med i vår uppsats. Vi anser att de sekundärkällor vi hittat, har hög 

relevans för ämnet och vi har alltid försökt använda litteratur som ligger i tiden. De sökord 

som vi använt under uppsatsens gång är bland annat: eventmarknadsföring, kommunikation, 

relationer, marknadsföring och evenemang.  
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3.5 Datainsamling 

Vi har valt att göra en primärvetenskaplig empirisk undersökning i form av muntliga 

intervjuer via telefon samt ansikte mot ansikte. Detta eftersom en personlig intervju ger 

möjlighet till ett längre samtal med respondenten och har en högre grad av flexibilitet. Vilket 

vi ansåg var gynnande för att kunna erhålla så mycket information som möjligt.  

 

3.5.1 Urval och primärkällor 

Vi började vår urvalsprocess genom att skaffa en överblick över potentiella respondenter. Vi 

kom fram till att eventbyrån var den som hade störst inblick i hur eventet i sig fungerade. 

Därför valde vi att undersöka tre stora byråer som är väletablerade på marknaden, samt att de 

figurerar i större städer i Sverige och arbetar med välkända företag. För att få ytterligare insikt 

i perspektivet, hur event fungerar som ett relationsskapande verktyg, valde vi att intervjua tre 

företag som kontinuerligt använder sig av event för att marknadsföra sina produkter. Även här 

valde vi att ha företag, som är etablerade på marknaden och som även de är belägna i de större 

städerna i Sverige. Vi valde även att endast intervjua personer, som satt på en position 

relaterad till marknadsföring då våra frågor kräver en bra kunskap om hur företagen arbetar 

med just detta ämne. Anledningen till att vi stannade på tre intervjuer från varje perspektiv är 

att vi ansåg att ämnet var mättat.  

 

3.5.2 Öppna individuella intervjuer 

Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig öppna individuella intervjuer bättre när relativt få 

intervjuobjekt skall höras. Trots att öppna intervjuer är tidskrävande har vi valt denna metod 

då vårt intresse ligger i vad den enskilda individen säger. Våra intervjuer har skett muntligen 

och till största del via telefon. Detta val gjordes då möjligheten att besöka alla intervjuobjekt 

inte fanns. Då vi önskade att respondenten inte skulle kunna vinkla sina svar valde vi att vara 

förtegna om syftet med uppsatsen då intervjuobjekten inte hade bett att få ta del av det. 

(Jacobsen, 2002)   

 

Enligt Gillham (2008) är den halvstrukturerade intervjun den viktigaste formen av 

forskningsintervjuer, då den inrymmer möjligheten att ha en struktur samtidigt som en viss 

flexibilitet är möjlig. Detta resulterar slutligen i data som håller god kvalitet anser Gillham 

(2008). Vi valde att skapa ett formulär med stödfrågor som gav våra respondenter möjlighet 
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att inte enbart svara på frågan utan även kunna tala runt omkring frågan för att vi skulle kunna 

få så utvecklade svar som möjligt. Detta gav även oss tid att kunna skjuta in en följdfråga när 

vi ansåg att det behövdes. Frågorna skapades utifrån vårt syfte och vår problemformulering 

och de har även anknytning till vår teoretiska referensram. Stommen, som utgör vårt 

frågeformulär finns att ta del av i en bilaga. Nackdelen med denna intervjuteknik är att 

frågorna är öppna och detta innebär även att svaren är av samma karaktär, vilket innebär att 

tolkningsmöjligheterna blir många. (Gillham, 2008 & Jacobsen, 2002) 

 

Jacobsen (2002) anser att det är positivt att spela in intervjun, eftersom då undviks faktumet 

att intervjuaren behöver fokusera på att anteckna stora delar av intervjun och kan i stället 

fokusera på personen framför sig och på samtalet i sig.  Detta kan givetvis medföra nackdelar, 

eftersom inte alla är bekväma med situationen att bli inspelad, samt att det för intervjuaren 

medför mer arbete för att bearbeta intervjun i efterhand om inte vissa anteckningar tagits 

under loppet av intervjun. Dock anser Jacobsen (2002) att inspelade intervjuer resulterar i den 

mest kompletta formen av insamlade data. Vi har valt att spela in våra intervjuer, förutom den 

med Ulf Lesley. Alla intervjuer har spelats in i samtycke med våra respondenter. Anledningen 

till att vi valde att göra på detta sätt, var att vi ville ha intervjun så avslappnad som möjligt 

och kunna fokusera på intervjun utan att vi missade viktig information som skulle kunna 

resultera i tolkningsmissar. Under den intervju som genomfördes med Ulf Lesley och som 

inte spelades in, antecknade den av oss som inte ställde frågorna. Den intervjun var via telefon 

och intervjuobjektet var då medveten om att telefonen var inställd på högtalarfunktion.  

 

Personliga intervjuer bör enligt Jacobsen (2002) inte vara längre än en och en halv timma till 

två timmar eftersom en intervju kan vara uttröttande. Dessutom bör de inte heller vara kortare 

än trettio minuter. Jacobsen (2002) anser att det är en optimal tidsram om intervjun är mellan 

en timma och en och en halv. Våra intervjuer har ungefär hållit sig inom denna tidsram. Dock 

är det någon intervju som har blivit lite kortare. Trots detta anser vi att intervjun var relevant 

för vår studie och vi fick väl utvecklade svar.  

 

3.5.3 Intervjuer via telefon 

På grund av begränsade förflyttningsmöjligheter har den största delen av våra intervjuer skett 

via telefon. Den här metoden att genomföra våra intervjuer ansåg vi vara bättre än att få svar 
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på våra frågor via mail. Gillham (2008) menar att telefonintervjun ger mer utvecklade svar än 

vad en skriftlig intervju gör, då det är mer tidskrävande för respondenten och denne inte i alla 

fall är villig att ta sig den tid det krävs för att svaren skall bli användbara. Jacobsen (2002) 

påpekar att det positiva med att genomföra en telefonintervju är att denna metod minskar 

risken för intervjuareffekten, dock förlorar intervjuaren möjligheten att observera 

intervjuobjektet med dess kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket skulle kunna avslöja om 

denne skulle försöka undvika att ge information. Vi anser det inte finns något skäl för våra 

respondenter att behöva undanhålla eller ge oss missvisande information, då ämnet i sig inte 

är ett känsligt ämne som borde få intervjuobjektet att känna sig obekväm. De intervjuer som 

gjordes via telefon skedde på grund av tidsbrist, från antingen vår sida eller från 

respondenternas.  

 

3.6 Analys av intervjuerna 

Efter genomförda intervjuer, som även spelats in (förutom en) skrev vi ner respondenternas 

svar medan vi lyssnade på bandet. Eftersom de fanns på band hade vi ständigt möjligheten att 

återigen lyssna om det var något som förföll oklart. Banden har lyssnats av ett flertal gånger 

för att lyssna efter skillnader och likheter i respondenternas förhållningssätt till olika frågor 

samt för att kontrollera om svaren var överrensstämmande med det vi antecknat efter första 

gången. Gillham (2008) framhåller vikten av att svaren efter en intervju skall transkriberas så 

fort som möjligt för även om den finns bandad är det lättare att intervjun blir korrekt återgiven 

om det sker med intervjun färskt i minnet. Vi har samlat våra respondenters svar under tre 

huvudrubriker för att vår uppsats skall följa samma mönster och bli lätt för läsaren att följa 

med i samt att informationen har reducerats något, eftersom all information som vi erhöll 

under intervjuerna inte var relevant för vår studie. Därefter har vi ställt de data vi samlat in 

mot vår teoretiska referensram för att se om verklighetens fakta stämmer överrens med teorin 

inom ämnet.  

 

3.7 Källkritik 

Viktigt är som forskare att ställa sig kritisk till de data som är insamlad och de effekter som 

kan ha påverkat undersökningen. (Jacobsen, 2002) Det är viktigt att beakta faktumet att vid en 

kvalitativ ansats av studien är det forskaren som står för både insamlandet av data och 
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analysen. Därför är det av stor vikt att analysen görs med ett kritiskt förhållningssätt. (Kvale, 

1997) 

 

3.7.1 Primärkällor 

Primära källor erhålls enligt Jacobsen (2002) när forskaren samlar in informationen för första 

gången och går direkt till informationsskällan. Vi har vid våra intervjuer inte varit helt öppna 

med syftet av undersökningen, utan har i stället för att ställa direkta frågor försökt få 

intervjuobjektet att tala runt omkring ämnet. Vi är medvetna om att det finns en risk att vinkla 

empirin eftersom vi genomför en öppen individuell intervju. Vi anser att vi har förhållit oss 

objektiva i den utsträckning det går vid en deduktiv ansats.  

 

3.7.2 Sekundärkällor 

Kvale (1997) anser att det är av stor vikt att förhållningssättet till materialet är kritiskt. Vi är 

väl medvetna om att vissa av våra källor sträcker sig långt tillbaka i tiden. Detta bör vara ett 

område som enbart skall använda sig av uppdaterad litteratur. Vi väljer dock att låta den 

”äldre” litteraturen ingå i vår kandidatuppsats då det visar sig i senare litteratur att de hänvisar 

till den äldre litteraturens definition av eventmarknadsföring och att dess område inte har 

förändrats något under den senare tiden. Då det inte finns mycket litteratur om 

eventmarknadsföring har vi valt att även använda oss av litteratur inom marknadsföring för att 

även applicera dem till vårt ämne.  

 

3.7.3 Reliabilitet och Validitet 

För att kunna säga att vår uppsats är reliabel krävs det att den är tillförlitig och trovärdig enligt 

Jacobsen (2002). Vidare definierar Jacobsen (2002) validitet som att empirin måste vara giltig 

och relevant.  

 

Vi anser att vår uppsats är reliabel, eftersom vi har använt oss av öppna intervjufrågor där 

sedan intervjuobjektet har fått tala fritt omkring ämnet. Vi har inflikat frågor, om vi kände att 

det spårade iväg. Eftersom vi har spelat in våra intervjuer och har kunnat återlyssna på dem 

när vi skriver ner svaren, anser vi stärker reliabiliteten. Dessutom har de intervjuobjekt som 

önskat att få läsa igenom sina svar, innan vi vidare behandlat dem, fått göra detta. Därför 
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anser vi att vår studie är av hög tillförlitlighet och vi är övertygade om att vi skulle erhålla 

samma resultat om samma studie gjordes ytterligare en gång, fast med andra respondenter.  

 

Vår analys är väl jämförd med vår teoretiska referensram och vi anser att det vi har kommit 

fram till är relevant. Vi har därmed undersökt det vi avsett att undersöka. Våra frågor som 

ställts till intervjuobjekten är starkt förknippade med vår teoretiska referensram och med vår 

problemformulering, vilket tyder på en stark validitet.  
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4.Empirisk undersökning  

I detta kapitel presenterar vi de empiriska data som vi har samlat in i form av öppma 

individuella intervjuer.  

 

4.1 Upplägg av vår empiri 

Vi har valt att presentera empirimaterialet i två delar. Första delen består av eventbyråernas 

perspektiv av eventmarknadsföring, relationer och kommunikation. Den andra delen har 

samma beståndsdelar, dock ur ett företagsperspektiv.   

 

4.2 Ulf Lesley, Unify 

Vi har via telefon intervjuat Ulf Lesley som är en av grundarna och delägare i byrån Unify. 

Intervjun ägde rum den 18 maj 2010, klockan 13.00 och varade i cirka 40 minuter. Byrån 

grundades 2003 och har sedan dess arbetat med event. Unify blev utnämnda till Sveriges bästa 

eventbyrå av tidningen Resumé 2008. Den är belägen i Stockholm och har sju anställda.  

4.2.1 Eventmarknadsföring 

Enligt Lesley är eventmarknadsföring som ett personligt nätverk med direkt respons och 

direkt interaktion. Det förmedlar en känsla som är svår att applicera i andra kanaler. Det som 

gör att eventmarknadsföring sticker ut, är att budskapen blir mer levande och under eventet 

finns chansen att få förklara och möta besökarna vilket blir ett verktyg för att kunna förbättra 

interaktionen. Eventmarknadsföring lämpar sig enligt Lesley för alla företag inom olika 

branscher. Det är viktigt att utforma eventet, så att det anpassas efter målgruppen. Styrkan 

med att använda sig av eventmarknadsföring, är att kontakten blir mer personlig och det går 

att göra budskapen mer levande. Genom att använda sig av mer levande budskap, blir det 

lättare att förmedla en känsla och värde av eventet.  

 

Lesley anser att premisserna är olika när kunderna (uppdragsgivarna) väljer en eventbyrå 

eftersom de styrs av olika motiv. Ibland väljer de en byrå bara för att de är kända, medan de 

med mer eftertanke väljer en byrå som är mer införstådd i kommunikation och relationer, det 

vill säga någon som förstår affären och kommunikationscirkeln. För uppdragsgivaren är det 

viktigt att byrån kan sätta sig in i kundtänkande och strategier och att de dessutom har 

kunskap om hur kontakter skapas.  
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Lesley anser att platsen är av betydelse när ett event skall genomföras. Det är målgruppen 

som avgör vart eventet skall hållas. Är det exempelvis en grupp som skall framhävas och få 

känslan av att vara viktiga föreslår han att eventet skall hållas på en mer exklusiv plats. Är det 

däremot ett företag som skall hålla ett event, som har haft vissa ekonomiska svårigheter under 

lågkonjunkturen kan det vara lämpligt att visa förståelse och att man är på samma sida och då 

genomföra eventet i mer ekonomisk anda, till exempel i egna lokaler för att hålla kostnaderna 

nere. 

4.2.2 Relationer  

Lesley anser att det är svårt att särskilja en personlig relation och en affärsrelation.  Båda 

relationerna måste skapas, underhållas och förstärkas under tidens gång. Lesley ger ett 

exempel att under en pågående affär är det många saker som bör respekteras mellan parterna. 

Allt kan dock inte skrivas ner i kontraktet. I kontraktsskrivningen avgörs hur pass bra 

affärsrelationen är. Kan de båda parterna lita på varandra till fullo, förstärks även relationen. 

Lesley anser även att det är lättare att behålla de befintliga kunderna då de vet hur byrån 

arbetar och vad för slags event som fungerar för dem.  

 

För att en relation skall inledas från Unify’s sida är det viktigt att få bra information om hur 

kunden (uppdragsgivaren) tänker, hur deras affärsprocesser ser ut och vad de har för mål med 

samarbetet. Det är viktigt att de är på samma sida och att de fungerar i symbios med varandra. 

För att bibehålla en relation är det viktigt att den ger en långsiktig ekonomisk marginal och 

Lesley framhåller speciellt att uppdragsgivaren måste kunna ta kommunikationen seriöst. 

Detta eftersom byrån måste ha tid och resurser för att kunna göra ett bra event och finns inte 

den möjligheten är byrån inte intresserad.  

 

Lesley anser att eventmarknadsföring är ett av de bättre verktygen för försäljning och 

påverkan, eftersom det leder till att skapa och förstärka relationer. Anledningen till att 

relationer skapas är den trovärdighet och de personliga möten som uppstår via eventet då 

personerna kan konfronteras på plats och inget onödigt brus uppstår.  

 

Unify engagerar sig ständigt med att underhålla relationerna med sina befintliga kunder 

(uppdragsgivare). De arbetar kontinuerligt med varandra i eventets projektgrupper och Lesley 

framhåller att det gäller att förstå företagets situation för att kunna få något bra genomfört. 
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Det gäller därmed att hänga med i företagets svängar och kanske komma med input för att 

hjälpa uppdragsgivaren att gå framåt för att kunna skapa något bra tillsammans.  

4.2.3 Kommunikation 

Enligt Lesley tar det i genomsnitt 6-9 månader att planera inför ett event. Det är ett tydligt 

bevis på att det krävs god planering för att kommunikationen under eventet skall fortlöpa bra. 

Kommunikation i eventmarknadsföring innebär inte bara muntlig kommunikation utan då 

marknadsföringskanalen är såpass komplex är det viktigt att tänka på alla saker som 

kommunicerar, som till exempel platsen.  

 

Lesley anser att det är oerhört viktigt med en bra kommunikation till målgruppen då det gäller 

att tillfredställa målgruppens behov på eventet. Det gäller att finna de punkter hos målgruppen 

som gör att de väljer att både anmäla sig och närvara vid eventet, få något nyttigt och 

intressant utav det och att det slutligen genererar i att konsumenten vill komma tillbaka. Har 

personerna väl tagit sig till eventet, har man besökaren själv utan konkurrenter i cirka tre 

timmar och Lesley uttrycker det som helt fantastiskt, eftersom inget onödigt brus finns. Då 

finns en möjlighet att sälja allt. Där finns kollegor, som bemöter dem med positiv anda och de 

har även möjlighet att svara på frågor. För att ytterligare förstärka, säger Lesley att allt detta 

är nästan osannolikt bra, förutsatt förstås om du får dit dem. Unify’s mål är att skapa ett event 

som uppdragsgivaren uppskattar och likaså den målgrupp som eventet riktar sig till. Det skall 

även påverka besökarna i rätt riktning, så att uppdragsgivaren kan visa att eventet har gett 

resultat och att pengar har tjänats. Lesley framhäver även vikten av att det faktiskt skall ha 

varit underhållande. 

4.3 Stefan Kits, Knock 

Vi har via en telefonintervju talat med Stefan Kits som är Production Manager på byrån 

Knock 2010-05-19 kl 19.00 och intervjun varade i cirka en timma.  Byrån har funnits sedan 

1998 och med tiden har det utkristalliserat sig att de skall arbeta med eventmarknadsföring. 

De är ett litet tight team och deras kontor är beläget i Stockholm.  

4.3.1 Eventmarknadsföring 

Enligt Kits är eventmarknadsföring och dess bransch svår att förklara då det är en väldigt 

omfattande marknadsföringskanal. Det finns många olika aspekter att se till som berör och 

påverkar ett event. Branschen handlar mycket om att vara cool och flashig, men det är viktigt 

att ta hänsyn och förstå att det har gått från att vara en kul fest till att vara en strategi. Kits 
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säger att det finns ett bra ord som till stor del kan sammanfatta vad eventmarknadsföring är. 

Det han talar om är varumärkesupplevelser. Vidare definierar Kits och eventbyrån Knock ett 

event som;  

 

”…Event, is in our perspective, any kind of action to bring the brand into reality. We produce 

brand experiences for international as well domestic clients regardless of location…” 

(Stefan Kits, personlig kommunikation 19 maj, 2010) 

 

För att tydliggöra vad eventmarknadsföring handlar om talar Kits vidare om att de skapar 

tredimensionella miljöer där Knock försöker få målgruppen och företaget att spela samman. 

Beroende på kund (uppdragsgivare) och uppdrag behöver de utforma olika sorters 

erbjudanden för att tillfredställa de mål och syften som finns med ett event. Knock arbetar för 

att alltid kunna leverera ett bättre event än det senast genomförda. Enligt honom skulle det 

många gånger kunna vara enkelt att använda en redan befintlig mall för att genomföra ett 

event igen, men Knock använder sällan samma event en gång till, även om det skulle vara 

tidsbesparande. De ser på ett event som en utmaning och vill alltid arbeta hårt för att kunna 

prestera bättre än senast genomförda arbete.  

 

Kits talar även om hur viktigt det är att kunna applicera värden på ett event som en produkt 

eller tjänst innehar. Han exemplifierar värden med den nya releasen av Volvo S60 som riktar 

sig till en yngre och coolare målgrupp. Han talar om att det är viktigt att försöka implementera 

och förstärka de budskap och värden som releasen skall signalera på alla plan. Värdena 

behöver dock inte i verkligheten vara exakta avbilder av vad som står på pappret. Skall en 

produkt som smakar jordgubbe släppas, behöver det inte spridas en doft av jordgubbe i 

lokalen utan det kan spridas andra värden som förknippas med just jordgubbar. Kits anser att 

det är viktigt att arbeta med människans alla sinnen, när det handlar om event för att involvera 

alla typer av personer, om de får känna, smaka och dofta förhöjs känslan avsevärt.   

 

Vidare talar Kits om att platsen för ett event är av allra högsta grad viktig och att det kan vara 

väldigt effektfullt att använda sig av platsen som ett kommunikationsmedel. Han säger att 

byrån arbetar väldigt mycket med att skapa en effekt av att ha eventet på en viss plats. Finns 

inte den platsen som de söker, får de helt enkelt skapa den själva. Det vill säga, att om de vill 
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ha en tropisk djungel i Globen, får de se till skapa den miljön. Han anser att platsen är 

effektfull just för att den kan hjälpa till att skapa den ”stora” levande känslan för besökaren.  

 

4.3.2 Relationer 

Kits talar om att relationen till deras kunder (uppdragsgivare) nästan alltid är avslappnad och 

inte konstlad. De arbetar i ett litet team på byrån och tack vare att de håller en tight och 

familjär känsla känner sig kunderna många gånger välkomna och avslappnade tillsammans 

med dem. Genom att kunna erbjuda en närhet till de befintliga kunderna skapar de naturligt en 

bra relation sinsemellan.  

 

När Kits talar om befintliga och nya kunder (uppdragsgivare) berättar han att alla kunder är 

lika viktiga för dem. Givetvis finns det de kunder som är mer populära att arbeta med och 

vissa av deras kunder har de arbetat med i flera år, vilket har förstärkt relationen dem emellan 

och de värdesätter dem därmed högt. Knock har aldrig varit ute och marknadsfört sig själva 

för att locka till sig nya kunder, utan kunderna har alltid kommit till dem.  När kunderna har 

sökt sig till dem är det av stor vikt att vårda relationen och bemöta kunderna på ett bra sätt.  

 

Vidare talar Kits om att deras relation till mottagaren inte existerar i den utsträckning som 

relationen till kunden (uppdragsgivaren) gör. Om de skall genomföra ett event och inte har 

kunskaper om målgruppen som de skall bjuda till eventet anlitar de en annan byrå som har 

god kunskap om hur målgrupperna ser ut. De anställda på Knock vill själva vara anonyma 

inför besökarna på eventet och inte utgöra någon speciell roll när eventet äger rum. De som 

byrå skapar därmed inte några direkta relationer till mottagaren när eventet väl genomförs 

genom att de själva interagerar med besökarna. Enligt Kits gäller det att kunna slappna av och 

vara vanlig men ändå kunna skilja på en affärsrelation och en personlig relation. Han säger att 

det finns många likheter mellan de båda relationerna, men att det i en affärsrelation gäller att 

vara lite mer vaksam över sitt beteende och sköta det snyggt. Vidare anser Kits att eventet i 

sig skapar relationer i allra högsta grad, när de väl genomförs, då byråns kund har möjlighet 

att möta mottagaren in real life. För att bibehålla relationerna är det viktigt med olika sorters 

uppföljning för att veta hur eventet har lyckats. 

 

Vidare talar Kits om eventmarknadsföring överlag och hur det går att applicera på olika 

sorters marknader. Han anser att alla företag borde överväga att använda sig av 
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eventmarknadsföring då det ger väldigt bra effekt. Han menar att det visar på bra effekt då 

känslan för budskapet höjs då alla sinnen kan kopplas in och att det oftast är någon del av 

eventet som passar besökarna. Exempelvis kan en person som besöker eventet vara väldigt 

intresserad av artisten som uppträder och en annan person kan vara intresserad av 

storbildslösningarna. Om de lyckas få de besökarna till eventet genom en säljande och 

attraktiv inbjudan kommer de troligtvis att fånga besökarna. Genom att fånga besökarna via 

någon av de kanaler som de erbjuder, under eventet kan leda till att bättre relationer skapas. 

Om någon som har fått en inbjudan inte dyker upp på eventet, trots en attraktiv och säljande 

inbjudan, hade de antagligen ändå ingenting att hämta där, anser Kits.  

 

Event är troligtvis inte lämpligt för alla företag, likväl som att det inte är lämpligt för alla 

målgrupper. Det är viktigt att det kan skapas ett bra koncept för att ta hänsyn till målgruppen 

och uppdragsgivaren. Målgruppen kan ta emot budskap olika bra enligt Kits. Han tror att unga 

och trendiga människor är lättare att arbeta med när det gäller event, då de är mer ”inne i 

svängen”, vana minglare och de förstår konceptet.  

4.3.3 Kommunikation 

Enligt Kits är event en slagkraftig kanal för att stå emot kommunikationsbruset som kan 

uppstå. Eftersom event kan använda sig av flera kanaler kan de på en och samma gång nå 

väldigt många personer. I jämförelse med traditionell media kan eventmarknadsföring lättare 

stå emot bruset. I vanliga media är det många saker som kan förhindra att budskapet når hela 

vägen fram, vid exempelvis radiosändningar kan det vara som så att mottagaren inte får in rätt 

kanal eller att mottagningen till radiokanalen är dålig. Tack vare att bruset inte är lika stort 

under eventet fångar mottagarna budskapet lättare.  

 

Kits kopplar återigen samman eventets olika komponenter som underlättar för budskapet att 

nå hela vägen fram. Event handlar om hela koncept och det är inte enskilda komponenter som 

skapar kommunikationen utan kombinationen av dem. Återigen spelar sinnena en oerhört stor 

roll, när det handlar om kommunikationen, att få budskapet mer levande gör det mer 

”lättillgängligt” för besökaren. Platsen kopplas ihop med kommunikationen, trots att det är en 

tyst kommunikation sänder den ändå ett starkt budskap till mottagaren.  

 

Vidare talar Kits om kommunikationen som de har med sina kunder (uppdragsgivare). Han 

talar om att de inte för en formell kommunikation med sina kunder, utan att de arbetar med en 
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mer tillbakalutad metod. De väljer att välkomna sina kunder till byrån och få dem att bekanta 

sig med den miljö som de arbetar i och få dem att känna sig naturliga i miljön. Han talar om 

att de har en avslappnad kommunikation och att det kan vara det som gör att samtalen dem 

emellan är utan större problem.  

4.4 Niclas Winterquist & Marcus Wennergren, Fredag Event 

Vi har via personligt möte intervjuat Niclas Winterquist, VD och Marcus Wennergren, 

produktionsledare från eventbyrån Fredag Event. Intervjun ägde rum den 20 maj 2010, 

klockan 15.00 och den varade i cirka en timma. Byrån har varit verksam sedan 1999 och hette 

då Dahlgren och Winterquist, de bytte namn till Fredag Event år 2004.  

4.4.1 Eventmarknadsföring 

Enligt Wennergren handlar eventmarknadsföring om mötet mellan konsumenten och 

produkten. Det gäller inte bara på informationsbasis, utan det rör sig om en 

tvåvägskommunikation. Winterquist instämmer och fyller i med att det handlar om att man 

ger konsumenten en möjlighet att uppleva produkten med alla sinnen och därmed erbjuds 

kunden en större upplevelse. Vidare talar Winterquist om att event innehar styrkor som det 

personliga mötet, där det finns möjlighet att få direkt respons. Det primära mötet har därmed 

stor slagkraft. Utöver det talar han även om att eventmarknadsföring handlar mycket om att få 

förståelse för hur kommunikationen fungerar. Erhålls en förståelse för kommunikationen kan 

en bättre återkoppling ske till produkten under eventet. Vidare berättar Wennergren och 

Winterquist om byråns värderingar som innebär att de skall vara ärliga, lojala och att de 

önskar att arbeta långsiktigt med sina kunder. De försöker applicera en prestigelöshet mot 

medarbetare, kunder och slutligen mot slutkonsumenten.  

 

Vidare talar Wennergren om vikten att överträffa uppdragsgivarens (kundens) förväntningar. 

Det är Fredag events huvudsyfte och mål när de genomför ett event. Han talar om att de utgår 

ifrån kundens mål när de skapar ett event. Genom att de levererar ett bra event, skapas det 

vissa gånger ringar på vattnet och eventbyråns namn blir aktuellt, dock är aldrig ändamålet 

med eventet att framhäva sig själva som eventbyrå. fredag event innehar en mycket anonym 

roll när själva eventet genomförs och de arbetar flitigt med att framhäva kunden under hela 

eventet säger Winterquist.   
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Vidare kopplas även platsen in i diskussionen kring eventmarknadsföring och Winterquist 

talar om de naturliga flöden som kan uppstå på vissa platser. De olika flödena kan erbjuda 

goda möjligheter att sända ut budskapet på ett bra sätt.  Det är viktigt att se vad de olika 

platserna kan erbjuda och vad de faktiskt innehåller. Exempelvis kan ett event som genomförs 

i ett köpcentrum generera i bra flöden. Det är inte alltid lämpligt för alla sorters budskap och 

platsen måste därför anpassas beroende på vad som skall kommuniceras. 

 

Niclas Winterquist berättar att Fredag event har som mål att hjälpa sina kunder med deras 

affärer genom upplevelsebaserad marknadsföring. Han berättar vidare att de förutom med 

eventdelen hjälper uppdragsgivaren med sponsring, annonser och andra helhetslösningar.  

4.4.2 Relationer 

Wennergren och Winterquist talar om byråns värderingar och nämner att de arbetar 

långsiktigt med sina kunder och att de alltid försöker arbeta med en viss prestigelöshet. De 

befintliga kunderna anser Winterquist vara bra att behålla, eftersom de genererar tillväxt i 

byrån, då de redan har upprättat en bra relation. Vidare krävs det även aktivt arbete för att 

skaffa nya kunder för att få en bra mix i kundbasen. Winterquist säger även att det sägs att det 

är lättare att lyckas med merförsäljning på redan existerande kunder, men att det inte alltid är 

så. Detta eftersom kunden (uppdragsgivaren) redan kan vara mättad och det därför kan vara 

bra för byrån att få in nya kunder att arbeta med.  

 

Wennergren talar sedan om att det är viktigt, att nya kunder (uppdragsgivare) får ett bra 

intryck från början av byrån. Har inte kunderna förtroende för byrån, blir det inte heller någon 

affär. Han framhåller att det finns kunder där relationen är mer personlig och andra som är 

mer fokuserade på affärsmål och business, men relationen hålls ändå på en bra nivå. 

Winterquist anser att det är lika viktigt att ha en bra relation till uppdragsgivaren liksom det är 

att skapa ett bra event. Han anser att en personlig relation och en affärsrelation kan hänga 

ihop. Det gäller bara att kunna skilja på sak och person. Det måste kunna gå att se det 

personliga och man måste kunna skilja det från affären. Winterquist anser att man aldrig får 

bli personlig, om man inte kan leverera i affärstillfället. Han exemplifierar med att om 

konkurrenten levererar ett bättre resultat och kunden (uppdragsgivaren) är en personlig vän, 

fungerar det inte att hålla detta emot denne eftersom konkurrenten i detta fall är bättre. Därför 

måste byrån kunna se det affärsmässiga i den situationen, om det är det bättre för kundens 

produkt. Eftersom en bra affär alltid skall resultera i en bra relation samt ett lyckat event.  
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Vidare säger Winterquist att de inte har någon rangordning när det gäller deras kunder. Det 

viktigaste för dem är att ha kunder som förstår vad det är de köper och är insatta i 

upplevelsebaserad marknadsföring. Det är även viktigt att kunderna (uppdragsgivarna) förstår 

vad Fredag event kan erbjuda som byrå. För att få kunderna att vilja komma tillbaka 

engagerar sig Fredag event genom att de försöker träffa kunderna så ofta som möjligt om det 

inte fungerar håller de kontinuerlig kontakt via mail eller telefon säger Winterquist.  

 

Både Wennergren och Winterquist anser att event kan skapa bestående relationer till 

slutkonsument. Winterquist poängterar att hur bra kommunikationen än är, kommer det alltid 

att finnas någon som är bättre. Det går vid eventet att ge ett bra första intryck av produkten 

och företaget till slutkonsumenten, men det måste hela tiden fortgå ett arbete för att detta 

första intryck skall bibehållas. Det sker genom kontinuitet och känsla. Det vill säga att det 

skapas en bra känsla genom att slutkonsumenten får uppleva, känna och ta på produkten, 

vilket genererar i mer än bara vanlig varumärkeskännedom, sammanfattar Winterquist.  

 

4.4.3 Kommunikation 

Event kommunicerar genom att erbjuda upplevelser enligt Winterquist och det kan på det 

sättet stå sig mot bruset bättre än andra marknadsföringsmetoder, detta då fler kanaler kan 

användas samtidigt. Winterquist betonar att det visuella är av otroligt stor vikt då 

konsumenten idag handlar med ögat och utöver det gärna vill se, känna och lukta på 

produkten. Han anser att det är detsamma i ett event då det är viktigt att kunna förmedla 

budskapet på bästa sätt, vilket innebär att det är helhetsintrycket av eventet som måste gå 

samman med vad varumärket eller produkten vill kommunicera ut i sitt budskap för att det 

skall vara effektiv kommunikation. Det räcker inte enbart med att dela ut ett prov av 

produkten, utan Winterquist betonar att event handlar om en helhetsupplevelse. Han talar 

även om att han ser en negativ utveckling i eventbranschen, i den bemärkelsen, att event 

börjar bli en relativ vanlig form av marknadsföring och den skapar inte lika lätt 

uppmärksamhet om inte byrån hela tiden tar det ett steg längre. Om ett event genomförs i ett 

köpcentrum där det är vanligt att event genomförs är det svårt att få kommunikationen att gå 

förbi bruset då personerna som besöker centret har en tendens att inte uppmärksamma dem 

längre. Det är därför viktigt att sticka ut, då kommunikationen idag börjar bli likriktad enligt 

Winterquist.  
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Beroende på vad budskapet med eventet skall vara kan det ibland krävas komplettering med 

andra marknadsföringskanaler enligt Winterquist. Han anser att om det är en nylansering av 

en produkt, finns det ett behov att nå en större frekvens och då räcker det inte enbart med 

eventmarknadsföring, eftersom eventet i sig når för få människor. Då kan ett komplement 

genom TV och radio behövas, för att folk skall få upp ögonen för produkten, även för att 

skapa varumärkeskännedom hos många personer samtidigt. Winterquist trycker dock på att 

det parallellt med dessa metoder behövs eventmarknadsföring för att produkten också skall få 

upplevas och sampling kan då vara ett bra komplement. Finns det redan en hög 

varumärkeskännedom och om uppdragsgivaren enbart vill utveckla en viss produktlinje med 

en ny smak, kan sampling vara tillräckligt, om det sker i rätt forum. Förhoppningen är sedan 

att rätt målgrupp tagit del av budskapet och sprider det vidare.  

 

Wennergren talar om att många event är tillkrånglade och svåra ur mottagarsynpunkt att 

förstå. Därför är det viktigt att ”keep it simple to get” som Wennergren uttrycker det. Det 

måste vara lättförståeligt för att produktens budskap skall kunna nå målgruppen. Detta hjälper 

eventmarknadsföring till med, eftersom konsumenten kan smaka, känna och uppleva 

produkten till fullo. Winterquist påpekar att det är viktigt att sätta sig in i mottagarens 

perspektiv. Det vill säga att ha förståelse för hur mottagaren uppfattar platsen, företaget 

(uppdragsgivaren) och ifall eventet i sig är trovärdigt. Det får ej kännas konstlat eller 

påtvingat för mottagaren, speciellt inte om de har gjort ett aktivt val att deltaga på eventet.  

 

Winterquist anser att det finns vissa företag som lämpar sig bättre för eventmarknadsföring än 

andra. Han anser att de företag som vänder sig direkt till slutkonsumenten är bättre lämpade, 

då de kan ge konsumenten en möjlighet att få uppleva och prova produkten, vilket leder till en 

bättre effekt för företaget. Han exemplifierar med en fotbollsprodukt. Sker eventet på en 

fotbollsarena där företaget sponsrar laget som spelar och riktar produkten till de 

fotbollsintresserade, anser han att det blir lyckat. Där befinner sig då personer som är 

intresserade av fotboll.  Genom att synas vid rätt tillfälle och där den rätta målgruppen 

befinner sig, leder till att konsumenten är mer mottaglig för budskapet just då.  
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Här presenteras empiridel två.  

 

 

4.5 Alexandra Sjöholm, Diageo Sweden AB 

Vi har intervjuat Alexandra Sjöholm som är sälj – och marknadskoordinator på Diageo 

Sweden AB i Stockholm via telefon 2010-05-21 kl 16.00. Intervjun varade i en timma och en 

kvart. Diageo är världens största spritföretag som distribuerar sprit. De säljer både till 

grossister och till Systembolaget.  

4.5.1 Eventmarknadsföring 

Sjöholm inleder intervjun och berättar övergripande om hur Diageo arbetar med 

marknadsföring. De använder sig av viss annonsering i grossisttidningar, TV-reklam, 

Smirnoff Visibility Outlet samt event. Ett av deras mest kända varumärken som de arbetar 

med är Captain Morgan. Sjöholm valde att utgå från det varumärket när hon exemplifierade 

sina svar, eftersom de arbetar mycket med event i samband med den produkten. 

 

Sjöholm säger att de använder event eftersom det är en bra marknadsföringskanal då det 

bygger upp en känsla kring produkten som är svår att förmedla lika tydligt med någon annan 

marknadsföringskanal. Något som kan vara en nackdel med ett Captain Morgan event är när 

en konsument (mottagare) redan har upplevt eventet eller inte uppskattar det. Detta kan leda 

till negativa inslag under kvällen, säger Sjöholm. Vidare anser Sjöholm att det finns flera 

fördelar med att använda sig av event, hon säger att det bland annat är lätt att leka med det 

visuella och lyckas skapa ett attraktivt event och därmed intressera besökarna (mottagarna). 

Sjöholm tror att besökarna enbart tycker att eventet är ett kul jippo. Hon anser dock att det 

ligger mer strategi bakom ett genomfört event från Diageos sida och att besökarna omedvetet 

tar till sig budskapet. Det bygger hon på de mätningar Diageo genomför efter eventen, de kan 

där se hur många flaskor som har gått åt i baren och sedan räkna ut hur många drinkar som 

har beställts och betalats. Utifrån dessa data kan de sedan räkna ut kostnadseffektiviteten och 

se vad eventet har frambringat.  
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4.5.2 Relationer 

Sjöholm talar om inställningen Diageo har, när de riktar sina event mot slutkonsumenten och 

hon säger att alla parter är intressanta för dem. Hon framhåller att de redan befintliga 

konsumenterna, det vill säga de som redan dricker Captain Morgan, är viktiga för dem för att 

de skall känna uppskattning. Det huvudsakliga målet med eventet är att de som aldrig har 

provat den alkoholhaltiga drycken skall få prova på den och förhoppningsvis få mersmak.  

 

Trots att Diageo har en väldigt bra och avslappnad relation med sin eventbyrå framhåller 

Sjöholm att det finns vissa skillnader mellan en personlig relation och en affärsrelation. En 

affärsrelation innebär vissa resultatkrav. Enligt Sjöholm kan inte deras eventbyrå förvänta sig 

att få fortsatta uppdrag om de inte levererar så som Diageo har förutsatt. Sjöholm för samtalet 

vidare om relationen som Diageo har till slutkonsumenten och talar om att den är vag. När 

Diageo genomför ett event vill de inte i första hand marknadsföra Diageo som företag utan 

deras huvudfokus är att se till att introducera och skapa relationer mellan Diageos varumärken 

och slutkonsumenter. Genom att arrangera ett event, vill Diageo öka attraktionen och intresset 

för produkten. Detta genererar förhoppningsvis i att slutkonsumenten relaterar bättre till 

produkten. Sjöholm talar om att många personer kan ha förutfattade meningar om produkterna 

och att Diageo genom ett event vill motbevisa ryktena och därmed skapa en positiv känsla. 

Eventet är alltså huvudsakligen fokuserat på att skapa en relation mellan slutkonsument och 

produkt/varumärke, istället för att skapa en direkt relation till Diageo som företag. Enligt 

Sjöholm resulterar ett event i flera olika sorters relationer och enligt henne är alla relationer 

som skapas enbart i positiv bemärkelse.  

 

4.5.3 Kommunikation  

Sjöholm anser att event är en bra kommunikationskanal, eftersom det går att väva ihop många 

kommunikationsmedel vid ett och samma tillfälle. Det är kombinationerna av det visuella, 

platsen, personliga mötet och upplevelsen som gör eventet till ett attraktivt koncept och 

därmed kan ta sig igenom bruset lättare. Hon talar vidare om att Diageo använder sig av andra 

kommunikationskanaler utöver event, såsom TV-reklam, för att nå ut till fler personer. 

Sjöholm berättar om deras TV-reklam för Captain Morgan där det alltid i slutskedet är en man 

som sätter upp sitt ben på en tunna. Denna gest kommer ursprungligen från loggan som 

pryder den alkoholhaltiga drycken. Den rörelsen återspeglas även i eventen, då besökarna ofta 

kommer fram och vill ta bilder i piratmiljön och de väljer att göra samma pose som kaptenen. 
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Den tydliga posen med benet på tunnan återspeglas även bland deras sociala medier. Detta är 

väl synligt bland annat på Facebook, där Captain Morgan har en egen grupp. I den gruppen 

kan de intresserade personerna skicka in bilder föreställande sig själva utklädda till Captain 

Morgan och nästan alltid förekommer det typiska ”benet på tunnan”. Sjöholm påpekar därmed 

att deras kommunikation är integrerad och att de olika kanalerna är synkroniserade och 

utsänder samma budskap.  

 

4.6 Niklas Andersson, New Balance Sverige 

Vi har intervjuat Niklas Andersson som arbetar som marknadschef på New Balance i 

Göteborg. Intervjun skedde via telefon 2010-05-23 kl 14.00 och varade i ca 50 minuter. New 

Balance är ett företag som tillverkar och säljer löpar- och walkingskor till återförsäljare så 

som Löplabbet, Team Sportia, Intersport med flera.  

4.6.1 Eventmarknadsföring 

New Balance är ett mindre företag som inte kommer upp i samma kvantiteter som de större 

sportföretagen Adidas och Asics, berättar N. Andersson. De har därför inte samma 

ekonomiska förutsättningar gällande marknadsföring som de större varumärkena. Istället för 

att spendera företagets marknadsföringsbudget på övergripande marknadsföring som TV-

reklam, annonsering och affischering har New Balance valt att arbeta med event. 

Eventmarknadsföring är ett sätt för New Balance att möta kunden på hans villkor med en 

tydlig avsändare och ett tydligt mål för eventet. N. Andersson säger att de har arbetat med 

event åtminstone sedan han tillträdde posten som marknadschef, vilket var för tre år sedan. 

Vidare säger han att anledningarna till att de använder just event som kommunikationskanal 

är många, men det är framförallt för att det är en form som passar New Balance image bra. 

När de genomför event som riktar sig till deras återförsäljare handlar det mestadels om att 

sälja skorna, medan event som är riktade mot slutkonsumenten är mer inriktade på att öka 

varumärkeskännedomen och i slutändan påverka konsumentens köpbeslut.  

 

N. Andersson ger ett exempel på ett nyligen genomfört event som de använde för att 

framförallt öka kännedomen kring varumärket, men även för att öka försäljningen. Eventet 

var i samband med Göteborgsvarvet 2010 och det varade i fyra dagar i en mässhall belägen i 

Göteborg. Det var riktat till en viss segmenterad grupp, hängivna löpare. New Balance 

samarbetade med Löplabbet under eventet och de arbetade i en monter där de fokuserade både 

på försäljning och att informera olika intressenter om New Balance produkter. New Balance 
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vill efter genomförda eventkampanjer att deras varumärke skall ha presenterats på ett bra sätt 

och att slutkonsumenten och återförsäljarna skall ha haft god möjlighet att kommunicera med 

dem under eventet, berättar N. Andersson. Det handlar om möjligheten att finnas på plats och 

att kunna informera, vilket är viktigare, än vad det är att sälja. I exemplet med 

Göteborgsvarvet gick eventet utan ekonomisk vinst. N. Andersson poängterar att 

eventmarknadsföring är en kanal som är svår att mäta i det långa loppet. Han framhäver att 

det är extra svårt att mäta om man genom eventet skall se till ökad varumärkeskännedom 

istället för försäljning. I jämförelsen mellan eventmarknadsföring och traditionell 

marknadsföring säger N. Andersson att det är lättare att rikta ett event så att det mottages av 

rätt målgrupp. Det grundar han på att eventet i sig är så pass levande då det exempelvis med 

andra kanaler är svårare att rikta budskapet till flera målgrupper. N. Andersson säger att det 

med hjälp av TV-reklam går att rikta budskapet mot en viss ålder och efter intresse, dock 

anser han att det inte är lika effektivt, eftersom det är så många faktorer som spelar in för att 

lyckas skapa varumärkeskännedom på det sättet. 

 

N. Andersson exemplifierar med om de har ett event i samband med ett lopp kan de låta 

personer som är intresserade av skorna prova dem i löpspåret tillsammans med en 

återförsäljare, vilket ger mer jämfört med en tidningsannons. Detta eftersom skorna exponeras 

bland de andra löparna och kan på så sätt skapa ett intresse. N. Andersson menar att det inte är 

den direkta försäljningen som är det huvudsakliga målet med ett event, utan det är enbart ett 

plus om det skulle ske. Även i eventet mellan New Balance och slutkonsumenten handlar det 

om återförsäljarens genomförsäljning i längden, vilket innebär att det skall vara en tydlig 

avsändare som kommunicerar vad varumärket står för, eftersom det är varumärkeskännedom 

New Balance vill uppnå, sammanfattar N. Andersson.  

4.6.2 Relationer 

N. Andersson anser att en affärsrelation handlar om att ge och ta, medan en personlig relation 

inte mäts i kronor och ören. Den personliga relationen handlar mer om förtroende och tillit än 

vad en affärsrelation gör samt att den är mer långsiktig anser N. Andersson. Han tillägger att 

det är de personliga aspekterna man vill åt även i en affärsrelation, för då är relationen mer 

lätthanterlig än vad den skulle vara om den bara handlar om plus och minus. För sina 

återförsäljare försöker New Balance ha lite större event och interna mässor och det kopplas 

även direkt till försäljning. Det händer även att de bjuder in kundmedlemmarna som deras 

återförsäljare har för att uppmärksamma produkterna. Sedan har de även fler event för 
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återförsäljarna för att de på ett personligt och enklare sätt skall kunna träffas och umgås, men 

även för att de skall kunna diskutera en affärsmodell som passar båda parter säger N. 

Andersson. På så sätt blir det mer relationsskapande och det finns mer tid till att tala enskilt än 

när man träffas på en stor mässa, där det mer handlar om ”att ge och ta”.  

 

N. Andersson anser att eventet i sig är mer än ett kul jippo eftersom det sticker ut ur mängden 

mer än vad traditionell marknadsföring gör. Eventet ger också New Balance chansen att visa 

vad de står för som varumärke. I vissa event där även konkurrenternas produkter finns på 

plats är det en fördel att kunna tala direkt med konsumenten och kunna trycka på de skillnader 

och attribut som New Balance produkter har i jämförelse med konkurrenterna, säger N. 

Andersson. Detta är viktigt, eftersom värdena gällande varumärket för löparskor inte skiljer 

sig avsevärt åt, när man ser från sko till sko och därför ger eventet en god chans att hävda sig.   

 

N. Andersson anser att de redan befintliga konsumenterna är lättare att värna om eftersom 

New Balance arbetar med dem på en regelbunden och långsiktig basis. Han påpekar dock att 

det är viktigt att se till potentiella nya konsumenter trots att det inte är lika lätt då 

varumärkeskännedomen för New Balance inte är så stor i Sverige. De arbetar därför aktivt 

med sina återförsäljare för att de i sin tur skall föra budskapet vidare till slutkonsumenten. 

Därav blir det väldigt mycket arbete runtomkring de befintliga återförsäljarna för att ge dem 

utbildning om New Balances produkter.  

4.6.3 Kommunikation 

N. Andersson tvivlar inte på att eventmarknadsföring tar sig igenom bruset lättare än budskap 

som går via traditionella marknadsföringskanaler. Han exemplifierar återigen genom att 

beskriva vad som skedde under deras event i samband med Göteborgsvarvet och säger att det 

var svårt för besökarna att undgå att se New Balance på plats. Han menar att värdet av att vara 

synlig vid ett stort event som detta inte går att jämföras med en tidningsannons. N. Andersson 

anser att det blir lättare att kommunicera med konsumenten när det finns en möjlighet att 

kunna förklara och informera på plats. Detta medför även att avsändaren av budskapet blir 

tydligare.  

 

De möjligheter som följer med direktmarknadsföring är värda mycket för företaget då 

chansen att kommunicera direkt på plats är dyrbar och risken blir mindre för att missförstånd 

skall uppstå. Vidare tillägger N. Andersson att New Balance förstärker eventets budskap med 
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kompletterande marknadsföringskanaler. Det sker bland annat i form av nyhetsbrev eller 

frågeformulär till slutkonsumenten, som har registrerat sig i någon av montrarna under 

eventet. N. Andersson säger att det egentligen aldrig går att vara för tydlig med sitt budskap. 

Han påpekar dock att det beror på vad syftet med eventet är. Det kan behövas andra 

förstärkande kanaler från marknadsmixen, så att budskapet skall gå fram till mottagaren klart 

och tydligt. 

4.7 Emma Andersson, Radisson 

Vi har intervjuat Emma Andersson som arbetar som Event Manager på Radisson Blu 

Scandinavia Hotel i Göteborg. Detta gjordes via telefon 2010-05-23 kl 16.00 och intervjun 

varade i cirka en timma och tio minuter. Radisson Hotell i Göteborg har ca 100 fast anställda 

och hotellet ingår i kedjan The Residor Hotel Group, som är en av de största hotellkedjorna i 

världen.  

 

4.7.1 Eventmarknadsföring 

E. Andersson definierar eventmarknadsföring som att marknadsföra sig genom en aktivitet 

och att det i den aktiviteten är en produkt inlindad. Radisson Hotel arbetar på det sättet med 

event, då de bakar in hotellet i de evenemang som de genomför. De arbetar bland annat med 

mässor för att marknadsföra sig och bjuder då in konsumenter till hotellet så de får uppleva 

tjänsten på plats, säger E. Andersson. Fortsättningsvis säger hon att det är svårt att sälja en 

produkt som ett hotell genom att bara tala om den och därför är det essentiellt att 

intressenterna kommer dit. Detta försöker Radisson genomföra genom att ha kundkvällar, 

kundaktiviteter av olika slag och visningar av hotellet i samband med en middag med mera. 

Det vill säga att visningen av hotellet (produkten) genomförs med något extra attribut för att 

kunden skall komma dit säger E. Andersson. Förutom eventmarknadsföring använder sig 

Radisson av sociala medier samt stora bokningskanaler för hotell på Internet och genom dessa 

kanaler nås en stor kundkategori som inte i första hand skulle ha valt Radisson. De använder 

sig även av tryckta annonser i tryckta tidningar, dock enbart i små skalor eftersom de inte ger 

resultat på samma sätt som ett event och det kostar mycket mer pengar, påpekar E. 

Andersson.  

  

Enligt E. Andersson ger event mer än traditionella marknadsföringskanaler, men hon påpekar 

att resultatet är svårmätt. Hon anser att det är lättare att ”fånga upp” en konsument genom 

eventmarknadsföring, eftersom det är lättare att kunden fastnar för företaget om denne får en 
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speciell relation till dem från början. Hon anser även att eventmarknadsföring är effektivt, på 

det vis att om en relation med en kund etableras och de är nöjda med den produkt som 

levererats sprider de budskapet vidare via word of mouth. Det finns dessutom möjligheter att 

använda sig av kundens kontaktnät för att ta sig vidare i utvecklingen anser E. Andersson. 

Fortsättningsvis tillägger hon att event hjälper Radisson att skapa relationer och hon anser att 

det inte är en metod som kommer att försvinna med tiden, utan snarare något som kommer att 

utvecklas steget längre. Trots detta kan det krävas andra metoder för att komplettera eventet 

men hon framhåller att event är ett nytt sätt att skapa relationer. 

 

4.7.2 Relationer 

Under den rådande lågkonjunkturen är det av högsta prioritet att behålla de befintliga 

konsumenterna. Har man inte dem är det svårt att överleva i branschen förklarar E. 

Andersson, samtidigt som hon framhåller att det alltid är viktigt att skaffa nya konsumenter. 

Hon påpekar att det är viktigt att inte glömma de befintliga konsumenterna i strävan efter att 

skaffa nya, nysatsningar skall aldrig påverka de redan befintliga relationerna. Det är viktigt 

för företaget att värna om både nya och gamla relationer eftersom de båda bidrar till att sprida 

budskapet om hotellet vidare.  

 

E. Andersson anser att de har en nära relation till sina konsumenter och de ofta bjuder in dem 

till hotellet vid olika event. Hon berättar att de har som mål att konsumenten skall komma till 

hotellet minst en gång om året och ta del av dess verksamhet. Andra sätt som Radisson 

använder sig av för att värna om relationen till sina konsumenter är att de sänder ut ett 

kundbrev varje månad till cirka 5000 av dem med information om vad som händer och sker 

på hotellet samt annan kompletterande information, såsom speciella erbjudanden säger E. 

Andersson. Hon vill även framhålla att trots att en konsument inte har möjligheten att 

medverka på ett event som hotellet anordnar känner sig konsumenten trots allt uppskattad 

eftersom de har fått en inbjudan. E. Andersson menar att det är viktigt att hela tiden 

underhålla relationen med konsumenten, för skulle en konsument bli bortglömd finns det 

alltid en konkurrent som istället är redo att kontakta denne och risken att förlora konsumenten 

är stor.   

 

Radisson Hotel är i allra högsta grad intresserade av relationsskapande marknadsföring och 

det är ett av de huvudsakliga målen hotellet har säger E. Andersson. Hon anser att relationer 
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är av största vikt inom hotellbranschen för att kunna utvecklas som företag. Radisson arbetar 

även mycket med avtal för företag och E. Andersson säger att om relationen med företaget är 

bra blir pengarna mindre viktiga, eftersom konsumenten i slutändan kommer tillbaka och det 

blir till ett större värde för hotellet. Det gör att Radisson inte förlorar något på att ha 

rabatterade priser. Det blir också sett ur konsumentens perspektiv obetydligt om de i 

slutändan betalar mer hos Radisson, jämfört med vad de skulle betala hos ett konkurrerande 

hotell om de känner att mervärdet och relationen med Radisson är viktigare avslutar E. 

Andersson.  

 

4.7.3 Kommunikation 

Enligt E. Andersson finns det vissa målgrupper som är mer mottagliga för 

eventmarknadsföring än andra. Hon tror att produkten som säljs har en inverkan. Hon anser 

att det som Radisson säljer, en upplevelse, gör att det är betydligt lättare att använda ett event 

för att nå ut med budskapet. Detta eftersom det går att bjuda in konsumenterna och låta dem 

se vad upplevelsen handlar om. Speciellt i hotellbranschen är kunderna väldigt mottagliga för 

event och E. Andersson exemplifierar med att konsumenterna ser väldigt positivt på en 

inbjudan som till exempel en ost- och vinkväll. Är det dessutom gratis är det inte många 

kunder som lämnar ett nekande besked till att komma till hotellet säger E. Andersson. Hon 

påpekar att trots att konsumenten inte tänker på faktumet att detta även är ett sätt för Radisson 

att visa upp hotellet och påminna om att de hade en trevlig upplevelse sist, så blir detta ett 

inslag för att förstärka konsumentens relation till hotellet. Är det helt nya konsumenter är 

förhoppningen att det skall slås av tanken att det skulle vara trevligt att komma tillbaka. Alla 

är benägna att påverkas, säger E. Andersson, men beroende på hur väl eventet i sig passar in 

på den utvalda målgruppen resulterar detta i att vissa är mer mottagliga än andra. 

 

 E. Andersson tror att eventmarknadsföring tar sig förbi kommunikationsbruset mer än vad 

exempelvis en TV-annons gör. Hon menar att en TV-annons inte på samma sätt kan förmedla 

en känsla eller knyta en personlig kontakt från början. Hon framhåller att om konsumenten får 

ett ansikte på personen som representerar upplevelsen har de lättare att komma ihåg 

produkten, jämfört med när de ser en annons på TV eller en annons som är tryckt i en tidning. 

E. Andersson anser även att med det informationssamhälle som existerar i vår vardag, där 

konsumenterna ständigt pumpas med information från olika företag, är det viktigt att ha klart 

för sig vilken målgrupp som skall ha huvudfokus ifrån Radissons sida. Detta för att inte 
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onödig tid skall läggas på att marknadsföra sig till en målgrupp som inte kommer att tillföra 

hotellet något. E. Andersson tycker att det är relativt lätt att fånga konsumenten, men att det är 

desto svårare att skapa en längre relation med dem, på grund av all den information som de 

konstant mottar från konkurrerande hotell. Därför är det svårt att skapa en lojalitet mellan 

hotellet och konsumenten efter enbart ett inledande möte. Därför framhåller hon vikten av 

eventet där konsumenten och hotellet kan mötas personligen och även vikten av att 

kontinuerligt vårda relationen för att det skall bli givande för båda parter.  

 

 

 



Eventmarknadsföring 2010 
 

46 

 

 5. Analys 

Här sammanlänkas den empiriska datainsamlingen med de teorier och modeller som har 

presenterats i teorikapitlet. Analysen kommer att presenteras genom att eventbyråns och 

företagens (uppdragsgivarens) aspekter gällande eventmarknadsföring, relationer, och 

kommunikation vävs samman och kopplas ihop med den teoretiska referensramen.  

 

 

5.1 Eventmarknadsföring 

Under 1990-talet i Sverige fick eventmarknadsföring mycket publicitet och det var populärt 

att anordna olika slags evenemang. Det förknippades ofta med storslagna fester, 

underhållning, mat och dryck. Eventet hade då för det mesta inget direkt 

kommunikationssyfte eller riktat budskap (Lanner & Söderberg, 2006). Sjöholm (personlig 

kommunikation, 21 maj, 2010) delar åsikt och säger att event i hennes bransch är vanligt 

förekommande inom nattklubbar och andra platser med underhållning och att de eventen kan 

uppfattas som roliga jippon. Hon intygar dock att de på företaget Diageo har en tydlig 

strategisk plan bakom varje event.  Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) bekräftar 

att branschen kan uppfattas som cool och flashig men han menar att det bara är ett ytligt 

perspektiv och att det är viktigt att inse att utvecklingen har gått framåt och att mycket har 

hänt. Event har gått från att vara en kul fest till att vara en marknadsföringsstrategi. Enligt 

Grönkvist (2000) handlar eventmarknadsföring om att koppla marknadsföring till en 

upplevelse som bygger på bra idéer och som genom tydliga kommersiella mål uppfyller sitt 

syfte. E. Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 2010) anser att det överensstämmer 

med det sätt som Radisson arbetar med kring event. Hon anser att eventmarknadsföring 

innebär att företaget skall försöka baka in produkten i aktiviteter och upplevelser och på så 

sätt fånga mottagarens intresse. 

 

Lanner & Söderberg (2006) understryker att branschens utveckling har gått framåt och att 

företag numera arbetar med eventmarknadsföring på en strategisk nivå.  På grund av 

begreppets utveckling finns det flera olika uppfattningar om vad det verkligen är och 

definitionerna är oräkneliga. Behrer & Larsson (1998) har troligtvis skrivit den definition som 

är mest välkänd inom de teoretiska ramarna: 
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”… Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat 

eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras...” 

 (Behrer & Larsson, 1998, s. 18) 

 

Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) säger att eventmarknadsföring är ett 

personligt nätverk med direkt respons och direkt interaktion samt att det förmedlar en känsla 

som är svår att applicera i andra kanaler. Han anser att det som gör att eventmarknadsföring 

sticker ut ur mängden är att budskapet blir mer levande och att det under eventet finns en 

chans att få möta besökarna och förklara de oklarheter som kan dyka upp. Event är därmed ett 

bra verktyg att använda för att kunna förbättra interaktionen. Sjöholm, N. Andersson & E. 

Andersson (personlig kommunikation, 21 maj, 2010, personlig kommunikation, 23 maj, 2010 

& personlig kommunikation, 23 maj, 2010) anser enhetligt att den främsta styrkan med 

eventmarknadsföring är det direkta mötet som uppstår med konsumenterna och den möjlighet 

som det medför att sprida information till mottagaren. E. Andersson (personlig 

kommunikation, 23 maj, 2010) förtydligar att det som är essentiellt med själva eventet är den 

upplevelse som de kan erbjuda då det skapas ett liv i budskapet. E. Anderssons tankar stöds 

även av Kits & Wennergren & Winterquists (personlig kommunikation, 19 maj, 2010 & 

personlig kommunikation, 20 maj, 2010) förklaring om varför eventmarknadsföring är bra. 

De talar om att event handlar om att ta till vara på det personliga mötet och förmedla en 

känsla som är svår att skapa i traditionella medier. De tre respondenterna från eventbyråerna 

förtydligar området eventmarknadsföring genom att beskriva det som upplevelsebaserad 

marknadsföring. N. Andersson (Personlig kommunikation, 23 maj, 2010) anser att event har 

vissa fördelar som ett företag inte kan uppnå via att använda sig av traditionell media. Han 

anser att event i jämförelse med traditionell media lättare når hela vägen fram då 

informationen sprids via face-to-face och det skapar i sin tur ett större värde hos konsumenten 

gällande dennes preferenser. N. Andersson väljer dock även att styrka att det fortfarande är av 

vikt att komplettera med andra medier för att göra eventmarknadsföringen och vissa av dess 

följder extra verkningsfulla. Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) talar om event 

som varumärkesupplevelser, där det handlar om att skapa tredimensionella miljöer där 

målgrupp och företag (uppdragsgivare) skall spela samman. 
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För att få de båda parterna att spela samman anser Lanner & Söderberg (2006) att det 

personliga mötet spelar en stor roll, där parterna kan mötas face-to-face för att diskutera, 

presentera och bemöta varandras önskemål. Det personliga mötet kan i sin tur resultera i att 

någon av parterna ändrar sina vanor kring köp, beteende eller attityder. Det instämmer N. 

Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 2010) i och säger att event som 

kommunikationsmedel är fruktbart att använda då det personliga mötet kan leda till flera 

effekter och att det finns möjlighet för företaget att påverka på plats. Winterquist (personlig 

kommunikation, 20 maj, 2010) rekommenderar event i sin tur till företag (uppdragsgivare) då 

eventets starka sida är just det primära mötet, vilket i sig har en stor slagkraft och leder till att 

mottagaren på plats är lättare att nå. När ett budskap kommer fram direkt till en individ är 

människan oftast mer mottaglig enligt Lanner & Söderberg (2006) och i överensstämmelse 

med Lesley (personligt kommunikation, 18 maj, 2010) är ett levande budskap lättare att sända 

utan komplikationer på vägen fram till mottagaren.  

 

Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) talar om att eventmarknadsföringens 

utveckling har lett till att mer strategiska lösningar har utformats under tidens gång och att det 

i sin tur har medfört att fenomenet har utvecklats väl i praktiken. Behrer & Larsson (1998) 

anser dock att de teoretiska delarna inte har kommit lika långt i utvecklingen och det gör att 

det vanligtvis saknas teoretiskt underlag. Det faktum att event är en relativ ny 

marknadsföringsform medför därmed att det har gjorts en viss utökning i 

marknadsföringsteorierna för att tillfredställa den teoretiska mättnaden gällande 

eventmarknadsföring. E. Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 2010) anser att priset 

inte längre skall ha det starkaste genomslaget, utan nyttan av att faktiskt använda sig av något 

som ger besökarna en upplevelse, är starkare. Detta leder ofta till långsiktiga relationer istället 

för ekonomisk vinning på direkten.  

 

För att tydliggöra vad eventmarknadsföring har utvecklats till strategiskt har Forsblad & 

Magnusson (2009) framställt de fem E: na för att klargöra vad eventmarknadsföring bland 

annat kan innefatta;  

 

 Experiences – Att kunden skall känna ett högt upplyft värde vid 

marknadsföringskampanjen.  
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 Entertainment- Det handlar om att vara lite speciell och kunna erbjuda något utöver det 

ordinära.  

 Excitement- En dos av spänning för att öka kryddan på eventet.  

 Emotions – Nyttja de mänskliga sinnena för ökad effekt.  

 Engagement – Engagera sig i kunden och visa denne intresse (ibid).  

 

De fem E: na genomsyrar svaren från eventbyråerna (Unify, Knock och Fredag), då de 

uttrycks i deras diskussion om vad eventmarknadsföring verkligen är och vad det innefattar. 

Wennergren (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) talar bland annat om hur viktigt det är 

att få konsumenten att känna ett värde vid eventet, vilket överensstämmer med det första E:t 

som Forsblad & Magnusson (2009) tar upp. På Wennergrens arbetsplats, Fredag Event, 

arbetar de för att framhäva uppdragsgivaren vid eventet. Sjöholm (personlig kommunikation, 

21 maj, 2010) håller med om att eventbyråer skapar och presenterar bra värden åt dem som 

företag, men hon framhäver att de på byrån är ännu bättre på att hjälpa företag (i hennes fall 

Diageo) att lyfta deras produkter och varumärkens värden. Det är det som byrån framhäver 

extra bra under eventen. Hon anser vidare att ett event skapar ”excitement” för företagets 

konsumenter då de är underhållna under eventet, men samtidigt blir de påverkade och 

inspirerade av olika värden, som eventbyrån har hjälpt till att lyfta fram. Vidare håller Kits 

(personlig kommunikation, 19 maj, 2010) med om att besökaren skall få känna ett extra värde 

vid eventet. Han talar vidare om att det är viktigt att få deras kunder (uppdragsgivare) och 

besökarna (konsumenterna) på eventet att känna ett högt upplyft värde så att de känner sig 

synkroniserade med varandra. Han anser även att för att lyckas med att skapa känslan emellan 

parterna är det även viktigt att fånga upp de olika värdena som produkten/varumärket 

erbjuder. Genom att lyckas urskilja värden från produkten och framhäva dem under eventet 

kan det locka fram de mänskliga sinnena och därmed få en ökad effekt. Kits talar vidare om 

att ifall en produkt kan kännetecknas av en viss doft så kan det sinnet framhävas under 

eventets genomförande utan att det är den exakta doften som besökarna kan känna, men med 

olika värden runtomkring kan den doften förmedlas ändå. Det överensstämmer med Forsblad 

& Magnussons (2009) fjärde E (Emotions – Nyttja de mänskliga sinnena för ökad effekt) och 

genom att aktivera de mänskliga sinnena kan eventet få ökad effekt.  

 

Lesley, Kits, Wennergren & Winterquist (personlig kommunikation, 18 maj, 2010, personlig 

kommunikation, 19 maj, 2010 & personlig kommunikation, 21 maj, 2010) menar på att 
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eventmarknadsföring är en bred marknadsföringskanal och att det därför är viktigt att koppla 

samman alla led till något som i slutändan upplevs som speciellt och kan erbjuda något utöver 

det ordinära. Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) talar därför om att platsen är av 

stor betydelse när ett event skall genomföras. Beroende på vilken känsla som kunden 

(uppdragsgivaren) vill skall frambringas hos besökaren på eventet väljs olika platser av 

eventbyrån. Vill uppdragsgivaren känna sig speciell och ha ett finare event skall självklart en 

plats som symboliserar lyx väljas. Är det däremot en uppdragsgivare som har drabbats av en 

lågkonjunktur är det förslagsvis bättre att hålla eventen i egna lokaler eller på en plats som 

inte förknippas med lyx och flärd. Enligt Sjöholm (personlig kommunikation, 21 maj, 2010) 

förespråkar de på Diageo att eventet skall äga rum på de ställen som är förknippade med just 

deras varumärken och därför blir deras event vanligtvis genomförda på nattklubbar och barer. 

Därmed är Lesleys (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) tankar kring att visa förståelse 

för uppdragsgivarens situation eller dennes förslag av stor vikt. Detta genom att engagera sig 

och visa intresse för vad uppdragsgivaren har för idéer och även ha förståelse för vart denne 

befinner sig i konjunkturen, så kan de arbeta fram ett bättre förslag på var eventet skall äga 

rum. Winterquist (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) utvecklar tankarna kring platsen 

och talar om de olika flödena som kan uppstå på vissa ställen och hur de kan utnyttjas. Han 

talar vidare om hur ett köpcentrum kan erbjuda bra konsumentflöden och att det i sin tur ger 

goda möjligheter till många personliga möten.  

N. Andersson instämmer och anser att en plats, där deras målgrupp rör sig på är en bra plats 

för att genomföra ett event. Det var därför de valde att genomföra sitt senaste event i samband 

med Göteborgsvarvet, då det fanns många personer från deras målgrupp och de hade därmed 

ett givande flöde av individer runtomkring sig. Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) 

väljer däremot att se på platsen ur ett annat perspektiv. Han talar inte om de naturliga flödena, 

utan istället om hur den annorlunda platsen kan skapa ett mervärde för budskapet. Han anser 

att det är av stor vikt att platsen i sig skapar en effekt för eventet. Kits anser att om den plats 

som de vill genomföra eventet på ej finns tillgänglig stoppar det inte Knock att skapa den 

platsen genom att använda sig av rekvisita. Kits anser att platsen hjälper till att skapa den 

stora genomslagskraftiga känslan på eventet.  

5.2 Relationer 

Gummesson (2008) anser att en relation består av fysiska, emotionella och mentala inslag 

som speglar hur förhållandet ser ut och formas. Relationer skiljer sig åt och det är svårt att 

generalisera hur en relation skall vara och därefter säga att den ser likadan ut i alla 
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förhållanden. N. Andersson talar om att det finns skillnader mellan olika relationer, men att 

det genomgående i en relation är samarbetet mellan två parter. Det överensstämmer med det 

huvudsakliga kännetecknet för en relation enligt Ertzgaard (2004) som innebär att en relation i 

huvudsak är ett samspel mellan individer. Gummesson (2008) instämmer och talar vidare om 

att relationerna skiljer sig åt beroende på vilka faktorer som insprängs i relationen. Då 

relationer är gränsöverskridande och existerar i hela världen är de olikt utformade överallt och 

i enlighet med Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) är det svårt att skilja en 

personlig relation från en affärsrelation. N. Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 

2010) instämmer och talar om att en personlig relation inte mäts i kronor och ören utan det 

handlar mer om förtroende och tillit än vad en affärsrelation gör. Dock är tillit och förtroende 

fortfarande oerhört viktiga komponenter i en affärsrelation, för att lyckas göra den långsiktig. 

N. Andersson påpekar därför att New Balance vill åt de personliga aspekterna även i 

affärsrelationen då den relationen innefattar värden som är givande för dem. Då en 

affärsrelation innefattar delar av den personliga kommunikationen, blir den mer lätthanterlig 

och givande än vad en relation skulle vara än om New Balance enbart skulle fokusera på den 

ekonomiska aspekten med relationen.   

 

Ertzgaard (2004) talar om att det är centralt att se till varje värdering som en enskild part har 

och att det är de värderingar som avgör hur relationen uppfattas från vardera part. Wennergren 

(personlig kommunikation, 20 maj, 2010) instämmer och talar om hur viktigt det är att 

kunderna (uppdragsgivarna) får ett bra första intryck från byrån och att kunden har insikt i vad 

byrån har för värderingar. Om de potentiella uppdragsgivarna sedan inte får förtroende för 

byrån blir det troligtvis inte heller någon affär och en affärsrelation skapas därmed inte. 

Sjöholm (personlig kommunikation, 21 maj, 2010) instämmer och talar ur egen erfarenhet att 

om eventbyrån inte presterar kan de inte räkna med att få fortsatta uppdrag. Hon talar vidare 

om att Diageos relation till eventbyrån är avslappnad och personlig, men att det inte kan vara 

en anledning till att behålla dem även om de presterar dåligt. Enligt Winterquist (personlig 

kommunikation, 20 maj, 2010) kan en personlig relation och en affärsrelation hänga ihop. Det 

gäller bara att kunna särskilja på sak och person. E. Andersson instämmer och berättar att hon 

har en väldigt nära relation till sina konsumenter och att Radison ofta bjuder in dem till 

hotellet för olika event. Hon anser att det är viktigt att ha en tight relation till sin 

slutkonsument och värna om förhållandet till dem, för om hon någon gång skulle glömma bort 

en av dem finns det alltid en konkurrent som i stället är redo att kontakta konsumenten.  
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Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) talar om Knocks relationer till sina kunder 

(uppdragsgivare) och berättar att relationerna oftast är avslappnade och av familjär karaktär. 

De uppfattas därmed ofta som en personlig relation. Han anser att det är bra, då det uppstår 

lojalitet och trovärdighet, men att det samtidigt är viktigt att även tänka på hur man faktiskt 

agerar tillsammans med kunden (uppdragsgivaren), så det personliga beteendet inte stjälper 

ett event eller påverkar den goda relationen. Gummesson (2008) liknar en affärsrelation vid 

ett äktenskap och talar om att det kan finnas en tillfällig förbindelse, en älskare och att en 

relation i sig kan sluta med skilsmässa. Det överensstämmer till viss del med Winterquists 

(personlig kommunikation, 20 maj, 2010) tanke kring att det är av stor vikt att ha insikt och 

vara villig att gå ifrån det personliga och kunna särskilja det från affären. Det viktigaste är att 

alltid kunna leverera i affärstillfället.  

 

Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) talar om att relationerna till kunderna 

(uppdragsgivarna) är av vikt, men att det även är viktigt att se till andra perspektiv, såsom en 

långsiktig ekonomisk marginal när det utvecklas en relation. Han framhåller även vikten av 

att kunden (uppdragsgivaren) tar kommunikationen seriöst för att relationen skall fortskrida 

väl. Wennergren (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) talar om att det är givet att det 

finns olika relationer till byråns kunder (uppdragsgivare). Vissa klienter har de en mer 

personlig relation till, medan andra kan representera ren business och enbart vara fokuserade 

på affärsmål. Han menar dock att alla relationer befinner sig på en bra nivå. Det är bara att de 

är utformade på olika sätt beroende på syftet med relationen. Lesley (personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010) anser vidare att alla relationer måste skapas, underhållas och 

förstärkas för att de skall utvecklas till något bra. Ertzgaard (2004) anser även att en relation 

måste innehålla ett visst värde och förtroende för att en affärsrelation skall vara nyttig för 

båda parterna. Det överensstämmer med Lesleys (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) 

tankar om byråns kunder (uppdragsgivare), då han anser att det är lättare att arbeta med de 

befintliga uppdragsgivarna eftersom de vet hur byrån arbetar och vilket slags event det är som 

fungerar bäst för dem. Han anser att de kunder (uppdragsgivare) som redan är insatta i hur 

kommunikationen fungerar och förstår hur allt vävs samman till en strategi är lättare att 

utveckla ett förtroende med och därmed behålla och förlänga relationen. Lesley anser därför 

att det är lättare att arbeta med redan befintliga kunder (uppdragsgivare) då de är väl insatta i 

relationen. N. Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 2010) håller med Lesley och 
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berättar att det är lättare att arbeta med de befintliga konsumenterna på regelbunden basis och 

lång sikt. Han anser däremot, att även om det är lättare att arbeta med befintliga konsumenter 

är det samtidigt otroligt viktigt att se till nya potentiella konsumenter för att skapa nya 

relationer. Då New Balance inte har lika stor varumärkeskännedom runt omkring i Sverige 

som andra större sportvarumärken, krävs det mycket arbete för att nå ut med information och 

budskap om produkten. N. Andersson anser därför att event som marknadsföringskanal är ett 

bra sätt att nå många grupper med korrekt information och därmed lyckas sprida kunskap om 

produkten. Han anser att det är viktigt för New Balance att skapa ett budskap som förmedlar 

både information och intresse för produkten så nya relationer kan bildas.  

 

Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) talar om betydelsen av att ha insikt i vilken 

sorts relation det är som byrån arbetar med. Han talar om att de har flera relationer som har 

funnits under en längre tid i företaget och att de därigenom har en klar och tydlig insikt i vilka 

värderingar som de måste respektera hos kunden (uppdragsgivaren) och även vad de vill att 

relationen skall innefatta. Han antar att det är tack vare den tighta och familjära känslan som 

de på byrån kan skapa ett förtroende och på det sättet behålla de goda relationerna.  Lanner & 

Söderberg (2006) anser att ett förtroende kan upprättas genom möten, personlig kontakt och 

äkta engagemang. Därför är event ett bra sätt att upprätta och förstärka en relation då 

företagen på plats möter mottagarna. E. Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 2010) 

intygar att event är en bra metod för att skapa relationer. Företaget Radisson använder sig 

väldigt mycket av event och de är i allra högsta grad intresserade av relationsskapande 

marknadsföring, då relationer inom hotellbranschen är av allra största vikt för att kunna ta sig 

någonstans. E. Andersson anser därmed att det är viktigt för Radisson att både skapa och 

bibehålla relationen till konsumenterna. Kotler et al (2005) anser att det är mer kostsamt för 

företag att skaffa nya kunder jämfört med att behålla redan befintliga kunder. Winterquist 

(Personlig kommunikation, 20 maj, 2010) motsäger det till viss del, då han anser att det inte 

alltid är lättare att lyckas med merförsäljning på redan existerande kunder (uppdragsgivare), 

eftersom marknaden redan kan vara mättad hos kundens (uppdragsgivarens) målgrupper och 

därmed är det mer värdefullt att skaffa nya kunder (uppdragsgivare) än vad det är att försöka 

göra ekonomisk vinst på de gamla. Sjöholm (personlig kommunikation, 21 maj, 2010) styrker 

detta och berättar att de gärna ser fler personer som via ett event provar deras produkter. 

Givetvis anser hon att de konsumenter som de redan har en utpräglad relation till, är 

välkomna att testa produkten igen, men att de via eventen snarare arbetar för att utöka 
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relationerna. Alla relationer som skapas genom ett event är i positiva för Diageo enligt 

Sjöholm.  Kits, Lesley & Winterquist (personlig kommunikation, 19 maj, 2010, personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010 & personlig kommunikation 20 maj, 2010) styrker Sjöholms 

tankar kring kundrelationer och anser att det givetvis finns vissa kunder (uppdragsgivare) som 

det är viktigare att bevara relationerna till än andra. Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 

2010) säger att de på Knock inte nedvärderar några uppdragsgivare så länge de förstår vad 

byrån faktiskt arbetar med och är med i tänkandet när det gäller event.  

 

Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 2010) talar även om sin syn på slutmottagaren och att 

de som byrå intar en väldigt anonym roll på eventet och att de är där för att framhäva 

uppdragsgivarens budskap och inte sig själva som byrå. De arbetar därför inte för att upprätta 

en relation mellan Knock och besökaren på eventet, utan de fungerar som ett verktyg för att 

sammanföra besökaren (mottagaren) och deras kund (uppdragsgivaren). Kits berättar att det 

därför är vanligt, att de tar in en extern part för att lyckas att fånga rätt målgrupp till eventet 

då deras relation till målgruppen vanligtvis inte existerar. Sjöholm (personlig kommunikation, 

21 maj, 2010) instämmer och talar om att även Diageo som företag (uppdragsgivare) inte 

försöker skapa en relation till slutkonsumenten, utan att de fokuserar på att försöka använda 

eventet som ett verktyg för att skapa relation mellan slutkonsument och produkt. Wennergren 

& Winterquist (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) anser att event kan skapa bestående 

relationer till slutkonsument, men även de poängterar att Fredag event som eventbyrå alltid 

försöker att hålla en låg profil när eventet väl genomförs. Därmed har byrån inte någon direkt 

kontakt eller relation med slutkonsumenten.  

5.3 Kommunikation 

Dahlén & Lange (2003) anser att det först och främst är viktigt att kunna identifiera 

målgruppen, som skall nås med kommunikationen och därefter välja en lämplig 

kommunikationskanal för att det skall vara effektivt. Det överensstämmer med N. Anderssons 

(personlig kommunikation, 23 maj, 2010) tanke om att det är viktigt att inte enbart se till en 

kanal, när ett budskap skall förmedlas till deras konsumenter. Han talar om att de på New 

Balance väljer att använda sig av flera kommunikationskanaler för att nå ut till konsumenten 

och att de i sin tur skall träffas av budskapet. Enligt Doyle & Stern (2006) handlar 

kommunikation om att förmedla ett budskap mellan en sändare och en mottagare och på 

vägen stå emot de hinder som kan uppstå. Hinder på vägen benämns som brus och kan 

uppkomma då målgruppen inte är tillräckligt intresserad av budskapet eller att en konkurrent 
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har en starkare kommunikation riktad mot mottagaren (Dahlén & Lange, 2003). E. Andersson 

säger att det idag existerar flera faktorer som kan påverka att konsumenterna inte nås av 

budskapet. Hon menar att de pumpas med information från olika företag hela tiden och 

konsumenterna kan därför nås av flera budskap på en och samma gång och bli förvirrade. Hon 

anser därför att det är viktigt att ha klart för sig vilken målgrupp företaget, Radisson, skall 

rikta sig till. Enligt Berglund & Boson (2010) bör budskapet också formuleras på ett sådant 

sätt att det attraherar mottagaren. Winterquist (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) 

menar att en marknadsföringskanal som stimulerar människans alla sinnen attraherar 

mottagaren för budskapet och kommunikationen kan därmed enklare nå hela vägen fram då 

alla människor har sinnen och kan lättare ta till sig budskapet. Det är enligt Blanco Prieto 

(2007) viktigt att tänka på att det via kommunikationskanalerna inte enbart sänder ”det 

muntliga budskapet” utan han framhåller också vikten av gesterna, talet och kroppsspråket 

som påverkar kommunikationskanalerna.   

 

 
Figur 2. (Kommunikationsprocessen Berglund & Boson (2010) s. 18) 

 

Kits och Winterquist (personlig kommunikation, 19 maj, 2010 & personlig kommunikation, 

20 maj, 2010) anser att event är en slagkraftig kanal för att stå emot det kommunikationsbrus 

som kan uppstå, eftersom event kan använda sig av flera kommunikationskanaler samtidigt 

och på så sätt minska bruset. Kits har intrycket av att event i jämförelse med traditionell 

media kan ge ett starkare motstånd till kommunikationsbruset, eftersom när personen väl är på 

plats finns det inget som kan förhindra att budskapet når hela vägen fram. Vid exempelvis 

radiosändningar kan det vara så att mottagaren inte får in rätt kanal och sändningen störs av 

brus. E. Andersson & N. Andersson (personlig kommunikation, 23 maj, 2010 & personlig 

kommunikation, 23 maj, 2010) instämmer båda och anser att event står emot 

kommunikationsbruset betydligt bättre än andra medier. E. Andersson berättar att hon tycker 
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att hotell som är en upplevelse i sig inte får den rätta känslan förmedlat via till exempel en 

tidning och hon förespråkar därför event som kommunikation då den kanalen kan väva in 

både produkt och aktivitet i ett. Hon anser även att den direkta kommunikationen som uppstår 

via ett event är av stor betydelse, då det medför att konsumenten kan få ett ansikte på 

personerna och därmed få bättre förtroende för dem.  

 

Enligt Grönroos (2000) nås en individ av åtskilliga budskap varje dag och det stora 

mediebruset som existerar förhindrar att budskapet når hela vägen fram. Sjöholm (personlig 

kommunikation, 21 maj, 2010) tycker att TV:n kan vara ett bra komplement som 

kommunikation, då Diegos varumärke genom det möter flera olika individers medvetande 

varje dag. Däremot tror hon inte att det är TV-reklamen som skapar ett förtroende eller en 

relation, utan hon tror att de är bra för att skapa ett medvetande om varumärket.  

 

Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) talar vidare om hur effektivt ett event är, i 

syfte att förhindra att budskapet skall försvinna på vägen till mottagaren. Han bedömer att om 

personen väl har kommit till eventet har företaget (uppdragsgivaren) slutkonsumenten för sig 

själv utan konkurrenter i cirka tre timmar, vilket han tycker är helt fantastiskt då inget onödigt 

brus finns. Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) framhåller även att konsumenten 

faktiskt av egen fri vilja har tagit sig till eventet och därför är mer mottaglig för att ta emot ett 

budskap. Att konsumenten är på plats under eventet och på så sätt har möjlighet att få svar på 

sina frågor om något skulle vara oklart, är betydelsefullt när budskapet skall nå fram. Behrer 

& Larsson (1998) styrker även Lesleys tankar om den stora betydelsen av att möta besökarna 

ansikte mot ansikte. Då det är betydligt lättare att undvika att budskapet försvinner på vägen.  

 

Winterquist (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) betonar även att det visuella är av 

otroligt stor vikt, då konsumenten idag handlar med ögat och utöver det gärna vill se, känna 

och lukta på produkten. Kommunikationen är därmed inte längre enbart muntlig utan 

kompletteras även med tyst kommunikation som emotioner, sinnen och uttryck av platser.  
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         Företaget                     Individen 

 

 

 

           Sinnesupplevelse    

 

             

 

 

Figur 1.(Sinnesmarknadsföring – en modell, Hultén et al. (2008) s. 19)  

 

Enligt Hultén et al. (2008) kan olika strategier gällande upplevelser och varumärken resultera 

i sinnesupplevelser. De olika sinnesupplevelserna förstärker budskapet som utsänds i 

kommunikationsmodellen och personen som blir träffad av budskapet kan relatera till känslor 

och budskapet kan därmed bli starkare. Genom att koppla in de mänskliga sinnena, lukt, ljud, 

syn, smak och känsel, blir upplevelsen många gånger starkare. Eriksson (2005) berättar att 

individer tar till sig budskap på olika sätt. En tredjedel av alla människor är lyssnare, en 

tredjedel är visuella och en tredjedel är kännare. Kits (personlig kommunikation, 19 maj, 

2010) instämmer och talar om att de som byrå arbetar slagkraftigt med att kommunicera med 

de mänskliga sinnena samt med platsen. Även om platsen kan tyckas vara tyst 

kommunikation anser Kits att det är effektfullt då budskapet blir tydligare för mottagaren. Det 

är fortfarande viktigt att budskapet inte skall glömmas bort på vägen och även om platsen blir 

häftig skall inte det ta överhand om det förhindrar att budskapet inte kan mottagas. 

Wennergren (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) är av samma mening och menar att det 

är viktigt att överblicka och se vad det är företagen (uppdragsgivaren) vill komma fram till i 

sitt budskap och därefter ”keep it simple to get”. Genom att använda sig av 

eventmarknadsföring skall budskapet kunna nå mottagaren enkelt, då eventet erbjuder 

mottagaren flera olika sätt att nås av budskapet.  

 

Enligt Wennergren (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) är det viktigt att ha insikt i hur 

mottagaren tänker och tar till sig budskapen. I överensstämmelse med Ertzgaard (2004) är det 

mottagaren som har tolkningsföreträde och det är därmed viktigt att eventskaparen har försökt 
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att komma till insikt om hur mottagaren egentligen tänker och fungerar för att kunna skapa ett 

så tydligt budskap som möjligt. Kits (personlig intervju, 19 maj, 2010) tror inte att 

eventmarknadsföring är det bäst lämpade för alla företag eller målgrupper. Han anser att 

målgrupperna i samhället tar emot budskap olika bra och han tror att unga och trendiga 

människor är lättare att arbeta med när det gäller event då de är vana minglare och förstår hela 

kommunikationskonceptet med eventen. Lesley (personlig kommunikation, 18 maj, 2010) tror 

till skillnad från Kits att alla målgrupper är mottagliga för den kommunikation som ett event 

utsänder och att det handlar om att anpassa budskapet efter målgruppen. Enligt Blanco Prieto 

(2007) är kommunikation den huvudsakliga faktorn för att kunna etablera en relation och det 

är därmed angeläget att kommunikationen är utformad på ett bra sätt och inte förbigår 

besökarna på eventet. Då eventmarknadsföring enligt Winterquist (personlig kommunikation, 

20 maj, 2010) är ett bra sätt att ta sig igenom kommunikationsbruset, anser även han att den 

goda kommunikation som eventet kan erbjuda även kan leda till skapandet av relationer.  

 

Winterquist (personlig kommunikation, 20 maj, 2010) nämner de svårigheter som har dykt 

upp den senaste tiden inom eventmarknadsföringen. Han säger att det idag har blivit allt 

vanligare att använda sig av event som marknadsföring och att det ibland kan vara svårt att få 

den uppmärksamhet som krävs när eventet går av stapeln på offentlig plats med många 

flöden. Det är därmed viktigt att ta sig förbi den negativa utvecklingen genom att man som 

byrå hela tiden tar eventen ett steg längre och fokuserar på kommunikationen. Detta är även 

enligt Berglund & Boson (2010) ett problem, då de framhåller faktumet att det är svårt att få 

en människa att få upp ögonen för ett specifikt budskap, då de utsätts för otroligt många 

meddelanden var dag.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel besvaras vår frågeställning samt att vi diskuterar runt svaret och 

ger förslag till fortsatt forskning. Vår frågeställning i det inledande kapitlet lyder:  

”Hur fungerar event som ett relationsskapande verktyg?” 

 

 

Det har framkommit i vår studie att event som marknadsföringsverktyg är framgångsrikt för 

att påverka, förstärka och utveckla relationer. För att redogöra hur relationer 

utvecklas/påverkas/förstärks med hjälp av ett event anser vi att det är av största vikt att hålla 

isär de olika parterna, som har verkan på utfallet för att se hur eventet enskilt är det som 

påverkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egen förklarande bild) 

 

Marknadsföringskampanjer har flera olika kommunikationsmål och genom vår empiriska 

studie har vi kommit till insikt om att företag i högsta grad är intresserade av att skapa bättre 

relationer till sina målgrupper via event. Vi anser att ryktet om att event enbart skulle vara 

något roligt och anknutet till fest inte stämmer och att det ligger goda 

marknadsföringsstrategier bakom fenomenet. Vi anser att vår studie bevisar motsatsen.  

Företag(uppdragsgivare) är intresserade av att tillfredsställa konsumenterna, så de får ett 

större intresse och nyfikenhet för verksamheten. Således anser vi att eventmarknadsföring är 

en bra inledande port för att skapa ett intresse hos de konsumenter som skall nås. Genom att 

ett event blir en individuell personlig upplevelse, kan besökaren känna sig speciell och är 

därmed villig att ta till sig budskapet på ett annat sätt, till skillnad ifrån exempelvis vanliga 

tidningsannonser. Besökaren har själv valt att gå till eventet och överlämnar sig därför mer 
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eller mindre till företagen när eventet väl genomförs. Företaget (uppdragsgivaren) får 

möjligheten att kommunicera på professionell nivå med besökaren i flera timmar och blir inte 

stoppad av att konkurrenter slår ut deras budskap. Vi anser att det är en av de främsta 

orsakerna till att event har lyckats med att vara ett så pass bra relationsskapande verktyg, 

eftersom besökaren är där helt frivilligt och får uppleva budskapet i flera olika kanaler.  

 

Genom det personliga mötet kan en lojalitet och trovärdighet upprättas, som är svår att nå i 

många andra traditionella medier. I de traditionella medierna är inte lika många aspekter 

gällande relationsskapande marknadsföringsmetoder insprängda och de fungerar mer som 

informationsbaserad marknadsföring. Vi anser att event kan tillföra en relationsstärkande 

känsla till företagen då de genom ett event kan upprätta en personlig relation till sina 

konsumenter och förhindra att oklarheter som normalt sett kan uppstå via kommunikationen 

förekommer. Det personliga mötet av denna karaktär är svår att finna i andra 

marknadsföringskanaler och det är bland annat det som gör ett event så bra. Vi anser 

dessutom att besökarna som har roligt även har lättare att ta till sig ett budskap, trots att 

budskapet till en viss del kan vara omedvetet. De kan få en emotionell känsla som förknippas 

med budskapet och de vill därmed bibehålla den känslan och en relation har skapats.   

 

Vidare anser vi att det är oerhört viktigt att ha förståelse och insikt i att det vanligtvis är en 

stark osynlig part som faktiskt är de stora kämparna bakom ett event. Genom vår empiriska 

undersökning visar vi hur eventbyråernas event fungerar som ett verktyg för att sammanföra 

parter, mellan vilka en relation skall skapas. Eventbyrån är som arbetsmyrorna i en myrstack, 

de arbetar för att bygga upp ett stort event som skall stå emot alla hinder som kan tänkas 

komma utifrån. De vet vilken plats stacken skall byggas på, hur stor den skall bli och vilka 

som är bäst att bjuda in. Det bästa av allt är att det egentligen inte finns något rätt eller fel. 

Om de vill skapa stor uppmärksamhet väljer de att bygga stacken på en stor och öppen plats 

och de har då möjlighet att se till att fler kontakter och relationer skapas. Vi anser att det 

fungerar likadant i eventbranschen. Eventbyrån är de som arbetar strategiskt och sliter för att 

eventet skall vara hållbart och nå hela vägen ut till den som skall mottaga budskapet. Det är 

byråerna som måste utveckla nya metoder för att se vad som är mest hållbart. Byråerna har 

god kunskap och insikt i hur besökarna på eventet skall kunna fångas och få dem intresserade 

av det som skall marknadsföras. Exempelvis visar vår empiriska studie på att det är 

eventbyråerna som förespråkar att utnyttja de mänskliga sinnena för att skapa bäst effektivitet, 
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vilket kan likställas med myrorna som kommer på ett nytt bra sätt att få stacken mer hållbar. 

Aspekten med de mänskliga sinnena har inte företagen i vår undersökning talat om, när de 

förklarade sin syn på eventmarknadsföring. Därför är det tydligt att eventbyråerna kan vara 

till hjälp för att det skall bli en bra strategisk kommunikation, mellan slutkonsument och 

uppdragsgivare, så att det inte slutar med att enbart vara ett kul evenemang. Eventbyråerna 

har även en god insikt och förmåga i att kunna plocka fram värden hos företagens produkter 

och förmedla dem till besökarna på eventet. Vår teoretiska referensram beskriver i stor 

omfattning att det är viktigt att skapa relationer mellan olika individer och vi håller med om 

att det är så, men vi vill även påpeka att det är lika viktigt att kunna skapa en stark relation till 

produkten/varumärket för att få återkommande kunder.  

 

Avslutningsvis anser vi, för att en relation faktiskt skall vara hållbar, är det viktigt att följa 

upp och hålla känslan av samhörighet vid liv. Om inte uppföljning sker kommer troligtvis 

konkurrenterna att se det gyllene tillfället och försöka erbjuda något bättre för att därefter ta 

över relationen. Därför kan en ytterligare liknelse göras med myrstacken för att exemplifiera 

eventvärlden. Skulle ett annat konkurrerande företag erbjuda ett bättre event vinner det 

troligtvis besökarnas lojalitet. Bygger då en annan myrfamilj en större stack, så kommer den 

andra myrfamiljen troligtvis bli utföst och några kommer eventuellt flytta över till den 

konkurrerande familjen. Vi vill därför instämma med våra respondenter, som i vår empiriska 

undersökning har sagt att event i sig är en bra kanal för att skapa/förstärka/påverka relationer, 

men att det är svårt att enbart förlita sig på ett event. Om relationerna skall bli hållbara krävs 

det inslag av andra marknadsföringskanaler för att hela tiden vara aktuell på marknaden och 

inte bli utslagen av en annan part, som kan erbjuda bättre lojalitetskänsla. Svaret på vår fråga 

blir därmed att event är ett relationsskapande verktyg. För att relationen skall vara bestående 

handlar det om att följa upp och arbeta flitigt som en myra för att erbjuda de bästa för 

kunderna och därmed bibehålla relationerna.   

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

I denna del presenteras de förslag som vi har till kommande forskning inom ämnet 

eventmarknadsföring. Vi har under uppsatsens gång, kommit till insikt om andra sätt att se på 

ämnet och vi anser att det finns flera punkter som kan utvecklas och leda till vidare forskning.  
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Då eventmarknadsföring är en bred marknadsföringskanal, som påverkar många olika parter 

blir det svårt att mäta vad det egentligen uppnår för resultat. Vi anser därmed att det skulle 

vara intressant att se hur företagen verkligen mäter effekten av event. Företagen talar om att 

de mäter effekten och att de har belägg för att det är effektivt, men det är många gånger 

diffust hur de har kommit fram till detta. Därför skulle vi finna det intressant som vidare 

forskning.  

 

Ett annat förslag, är att se på eventmarknadsföring ur besökarens perspektiv och se om de 

inser att event är en marknadsföringsstrategi, som skall påverka dem eller om de enbart finner 

det som ett kul jippo. Det skulle därmed kunna vara aktuellt, att göra en kvantitativ studie för 

att se hur allmänheten ser på event som marknadsföringskanal.  
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Övergripande frågeunderlag till genomförda intervjuer 
Detta är de huvudsakliga ämnen som våra intervjuer har kretsat kring. Vi har använt oss av 

öppen intervjuteknik med vissa huvudområden. Därför har inga konkreta frågeformulär 

använts.  

 

Öppningsfrågor 
- Vad har du/ni för position på företaget? 

- Beskriv byråns huvudsakliga värderingar/Vad arbetar ert företag med? 

 
Eventmarknadsföring 

- Hur skulle du/ni definiera eventmarknadsföring? 

- Vad är ert syfte med ett event? 

- Vad har ni för mål med ett genomfört event? 

- Finns det vissa kundgrupper som är mer mottagliga än andra för 

eventmarknadsföring? 

 

Relationer 
- Vad utmärker en bra relation för er? 

- Vad gör ni för att bibehålla en befintlig relation?  

- Vad anser ni är skillnaden mellan en personlig relation och en affärsrelation? 

- Hur arbetar ni för att förstärka relationerna till era kunder? 

 
Kommunikation 

- Är event er huvudsakliga kommunikationskanal? Om ja, varför? 

- Använder ni andra marknadsföringskanaler förutom event? 

- Vad är ert huvudsakliga mål med er kommunikation? 

 

 


