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Abstrakt 
 
Titel: Event marknadsföring här för att stanna 

 

Nivå: C-uppsats 

 

Författare: Martin Boholm & Kristofer Schönborg 

 

Handledare: Akmal Hyder 

 

Datum: 2009 – 11- 09 

 

Syfte: I dagens samhälle överöses människan av budskap av diverse företag vilket har lett till 

att konsumenterna inte längre reagerar på budskapet lika effektivt som förr. Event 

marknadsföring är en marknadsföringskanal där företaget kan möta kunden på ett mer rättvist 

sätt samtidigt som differensen urskiljer sig från andra företag. Men syftet studien innehar är 

att se efter hur företag som arrangerar går till väga d.v.s. processen, samt att undersöka hur 

företag utnyttjar eventen. De frågor uppsatsen har behandlat är: 

 

• Hur går processen i Eventmarknadsföring till för eventbyråer? 

• Hur arbetar eventanvändande företag via event för att knyta till sig kunder och 

förstärka relationen med befintliga kunder? 

• Hur går de eventanvändande företagen på event tillväga för att få ut så mycket som 

möjligt av eventet och vad är eventmarknadsföring för dem? 

 

Metod: Arbetssättet har varit att lokalisera användbar teori samt att närvara vi event för att 

observera samt att intervjua eventanvändande företag. Vi har även intervjuat två 

eventarrangörer då den ene var en student och genomförde sitt första event och den andre var 

en etablerad eventbyrå. Varför vi valde en erfaren kontra oerfaren var att intressent fanns hos 
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oss att se hur de båda skiljer sig åt. Efter teori och empiri insamling analyserade vi den 

kunskap vi hade vilket föranledde till vår slutsats.  

 

Resultat & slutsats: De resultat och slutsatser vi har kommit fram till är att det skiljer sig 

något mellan de eventanvändande företagen beroende på dess storlek och finansiella 

kapacitet. Då de mindre företagen använder sig av event för att visa sin existens och produkter 

för sin målgrupp medan de större företagen med en redan etablerad kundkrets arbetar mera 

efter att positionera sig i kundens medvetande samt förstärkning av relationen sinsemellan. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom denna studie har belyst hur processen går till för 

eventarrangörer samt hur eventanvändande företag utnyttjar eventet skulle de vara intressant 

att vidare undersöka den finansiella effekten av event. Är det en finansiellt gynnsam 

marknadsföringskanal? 

  

Nyckelord: Eventmarknadsföring, kundrelation, sanningens ögonblick, personliga mötet, 

relationsmarknadsföring 
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Aim: In the Community today the civilization has to receive commercials in a big amount. 

The companies want to be different from other companies and uses event marketing as a 

communication method. The questions the study has manage is: 

 

• How does the Event marketing process proceed for the event companies? 

• How do the event using companies behave during an event to get new costumers and 

reinforce the relation to existing costumers? 

• How de the event using companies behave during an event to get as much as possible 

out of the event and how do they define event marketing? 

 

Method: Our study is based on theories from other authors in the subject as well as interviews 

with companies that arranging events and companies that uses events to manner their 

marketing. The different companies that we interviewed were randomly selected and were 

contacted during two events. 

 

Result & Conclusions: The study has shown that event user companies has different goals 

with the event, the smaller companies want to show the market of their existence and the lager 

companies has their main goals are to maintain the relations whit their customers but also off 

course search for new potential customers.  

 

Suggestions for future research: Because of this study has shown how the event user 

companies uses the event and how the process proceed for the companies that arranging 

events, it would be interesting to see the financial aspect. Is it financial propitious as a 

marketing method?  

 

Key words: Event marketing, costumer relations, moment of truth, the personal meeting, 

relation marketing  
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1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer en allmän del av vårt ämnesområde att presenteras, därefter följer en 

problemformulering som ska förtydliga och skapa förståelse för vårt problemområde. Vidare 

leder problemformuleringen fram till vårt syfte med uppsatsen. 

1.2 Bakgrund 

Mediebruset gör att vi dagligen överöses med budskap i alla dess former. Till slut blir det för 

mycket för oss, vilket leder till att vi får svårt att uppfatta dess budskap. De budskap individen 

kommer ihåg är de som skiljer sig från mängden. Att få kundens uppmärksamhet är det 

viktigaste för företaget, men är samtidigt det svåraste att utföra.   

 

”Syns du inte så finns du inte”1

 

 

Marknadsföringsoraklet Seth Godins säger följande: 

 

“The more they spend, the less it works. The less it works, the more they spend”2

 

 

Han menar att för att bli uppmärksammad och hörd gäller det för företagen att framföra sitt 

budskap på ett så bra sätt som möjligt som väcker kundernas intresse. För att kunna lösa detta 

problem har många företag börjat satsa på eventmarknadsföring. Eftersom att 

eventmarknadsföring kommunicerar sitt budskap och sin produkt direkt till kunden på ett 

effektivt och annorlunda sätt.3

 

 

Vårt intresse kring att skriva om eventmarknadsföring väcktes i Åre. I skidbacken hade Telia 

en kampanj, där de anordnade tävlingar, aktiviteter och serverade lunch för att locka till sig 

kunder på ett mer kundnära och roligare sätt. De hade också ett tält med montrar där de ville 

få kunderna att köpa deras abonnemang. Vi var väldigt imponerade av det här sättet att 

marknadsföra sig på. Vi är sedan tidigare väldigt positiva till denna typ av försäljning när 
                                                 
1 Petter Jeansson 2009-04-17 
 
2 Patrik Lanner & Christer Söderberg, 2006, s.15 
3  Ibid s.15  
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företag arbetar med en nära kontakt med kunden och bygger upp ett förtroende på ett naturligt 

och icke påträngande sätt.  

 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) har skrivit boken Relationsmarknadsföring, där de säger 

följande: 

 

”Samhället individualiseras så till vida att kunderna i allt högre grad vill hävda sin 

personlighet och markera sitt oberoende. ”Detta ställer ökade krav på unika lösningar där 

individens behov uppmärksammas” 4

 

 

Vi vet av egen erfarenhet hur jobbigt det är när företag ringer upp via telefon och erbjuder en 

produkt eller en tjänst. Vi har varit med om att t.ex. telefonbolag ringer upp och vill att du ska 

byta till dem. Det känns påträngande och det är svårt för säljaren att väcka ett intresse hos 

kunden för sin produkt eller tjänst. Eventmarknadsföring kan därför vara ett alternativ för att 

lyckas bättre för företagen vid denna typ av försäljning.  

 

1.2 Problemformulering 

Under slutet av 1990- talet så började eventmarknadsföring att växa på olika marknader. Det 

ansågs som något nytt och spektakulärt. Det vart trendigt att göra events och mycket tid och 

pengar lades ner på t.ex. ljud, ljus, rök och laser. Det som saknades var en baktanke och ett 

syfte med dessa events. Det fokuserades mycket på att det skulle vara spektakulärt, roligt och 

häftigt och marknadsförings syftet med eventen glömdes bort.  

Idag är eventmarknadsföring en del av de kommunikativa strategier som företagen arbetar 

med. Det finns ett större strategiskt tänkande och en ökad kunskap om eventmarknadsföring 

från företagen men också från kunden. Det gör att det skapas större möjligheter att företagen 

når fram till sin målgrupp som de vill kommunicera med. 5

 

 

                                                 
4 Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2004 s 19  
 
5 Patrik Lanner & Christer Söderberg, 2006 s 16  
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Vi vill titta på eventmarknadsföring och försöka bilda oss en uppfattning hur eventbyråer går 

tillväga när de anordnar sina event. Vi vill därför undersöka frågan: 

• Hur går processen i eventmarknadsföring till för eventbyråer? 

Vi vill också få en inblick i företagen som är på eventen hur de arbetar. Vi vill undersöka 

frågorna: 

• Hur arbetar eventanvändande företag via event för att knyta till sig kunder och 

förstärka relationen med befintliga kunder? 

• Hur går de eventanvändande företagen på event tillväga för att få ut så mycket som 

möjligt av eventet och vad är eventmarknadsföring för dem? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur eventmarknadsföringsprocessen går till för 

eventbyråer, samt att undersöka hur de eventanvändande företagen arbetar med 

eventmarknadsföring.       

 

1.7 Avgränsning 

Vi valde att se efter eventmarknadsföring på ett allmänt plan eftersom vi anser att vi själva 

saknar den förkunskap inom ämnet som vi anser krävs för att gå in i ett djupare perspektiv 

inom ämnet. Vidare valde vi att se efter hur eventmarknadsföring används i vårt närområde 

och valde därför att bara se efter i Uppsalaregionen. Våra egna fördomar om 

eventmarknadsföring var att det var ett kostsamt marknadsföringssätt som nådde ut till ett 

begränsat antal kunder. Det hade varit intressant att se efter den finansiella aspekten ifall det 

är lönsamt eller inte att använda sig av denna typ av marknadsföringskanal, men vi fann ett 

större intresse att se efter hur processen ser ut för eventbyråer samt eventanvändarnas syfte av 

eventen.  
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1.8 Disposition 

Uppsatsen påbörjas genom att en problemformulering skapas där vi ser efter vilket/vilka 

problem vi vill lösa för att utifrån detta forma ett syfte. Vidare handlade det om att lokalisera 

litteratur som berörde ämnet. Vi insåg relativt snart efter att läst givna teorier och efter 

intervjuerna att eventmarknadsföring är ett brett fenomen och att relationsmarknadsföring var 

en relevant aspekt. Samtidigt som teori insamlingen pågick letade vi efter event som 

arrangerades som vi kunde besöka och eventbyråer som vi kunde intervjua. Vi hittade två 

event, det ena var ett golfevent och det andra var ett inspirationsevent för egenföretagare. Vi 

besökte dessa och kunde under eventen intervjua fyra företag som använder sig av event för 

att marknadsföra sin verksamhet. Vi fick även kontakt med Brolin Event som är en eventbyrå 

som vi kunde intervjua samt Olai Jansson som var projektledare för inspirationseventet för 

egenföretagare. Efter insamlingen av de empiriska materialen sammanställde vi detta, 

samtidigt som analys och slutsats kunde påbörjas.   
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2 Metod 
 

Under detta kapitel kommer vi att förklara hur vi har resonerat och gått tillväga under detta 

arbete. Vi förklarar hur vår empiriska del har utformats samt resonerat kring de teorier vi 

har valt att använda oss av. Vi går också in på hur vår analys och slutsats är utformad. 

2.1 Huvudtankar 

 

Metodiken för vår studie är kvalitativ och kommer i huvudsak bestå av en deduktiv karaktär 

vilket innebär att vi utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser utifrån 

enskilda företeelser6

 

. Därtill får vi också nya kunskaper utifrån empiri som är baserad på 

kvalitativ undersökning, detta för att ge svar på frågeställningarna vi har uppsatta. Med tanke 

på vårt intresse över hur evenemangsprocessen går till samt hur företag använder sig av 

eventmarknadsföring så är en kvalitativ studie lämplig, då kvalitativ metod kommer att ge oss 

den nödvändiga informationen för uppsatsen. Om vi hade använt oss av en kvantitativ 

undersökning hade vi kommit fram till ett generellt resultat vilket skulle missgynna vårt syfte 

då vi vill se hur processen ser ut. Vi valde därför att avgränsa oss gentemot att genomföra en 

kvantitativ undersökning då vi anser att de hade gett ett allt för generellt resultat av studien. 

Då vi vill undersöka på ett något djupare plan över hur både eventbyråer samt företag som 

använder sig av event arbetar. Intervjuer med evenemangsbyråer samt företag som använder 

sig av evenemangsmarknadsföring är den största källan för oss att få en så trovärdig synvinkel 

som möjligt över hur fenomenet, event, verkar praktiskt.   

Den litteratur som har vart aktuell för vår del har till största delen behandlat 

eventmarknadsföring samt relationsmarknadsföring. Under projektets inledning ägnade vi 

endast tid åt teorier som handlade om eventmarknadsföring. Men efter vi hade besökt det 

första eventet så kom vi till insikt att relationsmarknadsföring var en stor del inom 

eventmarknadsföring. Därför anser vi att dessa två ämnen kommer bestå gentemot uppsatsens 

syfte. Vi lyckades dessvärre inte hitta tillräckligt med teori angående eventmarknadsföring 

                                                 
6 Patel & Davidsson, 2003, s 23 
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vilket kan bero på att det är en relativt ny marknadsföringskanal. Detta kan i sin tur leda till 

lägre trovärdighet i arbetet. 

 

När vi resonerade kring problemformulering och frågeställningen så kom vi fram till att vi 

först ville ta reda på processen i eventmarknadsföring för att ge läsaren en för förståelse inom 

ämnet, för att sedan komma vidare in på hur eventanvändande företag arbetar med event. 

Detta för att ge läsaren en helhetsbild över processens alla delar. 

 

När det handlar om formalia upplägget så har vi lärt oss under vår tid på Högskolan att skilja 

mellan teori, empiri, analys och slutsats för att göra arbetet tydligare för läsaren. Vi valde 

därför att använda av oss av detta upplägg i arbetet.  

 

Under analys och slutsats jämför vi vår teoretiska del med vår empiriska del för att sedan 

analysera vad vi tycker företagen gör bra och vad de kan förbättra. Utgångspunkten för vår 

analys och slutsats är de tre huvudfrågorna i vår problemformulering. Under analys och 

slutsats delen har vi underrubriker till huvudfrågorna som vi använde oss av i empiri delen, 

detta för att ge en röd tråd och större förståelse i arbetet.  

 

2.2 Kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervju teknik när vi gjorde våra intervjuer. Om man 

använder sig av kvalitativa intervjuer så ställs enkla och raka frågor. Om frågorna ställs på 

detta viss så är det större chans att svaren får en större innehållsrikedom vilket leder till högre 

informationsgrad. Detta med tanke på att kvalitativa intervjuer har generellt sätt en låg 

standardiseringsgrad vilket leder till att intervjupersonen får utrymme att svara med egna ord.7

                                                 
7 Patel & Davidson, 2003, s 78 

 

Vi anser att ett kvantitativt sätt att arbeta med datainsamling inte passar för den typ av syfte 

som vi har för vår uppsats. Det kvantitativa sättet är mer styrt och innebär att datainsamling 

bland annat sker genom enkäter. Det kan då lätt uppstå motfrågor som t.ex. ”Det beror på” 
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eftersom att det bara finns ett antal svarsalternativ och att dessa kanske inte passar in med det 

svar som den intervjuade vill ge. 8

 

 

Trost (1997) skriver följande om kvalitativa intervjuer:  

 

”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärlden ser ut.” 9

 

 

Patel och Davidson (2003) förklarar att i en kvalitativ intervju är intervjuare och 

intervjuperson båda producenter under samtalet. Rollerna är visserligen olika då intervjuaren 

genomför samtalet för att belysa ett forskningsproblem medan intervjupersonen inte har 

någon direkt nytta av den. Det är då viktigt för att lyckas med intervjun att intervjuaren bidrar 

till att intervjupersonen känner att samtalet är betydelsefullt och ett sammanhängande 

resonemang föreligger10. Vid användning av kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang 

så utmärks det av en hög grad struktur och liten grad av det standardiserade. Med struktur 

menas att de frågor du ska ställa är välförberedda och att de hör till ämnet. 11

 

  

Trost (1997) menar vidare att det är viktigt att inte ställa för många frågor. Det gäller att 

kunna bearbeta det material som samlats ihop och den som intervjuas ska inte besväras med 

allt för många frågor. 12

 

  

Detta tog vi stor hänsyn till när vi gjorde våra intervjuer på de två eventen som vi var på. Vi 

förstod att det inte fick ta för lång tid. Det var mycket folk på eventen och vi ville inte att de 

intervjuade skulle känna att vi tog upp för mycket av deras tid så att de missade potentiella 

kunder. Under en intervju så avbröt vi mitt i för att den intervjuade skulle få chansen att ta om 

en kund, för att sedan återuppta intervjun.  

 

 
                                                 
8 Trost 1997 s 7- 8 
9 Trost 1997 s 25  
10 Patel & Davidson, 2003, s 78 
11 Trost 1997 s 21- 22  
12 Trost 1997 s 43  
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2.3 Tillvägagångssätt för intervjuerna 

Urvalet av de eventanvändande företagen skedde slumpvis. Vi började med att hitta relevanta 

och intressanta event vi kunde besöka för att se efter hur ett event ser ut och går till. Under 

eventen så står företagen vid varsin monter. Vi gick då fram till dem och frågade ifall vi 

kunde göra en intervju. Vi hade som ambition att intervjua företag med skilda produkter och 

företagsstorlek, detta på grund av att vi ville ha ett så brett och stort perspektiv som möjligt 

över hur företag i allmänhet arbetar med event. Under intervjuerna så hade vi en struktur över 

frågorna samtidigt som det fanns utrymme för att gå in djupare på vissa frågor13

 

. Detta 

eftersom vår ambition var att få ut så mycket som möjligt av de intervjuades egna synpunkter. 

Intervjuerna fördes muntliga vid de fysiska mötena, samtidigt som vi antecknade svaren. 

Gällande eventbyråerna sökte vi upp byråer som låg i vårt närområde för att underlätta vid ett 

eventuellt möte. Vi fick kontakt med Brolins arrangemang genom att vi hittade företaget via 

Internet sedan ringde vi och förklarade vårt ärende och bestämde ett möte. Han har varit 

verksam inom arrangemang och event under många år i Uppsalaregionen och besitter en stor 

kunskap och erfarenhet inom ämnet. För att få en annan synvinkel på event och dess process 

så tog vi sedan kontakt med person med mindre erfaren inom att arrangera event. Vi ville se 

ifall deras tillvägagångssätt med att planera och genomföra ett event skilde sig åt eller om de 

liknade varandra. Vi tog därför kontakt med Olai Jansson under ett inspirationsevent ”Starta 

eget” och bokade in ett möte med henne.  

 

Vidare i empirin kommer vi att åskådliggöra intervjuerna i två delar där ena delen är 

redovisning av intervjuerna för eventanvändarna och i andra delen för eventarrangörerna. 

Detta för att underlätta för läsaren att det är två olika typer av intervjuer. 

 

 

 

 
                                                 
13 Martyn Denscombe,, 2000, s 135 
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2.4 Konklusionsvaliditet 

Med tanke på att vi gör en kvalitativ studie så anser vi att validitet och reliabilitet inte passar 

in i sammanhanget då dessa sätt handlar om mätning av resultatet. Vi har därför istället valt 

att använda oss av konklusionsvaliditet. Denna typ av validitet ger slutsatser i både forma av 

svar och frågor. Konklusionsvaliditet lyfter fram två viktiga förhållanden vilket är att det ska 

vara trovärdigt samt ha en metodologisk trovärdighet, att kompetens och insikt finns för att 

undvika oavsiktliga fel.14

 

   

För att öka relevansen i vår studie utgick vi från tidigare behandlad teori vid formuleringen av 

våra intervjufrågor. Vi hade även avsikt att formulera tämligen enkla frågor samt öppna frågor 

för att få ut så mycket som möjligt från våra respondenter och att undvika missförstånd. Vi 

försäkrade oss om att få återkomma med kompletterade frågor vid behov vilket skulle vara en 

godkänd återgärd enligt oss. 

 

Gälland intervjuerna med eventbyråerna så intervjuade vi Brolin på hans kontor, medan 

intervjun med Olai Jansson gjordes på ett café i Uppsala. Dessa intervjuer varade under ca 60 

min och möjligheten till diskussion som fanns bidrog till en högre substans och trovärdighet. 

Även här försäkrade vi oss om att få återkomma med kompletterade frågor om det skulle vara 

aktuellt. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Befring, 1998, sid: 184 
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3 Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den teori vi anser är relevant för arbetet och som vi 

sedan kommer att använda i analys och slutsats delen. Vi kommer i huvudsak ta upp tre 

ämnen som är eventmarknadsföring, interaktiv marknadsföring och relationsmarknadsföring. 

 

3.1 Eventmarknadsföring 

 
Dagligen tar människan in en mängd olika budskap och från diverse företag medvetet som 

omedvetet. Alla diverse former av budskap som försöker fånga konsumentens 

uppmärksamhet kallas för ”mediebrus”. Men det är endast de mest anmärkningsvärda 

budskapen som stannar kvar i vårt medvetande, som avskiljer sig från mängden. Företag som 

lägger ner en stor vikt i att marknadsföra sitt företag har observerat detta och har därför börjat 

visa sig i andra sammanhang där möte med kund blir mer personligt och ger en förenklad 

kommunikation. Eventmarknadsföring är ett bevis på detta då företag vill nå ut till sina 

kunder och kunna utnyttja tvåvägskommunikation.15

 

  

 

Kund    Företag 

 

 

Det är ett effektivt sätt att kommunicera direkt till en målgrupp, men en viktig aspekt är även 

att bibehålla det tänkta budskapet med eventet. Ett genomtänkt och professionellt genomfört 

event leder till ett värdefullt komplement till andra kommunikationskanaler samt ett effektivt 

verktyg för att nå ut med ett budskap.16

 

 

                                                 
15 Lanner & Söderberg, 2006, s 9 
16 Ibid 
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”Det ger också ett tillfälle att kommunicera med flera sinnen och möjlighet att bygga en 

långsiktig relation till en målgrupp”17

3.2 Definition av evenemang 

 

 

Inom litteraturen ges uppfattningen av att evenemang är ett komplext begrepp som definieras 

på olika sätt. Enligt Carey är evenemang i dess bredaste form något som skulle kunna 

innebära allt tänkbart som attraherar en publik. Hon påvisar dock skillnaden mellan 

evenemang och attraktioner då attraktioner ses som permanenta medan evenemang sker under 

en avgränsad tidsperiod.18

 

  

Andersson och Larsson-Mossberg har en liknande syn på definitionen av event som Carey. 

De menar att en aktivitet som är avgränsad i tiden och har ett huvudsakligt syfte, vilket är att 

förmedla ett sinnesintryck för kunden. Evenemanget har ett program, en arrangör samt ett 

antal deltagare.19

 

  

Sponsrings- och eventföreningen är en branschorganisation som arbetar för att användandet 

av sponsring och event ska ske seriöst och professionellt. Sponsrings- och eventföreningen 

definierar eventmarknadsföring enligt fölande: 

 

 "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."20

 

 

 

 

                                                 
17 Ibid 
18 Maria Larson, 1997, sid 2 
19 Maria Larson, 1997, sid 2 
20 Sponsrings- och eventföreningen, 2009-05-05 
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3.3 Det personliga mötet 

 

Den största fördelen med att använda sig av eventmarknadsföring är just den direkta 

kommunikationen mellan företag/organisation och människor i en dynamisk omgivning. 

Därtill ska tilläggas ett väl genomtänkt syfte med kommunikation som talar till så många 

sinnen hos publiken som möjligt. Fördelen är att om eventet är korrekt utfört och uppnår sitt 

syfte så är det troligtvis inte något som överträffar trovärdigheten i det personliga mötet. 

Kommunikationskvaliteten som uppnås när två parter möts, mellan fyra ögon, kan förändra 

personers vanor, beteenden eller attityder. Det kan givetvis också ha motsatt effekt då fel 

personer möts samtidigt som en ömsesidig vilja att kommunikation inte existerar. Saknas 

viljan att kommunicera blir det oerhört svårt att övertyga mottagaren. Eventmarknadsföring 

handlar därför till stor del att försöka hitta mottagarens vilja att kommunicera samt att låta 

dialogen ske på mottagarens villkor. Vid evenemang så kommer oftast de som är intresserade, 

som är villiga att ta till sig och lyssna på budskapet samt delta i kommunikationen.21

 

 

Eventmarknadsföring handlar inte endast om att profilera produkter och tjänster, få kunder att 

byta leverantör eller att utvidga sitt kanalutbud. Det ges också ett excellent tillfälle att 

förstärka den redan etablerade uppfattningar eller beteenden. Genom att utveckla samt 

förbättra redan befintliga relationer till en målgrupp är en viktig aspekt vilket är minst lika 

relevant som att finna nya potentiella kunder. Ett oklart definierat syfte med eventet kan 

uppfattas av målgrupp som en trevlig stund men inte generera någon vinst i det längre 

perspektivet. Vid ett lyckat event kan ett förtroende uppstå samt att gemenskap och 

samförstånd uppstår med företag eller produkten att kunden inte har en tanke på att byta. 

Fortsättningen på denna relation blir då att istället för en ”vanlig kund” leder det till en 

ambassadör för företaget.22

 

 

 

 

                                                 
21 Patrik Lanner & Christer Söderberg, 2006, sid 24-26 
22 Ibid sid 28-32 
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3.4 Personalresurs – Management of event operations  

 

Inom event-branschen, är graden av service gentemot kunder samt den interna kompetensen 

av organisationen belastat hos personalen och dess konstanta uppförande kontra kund. Den 

person som är evenemangsförvaltare måste engagera denna värdefulla och dyra resurs lika 

mycket som vilken resurs som helst. För att utvinna så mycket kvalité som möjligt hos de 

anställda krävs det att motivera personalen. Utan denna motivation, avlönande medarbetare 

kan besitta brist på entusiasm med att lyckas uppnå organisationens mål och 

leveranskvaliteten av service till kund. Vid brist på motivation kan också leda till brist på 

hänsyn gentemot medarbetare och kunder. För att få ut maximal kvalité från de anställda bör 

tre aspekter i kombination tas i anspråk23

 

: 

• Säkerhetsställa att personalen inom organisationen har all nödvändig materiel samt 

utrustning för att utföra uppdraget korrekt 

• Säkerhetsställa att personalen vet vad de ska göra och hur det ska göras 

• Uppmuntrande motivation och utveckling gentemot kund 

 

I de ovanstående punkterna ligger huvudansvaret hos evenemangsförvaltaren, då det gäller att 

förse de anställda med resurser för att tillfredställa dem. Dessa tre punkter samspelar med den 

individuella prestationen som generellt är bestämd av tre faktorer24

 

: 

1. Motivation att utföra arbetet 

2. Förmågan att utföra arbetet 

3. Resurser till att utföra arbetet 

 

Om förmågan saknas hos en anställd så är det inte svårare än att träna upp denna personen för 

att klara av arbetsuppgiften. Vid brist på resurser för de anställda för att utföra arbetet så kan 

                                                 
23 Julia Tum, Philippa Norton, J. Nevan Wright, 2006, sid 165-166 
24 Ibid sid 166 
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företaget förse dem med resurserna som krävs. Vid brist på motivation, då vi hamnar i en 

psykologisk aspekt, blir en större utmaning25

För att motivera personal gäller det för evenemangsförvaltaren att inneha en förståelse för de 

skiftande motivationsteorierna. Insikt i att teorier endast är teorier och att det inte betyder att 

en motivationsteori passa alla anställda i organisationen. Vad som höjer motivationen för en 

anställd behöver inte nödvändigtvis fungera för den andra. Ett tillvägagångssätt gällande 

motivationen är att skapa en motiverandemiljö genom att införa belöningar och incitament, 

både gripbar som ogripbar. Gripbar belöning skulle kunna vara finansiella incitament medan 

ogripbar kan vara att den anställde för stöd och lojalitet från företaget

.  

26

 

.   

3.5 Diverse former av eventmarknadsföring 

Inom eventmarknadsföring finns de olika former över hur detta marknadsföringssätt kan gå 

till. Stora spektakel med fina bilar och champagne är inte alltid verkligheten vid användning 

av eventmarknadsföring.     

3.5.1 Action marketing 
 
Action marketing innebär att möta sina kunder och dela ut eller visa upp produkter. Denna 

metod är vanligt förekommande i butiksmiljöer. Exempelvis i en livsmedelsbutik brukar det 

ske att kunderna får provsmaka och får en upplevelse och uppfattning med både syn, smak 

och lukt. Genom att kunden får smaka leder det till att denne får en inblick för vad produkten 

står för samtidigt som resultatet blir mätbart och omedelbart. Denna typ av marknadsföring 

fungerar även i andra miljöer än butiker t.ex. universitetsområden där varuprover på nudlar 

skulle passa en finansiellt tillbakadragen kund. Det är oerhört viktigt att företaget riktar in sig 

mot rätt målgrupp för att få en så rättvis feedback som möjligt. Action marketing ska ge 

kunden mervärde, vilket det gör om aktiviteten utförs på rätt sätt. Det handlar om rätt plats, 

rätt tidpunkt samt ett genuint intresse hos den som utför aktiviteten för att lyckas och vinna 

framgång27

 

. 

                                                 
25 Julia Tum, Philippa Norton, J. Nevan Wright, 2006, sid 166 
26 Ibid, sid 175 
27 Patrik Lanner & Christer Söderberg, 2006, sid 32-34 
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3.5.2 Trafikskapande marknadsföring 
 
Trafikskapande marknadsföring innebär att locka människor till en tillställning där kunden 

visar upp sin produkt. Kan vara en skivaffär eller en bokhandel där artisten eller författaren 

blir inbjuden för att signera en skiva eller bok. Det handlar med andra ord inte bara om att 

locka kunden med ett bra erbjudande utan även att kunden får ut något mer av detta tillfälle28

 

.  

3.5.3 Tredimensionell marknadsföring 
 

Eventmarknadsföring kallas ibland för tredimensionell marknadsföring vilket likväl innefattar 

installationer av diverse slag. Huvudsyftet med installationen skiljer sig inte från något annat 

sätt att marknadsföra sig utan är att väcka uppmärksamhet samt att förstärka eller rent av 

skapa företagets image. De installationer som har vistats vara mest uppseendeväckande och 

mest kända hittills i Sverige är Gevalias satsning med ”När du får oväntat besök”. Där en 

reklamfilm gjordes då en buss kraschade in i Spy Bar vid Stureplan i Stockholm29

 

.   

3.5.4 Imageskapande events 
 

Genom att ett företag gör sig sedd i en viss miljö eller vid ett visst sammanhang skapas eller 

förstärks företagets image gentemot den målgrupp företaget vill kommunicera med. Det kan 

röra sig om att vara med och sponsra en idrottsgala eller en festival, men det kan även 

innefatta ett samarbete med rätt företag eller med rätt personer. Detta ska sedan avspegla sig 

gentemot målgruppen man vill kommunicera mot då andras kunder lägger märke till ens 

närvaro genom sponsring eller samarbete30

 

. Ett konkret exempel är att klockföretaget Rolex 

ofta ses i samband med olika idrottssammanhang som tennis och golf vilket får ses som en lite 

”finare” sport. Detta på grund av att målgruppen företaget vill kommunicera med är en 

exklusiv målgrupp. 

                                                 
28 Ibid, sid 34-36 
29 Ibid, sid 37-38 
30 Patrik Lanner & Christer Söderberg, 2006, sid 39-40 
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3.6 Interaktiv marknadsföring 

 

Det handlar om de marknadsföringsaktiviteter som sker i direkt kontakt mellan företaget och 

kunden. Fördelarna med att använda sig av direkt marknadsföring mot kunden är att företaget 

kan nå identifierade kunder och kundämnen, vilket gör att marknadsföringsinsatserna blir 

mätbara. Företaget får också information om deras kunder som kan lagras och kompletteras 

vilket leder till att det skapas goda förutsättningar för merförsäljning och långsiktiga 

relationer till kunden. De ökar sin kundkännedom, vilket gör att företagets effektivitet i 

kundkommunikationen kommer att öka. 31

 

    

3.6.1 Sanningens ögonblick 

 

I eventmarknadsföring talas det om ”sanningens ögonblick”. Det är när kontaktpersonalen och 

kunderna möts och de integrerar med varandra med hjälp av teknik, system och fysiska 

resurser. Det är här som företagets kunskaper, alla föresatser om god service och allt som kan 

mätas som kvalitet ska visas upp.  Dessa möten är otroligt viktiga för ett företag för att de ska 

kunna knyta upp en ny kund, men också behålla gamla kunder. Om inte denna kontakt sköts 

på ett bra sätt så kan det innebära att kunden upplever tjänste- och servicekvaliteten som 

dålig, vilket kan innebära att en kund går förlorad för företaget. 32

 

  

3.6.2 Kommunikationen till kunden  

 

Allt som en säljare gör i form av bland annat, rösten, kroppsspråket, kunna lyssna med 

inlevelse, vara personligt öppen och flödet av känslor kommer att påverka hur kunden 

uppfattar säljaren som person och hur den upplever den tjänst eller produkt som säljaren vill 

sälja. Om säljaren har en bra inlevelse, självkännedom och är lyhördhet så ökar dennes 

förmåga att få en bra kontakt med kunden. Om en person har självförtroende så skapas det ett 

större förtroende för personen. Det gäller därför att personalen i företaget arbetar med att 

                                                 
31 Ralf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2004 s 77  
32 Christan Grönroos 2004 s 409  
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utveckla dessa egenskaper hos sig själva så att kunden kan bemötas på bästa möjliga sätt, 

denna förmåga kan övas upp. Hur säljaren använder sin röst har stor betydelse för om du ska 

skapa en bra kontakt med kunden och den utgör så mycket som ca 40% av kommunikationen 

till kunden. Säljaren kan t.ex. försöka tala lite mörkare eftersom att det inger lugn och 

säkerhet. Ett annat sätt att få kundens uppmärksamhet är att säljaren göra pauser när den talar, 

det ger dem en vink om att nu kommer han/hon att säga något viktigt. Att tala tydligt och 

långsamt är också faktorer som är viktiga.  

 

Det gäller i ett kundsamtal att fokusera på kunden till 100% om säljaren inte gör det finns det 

risk för att tankarna far iväg och säljaren glömmer bort vad kunden säger. Det gäller att 

säljaren lyssnar aktivt så att den får en fullständig förståelse för kundens behov, önskemål och 

problem. Det är viktigt att kunden får tala och att säljaren uppmuntrar kunden till det genom 

att visa intresse och uppmärksamhet, det kan säljaren göra genom att t.ex. säga javisst, jaha, 

eller ett litet hummande under samtalet. Det gäller att säljaren tolkar det som kunden säger, 

ibland kan kunden vilja ha något som de har svårt att förklara, det gäller då att säljaren kan 

förstå vad kunden menar och försöka komma fram till en lösning på kundens verkliga behov.  

Det är också viktigt att ställa rätt frågor till kunden. Om säljaren inte förstår ska den också 

säga det. För att bekräfta att säljaren har förstått rätt kan de kontrollera det genom att säga:  

 

”Om jag förstått dig rätt så menar du så här”. 

 

Att acceptera kundens känslor och sätta sig in i kundens åsikter och tankar är också viktigt. 

Det gäller sedan att diskutera kundens problem eller önskemål så att kunden känner sig nöjd.  

Säljaren ska också kunna anpassa sitt sätt att tala med en kund beroende på vem det är som 

säljaren talar med. Det gör att säljaren lättare kan skapa en kontakt med kunden.  

 

En säljares kroppsspråk är oerhört viktig i ett möte med en kund. Hur säljaren rör dig, dennes 

mimik och dennes gester förmedlar ett budskap om den som person. Kunden tolkar dessa 

intryck och dessa kan komma att bli avgörande för en fortsatt relation till kunden. Det allra 
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första intrycket som kunden får av säljaren kan vara avgörande om affären ska komma 

tillstånd eller inte. 33

 

 

Det är oftast företagets ansikte utåt som kommer att avgöra framgången på marknaden för 

företaget när det gäller förtroende, affärer och goodwill. Alla måste hela tiden prestera på 

topp, en medarbetare som gör ett dåligt jobb kan förstöra hela företagets intryck. Det är därför 

viktigt att de personer som jobbar i fronten med sanningens ögonblick att de får stöd, 

utbildning och att de har ständig kontakt inåt i företaget. 34

 

 

För att lyckas att arbeta i front linjen i sanningens ögonblick så krävs det sociala och 

emotionellt begåvad personal. Dessa förmågor kan utvecklas genom utbildning, feedback och 

personligt engagemang.  

 

Nyström och Wallén (2002) har tagit fram några viktiga punkter som enligt dem speglar en 

person med bra social- och emotionell kompetens.  

 

• ”Förmår att lyssna på kunden och är intresserad och tålmodig 

• Förstår och förmedlar en känsla av inlevelse i kundens behov 

• Är kunnig beträffande produkter, tjänster, sitt företag och konkurrenter 

• Kan förklara så att kunden förstår 

• Är lugn och visar värme och vänlighet 

• Skapar en god kundrelation och inger förtroende 

• Är positiv och serviceinriktad” 35

 

 

Dessa kvaliteter leder sedan till att det finns goda möjligheter att skapa goda relationer, 

uppvisa god inlevelse förmåga, ha god självkännedom och att kunna kommunicera med 

kunderna. 36

 

 

                                                 
33 John Nyström, Monica Wallén 2002 s 20- 37  
34 Ibid 2002 s 8  
35 John Nyström, Monica Wallén 2002 s 16  
36 Ibid 2002 s 17  
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”Det centrala vid tjänstekonkurrens är att hela tiden på rätt sätt kunna hantera sanningens 

ögonblick i serviceprocesserna, samt lämpligt stöd från ledningspersonalen, 

stödfunktionerna, tekniska och operativa investeringar tillika med administrativa system.” 37

 

 

Om kontakten till kunden sköts på ett bra sätt så kommer det att leda till att kunden får 

förtroende för företaget, vilket med största sannolikhet kommer att leda till en affär och i 

bästa fall en långsiktig relation.     

 

 

Figur 1. En översikt över den marknadsinriktade strategin38

                                                 
37 Christian Grönroos 2004 s 409  

 

 
38 Christian Grönroos 2004 s 411  
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Figuren ovan visar att kunden har förväntningar på tjänsten eller produkten som de vill ha 

infriade. Företaget ger löften till kunden som bör motsvara kundens värderingar, personliga 

behov och önskemål. Kundens tidigare erfarenheter och serviceföretagets image påverkar om 

löftena som företaget ger förstärks eller motverkas. 39 Det är när företaget lyckas förmedla att 

de förstår kundens värderingar, behov och önskemål som det finns möjligheter att få en nöjd 

och förhoppningsvis en trogen kund. 40

Det är i tjänstemötet som det avgörs om kundernas upplevelse motsvarar de förväntningar 

som de hade på tjänsten. Om upplevelsen är bättre än förväntningarna så upplever sig kunden 

tillfredställd med servicekvalitén och känner sig nöjd. 

 

41

I boken marknadsföring i tjänsteekonomin används en modell som handlar om 

marknadsföringsprocessen. Fokus i denna modell ligger på kunden och företaget börjar med 

att titta på kundens uttalade, outtalade behov, förväntningar och önskemål som bildar 

utgångspunkten för tjänsteorganisationens marknadsföringsprocess. Det gäller sedan att 

utveckla ett erbjudande utifrån tolkningen av kundens behov och önskemål. Målet är att det 

ska skapas ett mervärde för kunden. Sedan gäller det för företaget att kommunicera 

erbjudandet till kunden på ett sätt som gör att rätt förväntningar skapas hos dem. Sedan så 

sker konsumtionen av tjänsten. Antingen så infrias kundens förväntningar som betyder en 

godkänd kvalitet eller så blir det ej infriade förväntningar vilket betyder ej godkänd kvalitet.

 

42

Att uppfylla löften mellan säljare och köpare under interaktionen vid tjänstemötet är en viktig 

del i den interaktiva marknadsföringen. Det är kontaktpersonalen som kommer i kontakt med 

kunderna och det är därför oftast dessa som är nyckeln till framgång. Den interaktiva 

marknadsföringen påverkas också av operativa system, fysiska resurser och 

informationssystem. 

 

43

 

 

 
                                                 
39 Ibid2004 s 409- 411  
40 John Nyström, Monica Wallén 2002 s 9  
41 Christian Grönroos 2004 s 412  
42 Per Echeverri, Bo Edvardsson 2002 s 50- 52 
43 Christian Grönroos 2004 s 412  
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3.7 Relationsmarknadsföring 

 

”Relationsmarknadsföring är att lägga hela kundrelationen till grund för en verksamhet, vars 

mål är att göra det möjligt för kunden att uppleva ett värde av samverkan med ett givet 

företag, vilket skapar mycket tillfredställelse och därmed större sannolikhet lojala kunder, 

återköp och positiv word-of-mouth” 44

 

 

Syftet med relationsmarknadsföring är enlig Andersen (2001) att öka företagets vinst. Det gör 

företaget genom att skapa nya relationer och bibehålla långsiktiga relationer istället för att 

satsa på mindre och kortsiktiga relationer. 45

 

 

Gummesson (2006) menar att relationsmarknadsföring är: 

 

”Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”46

 

 

Nätverk är när ett företag försöker utvidga relationen mellan ett flertal parter, som bland annat 

kan vara relationen till kunder, konkurrenter, distributörer och samarbetsparters. Interaktion 

menar Gummesson (2006) används för att förklara samspelet i de aktiviteter som utförs 

mellan de olika parterna i relationen. 47 Det finns viktiga egenskaper i en affärsrelation dessa 

är förtroende, engagemang och samarbetet parterna emellan.48

 

  

Relationsmarknadsföring handlar enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2001) att välja rätt 

kunder, att knyta till sig dessa kunder och att koncentrera sina marknadsföringsinsatser till 

potentiella och befintliga kunder som företaget känner att de har bäst förutsättningar att 

leverera ett värde till. Marknadsföringsstrategierna ska göra detta möjligt.49

 

 

                                                 
44 Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2001 s 17 
45 Andersen 2001, s 93 
46Evert Gummesson 2006, s 16 
47 Ibid s 16-18 
48 Ibid s 37-38 
49 Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2001  s 23   
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”Strategiernas syfte är att åstadkomma en varaktig konkurrensfördel som ger god lönsamhet 

strategi utgörs av ett integrerat handlingsmönster för att nå uppsatta mål genom att 

företagets resurser inriktas och samordnas” 50

 

 

Gummesson (2006) talar om att ett bra samarbete mellan parterna kan leda till att de känner 

en större delaktighet, vilket kan leda till att förtroendet växer till varandra och ett högre 

engagemang uppnås. Samarbetet har betydelse för att kunna skapa långsiktiga relationer och 

om det finns ett ömsesidigt samarbete så genererar det oftast nöjda parter. 51

 

   

Zinkhan (2003) är också inne på vikten av att samarbetet fungerar i en relation. För att ett 

samarbete ska fungera och för att skapa en långsiktig relation så måste enligt honom båda 

parterna få ut något av relationen.52

 

  

Det är viktigt att företag tänker på att vårda sina externa relationer, eftersom att det är de som 

agerar som företagets ansikte utåt. Gummesson (2006) beskriver de anställda som arbetar på 

företagets marknadskontor som marknadsförare på heltid och de övriga anställda blir 

marknadsförare på deltid. En förutsättning för att relationsmarknadsföring ska fungera för ett 

företag är att alla anställda är intresserade, engagerade och tar sitt ansvar när det gäller att visa 

upp företaget för kunden. Så att kunden får rätt signaler i varje gång den kommer i kontakt 

med företaget. 53 Syftet med relationen måste vara att ständigt utveckla relationen och om 

problem uppstår så måste dessa lösas istället för att bryta relationen. 54 Desto viktigare ett 

företag tycker en relation är desto mer tid och engagemang är de beredda att lägga ner för att 

kunna utveckla en långsiktig relation. Ett företag ska sträva efter att få långsiktiga relationer 

med kunden och att vara öppna och anpassa sig till kunden. 55

  

 

                                                 
50 Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2001 s 25  
 
 
51 Evert Gummesson 2006, s 37-38 och s 43 
52  Georg M Zinkhan 2003, s 85 
53 Evert Gummesson 2006, s 29 
54 Ibid s 33-34 
55 Ibid s 38 
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På de flesta marknader idag så råder det en mognad och en hög konkurrens, det innebär att det 

blir svårare för företagen att skaffa sig nya kunder. Det blir därför viktigt att företagen satsar 

på långsiktiga relationer som de bygger upp med de befintliga kunderna som de redan har.  

I den hårda konkurrensen måste företagen komma på ett totalt tjänsteerbjudande som infriar 

kundens förväntningar, behov och krav. På grund av detta så har fler företag gått över till att 

bli serviceföretag beroende på att tjänstekonkurrensen har blivit dominerande. 56

 

 

”Kunderna vill inte bara ha varor och tjänster de kräver ett långt allomfattande 

tjänsteerbjudande, som kan innehålla såväl information om bästa sättet att använda en 

produkt som leverans, installation, uppdatering, reparation, underhåll och justeringar av den 

lösning de har köpt” 57

 

 

Kundvärdet är det värde som kunden upplever att de får ut av relationen till företaget. Det är 

kärnan i relationsmarknadsföringen och det företaget ska bygga sin relationsmarknadsföring 

kring. Hur kundvärdet är kommer att påverka hur relationen kommer att gestalta sig mellan 

kunden och företaget och om den kan komma att utvecklas. Det är viktigt att de byggs upp ett 

ömsesidigt värde ur kundvärdet. Företag har en tendens att fokusera för mycket på det 

konkreta och tekniska aspekterna. Målet blir för företaget att kundens upplevelse motsvarar 

kundens förväntningar. Om en nära relation skapas till kunden så flyttas fokusen från 

produkten och erbjudandet till att kunden istället utvärdera helheten av relationen som 

skapats. Produkten/tjänsten är viktig, men är kanske inte alltid den avgörande faktorn till vad 

kunden väljer. När det byggts upp ett förtroende mellan parterna så vet kunden var de har att 

förvänta sig av tjänsten. Det gör att kunden känner sig trygg o litar på företaget, vilket gör att 

de återkommer. Kunden är inte heller mottaglig för konkurrenters erbjudanden och om det 

sker någon kvalitetsstörning så har kunden större överseende med det. 58

 

  

 

 

 

 

                                                 
56 Christian Grönroos 2004 s 413 
57 Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2001 s 27 
58  Ibid s 43  
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Det som företaget ska satsa på är att få lojala kunder. En lojal kund är: 

 

”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa – eller en betydande del av – 

sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande”59

 

 

 Figur 2. Relationsmarknadsförings modell 60

Relationsmarknadsföring är i modellen en marknadsföringsstrategi, som ska leda till 

kundlojalitet och uthållig lönsamhet om företaget använder sig av den. Om ett företag lyckas 

med detta så blir kunden lojal mot företaget, vilket innebär att den har svårare att byta till 

andra konkurrenter som i sin tur innebär att det skapas en långsiktig relation till kunden. Om 

kundlojalitet skapas så byggs det upp en lojal kundbas med hög återköpsfrekvens som gör att 

företaget får en stabil marknadsandel. 

  

61

Kotler (2004) säger att:  

 

 

”Marknadsföring är vetenskapen och konsten att finna, att behålla och få lönsamma kunder 

att växa”62

  

 

                                                 
59 Ibid s 103  
60 Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2001 s 17 
61 Ibid s 103-104  
62 Philip Kotler 2004 s 152  
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Enligt studier så är kostnaden att locka till sig en ny kund fem gånger större än att hålla en 

befintlig kund tillfredställd. Det beror på att företaget har lagt ner mycket pengar på att knyta 

till sig kunden, dessa pengar går förlorade och företaget går också miste om framtida 

förtjänster som kundens framtida inköp skulle ha gett företaget. 63

 

 

”Framgångsformeln lyder: Övervaka hur belåtna dina existerande kunder är med dina 

produkter och tjänster; ta dem inte för givet; gör något speciellt för dem emellan åt; 

uppmuntra dem att komma med kommentarer”64

 

 

Om företaget vill skapa en så bra kundlojalitet som möjligt så gäller det att de definierar vad 

kundlojalitet är för dem och vad de vill uppnå med den. De bör därför bland annat titta på sin 

segmentering, sitt kundurval, mer – och korsförsäljning och hantering av kundavhopp. Det är 

viktigt att se på kundlojaliteten utifrån ett kundbeteendeperspektiv eftersom att det är kunden 

som avgör om de ska vara lojala mot företaget eller om de inte ska vara det. 65

 

   

För att företaget ska kunna öka sin kundlojalitet så finns det enligt Blomqvist, Dahl och 

Haeger (2004) saker som de kan tänka på. Dessa är bland annat: Ge ett bra första intryck, mät 

och styr kundens förväntningar, upplys kunden,66

 

 

Det finns inte en särskild marknadsförings väg till framgång, ett företag behöver lägga upp sin 

marknadsföring med marknadskvaliteter och insatser som de tycker passar bäst för dem på sin 

marknad. Porter menar att följa efter sina konkurrenter och göra lika som dem fast lite bättre 

anser inte är en kraftfull strategi i sin marknadsförings arbete. Han menar istället att ett 

företag har en kraftfull strategi när de finns karakteristiska skillnader mot sina konkurrenter. 
67

 
  

                                                 
63 Ibid s 153  
64 Philip Kotler 2004 s 153 
65Rolf Blomqvist, Johan Dahl & Tomas Haeger 2004 s 104- 105  
66 Ibid s 106- 109 
67 Philip Kotler 2004 s 22 
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”Ju bättre och djupare dialogen är med kunden, desto större är möjligheterna att få en god 

bild av exempelvis kundens potential men det ger också kunden större möjligheter att delta i 

den utvecklingen av den produkt eller tjänst han köper” 68

4 Empiri Intervju 

 

 

I detta kapitel kommer vi att dela upp empirin i två delar, där första delen belyser 

intervjuerna med eventarrangörerna och den senare delen om eventanvändarna. Detta för att 

först ge en helhetsbild av eventmarknadsföringsprocessen, för att sedan se hur 

eventanvändarna arbetar under eventen. Dessa två delar kommer även ha olika 

underrubriker på grund av olika intervjufrågor. All data i detta kapitel kommer från de 

intervjuade personerna. 

 

4.1 Brolins arrangemang: Pontus Brolin 

4.1.1 Begreppet eventmarknadsföring och dess framtid 
 

Brolin menar att eventmarknadsföring är ett kommunikationsmedel. Den fungerar som en 

marknadskanal både internt men också business to business. Själv ordet eventmarknadsföring 

kom i slutet av 90-talet. Han säger att det då vart en trend att alla skulle använda sig av 

eventmarknadsföring. Det är först nu som han har börjat acceptera ordet eventmarknadsföring 

och vad det står för. Han tror och hoppas att eventmarknadsföringen kommer att öka, vilket 

kommer att innebära att den kommer att gå in i flera delar av marknadsföringskonceptet. Han 

tror att det kommer bli mer interna utbildningar som gör att personers kunskaper kommer att 

öka inom området och att det kommer att leda till en högra kvalitet på 

eventmarknadsföringen.  

 

”Folk och företag kommer att behöva flera mötesplatser för att kunna knyta nätverk till 

varandra och det är här som eventmarknadsföring kommer in i bilden.” 

 

                                                 
68 Ibid s 58  
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Han menar att det finns mycket fördelar att anlita en eventbyrå om ett företag ska ha ett event 

eftersom att de sitter inne med en hög kompetens om eventmarknadsföring. Det besparar 

företagen tid eftersom eventbyråerna har en bra struktur, kvalitet och samarbetspartners sedan 

innan som de kan använda sig av. Brolin menar att företag ska göra det som de själv är bra på. 

Ett event företag är så klart bättre på att anordna event än ett företag som inte sysslar med det.  

”Varje företag ska syssla med det som de är bra på, andra saker ska man överlåta till andra, 

det spara både tid och pengar för företaget.” 

 

4.1.2 Eventmarknadsföringens syfte 
 

Intresset har ökat beroende på att företagen har börjat inse hur viktigt det är att komma ut och 

träffa sina kunder öga mot öga. Konkurrensen på marknaden är hård och det gäller därför ta 

hand om de relationer som företaget har och vårda företagets kunder, och samtidigt försöka få 

nya kunder. Han anser att det är det personliga mötet med kunden som är det viktig och som 

gör att en långsiktig relation till kunden kan byggas upp. Han berättar vidare att det gäller att 

inte bli för bekväm nu i den digitaliserade världen med mejl, sms etc. Utan det gäller att ta sig 

tid att träffa kunden personligen. När företag anordnar event så gör det också att de bygger 

upp sitt varumärke på ett attraktivt och positivt sätt.  

 

Under intervjun så berättar han om betydelsen av att samarbeta med andra byråer. Han menar 

att det viktigaste är att knyta upp ett bra kontaktnät med samarbetspartners för att kunna 

lyckas i den här branschen. Han har olika samarbetspartners beroende på projektets 

utformning, Men han brukar samarbeta med olika reklambyråer, mediabyråer, leverantörer 

och underleverantörer. När det är större projekt samarbetar han även med 

informationsavdelningen, personalavdelningen och pr-avdelningen. 

 

Han menar att det inte går att säga vilken målgrupp som är mest mottaglig för event, eftersom 

att det helt beror på vilken målgrupp eventet riktar sig till. Det gäller att eventet är noga 

utformat så att det passar in på den målgrupp som företaget vill tillfredställa och det gäller att 

marknadsföringen är riktad till just denna målgrupp.  
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Det är svårt att undersöka om eventet fått positivt utslag för företaget. Det företaget kan göra 

är att de tittar på träffar på webbsidan om det har ökat. De kan också genomföra en 

marknadsundersökning för att se om de fått nya kunder eller ha ett uppföljningsmöte med 

kunderna för att se vad de tyckte om eventet. För att hålla sig uppdaterad inom området så 

säger Brolin att han använder sig av alla sinnen. 

 

 ”Jag har ögonen öppna och öronen på hel spänn för att hela tiden kunna snappa upp saker 

som händer inom eventmarknadsföring och saker som jag själv kan använda mig av när jag 

arrangerar mina event.”  

 

Han reser också mycket till andra länder för att hitta inspiration och idéer. Han menar vidare 

att han har en kreativitets skalle, går sin egen väg och går mycket på sin egen magkänsla.  

 

Brolin vill att kunden ska känna att den får något extra om de anlitar honom. För att kunden 

ska känna så, arbetar han med att vara delaktig, närvarande, personlig och engagerad i kunden 

och dess önskemål och behov. Någon gång har han flyttat en fest till en annan lokal för att ge 

kunden det lilla extra och han fick mycket positiv respons av det. Han menar att genom detta 

kundtänk som han har så skapar han ett förtroende hos kunden, vilket oftast leder till en 

långsiktig relation till kunden.  

 

4.1.3 Genomförandet av ett event 
 

Hur Brolin går tillväga när han arbetar med eventmarknadsförings projekt. 

 

• Lära känna företaget 

Han kollar upp vilket företag som har anlitat honom och utifrån det skapa sin egen 

uppfattning om vad detta företag kräver.  Det kan t.ex. vara ett gammalt traditionellt 

företag som kanske vill modernisera sig eller ett ungdomligt nystartat företag. Det gäller 

enligt Brolin att titta på hur företaget är uppbyggt och komma med förslag utifrån det. 

• Titta på syftet med eventet 

Frågor som han ställer till uppdragsgivaren är bland annat. Vad vill du uppnå med 

eventet? Vilken är din målgrupp? Vad vill du att kunden ska känna när den varit på 
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eventet? Han vill samla på sig så mycket information som möjligt här så han kan få en 

uppfattning om hur eventet ska läggas upp. Det kan t.ex. handla om lokal, utrustning och 

transporter.  

 

 

• Kreativitets processen 

Här skriver Brolin ner vad som ska göras. Det handlar om att sätta sig in i besökarens 

ögon för att kunna planera vilka saker som behövs på eventet. Han använder sin kreativitet 

och sina tidigare erfarenheter för att komma på detta. I ett event är det detaljerna som 

lyfter helheten, det kan t.ex. handla om att det finns en toalettvakt på eventet. Det väcker 

människors uppmärksamhet för att de är en annorlunda detalj. Det gör att det kan skapa en 

”snackis” efteråt som gör att personerna var där kommer ihåg eventet, vilket i sin tur 

gynnar företagen som var där.  Efter det så ringer han runt till dem som han vill ha med i 

event projektet och bokar upp en lokal. När han fått klart för sig vilka företag och personer 

som ska vara med så gör han ett körschema för eventet.  

• Genomförande 

Brolin är inte den som håller i eventet utan under genomförandet så håller han sig i 

bakgrunden. Han finns på plats för att hjälpa kunden om problem skulle uppstå och för att 

visa ett engagemang till kunden. Om de skulle uppstå problem så löser han uppgiften. 

Han menar att med hjälp av hans rutin och hans kreativa sidor så brukar problemet kunna 

lösas.  

4.1.4 Utvärdering av event 
 
Han låter det gå en tid efter eventet innan han har uppföljning. Det beror på att Pontus vill att 

alla upplevelserna som företaget fått från eventet ska hinna sjunka in. Han säger själv att han 

är dålig på att följa upp eventen. Han ingen bestämd mall för uppföljningen, utan han 

utvärderar eventet tillsammans med kunden genom att föra en öppen dialog. Där bland annat 

frågor som tas upp är: Vad var bra? Vad var dåligt? Vad kan göras bättre till nästa gång?  
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4.2 Projektledare Entreprenörsevent: Chris Olai Jansson 

4.2.1 Begreppet eventmarknadsföring och dess framtid 
 

Olai Jansson definierar ordet eventmarknadsföring enligt följande: 

 

”Det handlar om för företag att knyta upp kundkontakter både gamla och nya, och skapa en 

god stämning till kunden så att samtalet kan leda till en långsiktig relation.”  

 

Olai Jansson tror att eventmarknadsföringen kommer att öka. Hon ser ett behov av att företag 

kan knyta nätverk till varandra och utnyttja varandras kompetenser och produkter eller 

tjänster för att ge sitt eget företag möjlighet att expandera. Företag som är på event anser hon 

kan se och ta del av kundens behov, önskemål och avsikter direkt, genom den dialog som 

utbytts med kunden. En annan viktigt sak är också igenkänningsfaktorn. Hon menar att om ett 

företag har vart på ett event så kommer kunderna att komma ihåg företaget namn och på så vis 

skapas det en möjlighet att kunden kommer att kontakta företaget.  

 

4.2.2 Eventmarknadsföringens syfte 
 

Företagen som är på plats måste se till att de har trevliga och social personal på plats. Olai 

Jansson har varit på många event när hon sett hur dåliga personalen i montrarna varit på att 

vara sociala och trevliga mot kunden. För dessa företag kan eventet leda till att de istället för 

att få nya kunder förlorar kunder istället. Hon säger att det är viktigt att de är utbildade på att 

ta hand om kunden på ett bra sätt. Om ett företag har duktig och social personal som står vid 

montrarna så kan eventet ge otroligt mycket för det företaget. Hon menar här att företagen 

måste utbilda sin personal i att bemöta kunden på ett kundanpassat och professionellt sätt.  
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”De är företagets ansikte utåt och då måste de veta hur de ska bemöta en kund, det är också 

viktigt vem de skickar de kan inte skicka sura Agda som är less på sitt jobb sen 10 år 

tillbaka.”  

 

Det gäller att företagen som är på plats att de passar in i temat på eventet.  

 

”Rätt person, på rätt plats.” 

 

Efter eventet så gjordes det en enkät till de 11 företagen som varit där, det visade sig att 

företagen hade fått 25 stycken inbokade kundmöten, detta visar att de hade nytta av eventet 

för att få nya kunder. Enligt Olai Jansson är det också viktigt för företag att vara med på 

events för att de ska hänga med i utvecklingen, för att mäta nyttan med eventet så kan 

företagen ha en lista på hur många det har pratat med, ett bra sätt är att anordna tävlingar där 

kunden får svara på några frågor och har sedan chans att vinna priser. Detta skapar ett intresse 

och nyfikenhet hos kunden att komma till montern. Hon anser att alla målgrupper är 

mottagliga för events, men att de kan vara där av olika anledningar.  

 

4.2.3 Genomförandet av ett event 
 

Det första som projektgruppen gjorde var att göra en brainstorming, där de skrev ner alla sina 

tankar och idéer. När de hade kommit fram till att de vill anordna ett event så gjorde de en 

projektplan. Den innehöll mål, vision, syfte, tillvägagångssätt och kommunikationsplan. 

Målet och visionen med eventet var att de ville ha ett inspirationsevent för personer som ville 

starta eget och satsa på sina drömmar. Syftet blev då att utifrån mål och vision lyckas bidra till 

en ökad drivkraft hos de personer som vill satsa på eget företagande. 

   

De gjorde sedan en förstudie, där de tittade på vilka som de kunde samarbeta med och hur 

mycket och av vilka som de kunde ta betalt av. De utnyttjade de kontakter som fanns i 

projektgruppen till detta.  När det hade gått 4 veckor av projektet så blev Drivhuset deras 

uppdragsgivare och det blev då lite mer organiserat. Det utsågs en projektledare, en vice 

projektledare och sedan bildades tre grupper som hade varsitt ansvarområde: administration, 

ekonomi och marknadsföring. Det utsågs också personer som skulle kontakta utställare och 
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föreläsare och några fick till uppgift att knyta upp sponsorer till eventet och be dem skänka 

presenter som sedan skulle lottas ut. Eftersom att temat med kvällen var inspiration så ville de 

ha föreläsare som var unga, kreativa och talade till publiken på ett roligt och inspirerande sätt.  

 

För de personer som blev tillräckligt inspirerande och ville starta företag omgående så fanns 

det möjlighet för dem att göra det på plats. De valde att ha eventet på en krog eftersom att 

lokalen inbjuder till en bra och naturlig mingelmiljö. Eftersom att de hade en reducerad 

budget att arbeta med så kunde det inte riskera att besökarna sa att de skulle komma och sedan 

inte gjorde det. De gjorde därför anmälan bindande, vilket innebar att om besökaren inte kom 

och betalade så skulle denne bli debiterings skyldig.  När alla bitar var på plats så gjorde det 

ordning ett körschema som var noga planerat. Alla i projektgruppen hade olika uppgifter 

under eventet, exempelvis hade några ansvar för det tekniska, andra hade ansvar för 

föreläsarna, medan andra ägnade sig åt att prata med gästerna. Den som hade ansvaret att 

körschemat skulle fungera på plats var konferencieren under eventet, men själva 

huvudansvaret för eventet hade Olai Jansson som var projektledare.  

 

4.2.4 Utvärdering av event 
 

Det sista som gjordes i projektet var att ha en utvärdering av eventet. De fick en mycket 

positiv respons från både utställare, sponsorer, föreläsare och besökare. Många ansåg att de 

var väl genomtänkt, professionellt, att helheten var bra och att de hade haft roligt på eventet. 

Många av besökarna ansåg att de också hade blivit inspirerade av eventet, vilket 

projektgruppen kände sig stolta över, eftersom att de påvisade att deras mål och vision för 

eventet uppfyllts. Saker som de kunde förbättra till nästa gång var bland annat 

marknadsföringen till besökarna. Den hade kommit igång väldigt sent på grund av att de 

trodde att de inte skulle vara något problem att få dit gäster. De insåg då att det inte var så lätt 

och de fick då lägga ner stor viktigt i att locka personer att komma dit.  

 

När de anordnade detta event så märkte de att det är viktigt att man tänker utanför ramarna. 

Om en affisch sätts upp på ett ställe så behöver inte det betyda att det väcker en kunds 

intresse. Hon menar att det gäller att göra marknadsföringen på ett uppseendeväckande sätt 

för att skapa ett intresse hos kunden.  
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5.1 Drivhuset: Virgine Delaporte 

Drivhuset är ett företag som hjälper högskolestudenter och universitetsstudenter att starta ett 

företag och sedan driva det. Det hjälper studenter att förverkliga sina idéer bland annat genom 

vägledning, kontakter och utbildning. De arrangerar blanda annat temadagar och evenemang 

för att öka intresset när det gäller entreprenörskap och företagande. Deras mål med sin 

verksamhet är att studenter ska tycka det är lika attraktivt att starta eget företag som att få en 

anställning. Varje år hjälper de ca 1000 studenter att förverkliga sina idéer, detta leder till att 

500 nya företag startas varje år. Drivhuset finns i 10 städer i Sverige och de samarbetar med 

näringsliv, lärosäten och offentliga aktörer för att skapa tillväxt i Sverige.  

 

5.1.1 Vad anser företaget om eventmarknadsföring 
 

Delaporte anser att eventmarknadsföring är ett utmärkt sätt för Drivhuset att komma i kontakt 

med sina kunder. Det är denna direkta kontakt som uppstår i mötet på eventen som hon tycker 

är bra. Det uppstår ett personligt möte som gör att det blir mer naturligt. De får se hur 

personen ser ut och kan till och med få se produkten som studenten vill satsa på. De kan träffa 

studenter som är intresserade av entreprenörskap och prata med dem och ge dem tips och 

förslag hur de ska arbeta vidare med sin idé.  

 

5.1.2 Hur företaget arbetar för att få ut så mycket som möjligt av 
eventmarknadsföringen 
 

De definierar först vilka som är deras målgrupp, vilket är alla studenter som har någon idé 

eller vill starta eget företag. Det anpassar sedan sig efter sin målgrupp. Det kan bland annat 

handla om att ha rätt utformade affischer och var dessa affischer ska placeras. De säger att de 

anpassar sitt budskap så att det går fram och attraherar sin målgrupp. För att kunden ska få ett 

förtroende för Drivhuset så säger Delaporte att de låter studenten prata mycket, på så sätt så 
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får Drivhuset en bra uppfattning över vad studentens behov är och vad de behöver hjälp med. 

Även om studenten berättar om en hobbyverksamhet så kan det finnas möjligheter att 

studenten kan tjäna pengar på den. Eftersom att Drivhuset är en ideell förening så får de inte 

gå med vinst. De vill, tror och hoppas att eventet går plus minus noll. För att de ska göra det 

så har de olika sponsorer som sponsrar, sedan så får de uppmärksamhet i medierna. Det gör 

att de når ut till flera studenter som har ambitioner att starta eget och tar kontakt med dem.  

 

5.1.3 Företagets arbete med kundkontakt 
 

Drivhuset i Uppsala har inga interna utbildningar när det gäller personalens kundkontakt, men 

det kan skilja sig mellan de olika städerna där Drivhuset finns. Drivhuset i Uppsala arbetar 

däremot mycket med sin coachning mot studenten. De vill att studenten ska märka och känna 

att de bryr sig om dem. Delaporte tar här återigen upp hur viktigt det är att lyssna på vad 

studenten har att säga, för att sedan kunna komma med förslag och idéer som specifikt inriktar 

sig på just denne students behov. Om Drivhuset inte har de resurser eller den kunskap som 

krävs för att hjälpa studenterna så skickar de dem vidare till andra företag som kan hjälpa dem 

bättre. De anordnar föreläsningar, temadagar och event för att finnas där för kunden, men 

också som inspirationskälla för att våga starta eget. De tar också upp exempel på studenter 

som har lyckats med sitt nystartade företag och tar även hjälp av dem för att motivera fler 

studenter att starta eget. När de har sina event, föreläsningar och tema dagar så tar de hjälp av 

företag som de har hjälpt att starta. De kan t.ex. vara ett fotograferings företag som får sköta 

fotograferingen eller ett catering företag som får sköta maten. De skapar en långsiktig relation 

till kunden genom att visa ett genuint engagemang till kunden och dennes idéer och anlitar 

dem när de behöver dennes hjälp. 

 

5.2 Forex: Nina Zetterberg 

Forex är ett företag som handlar med olika valutor. De har också banktjänster så som 

lönekonto, lån och sparkonto. År 2003 så blev företaget även en bank. Det finns 70 st Forex 

kontor i Sverige. Forex finns även i Norge, Danmark, Finland, Island och nyligen så öppnades 
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även den första butiken i Storbritannien. Det har ett dotterbolag som heter X-change som är 

ett valutaväxlingsföretag.  

 

5.2.1 Vad anser företaget om eventmarknadsföring 
 

Zetterberg anser att det är roligt att komma ut på event och träffa kunden personligen. Hon 

menar att det är bra för företaget att vara ute på event för att hitta nya kunder. De är också 

enligt henne viktigt att företaget hela tiden förnyar sig och hänger med i utvecklingen. 

 

”Kundens behov ändras över tiden och det gäller därför att ta upp dessa behovs 

förändringar” 

 

Hon säger också att konkurrensen om kunderna är stenhård och det gäller därför att erbjuda 

kunden en så bra tjänst som möjligt. På eventen kan de komma i kontakt med personer som de 

i vanliga fall inte skulle ha kommit i kontakt med, och det sker i en rolig och annorlunda 

miljö.  

 

5.2.2 Hur företaget arbetar för att få ut så mycket som möjligt av 
eventmarknadsföringen 
 

När företaget är på event så tar de lärdom av hur andra företag har använt sig av eventet, på så 

sätt utvecklar de hur de själva ska agera och förbereda sig till eventen. Hon påpekar mycket 

om hur Forex hela tiden eftersträvar att utveckla sig. Det är viktigt för dem att synas på event 

eftersom att det oftast är mycket folk. Forex har därför beklätt sin monter med en gul duk. 

Hon menar att detta gör att kunderna upptäcker att de är där. För att locka kunderna 

ytterliggare så att de kommer fram till dem så har de en tävling och delar ut godis. Allt som 

finns i och runt om montern är svart eller gult även personalens kläder. Färgen gul och svart 

finns i företagets logotyp och de har därför strikta regler på att endast dessa färger får 

användas under eventet.  
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5.2.3 Företagets arbete med kundkontakt 
 

De vill ge sina kunder något extra, t.ex. när kunden kommer in och växlar pengar så ger 

Forexpersonalen dem tips på saker de kan se och uppleva på deras resemål.  De vill ge kunden 

trygghet och erbjuda dem tjänster som passar kundens behov. Det kan handla om att kunden 

behöver växla pengar, öppna ett bankkonto eller att företag vill lämna sin dagskassa. De vill 

hela tiden synas och vill vara tillgängliga för kunden med bra öppettider. De vill bemöta 

kunden med ett leende, vara hjälpsamma och lyhörda.   

 

Om en kund behöver ha ett möte med Forex så behöver kunden inte boka mötet långt innan. 

De kan bara komma ner till kontoret och få prata med någon om deras ärende. Detta är enligt 

henne en stor konkurrens fördel gentemot deras konkurrenter, att de erbjuder kunden en så 

snabb och flexibel lösning.  

 

5.3 Hedin Bil: Johan Johansson 

Hedin bil är ett stort bilföretag som har anläggningar runt om i landet. Hedin Bil har 

försäljning och service för bland annat: Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Nissan, Hummer och 

Land Rover. Hedin bil är en av de ledande bilförsäljarna i landet och använder sig i stor grad 

av eventmarknadsföring.  

 

5.3.1 Vad anser företaget om eventmarknadsföring 
 

Johansson menar att när företag använder sig av eventmarknadsföring gäller det att söka sig 

till den kundgrupp som man vill kommunicera med. Därför är det viktigt att hitta rätt 

samarbetspartners där samma målgrupp existerar där erbjudanden kan ske i paketform för 

kunden. Johansson förklarade att de har ett samarbete med diverse golfklubbar på grund av 

målgruppen är densamma. Människor som spelar golf ses som en lite mer exklusivare 

målgrupp vilket passar ett bilföretag då dyra produkter säljs. Han berättar vidare att förpacka 

ett erbjudande med andra företag för att attrahera samt ge kunden ett mervärde. Vid 
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nylansering av produkter läggs stora resurser ner för att häpnadsväcka kunden med t.ex. ljud, 

ljus och liknande, allt för att ge ett professionellt intrycka av presentationen.  

 

 

5.3.2 Företagets arbete med kundkontakt 
 

Han säger att en viktig faktor är att synas i olika situationer för att hela tiden påminna kunden 

om företagets existens och image. Genom att synas i olika sammanhang under olika event 

leder det till att kunder som inte är den tänkta målgruppen kan komma att bli kund ändå, 

vilket i sig är positivt. Under ett event råder oftast en avslappnad känsla där kunderna 

antingen blir inbjudna eller kommer frivilligt vilket skapar en lättsam atmosfär likväl kund 

som företag. Genom att bibehålla denna atmosfär skapas en ickepåträngande känsla för 

kunden vilket oftast genererar positiva påföljder. 

 

5.3.3 Hur företaget arbetar för att få ut så mycket som möjligt av 
eventmarknadsföringen 
 

Hedin Bil satsar mycket resurser på den interna utbildningen med kundförståelse, 

produktutbildning samt säljteknik. Detta ger en stor fördel för företaget när de befinner sig ute 

på olika event då personalen vid montrarna vet hur kunden ska bemötas beroende på om det 

är en kund eller potentiell kund. Johansson berättar vidare att vid event gäller det att lyssna på 

kunden och se efter behovet föra att senare kunna tillfredställa. Detta kräver givetvis både tid 

och pengar men är ett viktigt moment fram för allt för bilföretag. Då han menar att det inte är 

själva bilen företaget säljer som företaget tjänar pengar på utan det är servicen från 

bilverkstaden samt försäljningen av reservdelar. För att få kunden att välja deras bilverkstäder 

och att köpa reservdelar av dem krävs det att vid olika event där kund och företag möts bygga 

långsiktiga relationer som blir gynnsamt för företaget i det långa loppet.  

 

”Det är viktigt för oss att hålla igång kunden så att vi hela tiden har en position i kundernas 

medvetande, och de gör vi genom att anordna olika aktiviteter för våra kunder. Varje år 
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håller vi i en golftävling på Uppsala GK, som vi har ett samarbete med, och det är väldigt 

uppskattat av våra kunder69

 

” 

Detta skapar i allra högsta grad god relation till sina kunder vilket i sin tur antagligen kommer 

att föra vidare detta i sin tur till sin bekantskap. Genom att arbeta aktivt med relationer 

kommer att leda till synergi för företaget under ett längre tidsperspektiv.  

 

Inom bilbranschen är det oerhörda finansiella resurser som läggs ner vid 

eventmarknadsföring, då det gäller att visa för kunder sin starka image och profil och detta 

används givetvis också som skrämsel strategi gentemot konkurrenter. Johansson förespråkar 

om att det är mer gynnsamt att satsa på ett evenemang än att göra flera med något lägre 

kvalité. I det långa loppet är det absolut värt pengarna att satsa på eventmarknadsföring.  

 

5.4 Lenio ortopedteknik: Petter Jeansson 

Lenio är ett företag som arbetar med skoinlägg för personer som har besvär med sina fötter. 

Genom att då visa upp sina produkter under ett golfevent är väldigt passande då sporten till 

stor del grundar sig på att promenera mycket.  

 

5.4.1 Vad anser företaget om eventmarknadsföring 
 

Jeansson berättar att fördelen med att befinna sig vid olika evenemang är att målgruppen 

samlas på en arena och möjligheter skapas genom personliga möten samt presentation av 

produkter. Kommunikationen blir betydligt lättare samt att omedelbar feedback är väldigt 

lärorikt och givande för företaget. De nackdelar som kan bli menar Jeansson att det kan bli för 

kommersiellt och resultatet blir att det blir svårt att identifiera målgruppen och det gör att det 

blir besvärligt att göra sig hörd bland besökarna. Det kan framstå som att framtoningen i en 

sådan situation blir väldigt aggressiv från Jeanssons håll, vilket kommer att reflekteras på ett 

negativt plan gentemot kund. 

 

                                                 
69 Johan Johansson 2009-04-17 
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5.4.2 Hur företaget arbetar för att få ut så mycket som möjligt av 
eventmarknadsföringen 
 

Jeansson som är ägare av företaget berättar att det här är det första eventet de har närvarat vid 

och de tyckte att det var ett bra tillfälle att bemöta deras potentiella kunder. De har fått 

inbjudningar om att delta i olika event men har avböjd då det kräver tid och pengar. De har 

också känt att den rätt målgruppen inte har funnits där och det är en viktig del för att uppnå 

resultat med att delta i eventen.  

 

Med tanke på företagets storlek och finansiella kapacitet så finns det inte resurser att satsa på 

utbildning och strategi planering vid eventen. Agerandet blir improviserat och förlitat på 

tidigare erfarenheter, men Jeansson berättar att han har fått tips och råd av sin sambo som 

aktivt arbetar med att arrangera event.  

 

5.4.3 Företagets arbete med kundkontakt 
 

Lenio arbetar mycket med kundrelation och för att upprätthålla denna används en strategi som 

innebär att ge erbjudanden till kunderna för att bibehålla positionen hos kunderna. Jeansson 

förklarar att samarbete är en viktig komponent för att få en organisation att lyckas, då Lenio 

har samarbete med sjukhus och sjukgymnaster. Jeansson säger att eftersom att han har ett litet 

företag så fungerar det inte att ha en kontinuerlig inblandning i olika event som flera stora 

företag har, då de kan handla om markandsföringsavdelningar som endast ägnar sig åt 

marknadsföring. Utan som mindre företag gäller det att känna efter när ett agerande ut mot 

kunder behövs för att skapa eller upprätthålla kundkontakten.  

 

”syns man inte finns man inte”70

 

 

 
                                                 
 
70 Petter Jeansson 2009-04-17 
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6 Analys och slutsats 

 

I analysen och slutsatsen så jämför vi vår empiriska del med vår teoretiska del och analyserar 

sedan vad vi tycker företagen gör bra och vad de kan förbättra. Vi analyserar och drar 

slutsatser utifrån de tre frågorna som vi ställde under problemformuleringen.  

 

• Hur går de eventanvändande företagen på event tillväga för att få ut så mycket som 

möjligt av eventet och vad är eventmarknadsföring för dem? 

• Hur arbetar eventanvändande företag via event för att knyta till sig kunder och 

förstärka relationen med befintliga kunder? 

• Hur går processen i Eventmarknadsföring till?  

 

6.1 Hur går de eventanvändande företagen på event tillväga för att få ut så 

mycket som möjligt av eventet och vad är eventmarknadsföring för dem 

 

Vad anser företaget om eventmarknadsföring 

 

De företagen vi intervjuade har liknande åsikter då de menar att det är ett bra tillfälle att 

komma ut och träffa kunder på ett personligt plan. Det är enligt dem viktigt att vara på event 

för att det ges en bra möjlighet att knyta upp nya kunder samt att stärka relationen till sina 

befintliga kunder. De menar också att eventmarknadsföring ger dem möjligheten att visa upp 

företaget från deras bästa sida. De anser att det ofta uppstår en naturlig dialog som inte känns 

påtvingande, vilket gör att det blir lättare att skapa ett förtroende till kunden som i sin tur kan 

leda till nya kunder. Vi tycker att företagens beskrivning om vad de anser om 

eventmarknadsföring passar bra in på sponsrings- och eventföreningens definition som lyder: 

    

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

kommuniceras." 

 

Företagen berättar också om att de ser eventmarknadsföring som en möjlighet att stärka de 

befintliga relationerna vilket förhoppningsvis leder till en långsiktig relation gentemot kund. 

Detta vill också (Lanner och Söderberg, 2006) påvisa: 

 

”Det ger också ett tillfälle att kommunicera med flera sinnen och möjlighet att bygga en 

långsiktig relation till en målgrupp.”  

 

Hur företaget arbetar för att få ut så mycket som möjligt av eventmarknadsföringen 

 

(Lanner och Söderberg, 2006) menar att ett genomtänkt och professionellt genomfört event 

leder till ett värdefullt komplement till andra kommunikationskanaler samt ett effektivt 

verktyg för att nå ut med ett budskap. För att lyckas med detta så är det viktigt att företaget 

syns. 

 

”Syns man inte finns man inte” sa Jeansson som är ägare av Lenio när vi diskuterade vikten 

av att göra sig sedd och hörd bland sin målgrupp. Vi tycker att detta uttryck är väldigt talande 

för hur tankesynsättet bör vara för de företag som använder sig av event marketing. Då 

företagen visar upp sig i diverse sammanhang förstärks deras image och identitet gentemot 

kund. Lenio var placerade precis vid ingången till eventet vilket bidrog till att de syndes bra, 

nackdelen som vi märkte var dock att de var mycket folk som passerade där och att det gjorde 

att det var trångt att stå där, vilket ledde till att många kunder bara gick förbi.  

 

Forex påpekade vikten av att positionera sig i kundens undermedvetna. Forex arbetade med 

detta genom att allt materiel var svart och gult, på så sätt ville de att kunderna skulle associera 

till Forex. Just i detta hänseende att väcka uppmärksamhet direkt, så tycker vi att det ända 

företaget som gjorde det var just Forex. Det första vi såg när vi kom in på inspirationseventet 

var Forex uppseendeväckande gula och svarta färg. Sen hade de också en tävling som gjorde 

att intresset från kunderna växte ytterligare hos dem.  
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Andersson och Larsson-Mosseberg (1994) beskriver eventmarknadsföring som ett tillfälle för 

företag att göra en aktivitet som är avgränsad i tiden och har ett huvudsakligt syfte vilket är att 

förmedla ett sinnesintryck för kunden. Detta sinnesintryck kan vara att montern som företaget 

står vid och engagemanget runt omkring fungerar på ett bra och tillfredställande sätt och som 

gör att kunden överhuvudtaget tar sig tid att komma till montern och ger företaget en chans att 

presentera sin tjänst/produkt för kunden. Det här tycker vi är något som de andra företagen 

kan bli bättre på att locka kunderna till montrarna genom att väcka uppmärksamhet.  

 

Vi anser att Tum, Norton, Wright (2006) nämner några viktiga aspekter som företaget kan 

tänka på för att de ska få ut så mycket som möjligt av eventet. De beskriver bland annat hur 

viktigt det är att personalen är motiverad att utföra sin arbetsuppgift och att personalen vet vad 

de ska göra och hur de ska göra för att eventet ska bli lyckat för företaget. För att motivera 

personal gäller det för att ha en förståelse för de skiftande motivationsteorierna. Ett 

tillvägagångssätt gällande motivationen är att skapa en motiverandemiljö genom att införa 

belöningar och incitament, både gripbar som ogripbar. Gripbar belöning skulle kunna vara 

finansiella incitament medan ogripbar kan vara att den anställde för stöd och lojalitet från 

företaget.   

 

Enligt vår mening så håller vi med om att detta är en bra metod genom att få personalen 

motiverade och engagerande i arbetet. När personal inte är motiverande och engagerande 

under ett event kommer de att avspegla dess kommunikation och bemötande av kunderna på 

eventet. Troligtvis kommer de inte att bemöta kunden på ett lika bra sätt, vilket sannolikt 

kommer att leda till att kunden inte väljer dem utan istället väljer någon av deras 

konkurrenter.  

 

Lanner och Söderberg (2006) menar att vid ett lyckat event kan ett förtroende uppstå samt att 

gemenskap och samförstånd uppstår med företag eller produkten att kunden inte har en tanke 

på att byta. Fortsättningen på denna relation blir då att istället för en ”vanlig kund” leder det 

till en ambassadör för företaget. Om företaget lyckas skapa en ambassadör så innebär det en 

person som talar gott om företaget med sin omgivning. Det blir alltså konsumenter som verkar 

som gratis marknadsförare åt företaget fast de själva inte är medvetna om det. Detta innebär 

att företaget kan få nya kunder och gamla att stanna på grund av det goda ryktet som har 
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spridigt sig om dem. Av naturliga orsaker blir det kostnadseffektivt för företaget eftersom 

andra personer sköter marknadsföringen åt dem. Alla företag bör enligt vår mening därför ha 

som mål och sträva efter att ha så många ambassadörer som möjligt.  

 

Under eventen vi besökte märkte vi att det skiljer sig mellan visa av företagen angående dess 

syfte med eventen och hur de vill utnyttja eventen. Lenio som är ett nystartat företag ville visa 

upp sin verksamhet och sina produkter och göra kunden medveten att de finns. Medan de 

större företagen där kunden redan är medveten om att företaget existerar så arbetar de istället 

med att övertyga kunden att välja dem och om de redan är kund att bygga upp en långsiktig 

relation till kunden.      

 

En annan viktig aspekt är att eventanvändarna är på rätt typ av event som passar in på deras 

målgrupp och marknad. Vid fel event så kommer det att innebära att företaget inte får ut något 

annat än kostnader för eventet vilket bör undvikas.  

 

6.2 Hur arbetar eventanvändande företag via event för att knyta till sig 

kunder och förstärka relationen med befintliga kunder 

Företagets arbete med kundkontakt 

 

De företag vi intervjuat som är eventanvändare är medvetna om att de måste arbeta med sina 

kundrelationer för att kunna behålla och få nya kunder. För att lyckas med detta krävs det att 

personal besitter en kompetens både gällande kundförståelse och produkt/tjänst.  

 

Vi har i teorin tagit upp begreppet sanningens ögonblick som är när kontaktpersonalen och 

kunderna möts och de integrerar med varandra med hjälp av teknik, system och fysiska 

resurser. Det är här som företagets kunskaper, alla föresatser om god service och allt som kan 

mätas som kvalitet ska visas upp. Vi fick förståelse om att företagen är medvetna om att de 

måste bemöta kunden på ett bra sätt, men när vi undrade hur de gick tillväga så sa många 

företag att de gäller att ha social kompens, le och vara trevlig. Vi håller med om att det till stor 

del handlar om att bemöta kund på detta sätt, men vi menar också att det måste finnas en 
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struktur i det säljaren gör. De måste få en utbildning om hur de ska agera mot kunden för att 

kunden ska bli så nöjd som möjligt. Om en säljare använder sig av sin sociala kompetens så 

kan denne komma långt, men vi menar att med individuella utbildningar för att öka 

personalens kunskaper i ämnen som kundbemötandet och kundrelationer är nödvändiga och 

gör att de kommer att kunna bemöta kunden på ett ännu bättre sätt.  

 

Nyström och Wallén (2002) beskriver interaktionen mellan företag och kund och de menar att 

de är personalen i frontlinjen som oftast är företagets ansikte utåt vilket kommer att avgöra 

framgången på marknaden för företaget när det gäller förtroende, affärer och goodwill. Alla 

måste kontinuerligt prestera på topp, en medarbetare som gör ett dåligt jobb kan förstöra hela 

företagets intryck. Det är därför viktigt att de personer som jobbar i fronten med sanningens 

ögonblick får stöd, utbildning och att de har ständig kontakt internt i företaget. För att lyckas 

att arbeta i frontlinjen i sanningens ögonblick så krävs det sociala och emotionellt begåvad 

personal. Dessa förmågor kan utvecklas genom utbildning, feedback och personligt 

engagemang.  

 

I den intervjun vi hade med Olai Jansson så påpekade även hon hur viktigt det är att en kund 

blir bemött på ett bra och professionellt sätt av personalen som står vid montern på event. För 

att en säljare ska bli så bra som möjlig på att bemöta kunden så tog vi i den teoretiska delen 

upp saker som de måste arbeta med och tänka på för att kunna utvecklas till en bra säljare. En 

av dessa är att kunna lyssna på kunden och verkligen förstå och sätt sig in i dennes problem, 

vidare är att uppfylla löften mellan säljare och köpare under interaktionen vid tjänstemötet är 

en viktig del i den interaktiva marknadsföringen. Det är kontaktpersonalen som kommer i 

kontakt med kunderna och det är därför oftast dessa som är nyckeln till framgång. Nyström 

och Wallén (2002) är inne på hur viktigt det är att förstå kundens verkliga problem och 

komma på lösningar till det. Det gäller bland annat att ställa de rätta frågorna till kunden så att 

kundens förväntningar och behov av tjänsten/produkten kommer fram.  

 

Vi har ett visst samförstånd gentemot deras teorier och tycker att företagen som vi intervjuade 

måste utvecklas vad gällande dessa aspekter. Vi menar att om de säger att de arbetar mot 

kunden på ett bra sätt så måste de också kunna motivera och berätta på ett mer ingående sätt 

hur de får en kund intresserad och villig att ha dem som affärspartners. Om personalen genom 
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utbildning har en framarbetad plan över hur tillvägagångssättet vid bemötande av kund ska 

ske så underlättas och effektiviseras arbetet i praktiken. De kan då använda sig av samma plan 

igen för att få fler kunder. De innebär att företagen får kunder genom social personal, 

samtidigt som de vet hur de ska leda samtalet vidare för att kunden ska vilja ha dem. Det är 

viktigt att den utarbetade planen hela tiden är under observation och utveckling så att den är 

aktuellt anpassad till kunden.  

 

Alla de företag som vi pratade med sa också att de var i stor grad måna om att arbeta med sin 

relationsmarknadsföring och bygga upp långsiktiga relationer till sina kunder och göra dem 

lojala till företaget. Här tycker vi att många av företagen hade ett bättre tänk och upplägg av 

sin verksamhet än vad de hade med den personliga kontakten med kunden.  

 

Drivhuset menade att de skapar långsiktiga relationer genom att visa ett genuint engagemang 

till kunden. Forex talar om att ge kunden något extra och vara hjälpsam, lyhörd och få kunden 

att känna sig trygg. Hedin bil vill arbeta aktivt med relationer och ha en stark image och profil 

för att kunna positionera sig i kundens medvetande. Vi anser att de här tre företagen hade ett 

bra tänk när det gäller att bygga upp långsiktiga relationer. Däremot tycker vi att Lenio inte 

hade någon utpräglad strategi över hur de skulle stärka sina kundrelationer. Däremot arbetar 

de mycket med att stärka sina relationer till sina samarbetspartners och 

relationsmarknadsföring handlar enligt Gummesson (2006) också om att knyta nätverk och 

partnerskap. Nätverk är när ett företag försöker utvidga relationen mellan ett flertal parter.  

 

Relationsmarknadsföring handlar enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) att välja rätt 

kunder, att knyta till sig dessa kunder och att koncentrera sina marknadsföringsinsatser till 

potentiella och befintliga kunder som företaget känner att de har bäst förutsättningar att 

leverera ett värde till. Andersen (2002) menar att företag ska arbeta med 

relationsmarknadsföring för att öka företagets vinst.  

 

Forex, Hedin bil och Drivhuset jobbar efter detta tankesätt, medan Lenio inte riktigt har 

kommit så långt. Vi menar att det är oerhört viktigt att ett företag försöker knyta upp en 

långsiktig relation till kunden eftersom att det sparar tid och ger pengar. Kotler (2004) menar 

att enligt studier så är kostnaden att locka till sig en ny kund fem gånger mer än att hålla en 
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befintlig kund tillfredställd. Här kan man se hur mycket pengar ett företag kan spara, men 

också tjäna på att kunder återkommer. Vidare menar Kotler (2004) att det är viktigt att inte ta 

kunder för givet, utan det gäller att hela tiden vara med på förändringar när det gäller kundens 

behov och önskemål. Det gäller också att göra något speciellt för kunden för att få dem att 

stanna kvar.  

 

Detta var något som Forex berätta att de arbetade mycket med och även Brolin var också noga 

med att poängtera hur vikigt det är att ge kunden det lilla extra. Att hela tiden se med kritiska 

ögon på sitt företag och sin verksamhet anser vi är en förutsättning för att kunna utvecklas och 

bli bättre. Företag som hävdar att deras arbetsmetod har fungerat i alla år och varför skulle det 

inte göra det nu tror vi har en tung framtid till mötes. Det gäller att inse att kunders behov och 

önskemål ändras över tiden och de företag som inser detta och lyssnar på kunden kommer att 

kunna tillfredställa dessa önskemål och behov. Att sedan ge kunden något extra tycker vi 

också är ett bra sätt för att förstärka relationen mellan kund och företag. Vi har utifrån egen 

erfarenhet fått erfara hur det känns när ett företag gör något extra för en och vad glad och 

positivt inställd man blir till företaget. Det behöver inte nödvändigtvis vara någon stor och 

kostsam företeelse utan det är chesten att ge något extra och göra något mer för kunden som 

är det primära. Denna chest leder i de flesta fall att när kunden ska handla så tänker denne på 

detta företag, vilket gör att chansen ökar att de handlar hos dem istället för hos konkurrenten. 

Detta leder till att en långsiktig relation mellan företaget och kunden och en kundlojalitet har 

påbörjats.  

 

Echeverri och Edvardsson (2002) menar att kunden har uttalade, outtalade behov, 

förväntningar och önskemål som bildar utgångspunkten för tjänsteorganisationens 

marknadsföringsprocess. Det gäller sedan att utveckla ett erbjudande utifrån tolkningen av 

kundens behov och önskemål. Målet är att det ska skapas ett mervärde för kunden. Enligt 

Grönroos (2004) så har detta lett till att fler företag gått över till att bli serviceföretag 

beroende på att tjänstekonkurrensen har blivit dominerande. Blomqvist, Dahl och Haeger 

(2001) menar att det gäller att skapa ett kundvärde för kunden. Målet blir för företaget att 

kundens upplevelse motsvarar kundens förväntningar och en lojal kundbas med hög 

återköpsfrekvens som gör att företaget får en stabil marknadsandel.  
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En lojal kund är enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2001):  

 

”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa – eller en betydande del av – 

sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.”  

 

6.3 Hur går processen i Eventmarknadsföring till  

Vi ville här se om det fanns några skillnader respektive likheter när ett erfaren eventbyrå 

anordnar ett event och när någon anordnar ett event för första gången.  

 

Vi la märke till att Brolins erfarenhet gjorde att han snabbt vet vad han ska göra när han får in 

ett event uppdrag. Han har redan ett etablerat kontaktnät med olika samarbetspartners som 

han kan ta kontakt med och på så sätt komma igång snabbare. Detta hade inte Olai Jansson 

och sina medarbetare utan de var tvungna att kontakta olika företag och personer som de 

skulle kunna inleda ett samarbete med. Detta medförde att denna del i processen tog mycket 

längre tid för Olai Jansson. För att Brolin så snabbt som möjligt skulle få reda på vad 

uppdragsgivaren ville ha ut av eventet så ställde han vissa frågor, så att han visste hur han 

skulle gå vidare och lägga upp eventet. Eftersom att Olai Jansson och hennes medarbetare inte 

hade någon uppdragsgivare från början så var de tvungna att ställa dessa frågor till sig själva. 

Vad vill vi uppnå med eventet? De kom då fram till att de vill att eventets huvudsyfte skulle 

vara att inspirera personer att starta eget, när sedan Drivhuset kom in som uppdragsgivare så 

var de med på detta syfte. Med tanke på att Drivhuset arbetar med att hjälpa personer att starta 

eget så var det ett ganska självklart syfte.  

 

Vi anser att både Brolin och Olai Jansson hade ett bra upplägg på att komma igång på ett bra 

sätt med eventet. Har en uppdragsgivare inte huvudsyftet klart för sig med eventet från början 

kan det bli svårt att återgärda det i ett senare skede. Detta var något som Brolin noga 

poängterade. Vi var imponerade av hur bra Olai Jansson och hennes medarbetare var i 

startskedet av projektet trots att det var deras först event som de anordnade. De diskuterade 

frågor som mål, vision, syfte, tillvägagångssätt och kommunikationsplan väldigt ingående och 

direkt i projektskedet vilket tyder på en stor mognad och kunskap. Organisationen var en 

aning bristfällig till en början då det inte var klart över vem som skulle ansvar för vad. Men 

http://www.hig.se/index.html�


Högskolan i Gävle   
Martin Boholm  
Kristofer Schönborg 
   
 

 54 

när Drivhuset kom in som uppdragsgivare så fick det ordning på organisationen, vilket ledde 

till att alla visste vad de skulle göra. Enligt Olai Jansson var det detta som gjorde att eventet 

fick ett lyckat resultat. Brolin var även han noga med att organisera upp eventen på ett bra 

sätt. Han hade inte någon fastställd plan utan det berodde helt på vilket event det handlade 

om.  

 

När det gäller kreativitetsprocessen så anser vi att de arbetade lite annorlunda. Brolin arbetade 

mycket med saker runt omkring så att besökaren skulle känna att de fick ut något extra av 

eventet. Han ägnade därför mycket tid på att komma på saker som skulle göra eventet 

minnesvärt. Han sa: 

 

”I ett event är det detaljerna som lyfter helheten” 

 

Olai Jansson och hennes projektkolleger arbetade också med att ge besökaren ett mervärde. 

De lottade bland annat ut priser och bjöd på mat. Enligt vår åsikt anser vi att de inte lade lika 

stor vikt som Brolin gjorde gällande att göra det oväntade som får kunden att häpna. Att Olai 

Jansson med kollegor inte gjorde det kan också ha mycket att göra med att de inte hade den 

finansiella kapaciteten som kan krävas för att göra det. Vi anser att Brolins tänk att hela tiden 

försöka överträffa besökarens förväntningar är mycket smart, då det gör att besökaren 

kommer att komma ihåg företagen som var på eventet, vilket kommer att öka deras kundkrets 

och stärka sina relationer till sina kunder.   

 

När alla bitar var på plats så gjorde både Brolin och Olai Jansson ett körschema för eventet. 

Det var båda nog med att testa detta körschema så att det skulle fungera när eventet drog 

igång. Brolin hade förutom detta körschema också planer för vad han skulle göra om något 

skulle gå snett under eventet. Detta upplevde vi inte att Olai Jansson hade, utan de resonerade 

istället att personerna som hade ansvar för en viss uppgift fick komma på en lösning om 

problem skulle uppstå. Vi anser själva att det är bra om det finns reservplaner om något skulle 

gå snett. Men vi kan samtidigt förstå att dessa tar tid att göra och om tiden inte finns så får 

problemen lösas på plats. Detta menade Brolin inte brukade vara några problem för honom. 

Det är nog lättare för honom att lösa ett problem på plats än vad det är för Olai Jansson och 
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hennes projektmedarbetare, eftersom att han har arbetat så pass länge med att arrangera event 

och varit med att problem uppstår tidigare.  

Under genomförandet av eventet så märkte vi att Brolin hade en mer tillbakadragen roll än 

vad Olai Jansson och hennes projektmedarbetare hade. Brolin övervakade hur eventet var och 

om allt gick enligt planerna. Olai Jansson och hennes medarbetare delegerade ut vissa 

uppgifter under eventets gång som bland annat att konferenciären skulle se till att eventet 

fortskred enligt körschemat. Däremot ansvarade medarbetarna för de andra uppgifter under 

eventet som t.ex. att det tekniska fungerade. Vilken roll eventarrangören har beror till stor del 

på vilken typ av event som ska genomföras och hur uppdragsgivaren vill ha det menar Brolin. 

 

Att utvärdera eventen märkte vi en stor skillnad mellan hur Brolin arbetade och hur Olai 

Jansson och hennes medarbetare arbetade. Hon och hennes medarbetare ägnade en hel vecka 

att utvärdera vad som gått bra respektive mindre bra på eventet. Genom att de gjorde det så 

fick de en klar bild på hur eventet hade varit och vad de kunde göra bättre till nästa gång. 

Brolin däremot verkade inte utvärdera sina event så grundligt då han menade att eftersom att 

han har arbetat så länge med att arrangera event så har han en känsla av vad som var bra och 

dåligt och kan på så sätt använda sig av den när han ska arrangera ett nytt event. Han sitter 

med kunden efter och för en dialog om vad som var bra och dåligt, men vi känner att han 

borde lägga ner mer tid i att utvärdera sina event. Vi fick uppfattningen att han hade mycket 

att göra och därför inte ägnande all den tid som behövs för att göra en bra utvärdering. Men vi 

menar att lägga ner lite extra tid på att göra en bra utvärdering skulle spara honom tid till sina 

framtida event. Då undgår han att göra samma misstag två gånger, men nu kan det ske med 

tanke på åsidosättandet av utvärderingen. I slutändan skulle det spara honom både tid och 

pengar att göra en grundlig utvärdering.   

 

7 Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom denna studie har belyst hur processen går till för eventarrangerade företag samt hur 

eventanvändande företag utnyttjar eventet så skulle det vara intressant att vidare undersöka 

den finansiella effekten av event. Är det en finansiellt gynnsam marknadsföringskanal? 
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervju frågor 

Event användande företag 

1. Hur länge har ni använt er av event marknadsföring? 

2. Vilka fördelar har event marknadsföring? 

3. Finns det några nackdelar? 

4. Hur arbetar ni för att eran event marknadsföring ska bli så bra som möjlig? 

5. Hur gör ni för att väcka ett intresse hos kunden på eventet? 

6. Har ni någon utbildning för era anställda när det gäller kundkontakt? 

7. Hur arbetar ni för att bygga upp en långsiktig relation till kunden? 

8. Vilken är eran målgrupp i event marknadsförings sammanhang? 

9. Är det kostnadseffektivt med event marknadsföring? 

10. Går det att mäta effekten av event marknadsföring? Hur gör ni i så fall? 

 

Eventbyrå 

1.  Hur länge har ni arbetat med att anordna event? 

2.  Hur skulle du vilja definiera ordet eventmarknadsföring? 

3. Vad tror du om eventmarknadsföringens utveckling i Sverige? 

4. Varför anser du att företag ska använda sig av eventmarknadsföring? 

5.  Vad kan företag hoppas på att uppnå genom att genomföra olika event? 

6. Vilka typer av event har du arbetat med? 

7. Samarbetar du med andra byråer?  

8. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar att anlita en eventbyrå istället för att 

gör det själv? 

9.  Vilken målgrupp är mest mottaglig för eventmarknadsföring? 

10. Vilka företag lämpar sig bäst för eventmarknadsföring? 

11.  Går det att mäta effekterna av eventmarknadsföring? 

11a, Hur går det till? 

11b, Vad kan man stötta på för problem med detta? 

12.  Hur gör du för att hålla dig uppdaterad om eventmarknadsföring? 

13.  Skulle du kunna beskriva från start till mål hur du går tillväga för att anordna ett 

event? 
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14.  Hur lång är planeringstiden innan ett event? 

15. Vem är det som väljer vilka företag som ska vara med på eventet? 

16. Vem är ansvarig för eventet på plats? 

17. Har ni någon utvärdering efter eventet? 

18. Hur arbetar ni för att eventet ska motsvara kundens förväntningar? 

19. Lägger ni extra tid för att eventet ska överträffa kundens förväntningar? 

20.  Hur agerar ni om något går snett? 

21.  Hur arbetar ni med långsiktiga kundkontakter? 

22. Hur agerar ni mot missnöjda kunder? 

23. Är det något du vill tillägga eller berätta mer om? 
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