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Förord 

“Simply put, design is a method of problem solving.  Whether it is an architectural 

blueprint, a brochure, the signage system at an airport, a chair, or a better way to 

streamline production on the factory floor – design helps solve a problem.” 

DMI (2016) 

Inom utbildningen i industridesign har vi fått lära oss vikten av design och hur stort 

designområdet verkligen är. Hur man jobbar och vad man ska tänka på vid designandet i 

3D och i 2D. När jag sedan kom över begreppet eventdesign förvånade det mig inte att 

det fanns en typ av design jag aldrig hade hört talas om. Nyfikenhet väcktes kring 

ämnet, vilket ledde till att jag ville göra denna studie om att undersöka vad eventdesign 

är och hur man jobbar med det. Vilket har lett till att mina uppfattningar om vilka 

områden man kan vara verksam i som industridesigner har breddats. Jag har sett nya 

möjligheter i hur utbildningen kan användas till att hjälpa en bransch jag aldrig tänkt på 

existerade i sådan stor utsträckning.  

Jag vill tacka min handledare på Högskolan i Gävle, Lars Löfqvist, för att ha hjälpt mig 

med skrivandet av denna rapport. Jag vill även tacka alla på företaget JustGo för att jag 

fick vara hos dem och se hur de jobbar. 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka konceptet eventdesign samt hur man tar fram 

design till olika event. Utefter det hitta och ta fram hållpunkter till kommunikationen av 

eventdesign för företaget JustGo. Även viss undersökning om hållbarhet kring event. 

Studien börjar med att brottas med två problem, vad event och eventdesign är samt hur 

marknadsföringen kan förbättras för företaget JustGo. Men ju mer studien löper vidare 

kommer det upp förbättringsområden som JustGo kan utveckla för att bli ett bättre 

företag. Hela studien utgår ifrån företaget JustGo, samt teoretiska tillägg. Därför är 

designprocessen bunden till detta företag och kan därmed se annorlunda ut på ett annat.  

Metoden som använts i denna studie är fallstudie kring företaget JustGo. Inom 

fallstudien har fyra olika datakällor använts, deltagande observation, direkt observation, 

intervju, samt arkivmaterial.  

Resultaten av denna studie har lett till följande: En förståelse kring vad ett event är. 

Begrepp som eventmanager, eventdesigner och eventdekoratör och skillnaden mellan 

dessa har diskuterats fram. Där det argumenteras för att JustGo håller på med 

eventdekoration mer än eventdesign. En designprocess över hur designen till ett event 

tas fram har sammanställts i en illustration. Eventbranschens förhållningssätt till 

hållbarutveckling kommer fram och hur man skulle kunna se på det på ett annat sätt. De 

förbättringsområden som upptäcks under studiens gång diskuteras samt förslag på hur 

dessa kan utvecklas för att lyfta företaget och få dem att växa. För att sedan hitta 

punkter som, varför det är viktigt med design i ett event, att ett event ser bra ut, att 

JustGo kan leverera endast det kunden behöver, att de ser till både helhet och detalj. 

Dessa punkter skulle JustGo kunna använda vid kommunikation av eventdesign och 

deras företag. 

 

Nyckelord: event, eventmanager, eventdesign, eventdekoration, designprocess, 

kommunikation, marknadsföring, hållbarhet, hållbar utveckling, förbättringsområden, 

utvecklingsmöjligheter, JustGo. 
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1. Inledning 
Bakgrund och syftet med denna studie presenteras här samt vilka frågeställningar som 

kommer att besvaras i denna studie.  

1.1 Bakgrund 
Oavsett vart i världen man lever kommer man komma i kontakt med andra människor. 

Ibland i en liten skara ibland i en större skara. Oavsett hur många man möter är det alltid 

på en viss plats en viss tid, vilket kan klassas som ett event (Dictionary, u.å). Denna 

plats kan vara i naturen eller på en plats människan har skapat. Oavsett vart man möts 

vill man oftast att det ska vara på en trevlig plats som berikar mötet. Vilket kan vara 

svårt att hitta av ren slump. Då grunden för ett bra event är design (Berridge, 2016) kan 

det vara enklare att ta hjälp av en eventdesigner som kan designa en plats som berikar 

mötet. Men kunskapen om vad en eventdesigner gör och hur ett lyckat event skapas är 

det inte många som vet. Det vi vet är att ett färdigt event innehåller olika typer av 

rekvisita till varje event. Men vad som händer med detta och hur man kan jobba med 

hållbarhet inom event är ett outforskat område. 

JustGo är ett eventdesign företag beläget i Bromma, Stockholm. Företaget grundades 

2003 av designern i företaget som tidigare jobbat inom catering. Där upptäcktes det att 

det var designen på eventen som berörde människor. Det sågs ett behov hos 

eventbyråerna att det var någon som såg till designen på event så att det inte skapades 

samma design till varje event. Idag är de sex anställda med en designer, en projektchef, 

två projektledarna och två produktionsledare. JustGo gör mest företagsevent i form av 

konferenser och kongresser, men får även in andra uppdrag. Några av de uppdrag de har 

gjort är världspremiärer av bland annat The Pirates of the Carribien; On stranger tides 

och The girl with the dragon tattoo, se figur 1. Monter till Glenmorangie & Ardberg för 

Whiskymässan i olika städer, se figur 2. Årets frisör 2015, se figur 3. Releasfest för 

Lady Gagas nya skiva på Slakthuset i Stockholm, se figur 4. 

 
Figur 1. Till vänster, världspremiär av The Pirates of the Carribien: On stranger tides.  

JustGo bilddatabas. 

Till höger, världspremiären av The girl with the dragon tattoo. 

JustGo (2016). Galleri: Världspremiär av ”The girl with the dragon tattoo”. Hämtad 13 Juni, 2016. Från 

JustGo, http://www.justgo.se/galleri/#/thegirl/  

http://www.justgo.se/galleri/#/thegirl/
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JustGo har tidigare år fått uppdrag från de eventbyråer de har samarbete med och på så 

vis aldrig behövt marknadsföra sig eller fiska projekt på något annat vis. Men nu när det 

har uppstått lite konkurrens på marknaden får de inte projekt lika enkelt, vilket har lett 

till att de inte får in lika många uppdrag. De dem vill ha hjälp med är ett sätt att 

kommunicera vad det är de gör till både eventmanagers och privatpersoner. För att de 

ska förstå vad JustGo har att erbjuda vilket kan leda till att JustGo får in fler uppdrag. 

Företagets utveckling är en annan del som kan leda till att JustGo får in fler uppdrag och 

har fler saker att kommunicera till eventmanagers och privatpersoner. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka konceptet eventdesign samt hur event 

designas. Därefter hitta hållpunkter för JustGo att använda vid kommunikationen av 

företaget samt se till förbättringsområden för företaget. Dessutom se till hållbarheten 

kring event och hur det kan utvecklas.  

Frågeställningarna är: 

Vad är eventdesign? 

Hur ser designprocessen ut för ett event? 

Hur kan eventdesign på JustGo kommuniceras? 

Hur kan eventkonceptet bli mer hållbart? 

Hur kan JustGo utvecklas? 

  

Figur 3. Årets frisör 2015. 

JustGo (2016). Galleri: Årets frisör. 

Hämtad 13 Juni, 2016. Från JustGo, 

http://www.justgo.se/galleri/#/arets-frisor/  

Figur 4. Releasfest för Lady Gagas nya skiva. 

JustGo (2016). Galleri: Releasefest Lady 

Gaga. Hämtad 13 Juni, 2016. Från JustGo, 

http://www.justgo.se/galleri/#/releasefest-

lady-gaga/  

Figur 2. Glenmorange och Ardbergs monter för whiskymässan 2013 och 2014. 

JustGo bilddatabas. 

http://www.justgo.se/galleri/#/arets-frisor/
http://www.justgo.se/galleri/#/releasefest-lady-gaga/
http://www.justgo.se/galleri/#/releasefest-lady-gaga/
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska referensram. Denna referensram behandlar 

främst begreppen event, design, marknadsföring och hållbarhet. 

2.1 Vad är event? 
Människor går på olika event för att transporteras till en ny miljö som är annorlunda 

från deras vardag, oavsett om det är en konsert, en fotbollsmatch eller en formell 

middag (Matthews, 2008).  

Enligt Berridge (2007) är event väldigt svårdefinierat då människor ser på det på olika 

sätt. Eftersom att eventbranschen vuxit så pass mycket och finns överallt är det omöjligt 

att skapa en definition som kan täcka alla variationer av event (Bowdin et al., 2001). 

Men det finns två definitioner som kan sättas ihop så att man får en definition som är 

väldigt täckande, även om den inte täcker alla variationer av event. Den ena definitionen 

är framtagen av Goldblatt (1990) där han skriver att ett event känns igen som ett unikt 

tillfälle den tiden med en ceremoni och ritualer som tillfredsställer specifika behov. Den 

andra definition är formulerad av Getz (1991) där event är ett tillfälle för fritids-, 

sociala- eller kulturella erfarenheter som sträcker sig utanför de normala 

valmöjligheterna eller bortom den vardagliga upplevelsen. Sätter man ihop dessa två 

definitioner får man en definition som lyder: Ett event är en unik händelse, för de 

inblandade, som inte sker på en daglig basis, där man upplever något utöver det vanliga 

och går därifrån med en ny erfarenhet. 

. 

2.2 Designens betydelse i eventsammanhang 
Design definieras på många olika sätt. 1938 konstaterade Anthony Bertram att ordet 

design är ett mysterium för människan. Men Stiftelsen Svensk Industridesign (2016) 

definierar design som  

”en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där 

både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov”. 

Design ses ofta bara som ett tillägg till ett event, där designerns roll endast är att göra en 

snygg dekor och rekvisita. Därför hamnar designen oftast sist, efter att man har skapat 

hela eventet med vad som ska hända, vilka som ska vara där, val av lokal, mat och så 

vidare, vilket skulle anses mer som konst. Trots detta kan man argumentera för att 

planeringen av själva eventet har ett behov av att behandlas som ett designproblem, då 

eventskapande handlar om en problemlösande aktivitet (Berridge, 2007). Samt att 

design är nödvändig för ett events lycka, eftersom att design leder till förbättring av 

event på varje nivå (Brown och James, 2004). 

Enligt Berridge (2007) är ett sätt att se på designerns roll i ett event att tänka att början 

på ett eventskapande är ett tomt rum med fyra väggar. Där det är rimligt att säga att 

varje beslut som tas för att fylla detta rum är designbaserade beslut, eftersom att alla 

beslut som tas i det rummet kommer att göra skillnad i hur människor upplever eventet. 

Detta visar på vilken stor roll designen har i ett eventskapande. 

Precis som en industridesigner måste utgå från användarens behov i skapandet av en ny 

produkt måste även skaparen av ett event utgå ifrån behoven varför eventet skapas. Där 

designen måste uppfylla dessa behov för att eventet ska bli lyckat (Goldblatt, 2005).  

En eventmanager är den som har det övergripande ansvaret för eventskapandet och ser 

till administration, design, marknadsföring, verksamheten och riskfaktorer (Silvers, 

2003). Eventmanagement anses som en kombination av design och management av ett 

event (Brown och James, 2004). Där man kan se det som att management är 

startpunkten för ett event, eftersom att man först kommer att tänka på att man ska hålla 

ett event, som sedan designen kan utvecklas ifrån (Monroe, 2006).  
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Julia Silvers är en eventmanager som har både jobbat, lärt ut till andra runt om i hela 

världen och lett ett projekt som heter EMBOK, Event management body of knowledge. 

Det är ett projekt som stöder den internationella strävan att etablera en global 

designprocess inom eventindustrin (Julia Silvers, 2003). Denna designprocess har 

sammanfattats genom en illustration som Silvers har gjort, se figur 5.  

 
 

På Silvers illustrerade bild kan man dra slutsatsen att utöver det faktum att design är en 

väsentlig komponent i eventskapandet, att design är grunden för skapandet av 

upplevelsen. Att upplevelsen behöver bli designad. 

Det finns däremot en annan typ av event där funktionen av eventet inte är så stort, så 

som bröllop, fester, festivaler, galor osv. där tyngden ligger i hur det ser ut. 

Kreativiteten på dessa event är nästan gränslös då koncepten handlar om att ta fram 

riktigt fantastiska visuella uttryck som baserar sig på teman (Berridge, 2007). 

Inom marknadsföringen utav olika produkter anses event var den bästa 

marknadsföringstaktiken  där avkastningen är bättre än någon annan 

kommunikationsstrategi (Berridge, 2007). Där ligger det väldigt stor vikt på utseendet 

av eventet. När man kliver in i eventet ska man känna att man befinner sig hemma hos 

Figur 5, Projektet EMBOK (Event management body of knowledge) 

sammanfattat i en illustration. 

Silvers, J. (2016). EMBOK project. Hämtad 11 Maj, 2016. Från 

juliasilvers, http://www.juliasilvers.com/embok.htm  

http://www.juliasilvers.com/embok.htm
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företaget och hela eventet ska helst påminna om det man försöker sälja in. Vilket är 

något en eventdesigner har till uppgift att lyckas med. 

2.2.1 Delar som berörs av design 

Olika områden som berörs av design i ett event enligt Silvers (2013): 

- Innehåll : Val av lämpliga ämnen, format och presentatörer. 

- Underhållning : Inköp, val och kontroll av lämplig underhållning för eventet. 

- Miljö : Skapandet av inredningsdetaljer, rekvisita och vägvisningssystem. 

- Catering : Val av lämplig mat och dryck. 

- Produktion : Val av lämpligt ljus, ljud och specialeffekter. 

- Program : Sammanställning av dagordningen för eventet. 

- Tema : Eventets tema som integrerar och kommunicerar syfte, budskap av 

eventet. 

Hur interaktionen ska ske, är normalt inte kopplat till en designer, men är en del i hur 

eventet upplevs, därför bör man se det som design (Berridge, 2007). 

2.3 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign handlar om att designa hur människor interagerar med bland annat 

varandra och med teknik (Söderström, 2001). Som en interaktionsdesigner ser man till 

att det människor interagerar med ska fungera på ett enkelt och smidigt sätt. 

Enligt Masterman och Wood (2006) så finns det ingen mening med att ha ett event om 

man inte har med interaktionsdesign, då fördelen med att mötas kastas bort och den 

information som är kvar, kan lika gärna skickas via marknadsföring eller massmedia. 

2.4 Definition av eventdesign  
O’Toole (2011) definierar eventdesign som ett målmedvetet arrangemang av olika delar 

för att maximera upplevelsen för deltagarna och övriga inblandade. 

Enligt Monroe (2006) är eventdesign utformningen av själva eventet medan 

eventdekoration är utsmyckningen av eventet där man anställer mattläggare, snickare, 

konstnärer, ljudtekniker osv. Det är när designern och dekoratören samarbetar för att 

skapa eventet som det kan bli något fantastiskt. Med en eventmanager som har det 

yttersta ansvaret för att design och dekoration produceras. 

Tillsammans med Silvers illustration betyder det att eventmanagern har det 

övergripande ansvaret, den person som kunden kommer i kontakt med vid beställandet 

av ett event. Eventmanagern i sin tur anställer andra människor som gör själva jobbet. 

Det kan vara personer som administrerar eventet, marknadsför, designar och så vidare. 

Varje del har sedan sina underleverantörer som sedan har sina underleverantörer, se 

figur 6. 
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Figur 6. Kopplingen mellan kunden, eventmanagern, JustGo och andra inblandade aktörer. 

2.5 Designprocessen för event 
Traditionellt sätt anses eventdesign vara något intuitivt, men i den stora affärsvärlden 

kan man inte längre ’bara göra’. I den ökande konkurrensen behöver professionella 

företag ha en planerad designprocess för att få en skärpa i sitt arbete (Monroe, 2006). 

Neri (2016) och hennes team börjar ett eventskapande med att definiera målet med 

eventet och vad man har för budget. När det är fastställt börjar den kreativa processen. 

Neri tycker att det är lättast att göra detta genom att sitta och spåna på ord som sedan 

ska bli ens ledord i skissandet. Innan de börjar skissa så tar de reda på storleken på ytan 

som ska designas och hur mycket saker som får plats på den ytan. Sedan börjar de 

skissa upp olika lösningar för att undersöka vad som blir bäst. När designen är klar 

börjar planeringen för montering och nedmontering av eventet. Vad som ska göras när 

och försöka föreställa sig vad som kan gå fel så att man är förberedd på allt. Sedan 

handlar det om att vara stolt över det man har gjort.  

Precis som Neri (2016) skriver Monroe att man börjar eventskapande processen med att 

definiera målet med eventet och ta reda på vilka resurser man har att jobba med. Efter 

detta fastställs platsen, som är en väldigt stor del i definitionen av eventet. När det är 

klart börjar eventdesignern med att bestämma fokus, rymden och flödet, vad det är 

förklaras senare (kapitel 2.8 Viktiga delar att tänka på i alla designens delar). 

Silvers (i Ali, 2012) skriver att kreativiteten inom eventdesign bör innehålla ett brett 

spektrum av stimulanser. Man bör utföra en brainstorming och andra 

idégenereringsmetoder. Man bör även radera alla antaganden och traditioner i den 

kreativa processen. Samt kombinera idéer på nya sätt och skapa kopplingar mellan 

orelaterade idéer. 

När idéerna är framtagna och realiserade samt att eventet är över är inte projektet 

avslutat. Det är i detta skede den viktigaste resursen finns för en designer och dekoratör 

(Monroe, 2004). Det är utefter utvärderingen man vet vad som gick bra och mindre bra 

för att kunna göra ett ännu bättre jobb nästa gång. 

2.6 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är en form av ett kontrakt, i detta sammanhang, mellan 

eventmanager och JustGo. Kravspecifikationen är till för att tydligt redogöra för vad 

som ska göras och finnas med på eventet för att minska kostnads- och tidsåtgång. Den 

ger alla de inblandade en tydlig bild av vad målet för eventet är (Henrich, m.fl., 2009). 

Delar som bör ingå i en kravspecifikation är funktionskrav (också kallat 

funktionsanalys), hållfasthetskrav, materialkrav, kostnadskrav, miljökrav, 
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produktionskrav och dokumentationskrav (Löfgren, 2002). Alla dessa delar kan 

antingen skrivas i löpande text eller i punktform. 

Delen funktionsanalys brukar skrivas för att säkerställa att man inte glömmer några 

viktiga funktioner som ska finnas med. Det kan finnas många viktiga funktioner men 

även funktioner som är önskvärda. Alla funktioner brukar man skriva som en tabell och 

klassificera funktionernas värde från 1-3, där 1 är önskemål, 2 är behov och 3 är krav, se 

figur 7.  

2.7 Idégenereringsmetoder 
Några idégenereringsmetoder som kan användas vid framtagandet av designen till event 

är SCAMPER och Rolestorming.  

SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, 

Reverse) är en metod där varje ord är en kategori där man först spånar fram frågor att 

Figur 7. En funktionsanalys av en kryckkäpp. 
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ställa till sin befintliga idé (Mind Tools Editorial Team, 2016a). Exempel på frågor att 

ställa under varje kategori är: 

Substitute – Vilka material kan man byta för att förbättra designen? Kan man använda 

en annan tillverkningsprocess?  

Combine – Vad händer om man kombinerar denna design med en annan? Vad händer 

om man kombinerar syftet för designen? 

Adapt – Hur kan man anpassa designen så att den passar in i ett annat sammanhang? 

Finns det någon annan design som liknar denna? 

Modify – Hur kan man ändra känslan på designen? Vilket element kan man förstärka på 

designen för att skapa något nytt? 

Put to another use – Om man placerade designen på ett annat ställe, hur skulle det se ut 

då? Kan man återvinna resterna från designen för att skapa något nytt? 

Eliminate – Kan man förenkla designen på något sätt? Om man tog bort en del av 

designen, vad kan man sätta där istället? 

Reverse – Vad händer om man gör raka motsatsen av designen? Vad händer om man 

ändrar ordningen på delarna i designen? 

Med denna metod kan man på ett systematiskt sätt utveckla de idéer som redan har 

kommit till. Varför denna metod är vald att lyftas fram berättas senare (kapitel 9.7.3 

Idégenerering). 

En annan idégenereringsmetod är Rolestorming (Van Vliet, 2016). Denna metod 

handlar om att sätta sig in i någon annans situation. Man iklär sig en roll, som inte 

behöver vara kopplad till sammanhanget, för att sedan spåna idéer utifrån karaktären. 

Denna metod ger frihet på ett annat sätt och man kan komma fram till många och 

annorlunda idéer som man annars inte skulle komma fram till (Mind Tools Editorial 

Team, 2016b). Varför denna metod har lyfts fram berättas det om senare (kapitel 9.7.3 

Idégenerering). 

2.8 Viktiga delar att tänka på i alla designens delar 
Design inkluderar flera olika delar, så som linjer, former, färg, textur, mönster. Samt 

olika formelement, så som mellanrum, dominans, skala, rytm och harmoni (Malouf, 

1998). I kombinationen av alla dessa delar och element skapas designen till ett event. 

Berridge (2007) sammanfattar det Malouf (1999) och Monroe (2006) uttrycker om 

designprincipen för ett event i tre punkter. 

- Design måste ha ett fokus 

- Design måste ta hänsyn till rymden 

- Design måste ta hänsyn och reflektera kring flödet i rummet 

Fokus av ett event bestäms bäst, enligt Monroe (2006), genom att fråga kunden. Men 

även att man kan behöva göra lite research på företaget/eventanvändarna för att få lite 

mer användbar information. Vissa event har ett naturligt fokus, som vid lansering av en 

ny produkt eller en prisutdelning. Men man behöver även undersöka underliggande 

fokus med eventet, troligtvis för att man ska uppfylla så många behov till eventet som 

möjligt. När man har fastställt fokus på eventet ska man designa lokalen på så vis att så 

fort gästerna kliver in i rummet ska deras ögon dras till det bestämda fokusområdet. 

Detta kan uppnås genom linjer, kompositioner och färger. 

Rymden är ett väldigt kritiskt område att behöva tänka på. Då det krävs olika mycket 

utrymme för olika typer av event. Om det handlar om till exempel en teater kan man 

sätta stolar väldigt nära varandra, men om det handlar om en middag måste utrymmet 

mellan varje person vara tillräckligt stort att man inte känner att man är i vägen för den 

som sitter bredvid (Monroe, 2016).  
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Flödet i ett event är hur människor rör sig under eventet. Det kan handla om in och ut 

från eventet, buffén, dansgolvet, toaletterna osv. Beroende på val av fokus och mål för 

eventet kan man uppmuntra eller motverka en rörelse (Monroe, 2006). 

Utöver dessa tre punkter i designprincipen för event finns det mer praktiska saker att 

tänka på. I valet av lokal är det bra att skriva upp en lista på saker som lokalen behöver 

ha för just det specifika eventet. Eftersom att en lokal har sina begränsningar och vissa 

religiösa lokaler har vissa regler är det viktigt att tänka på vilken lokal man väljer till ett 

event, så att det passar eventets mål och resurser. Lokaler som från början inte var tänka 

som en eventlokal kan t.ex. inte vara ordnade med upphängningsmöjligheter, ordentlig 

elförsörjning osv (Monroe, 2004). 

Det är även viktigt att anpassa lokalens storlek till antalet gäster. Man vill inte att det 

ska vara för trångt, men heller inte för stort, då man kan behöva lägga extra resurser på 

dekoration för att det inte ska se fjantigt ut (Monroe, 2004). 

Man behöver även se till in- och utlastningsmöjligheter av all dekoration så att det 

kommer in och ut i lokalen (Monroe, 2006). 

Oftast får inte designern vara med och välja lokal, utan det är redan bestämt när 

designern tas in i processen. Då får designern utgå från den lokalen och se möjligheter 

utifrån det. 

I besöket av lokalen ska man se till att man har med sig ett måttband, gärna ett 

lasermåttband också för att mäta stora utrymmen och takhöjd. En bra kamera med 

stativ. Papper och penna för att skriva upp alla måtten och snabbt kunna rita upp en 

skiss. 

Tumregel för utrymmet mellan borden är 30cm mellan ryggstödet på stolarna när de är 

maximalt utdragna, för att serveringspersonal lätt ska kunna gå mellan. Människor tar i 

genomsnitt 60cm plats när de sitter ner, vilket betyder att det ska vara 150cm mellan 

borden. Är det många bord på ett event ska det finnas en gång mellan var fjärde rad, för 

att serveringspersonal inte ska behöva gå mer än två bord djupt (Monroe, 2004). 

Utifrån dessa mått kan man snabbt räkna ut hur många människor som får plats i den 

lokal man undersöker. 

Utöver detta måste man även tänka på att det inte bara är gästerna som kommer komma 

ifrån ett event med en upplevelse, även arrangörerna, deltagarna, servicepersonal, 

sponsorer, media och så vidare kommer komma därifrån med en upplevelse av eventet. 

Det är därför viktigt att tänka på alla aspekter i designandet av ett event och alla 

nödvändigheter för att varje individ som är inblandad ska få en bra upplevelse 

(Berridge, 2007). Vilket inkluderar att tänka på alla olika människors särskilda behov, i 

något som kallas design för alla. Vilket är ett designtänk som resulterar i att miljön ska 

fungera för så många människor som möjligt och inte fokusera på särlösningar för vissa 

grupper (Design för alla, 2008).  

2.9 Hållbarhet 
Hållbarhet och hållbarhetsutveckling är ett aktuellt ämne i alla delar i världen. 1987 

lanserades begreppet hållbar utveckling och definierades även i Brudtlandrapporten.  

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

- Brundtlandrapporten 1987 

Det finns tre olika begrepp som det finns olika synsätt på, ekologisk, ekonomisk och 

kulturell hållbarhet. Många menar att det är den ekologiska aspekten som är den 

bärande kraften i vad som är långsiktigt hållbart. Medan andra menar att det endast är en 

aspekt av hållbarhet. Oavsett vilket så är hållbarhetsutveckling inget svar utan en 

process (Elvingson, 2016). 
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2.9.1 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om att naturen måste hinna återskapa de resurser vi tar 

ifrån den. Jordens ekosystem får det inte kompromissas med vid tillverkning av olika 

produkter och tjänster. I den ekologiska hållbarheten ingår även människans hälsa som 

påverkas av yttre faktorer så som buller och föroreningar (KTH, 2015).  

2.9.2 Ekonomisk hållbarhet 

Event är en bransch där många aktörer är inblandade. Det är mycket människor och 

mycket dekoration som ska till. Även om det går åt en massa pengar till att arrangera ett 

event så skapar eventbranschen jobb (Berridge, 2007) för människor i flera led. De 

självklara jobben som uppbyggnation av eventet, men även de som arrangerar och 

jobbar kring eventet för att det ska fungera som det ska. Sedan finns de som gör 

artefakterna för att kunna bygga upp eventet, de som tillverkar materialet för att kunna 

göra artefakterna, samt de som utvinner råvarorna för att kunna skapa materialet. 

2.9.3 Kulturell hållbarhet 

Större eventsammanhang, så som olympiska spelen, har en påverkan på den politiska 

aspekten då det byggs nya hus för eventets skull. Hotellen blir fullbokade och 

turistattraktionerna till landet ökar, även efter eventet. Samt att det land som arrangerar 

olympiska spelen kan skapa eventet på ett sätt som visar vilka politiska ståndpunkter 

landet har. 

I de större eventen samlas det människor på ett ställe från hela världen. De umgås och få 

lära sig saker av varandra. Men även i mindre event får människor umgås med varandra 

och lära sig saker, saker som kanske förändrar kulturen på sin arbetsplats (Berridge, 

2007). 

2.10 Marknadsföring  
Marknadsföring är något varje företag behöver syssla med, stort som smått. Eftersom att 

det finns många företag idag blir det ett brus av information som försöker nå varje 

individ med det de har att erbjuda. Men bara för att man är ett litet företag betyder det 

inte att man inte kan nå ut till sina kunder. 

”Små nischaktörer som har hög relevans, kommer ta marknadsandelar från stora 

spelare oavsett hur välproducerade dem är.” 

- Deinoff (2011) 

Marknadsföring är något som ska genomsyra hela företaget, från reklam och hemsida 

till kundvård och personal. Att jobba utan tanke på marknadsföring i ett företag funkar 

bara en kortare tid men inte i längden (Lundén och Svensson, 2008). Punkter som 

marknadsföringen kan innehålla är: 

- Reklam 

- Sponsring 

- Hemsida 

- Intern och extern representation 

- Kundvård 

- Marknadsundersökningar 

- Demonstrationer och visningar 

- Utställningar 

- PR 

- Kund- och kampanjundersökningar 

- Satsning på miljö och etik 

- Image- och profilskapande åtgärder 
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- Kundtidningar 

- Julkort och presenter 

AIDAS (Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction) är en modell över de steg som 

en kund går igenom vid köpandet av en produkt/tjänst (Shawn, 2014). 

Attention är det första steget som handlar om att väcka kundens uppmärksamhet och 

skapa nyfikenhet. 

Interest är det andra steget och handlar om att skapa ett intresse efter att man fått dennes 

uppmärksamhet. 

Desire är det tredje steget i modellen, efter att du väckt uppmärksamheten och skapat ett 

intresse vill man skapa ett begär hos kunden. Det kan man göra på olika sätt, t.ex. 

genom att beskriva fördelarna med just ditt erbjudande, berätta hur ditt erbjudande kan 

lösa dennes problem/tillfredsställa dennes behov eller göra erbjudandet exklusivt. 

Action är det fjärde steget och handlar om att få kunden att gå till handling och köpa 

produkten/tjänsten. Bara för att man skapat ett begär hos kunden betyder inte det att 

denne kommer att nappa på det, de kan behöva en liten knuff i ryggen. 

Satisfaction är det femte och sista steget i modellen och innebär att efter att kunden har 

köpt produkten/tjänsten är inte arbetet slut. Man vill att kunden ska vara tillfredsställd 

med köpet.  

Om en kund är nöjd med sitt köp kommer de troligtvis att vilja köpa igen och kommer 

att berätta för sina vänner om det bra köp de har gjort. 

2.10.1 Mål 

I ett företag måste man ha ett mål för verksamheten för att kunna arbeta engagerat och 

framåtriktat (Lundén och Svensson, 2008). Marknadsföringen ska sedan formas utefter 

målen. 

2.10.2 Grunden till affärsidén 

Enligt Lundén och Svensson (2008) är det affärsidén som är grunden i ett företag. Där 

affärsidén tillfredsställer vissa behov som finns på marknaden. Men att man inte säljer 

varor eller tjänster utan lösningar på ett problem. Lundén och Svensson tror att det är få 

företag som har uttryckt sin affärsidé klart och tydligt. Därför ger de några frågor man 

kan ställa sig själv för att komma fram till vilken affärsidé man har som företag. 

- Vem är det som har problemet? 

- Vad är problemet? 

- Hur löser du problemet? 

- Hur når lösningen kunderna? 

- Hur får målgruppen veta om att du har lösningen på deras problem? 

2.10.3 Att nå ut 

Att nå ut till den målgrupp man vill nå för att sälja sin lösning till deras problem är inget 

som kan göras en gång. Det är något som behöver göras gång på gång. 

”genom att synas och höras gång på gång under lång tid, trummas ditt budskap in och 

försäljningen ökar.” 

- Lundén och Svensson (2008) 

Det finns många olika sätt att nå ut till potentiella kunder på. Några av dem är att bli 

omtalad i massmedia, reklam, bygga nätverk, pressmeddelanden, mässor, affischer och 

sponsring. Oavsett vilket media man väljer så handlar det om att gör det gång på gång. 

Marknadsföring är ingen engångsföreteelse, utan något man måste hålla på med 

(Lundén och Svensson, 2008). 
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2.10.4 Vad påverkar företagets profil? 

Det finns många saker som påverkas företagets profil, t.ex. 

- Brevpapper och kuvert 

- Logotyp och slogan 

- Hemsida och utformning av e-post 

- Personalens utseende, klädsel och sätt 

- Byggnader och lokaler 

- Möblering 

- Verksamhetsorten 

- Företagets namn 

Det finns saker som är lättare och svårare att ändra på men hur det ser ut på kontoret är 

något som verkligen går att jobba på. Hur inredningen är och vart kontoret är beläget är 

två punkter som har stor påverkan på ett företags profil. Kontoret kan antingen ge en 

positiv påverkan till företaget eller en negativ påverkan. Det man kan göra är att lyfta 

fram det företaget håller på med genom att konkretisera det på ett smart sätt. På så vis 

använder man sig utav den fysiska miljön för att bygga sitt varumärke (Östman, 2014). 

2.10.5 Sinnesintryck 

Varje människa har fem olika sinnen de tar in information med om vad som händer 

runtomkring. Synen är vår största informationskälla, då den står för 75% av våra 

sinnesintryck (Lindström, 2005). 

2.10.6 Kundvård 

Ett av de viktigaste inslagen inom marknadsföring är kundvården. Då det kostar mycket 

att skaffa nya kunder medan de existerande kunderna är billiga i drift. Tappar du dina 

kunder kommer lönsamheten i företaget att svikta. I praktiken kan kundvård vara att 

jobba med kundklubbar, skicka presenter till kunderna, ha en aktiv kundsupport osv. 

Det kan även vara enklare saker så som att ringa till kunden och tacka för orden, se till 

att det står rätt namn i mail och brev, rätt leveranser och så vidare. Man kan skämma 

bort sina kunder emellanåt med att ge presenter eller bjuda på representationsmiddagar, 

vilket är något som många kunder gillar. Att alltid ställa upp på kundens önskemål är 

den bästa kundvården man kan ge (Lundén och Svensson, 2008). Ett vänligt bemötande 

är något man minns länge och kan därför aldrig gå för långt inom detta område. 

2.10.7 Hemsida 

En hemsida som besökaren upplever som intuitiv och lätt att orientera sig på är den 

mest effektiva säljsajten. Startsidan ska gå snabbt att ladda, oavsett vilken webbläsare 

man använder, eftersom att många personer vänder om de märker att det krånglar. 

Layouten ska vara ungefär densamma som på papper med ett begränsat antal färger. 

Vita ytor där ögat kan vila sig på. Inga bilder i bakgrunden, då det ger en stökig känsla. 

Samt lagom mycket information på varje sida (Lundén och Svensson, 2008). 
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3. Metod 
Metoden som använts i denna studie är fallstudie, där utgångspunkten varit företaget 

JustGo. I metoden fallstudie har fyra av de vanligaste (Yin, 2012) datakällor använts, 

deltagande observation, direkt observation, intervju, samt arkivmaterial,.  

Direkt observation – Den direkta observationen ägde rum när observationen av 

designandet skedde. Alla steg som togs i designprocessen antecknades samt de enstaka 

frågor som ställdes för att förstå vad som hände på skärmen. 

Deltagande observation – Den deltagande observationen ägde rum när observationen 

skedde ute på fält vid uppbyggnad av eventen. Observationen skedde mestadels under 

tystnad med ett deltagande som gjordes i den mängd som personerna på JustGo gjorde. 

Intervju – Efter observationerna kunde en sammanställning av frågor göras för att ha en 

omfattande intervju med företagets designer. Intervjun pågick i fyra timmar då intervjun 

sammanföll med ett uppdrag som designen var tvungen att genomföra. En viss 

observation skedde då av det projektet, men inget som tog stor fokus. Exempel på 

frågor som ställdes var varför företaget grundades, hur JustGo ser på hållbarhet och hur 

ser designprocessen ut. Även små korta intervjuer med projektchefen och projektledaren 

ägde rum vid lunchbordet. Frågor som ställdes var kring uppföljning och 

projektledarnas roll. 

Arkivmaterial – Där undersökande kring bilddatabasen som är skapad av JustGo ägde 

rum. Observation av variationer kring olika typer av event som JustGo designar samt 

vilka delar i eventen de designar. 

Metoden fallstudie har valts då Blomkvist och Hallin (2015) skriver att det är en bra 

metod när man ska undersöka och upptäcka nya saker, samt när man vill ha svar på 

frågor som börjar med hur eller varför. Då majoriteten av frågorna i denna studie börjar 

med hur, anses det att fallstudie är en metod att arbeta med för att få svar på frågorna. 

Även att fallstudie är att föredra när man vill studera ett aktuellt skeende ( Yin, 2007). 

Datakällan direkt observation användes då den beskriver händelsen i realtid och sätter 

skeendet i sitt sammanhang. Datakällan deltagande observation användes för att, utöver 

de punkter som fås vid direkt observation, även ger en insikt i eventskapandet. Intervju 

användes som datakälla därför att den är fokuserad på studiens frågeställningar. Den 

fjärde datakällan arkivmaterial användes då det är en stabil källa som kan granskas fler 

gånger. Den är diskret eftersom att den inte skapades i studiens syfte, samt att 

arkivmaterialet täcker mycket i tid och händelser. (Yin, 2007). 

3.1 Etiska dimensioner 
Några etiska dimensioner som berördes i denna studie var hur intervjuerna 

genomfördes. Det hanterades genom att orden valdes varsamt och med omsorg. 

Kommunikationen skedde på ett sätt som inte var stötande för någon.  

En annan etisk dimension vad hur observationerna skedde när de ägde rum på andra 

platser. Det hanterades genom att respektera att det är någon annans arbetsplats. Det 

sågs till att observationerna inte väckte anstöt mot någon och bilder som togs inte var på 

någon person. 

Resultatet av denna studie kan påverka hur företagets kunder ser på JustGo. Då denna 

studie publiceras för alla att kunna läsa. Detta hanterades genom att fråga JustGo om de 

fick nämnas i denna studie, vilket var okej.  

3.2 Samhällsrelevans 
Den samhälleliga relevansen för denna studie är att fler kan får en förståelse för vad 

eventdesign är och hur det kan användas för att skapa bättre minnesvärda stunder och 

förmedla kunskap för lärande på ett bättre sätt. Event har även potentialen att vara mer 

hållbart än fysiska produkter då ett event endast ska hålla en kortare tid. Återanvändning 
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och återställning av material från event kan skapa fler arbetsmöjligheter. Det är därför 

intressant att få fram mer kunskap om detta för ett bättre och mer hållbart samhälle. 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om att man ska kunna upprepa samma undersökning och få liknande 

resultat (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2012). Denna undersökning kan 

delvis eller inte alls upprepas. Det finns två anledningar till detta. Det första beror på att 

företaget kan utvecklas och på så vis arbeta annorlunda än när denna studie gjordes. Det 

andra är att de observationer som gjorts i denna studie inte går att återgå till då de 

gjordes för event som ägde rum under studiens gång. 

Validitet handlar om den insamlade informationens relevans gentemot 

frågeställningarna och om den insamlade informationen svarar på det man vill ha svar 

på (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2014). Då observationerna ägde rum 

med en viss medverkan kan det ha påverkat resultatet av vad som skedde på plats. Samt 

typen av event som observationerna skedde kring kan påverka synen på hur 

designprocessen ser ut för ett events design. Intervjuerna kan ha påverkats av den som 

intervjuade på flera punkter. Frågor som ställts kan ha varit ledande, kroppsspråk kan ha 

påverkat samt intervjusituationen. Val av frågor har en betydande del i hur resultatet 

blev. Validiteten har däremot ökats genom att det använts flera olika datakällor så som 

intervjuer, observationer och litteratur, för att förstärka resultaten. 

Generalisation handlar om att dra allmänna slutsatser (SAOL 13, 2006). I denna studie 

drogs en generalisering av hur designprocessen ser ut för event utifrån de observationer 

och intervjuer som ägde rum. Däremot kan ingen större generalisering mot hur andra 

företag jobbar och hur designprocessen för event ser ut i allmänhet, då endast ett företag 

observerats. Utvecklingsområdena är också kopplade till företaget och kan därför inte 

generaliseras gentemot andra företag. Dock kan liknande företag behöva utveckla 

samma områden. 

Företaget JustGo valdes för att det är ett företag som håller på med olika typer av 

eventdesign, vilket ger ett större perspektiv på metoder som används vid framtagandet 

av designen. Då det är det enda företag som varit inblandad ger det en vinklad bild av 

eventdesign. Eftersom att andra företag kan jobba på andra sätt och tänka annorlunda 

kring design. 
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4. Genomförande 
Här presenteras det empiriska materialet som samlats in i denna studie, genom 

intervjuer och observationer. Kategorier som kommer att tas upp är hur JustGo ser på 

designens roll inom event, hur designprocessen ser ut på JustGo, vilka typer av event de 

jobbar med, hur de ser på hållbarhet och hur de arbetar med marknadsföring.  

4.1 Anställda 
På JustGo finns det sex anställda, en projektchef, två projektledare, en designer och två 

produktionsledare. Varje person har sin egen uppgift och del i skapandet av designen till 

eventen, se figur 8. 

 

Projektchef – får in projekten och har det övergripande ansvaret över alla projekt. 

Denne delegerar de projekt som kommer in till någon av de två projektledarna. 

Projektledare – har ansvar över projektet. Diskuterar med designer och de två 

produktionsledarna, samt verkställer idéerna till färdiga leveranser. 

Designer – designar alla projekten som kommer in. Tillsammans med en av 

projektledarna utvärderas idéerna för att leverera det bästa till kunden. 

Produktionsledare – skapar de enklare artefakterna själva till eventen.  

5 Design 
Det finns många olika sätt att se på design och vad en designer har för roll i olika 

sammanhang. I denna del redogörs hur JustGo ser på design och hur deras 

designprocess ser ut i framtagandet av designen till event. 

5.1 Designens betydelse inom event 
Till skillnad från Silvers (2004) anser JustGo att det inte är designerns roll att komma 

med upplevelsen, utan det är eventmanagern som kommer med upplevelsen och JustGo 

bara förstärker den upplevelsen med hjälp av design. 

5.2 Skillnad på eventmanager och eventdesigner 
Utefter litteraturen och de olika synsätten på managerns och designens roll, ställdes 

frågan till JustGo. De svarade då: 

Figur 8. Kopplingen hur de anställda på JustGo samarbetar. 
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”I samspelet med hela eventet kan eventdesign jämföras med en teknikfirma. En 

teknikfirma tas bara in för att fixa med tekniken och har inget att göra med allt de andra, 

vilka artister som kommer eller vilken mat som serveras osv. Samma sak gäller med en 

eventdesigner, den är bara där för att göra designen i eventet, inte bestämma allt det 

andra.” 

5.3 Viktiga saker att tänka på 
Precis som Monroe (2004) skriver tycker även JustGo att det är viktigt att tänka på 

flöde, rymd och fokus. För dem är det så självklart att de inte längre tänker på att de 

jobbar med dessa bitar. Det är delar som sitter långt in i ryggmärgen.  

Rymden i form av mått mellan borden tänker de mycket på. Men att de designar en 

gång mellan vart fjärde bord är inget som uppmärksammats i observationerna. De 

tänker även på rymd i form av att använda hela rummet, även det som kan hängas ifrån 

taket. När ett event sker där människor ska sitta ner men se någonting annat som pågår 

på en scen, tänker JustGo mycket på att alla ska se, oavsett vart man sitter. Inga pelare 

ska vara i vägen och vinkeln till scenen ska vara bra. Är det dekoration som hänger i 

taket tänker de på att man ska se alla dekorationsdelar, inte bara den som är närmst där 

man står. Dekorationen ska ge en fyllighet och inte bara vara en fjantig grej i mitten.  

JustGo är sällan inblandade i val av lokal då det oftast är kunden och eventmanagern 

som bestämt det i förhand. De punkter som Monroe (2004) skriver är viktigt att tänka 

på, rör därför inte dem. 
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5.4 Designprocessen 
 

Designprocessen är något som ser olika ut för varje person och företag. Men genom 

fältstudierna har denna process, som finns på företaget JustGo, identifierats, se figur 9. 
  

Figur 9, del 1 av 3 i designprocessen på JustGo. 



 

18 

 

  

Figur 9, del 2 av 3 i designprocessen på JustGo. 
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Figur 9, del 3 av 3 i designprocessen på JustGo. 
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5.4.1 Kontakt 

När en privatperson eller ett företag funderar på att hålla ett event kontaktar de en 

eventbyrå. På eventbyrån sitter det en eventmanager som tar sig an projektet. När 

eventmanagern och kunden har kommit fram till en del, så som varför eventet hålls, vart 

det ska hållas, hur många som kommer vara på eventet osv tar eventmanagern kontakt 

med JustGo. 

5.4.2 Information 

Projektchefen på JustGo har ett första möte med eventmanagern där så mycket 

information kring eventet samlas in, så som vad det är för typ av event, vad syftet är 

med eventet och vad eventmanagern vill förmedla med eventet för att kunna förstärka 

budskapet med hjälp av designen, precis som O’Toole (2011) definierar eventdesign. Ju 

mer information som kan samlas in desto bättre, för att kunna skapa en så bra design 

som möjligt. Det diskuteras även vad det är slutkunden vill ha och vad ändamålet är för 

eventet som ska ske. 

5.4.3 Analys 

Projektchefen på JustGo samtalar sedan med projektledaren och designern i företaget 

för att diskutera informationen de har fått. 

5.4.4 Avstämning 

Det som teamet kommer fram till i diskussionen sammanställs i ett mail som skickas till 

eventmanagern för att fastställa att all information har tolkats korrekt. 

5.4.5 Skapa minneslista 

Utifrån all information, eventuella önskemål och krav kring designen på eventet 

sammanställs det i designens huvud i en form av minneslista.  

Förbättringsområden kring minneslista 

Denna minneslista är inget som skrivs upp, utan finns i designerns huvud. Vilket gör att 

de andra i företaget troligtvis inte har samma bild av hur eventet ska bli. Vilket också 

kan leda till att vissa delar som bör finnas med på eventet glöms bort. 

5.4.6 Research 

Om det är ett företag som ska hålla i eventet undersöker designern vad de har för grafisk 

profil för att kunna återspegla dem i designen på ett bra sätt.  

Här letas även inspiration för idéer på olika platser på nätet samt den egna 

bilddatabasen.  

5.4.7 Idégenerering 

När JustGo har fått in ett projekt och ska börja med den kreativa fasen, börjar det 

komma upp en massa idéer i huvudet. Dessa idéer skissas antingen upp på ett papper, 

väldigt snabbt och enkelt, eller ritas upp i ett 3D-program. När idén befinner sig på 

pappret eller i datorn kan designern utvärdera idén gentemot minneslistan. Stämmer 

idén inte in på minneslistan skissas nästa idé fram. Kommer det till den punkten att 

idéerna tar slut, men minneslistan inte är uppnådd, läggs projektet åt sidan ett tag. När 

idéerna börjar flöda igen plockas projektet upp igen och samma metod används igen.  

Även om det är flera idéer som kommer upp i idéstadiet är det bara en som jobbas fram. 

Då JustGo anser att det är förvirrande för eventmanagerna om det levereras fler skisser. 
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JustGo säger även att det är bättre att lägga allt krut på att ta fram en idé som de tror på 

än att lägga fram några halvdana idéer. 

De nämner även att de är väldigt begränsade med valet av t.ex. stolar, beroende på vad 

olika företag hyr ut. Om det är en mindre mängd stolar som ska användas, kan JustGo 

köpa in dem själva. Men är det över 20, får de stolar som andra företag hyr ut.  

Design för alla 

Eftersom att event ofta är i slutna sammanhang vet man vilken typ av människor det är 

som kommer att befinna sig på eventet. Är det givet att det kommer komma människor 

med speciella behov ser man till att eventet fungerar för dem också, i enhet med design 

för alla. Annars tänker de inte på design för alla då det är slöseri med resurser. Är det 

däremot så att man inte vet vilken typ av människor som kommer att befinna sig på 

eventet så jobbar man med ett design-för-alla-tänk. 

Skapa en wow-känsla 

En wow-känsla är inte alltid något man strävar efter att uppnå, då det inte lämpar sig på 

alla typer av event. Är det en begravning vill man oftast bara att det ska vara fint och 

fridfullt, inte att man ska kliva in i lokalen och säga wow. 

I andra sammanhang anser JustGo att det inte är designerns uppgift att skapa wow-

känslan. Det är upp till eventmanagern att komma med idén och ”wow-grejen” så att 

eventdesignern sedan kan förstärka den. De jämför det hela med en magnifik tavla. Då 

det är eventmanagern som måste komma med tavlan att ha med i eventet, men sedan 

kan eventdesignern förstärka tavlan med t.ex. ljus och fokus. 

Förbättringsområden kring idégenerering 

Att inte använda sig utav någon metod utan bara ta de idéer som kommer upp i huvudet 

gör att man förlitar sig på att idéerna kommer komma igen och i tid. Gör det inte det 

måste man leverera en designlösning som inte är exceptionell. Jag tror att med hjälp av 

designmetoder skulle de kunna komma fram till nya lösningar fortare samt fler 

innovativa lösningar. 

5.4.8 Visualisering 

Visualisering av idéer sker under idégenereringen för att snabbt och enkelt se hur det 

kan se ut på eventet. Även för att kunna kommunicera idén till andra på företaget och 

till eventmanagern. 

5.4.9 3D-skiss 

När idén fastställts görs en 3D-skiss på konceptet för att man ska kunna se ordentligt 

hur idén ser ut i den faktiska miljön. JustGo nämner att många av deras kunder reagerar 

på om en skiss ser annorlunda ut än vad den sedan gör i verkligheten, t.ex. om stolarna 

har en annan utformning. Därför läggs det väldigt mycket tid på att få modellen att se så 

lik ut verkligheten som möjligt. 

Förbättringsområden kring 3D-skiss 

Eftersom att kunderna reagerar på om en skiss ser lite annorlunda ut än vad den gör 

sedan i verkligheten läggs det väldigt mycket tid på att hitta de exakta delarna. Tid som 

skulle kunna läggas på andra saker. 

5.4.10 Utvärdering 

Designen tar sedan 3D-skissen till projektledaren där de går igenom idén för att se till 

att de täckt alla behov, önskemål och krav för eventet. De ser även till att rymden, flödet 

och fokus är korrekt utformat för sammanhanget. 
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5.4.11 Avstämning 

När eventets design har utformats på ett sådant vis att man har tagits hänsyn till alla 

delar, skickas 3D-skissen till eventmanagern för att få ett godkännande. Är 

eventmanagern inte nöjd eller att de inte har tillräckligt stor budget för idén så börjar 

processen om med idégenerering. 

5.4.12 Nedbrytning 

När allt har blivit godkänt av eventmanagern börjar projektledarens jobb med att bryta 

ner idén till vad den faktiskt består av, bord, stolar, duk, kapaskiva osv. 

5.4.13 Offert 

Varje del som idén har brutits ned till sätts det ett pris på som sedan sammanställs i en 

offert som skickas till eventmanagern. 

5.4.14 Inköp 

Nu ska alla delar i designen köpas in och beställas för att kunna färdigställa eventet. 

5.4.15 Anlita 

JustGo kan inte göra alla delar i uppbyggnaden av eventet själva så de anlitar andra 

företag som lägger mattor, fixar ljus och ljud osv. 

5.4.16 Logistik 

Projektledaren sätter ihop logistiken för uppbyggnaden av eventet, med det egna 

företaget och de andra på schemat för att få en snabb och smidig uppbyggnad. 

5.4.17 Uppbyggnad 

Väl på plats följer varje företag schemat för uppbyggnaden, varje person fokuserar på 

sin del i uppbyggnaden. Ofta läggs det dit en heltäckningsmatta för att snabbt och enkelt 

kunna ändra färg på det befintliga golvet. Vid ditläggning av denna matta skapas många 

spillbitar vid tillskärning av mattan för att den ska sitta perfekt. 

Förbättringsområden kring uppbyggnaden av eventet 

I observationerna av uppbyggnaden av eventet (se bilaga 3) lades det märke till några 

förbättringsområden. Det första området var att det glömdes att ta med saker från 

kontoret till eventplatsen, så som en vagn för nedmontering för att slippa springa fram 

och tillbaka flera gånger till bilen. Vilket var förvånade, med tanke på att de har funnits 

med i branschen i över 10 år och borde då veta vad som krävs vid nedmontering av ett 

event. Det andra området var noggrannheten i uppbyggnaden. De hade inte tänkt på att 

stativet för dekorationen på scenen var i en annan färg än resten av scenen. Så de fick 

komma på en idé för att lösa det på plats. Idén de kom fram till var att foliera stativet. 

Men folieringen skedde inte med noggrannhet utan gjordes bara för att få det klart. 

 Alla dessa spillbitar som bara slängs borde man kunna använda till något. Det är slöseri 

med resurser att bara slänga mattbitar på det sättet. Speciellt eftersom att det inte är en 

engångsföreteelse, utan sker flera gånger per år. 

5.4.18 Eventet 

Sedan hålls eventet med allt som görs. 
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5.4.19 Rivning 

Så fort eventet är avklarat ska allting rivas. Om det är ett kvällsevent rivs allting ofta på 

natten. Den heltäckningsmatta som finns på plats, samlas i stora säckar för att sedan 

slängas. 

Förbättringsområden kring rivning 

Alla heltäckningsmattbitar som bara används några timmar vid eventen borde gå att 

återanvända på något sätt.  

5.4.20 Uppföljning 

Uppföljning av arbeten idag är olika beroende på storleken på eventet. Är det ett litet 

event är det oftast ett mail, ibland ett telefonsamtal där man bara frågar ifall allt gick bra 

och sedan pratar vidare om nästa projekt, om det finns något inplanerat, vilket oftast är 

anledningen till att man tar kontakt igen efter avslutat event. Är det ett större event 

bokas det in ett möte där man diskuterar hur allt gick i hela produktionen. Det som alltid 

är svårt är att veta om det de säger är det de verkligen tycker eller om det är något annat. 

Förbättringsområden kring uppföljning 

Det är i uppföljningen man får veta vad som gick bra och mindre bra för att kunna göra 

ett bättre jobb till nästa gång. Även om det är mindre event finns det alltid något man 

kan göra bättre. 
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6. Bildobservation 
JustGo har en bilddatabas där de flesta event de gjort är samlade. Här undersöktes 

variationer av event JustGo gör samt vad på event de designar.  

6.1 Call of Duty: Black ops 
Call of Duty är ett datorspel i genren förstapersonsskjutare. Spelet släpptes den 9 

November 2010. JustGo har här designat releasefestens dekoration, se figur 10. 

6.2 Fashion night i Sturegallerian, Stockholm 

I Sturegallerian i Stockholm anordnades det en fashion night. JustGo har designat 

scenens utformning och tygernas hängning, se figur 11. 

Figur 10. Detta är ingången till lokalen där eventet hölls. Den högra bilden är en närmare bild på det vi kan se till 

vänster i bilden på den vänstra bilden. Från bildarkivet på JustGo. 

Figur 11. Mitt i gallerian designades en scen med tyger från taket ner till 

pelarna. Från bildarkivet på JustGo. 
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6.3 Sälj! – Fredrik Eklund 
Den 9 Juli 2015 hade Fredrik Eklund en boksignering i Sturegallerian, Stockholm. 

JustGo fick i uppdrag att designa den scenen där signeringen ägde rum, se figur 12. 

6.4 Bordsdekoration 
Berns i Stockholm är en restaurang som även är en lokal där event hålls. På ett event där 

har JustGo designat bordsdekorationen, se figur 13. 

Figur 12. Till vänster ser man storleken på scenen och hur det hela såg ut. Till höger är en detaljerad bild på 

dekorationen som fanns till höger på scenen. Från bildarkivet på JustGo. 

Figur 13. På bordet ser vi en av bordsdekorationerna 

som designades till detta event. Från bildarkivet på 

JustGo. 
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6.5 Gyllene hjulet 2016 
Gyllene hjulet är en branschgala som JustGo var med och sponsrade. Här designade 

dem scenen, och mingel-rummet, se figur 14abc. 

 

 
 

 

 

Figur 14a. Skärmen på scenen är specialbyggd. Under eventets gång projicerades det olika saker som rörde sig i 

cirkeln. Alla former bakom scenen och på scenen följer cirkelformen. Från bildarkivet på JustGo. 

Figur 14b. En panoramabild över hur mingel-rummet såg ut. Där JustGo har designat hela rummet. Från 

bildarkivet på JustGo. 
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6.6 Ardberg och Glenmorangie 
Ardberg och Glenmorangie är två whiskyföretag som åker runt i Sverige och ställer ut 

på olika mässor. JustGo har fått i uppdrag att följa dem och designa deras monter ett 

flertal gånger, se figur 15abc. 

 

 

 

Figur 14c. Baren. Där kuberna får följa med in i mönstret på bardisken. Från bildarkivet på JustGo. 

Figur 15a. 2013, Whiskymässan i Örebro. Från bildarkivet på JustGo. 
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Figur 15b. 2014, Whiskymässan i Örebro. Från bildarkivet på JustGo. 

Figur 15c. 2015, Whiskymässan i Stockholm. Från bildarkivet på JustGo. 
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6.7 Bröllopsmiddag 
En bröllopsmiddag där det skulle se ut som att massa människor kommit på oväntat 

besök och man varit tvungen att lånat stolar från grannar för att få plats, se figur 16ab.  

 
Figur 16b. Baren i tältet. Från bildarkivet på JustGo. 

Figur 16a. Bröllopsmiddagen befann sig i ett tält. Här ser man variationen av stolarna. Från bildarkivet på JustGo. 
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Utifrån dessa bilder kan man se att JustGo designar flest event där funktionen av eventet 

inte har så stort fokus. Dessa event har en tyngd i hur dem ser ut och har då alltså, enligt 

Berridge (2007), en nästan gränslös kreativitet. De designar både lokaler och 

dekorationer. 
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7. Hållbarhet 
Som nämnt tidigare finns det många synsätt på hållbarhet och hållbarhetsutveckling där 

JustGo inte är ett undantag i detta. 

” Vill man jobba med ett hållbarhetstänk så ska man inte jobba inom event.” 

- JustGo 

Även om event handlar om att bygga upp något för att sedan riva det efter en dags 

användning kan man göra det på ett bättre eller sämre sätt. Som nämnt tidigare har det 

lagts märke till att man använder mycket material vid uppbyggnaden av event. Man 

lägger ofta ut mattor för att snabbt och enkelt kunna ändra färg på det befintliga golvet. 

Vid ditläggningen av mattan behöver den skäras till för att sitta perfekt, då bildas det 

mycket spillbitar som bara slängs. Mattan används sedan så länge eventet håller på, 

vilket oftast inte är mer än en dag, för att sedan slängas. Med tanke på hur många event 

det hålls per år är det enorma mängder mattor som slängs.  

JustGo tänker på hållbarhet inom den ekonomiska biten, såsom att de försöker packa 

allting i en och samma bil för att åka en vända. De har även tagit fram egna barbord som 

lätt kan modifieras till det valda utseendet inför varje event. 
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8. Marknadsföring 
Marknadsföring, i form av reklam och annonser, är inget JustGo har sysslat med i någon 

större utsträckning hittills. De har mest fått sina jobb via de kontakter de skapat. De 

ringer även upp eventbyråer och berättar att de finns och ser om de har något projekt för 

dem. JustGo nämner även att branschen är ganska liten, så gör de ett bra jobb på ett 

ställe, sprids ryktet ganska snabbt och då är de fler som vill jobba med dem. 

8.1 Hemsida 
När man kommer in på hemsidan möts man av stora fina bilder på några event de har 

gjort, se figur 17.  

 

Deras hemsida är mestadels vit, med stora bilder på de projekt de väljer att visa upp. Ett 

enkelt typsnitt och företagets namn och logotyp syns tydligt. Det finns olika rubriker på 

hemsidan som lyder: 

Figur 17. Första sidan på JustGo hemsida. 
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Galleri – här kan man hitta fler bilder på projekt de har genomfört, se figur 18. 

 

Om oss – här finns ett litet textstycke som lyder: Vi utvecklar och tar fram visuella 

koncept till olika slags evenemang, fester och bröllop. Scenografi, dekor och 

funktionalitet är våra verktyg, då vårt mål är att göra vision till verklighet. Genom 

kunskap och erfarenhet utnyttjar vi möjligheterna i de olika miljöer vi arbetar i och 

försöker ständigt hitta balansen mellan detalj och helhet. Vi brinner för att skapa det där 

lilla extra som gör eventet fulländat., se figur 19. 

Figur 18. När man klickar in på fliken galleri ser man flera projekt de 

gjort. 
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Egen design - här kan man se de egna bardiskarna de har tagit fram och en förklaring på 

att det kan modifieras. De visar även stolar de har designat, som ska passa i många typer 

av event. Plexiglaskuber, som också går att modifiera med ljus och olika motiv. Till sist 

att de även kan göra tygupphängningar till event, se figur 20. 

 

Figur 20. Under fliken egen design kan man se bardisken de tagit fram. 

Figur 19. Under fliken om oss kan man hitta en kort beskrivning av olika event 

de designar, att de försöker hitta balansen mellan detalj och helhet samt att de 

brinner för att göra det där lilla extra. 
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Kontakt – Ett telefonnummer till kontoret och en infomail, samt adressen hittas här, se 

figur 21. 

 

Partner login – Här kan de samarbetspartners JustGo har logga in, se figur 22.  

 

Figur 22. Under fliken partner login kan samarbetspartners till JustGo logga in. 

Figur 21. Under fliken kontakt hittar man en allmän kontakt. 
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Förbättringsområden kring marknadsföring 

Lundén och Svensson (2008) skriver att det är väldigt viktigt med marknadsföring för 

företagets överlevnad. Därför skulle JustGo behöva arbeta mer med marknadsföring för 

att de ska kunna växa som företag och inte gå under.  
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9. Diskussion 
Det finns några områden i denna studie som litteraturen och företaget JustGo har sagt 

emot varandra helt eller delvis. De frågeställningar som hittills inte har besvarats 

kommer även att tas upp här. 

9.1 Design 
Som nämnt tidigare finns det väldigt många olika definitioner på vad design är. Den 

Stiftelsen Svensk Industridesign (2016) har tagit fram handlar om att design är en 

arbetsprocess. Där man utgår från kundens behov och utvecklar lösningar på ett 

medvetet och innovativt sätt med funktionella och estetiska krav. Definitionen som 

JustGo har är däremot mycket smalare där design ses mer som färg och form. Där den 

estetiska delen är i fokus. De ser inte design som en del i en process, vilket gör att de 

inte jobbar med hela kedjan i framtagandet av event. Samtidigt gör det att de lämnar 

plats åt andra företag som kan jobba med andra delar i ett eventskapande, vilket leder 

till att fler människor får jobb. Vilket bara utökar det Berridge (2007) säger om 

arbetsmöjligheter inom eventbranschen. 

9.2 Designens betydelse inom event 
Getz (2005) skriver att design är en självklar del i ett event skapande. Enligt Brown och 

James (2004) är design nödvändig i ett eventskapande för att få en förbättring på varje 

nivå. Eventskapandet kan ses som ett tomt rum med fyra väggar, där varje beslut som 

tas för att fylla detta rum kommer att påverka hur människor upplever eventet. Därför 

kan man enligt Berridge (2007) se eventskapande som en problemlösande aktivitet. 

JustGo säger däremot att design inte alls har en sån grund, att det bara är ett tillägg. De 

säger att det är väldigt ambitiöst att säga att design skulle vara grunden till event, utan 

att det snarare är något som kommer in i slutet av processen. Av det uttalandet får man 

en känsla av att de inte har bra koll på vad en designer har för betydelse i dagens 

samhälle. Men med tanke på att det endast är dekorationen de håller på med i ett event 

är det inte så konstigt. Då dekorationen av ett event endast är en del av ett event och inte 

grunden till eventskapande. 

Det Monroe säger om att det finns två olika typer av design i eventsammanhang låter 

väldigt rimligt. Den ena formen är den som designar eventet, eventdesignern, vad som 

ska ske, med vilka och när. Den andra formen är den som designar dekoren av event, 

eventdekoratören. Eftersom att det är en skillnad i att jobba med det visuella och att 

jobba med logistiken kring event, kan det vara en bra idé att separera dessa roller. Om 

det är olika människor som sköter dessa delar kan nog eventet bli klart snabbare och det 

kan bli innovativt på båda delarna. Men samtidigt är det design som genomsyrar hela 

eventet, bara på olika sätt. 

9.3 Designprocessen 
Designprocessen för eventdekoration är en process som går runt, runt. Där man startar 

med en idé, utvärderar mot minneslistan där man kanske upptäcker att man behöver 

göra några ändringar. Sedan stämmer man av idén mot managern som kanske har 

kommit på att det ska vara ett bad som ska spela på eventet. Då behöver designern 

designa om och se till så att det finns en scen med av- och påstigningsmöjligheter. 

Vilket kanske leder till att andra delar i designen behöver ändras för att det ska få plats.  

9.4 Kommunikation 
När det kommer till kommunikationen av eventdesign och företaget JustGo så har de 

några punkter de skulle kunna kommunicera. Så som att de levererar precis det kunden 

behöver. Kunden behöver inte köpa något paket med tjänster för att anlita JustGo. Vill 

kunden bara ha ett designförslag men inte fullfölja eventet så får kunden göra det. 

Behöver kunden bara en ritning på hur alla möbler kan få plats och hur de kan vara 

placerade för att sedan fixa resten själva, så går det också. JustGo binder inte kunden till 
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att de måste anlita dem till ett helt uppdrag. Detta är en punkt som man i 

marknadsföringen av företaget skulle kunna trycka på.  

Det andra är att JustGo ser till helhet och detalj. Hela lokalen ska se bra ut och fungera 

för ändamålet men även detaljerna ska tala för sig själva. I ett event med till exempel 

bord, stolar och takkronor ska alla tre delar se bra ut tillsammans, men även att borden, 

stolarna och takkronorna ska se bra ut i sig själva. Även att använda sig av olika textur 

för att få fram olika känslor och utseenden.  

Enligt Lindström (2005) står synen för 75% av våra sinnesintryck. De resterande 

sinnena ska då dela på 25%. Vilket betyder att oavsett hur bra ett event låter, lukter eller 

känns spelar de en så pass liten roll av helhetsintrycket av eventet om det ser dåligt ut. 

Design i form av dekoration är alltså en väldigt viktig del av ett event. En del som inte 

får försummas eller förminskas om man vill att eventet ska bli lyckat. 

Masterman och Wood (2006) talar om hur viktigt det är med interaktionsdesign i ett 

event, speciellt event som är en form av marknadsföring. Eftersom att event anses vara 

den bästa marknadsföringstaktiken än någon annan kommunikationsstrategi (Berridge, 

2007), skulle JustGo kunna trycka på detta i sin egen marknadsföring. För andra företag 

är detta en intressant aspekt som JustGo kan dra stor nytta av. Tillsammans med att 

synen står för 75% av våra sinnesintryck, kan JustGo skapa ett vinnande koncept. 

Om JustGo skulle följa modellen AIDAS (Shawn, 2014) för sin kommunikation av 

företaget skulle de kunna börja med att väcka nyfikenhet och uppmärksamhet genom att 

göra ett eget event. Där de designar olika delar i rummet i olika miljöer för att visa vad 

de kan. Till detta event kan de bjuda alla sina kunder och potentiella kunder samt press. 

För att det inte ska vara en engångsgrej och tänka på att nå människor gång på gång 

(Lundén och Svensson, 2008) skulle de antingen kunna hålla ett sådant event en gång 

per år eller använda sig utav materialet för att skapa en annorlunda hemsida där man 

bygger upp känslan av att vara på eventet. Nästa steg i modellen är att skapa intresse. 

För att fortsätta på exemplet skulle JustGo kunna ha ett av rummen på eventet i form av 

en projektionsduk med 3D effekt. Där gästerna på eventet kan ändra på rummets 

dekoration med hjälp av en touch-skärm. Vilket får gästerna att förstå att man kan göra 

ett rum på så många olika sätt för att få fram många olika känslor och uttryck. Desto fler 

delar gästerna kan ändra på i rummet desto mer komplicerat inser dem att det är att 

skapa designen till ett event. Vilket skapar ett begär till JustGo, vilket är det tredje 

steget i modellen. Gästerna upptäcker själva att design kan göra en stor skillnad och hur 

viktigt det då är att se till att det görs på ett bra sätt. På en nivå som de själva kanske 

inte klarar av eller inte har tid med. För att gästerna ska fullborda sitt begär med att 

anlita JustGo skulle de kunna ha ett oemotståndligt erbjudande som endast finns 

tillgängligt denna eventskväll. För att sedan fullborda modellen och se till så att kunden, 

i det här fallet gästen, är nöjd med sitt köp skulle JustGo kunna ringa upp dem efter 

avslutat uppdrag och verkligen tala med kunden. Se till så att allt gick som det skulle, 

om kunden är nöjd och så vidare. 

9.5 Hållbarhet 
Hållbarheten har blivit en sån stor del i dagens samhälle och det är så mycket fokus på 

hur vårt fotavtryck på naturen är. Vi källsorterar, äter ekologisk och cyklar istället för att 

ta bilen till jobbet. JustGo tänker på hållbarheten i ekonomiska syften, då de är ett litet 

företag och de noga behöver tänka på sin ekonomi. Men det är mest för deras egen 

vinning och inte för miljön. Att människor inte vill betala extra för hållbarhet är ingen 

nyhet, eftersom att människor är så pengafokuserade. Men behöver hållbarhet verkligen 

kosta mer?  

Det faktum att det är otroligt mycket spill och massa saker som bara slängs vid varje 

event, kan JustGo se till att dessa material inte är farliga för naturen eller framtagna av 

människor som inte får lön för arbetet. JustGo uttrycker att om man vill jobba med 
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hållbarhet ska man inte jobba inom event. Behöver troligtvis inte vara så. Det finns nog 

plats för att ta några steg mot en hållbar utveckling. Men man bör ändå sträva efter att 

inte äventyra kommande generationers behov av att hålla event (Brundtlandrapporten, 

1987). Även om det inte kan göra stora förändringar så är det lilla mycket bättre än 

ingenting. Det lilla kanske kan leda till att hela branschen blir mer medveten om detta 

och kan arbeta för att göra hela branschen mer hållbart. Precis som Elvingson (2016) 

säger att hållbar utveckling inte är ett svar utan en process. Redan idag återanvänder de 

stommen till barborden som de kan klä på olika vis för varje event. Det är hållbart för 

deras egna ekonomi men även för miljön då de inte behöver köpa in nya barbord till 

varje event. De skulle även kunna använda sig utav permanent flamskyddade tyger till 

event så att tyget går att spara till andra event. Om tyget är för stort, kan det säkert vikas 

eller gömmas på ett snyggt sätt. På så vis kanske naturen hinner återskapa dessa resurser 

som krävs vid tillverkning av dessa tyger (KTH, 2015). 

I olika event samlas det flera olika människor från olika delar av världen, branscher 

eller bara företag. De får då tid att umgås och prata med varandra, som kan leda till att 

de kan lära sig utav varandra. Saker som kanske kan förändra kulturen på den egna 

arbetsplatsen (Berridge, 2007) eller få tips hur man kan sköta en svår situation. Detta 

kan leda till att samhället kan växa och människors välmående öka. 

9.6 JustGo eventdesign 
JustGo kan tyckas se ner på designens roll inom event, att de inte ser hur viktig design 

är i eventskapandet. De tänker att de bara kan göra dekorationen inom event som 

designer. Vilket tyder på att de antingen nedvärderar sig själva och vad de har för 

möjligheter att bidra med som designer inom event eller så vill de inte jobba med den 

andra delen av design. Eventdesign handlar mycket om att få funktionen i eventet att 

fungera. Men på event som bröllop, fester och festivaler krävs det inte så stor funktion 

(Berridge, 2007) som på stora event som eurovision song contest och olympiska spelen. 

Det är på dessa event som dekorationen är huvudpunkten i eventet. Om man ser till de 

olika områdena som Silvers (2013) har listat som design innehåller, gör JustGo oftast 

bara miljö och produktion. Dessa två punkter som hör till utsmyckningen av event och 

då ses som eventdekoration (Monroe (2006). JustGo skulle därför kunna kalla sig 

eventdekoratörer för att det ska bli tydligt för kunderna vad de gör och vad de har att 

erbjuda. Även marknadsföringen av företaget skulle underlättas när de nischar in sig på 

detta vis. Då det är när man nischar sig som man kan bryta igenom det brus av röster 

(Deinoff, 2011). 

Berridge (2007) säger att på den typ av event som inte kräver någon större funktion har 

en gränslös kreativitetsmöjlighet. Då designern i intervjun berättade att de roligaste 

eventen att designa är de som ger mest frihet och får tillfälle att skapa från början, borde 

JustGo ta chansen att maximera sin kreativitet. Genom att använda sig utav olika 

kreativa metoder skulle det kunna leda till innovation och på så vis nå en wow-faktor.  

9.7 Förbättringsmöjligheter 
Precis som med alla människor och företag finns det alltid saker att förbättra. JustGo har 

en bra grund i sitt företag med många bra idéer om hur de vill att företaget ska jobba. 

Men vissa områden har uppmärksammats i denna studie som kan förbättras, för att de 

ska växa som företag. 

9.7.1 Varumärke 

Idag har JustGo inte något större fokus på marknadsföring eftersom att det inte behövts 

då de fått jobb direkt från eventbyråer. Men nu sa JustGo att de inte får lika mycket 

projekt från byråerna, troligtvis för att det finns konkurrens och för att byråerna tänker 

att de kan göra jobbet själva. Det betyder att de behöver satsa mer på marknadsföringen 
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genom att synas gång på gång under en lång tid (Lundén och Svensson, 2008). Nedan 

följer några områden som JustGo kan jobba med för att förstärka företagets profil och 

ge en klar och tydlig bild vad det är JustGo kan leverera. 

Vision och Mål 

JustGo har säkerligen en vision och mål för företaget, men eftersom att den inte är 

uppskriven kan inte alla i företaget jobba i samma riktning. Alla i företaget har säkert 

sin egen bild av vart företaget ska ta vägen, vilket betyder att de drar åt sex olika håll. 

Vad JustGo skulle kunna göra är att sätta sig ner i företaget och skriva upp en klar och 

tydlig affärsidé och mål för företaget. Även, om möjligt, ta fram en slogan som de kan 

ka med överallt på deras trycksaker. De kan gå igenom frågorna som Lundén och 

Svensson (2008) har satt upp som riktlinjer för att verkligen nå ett djup i sin affärsidé. 

Det skulle leda till att alla i företaget jobbade som ett team mot samma mål. På så vis 

kan företaget närma sig målen bättre och snabbare. 

Kundvård 

Kundvård är ett av de viktigaste inslagen i marknadsföringen då det är billigare att 

behålla kunderna än att skapa nya (Lundén och Svensson, 2008). Därför bör JustGo 

satsa mer på att följa upp projekten och ta hand om sina kunder på ett bättre sätt, inte 

bara för de nya projektens skull. Då de även nämner i intervjun att de får flest projekt 

genom kontakter, är det väldigt viktigt att värna om dem. JustGo kanske skulle kunna 

ge dem presenter, så som julklappar eller bjuda på en middag. Eller bara göra det enkelt 

för sig och ringa upp kunderna och höra hur det gick, tacka för leveransen och så vidare. 

Kontoret 

Idag ser kontoret ut som vilket annat kontor som helst. När man kliver in i lokalerna får 

man ingen känsla av att det är ett designföretag man har klivit in hos. Det borde synas 

att det är ett designföretag när man kliver genom dörrarna. Speciellt eftersom att deras 

design handlar om rumsligheter och hur de kan designas. Därför bli kontoret en viktig 

del som kan spegla vad de håller på med. Om kontoret ser bra ut, där de sitter och 

jobbar varje dag och inte så många utomstående ser, visar det vilken nivå och kvalité de 

är vana att jobba med. Det visar vad de kan och det säger mycket om hur företaget är. 

Det ger kunden en bra känsla på en gång när de kliver in i lokalerna för ett möte, innan 

de pratat med JustGo. 

De skulle även kunna sätta upp affärsidén, målen och slogan på företagets kontor, så att 

alla i företaget ser dem. På så vis blir de påminda och kan göra alla valen som tas varje 

dag utifrån vad företaget har för mål, för att kunna nå det målet. 

Hemsida 

JustGo uppnår riktmärkena Lundén och Svensson (2008) säger att en hemsida ska ha. 

Den är lätt att orientera sig på, går snabbt att ladda, den är väldigt sparsam med färger 

och är densamma som används på andra trycksaker samt många vita ytor som ögat kan 

vila sig på. Däremot finns det ingenstans där de berättar vad de kan erbjuda. Att de kan 

erbjuda precis så mycket som kunden behöver. Om det bara är en skiss, en konsultation 

eller hela konceptet. Det enda som visas är bilder på olika event och att de kan designa 

olika typer av event. Om en potentiell kund hamnar på deras hemsida för att få veta mer 

om dem, finns det inte så mycket mer att veta. På så vis finns risken att de tappar 

kunden som hellre väljer ett annat företag att samarbeta med som de vet mer om. Skulle 

någon som inte har någon aning om vilka JustGo är och vad de gör, skulle denne 

behöva dra många egna slutsatser om vilja JustGo är och vad de gör. JustGo skulle även 

kunna visa vilka dem är, med en bild och beskrivning för att göra hemsidan mer 

personligt.  
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9.7.2 Minneslista 

Designern i företaget skapar en form av minneslista i huvudet för att se till att alla delar 

som ska vara med i eventet finns med. Genom att den endast finns i huvudet är det lätt 

att vissa delar försvinner på vägen. Det är dessutom svårt för de andra i företaget att 

jobba mot samma mål. För att göra det enklare för JustGo skulle de antingen kunna 

skriva ner denna lista eller göra en kravspecifikation. Utifrån observationen av 

socialdemokraternas kommunkonferens i Örebro har det tagits fram ett exempel på en 

kravspecifikation, se figur 23. Genom att göra en kravspecifikation kan JustGo enkelt få 

koll på sina projekt och alla delar som ska vara med i varje design. Det bli dessutom 

lättare att checka av alla delar vid utvärderingen av idén tillsammans med 

projektledaren. Genom att använda sig utav en kravspecifikation blir designprocessen 

mer planerad och strukturerad på JustGo, som Monroe (2006) säger att ett professionellt 

företag måste ha. 
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Figur 23. Ett exempel på en kravspecifikation för eventet, socialdemokraternas kommunkonferens i Örebro, se bilaga 1. 
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9.7.3 Idégenerering 

På JustGo används ingen riktig metod utan idéerna får komma som dem vill. Vilket 

funkar i de flesta fall. Men när det kommer till de gånger de fastar så har de ingen 

ordentlig strategi för att komma loss och fortsätta idégenererandet. Silvers (i Ali, 2012) 

skriver att man bör utföra en brainstorming och andra idégenereringsmetoder för att 

kreativiteten ska innehålla ett brett spektrum av stimulanser. Därför bör JustGo ha några 

metoder att ta fram vid de tillfällen då de fastnar och för att utveckla deras kreativa 

process. Två metoder tycks lämpliga för dem.  

Eftersom att JustGo oftast fastnar i idégenererandet efter att de redan kommit på en idé 

lämpar sig metoden SCAMPER bra. Då denna metod utgår från att man har en idé att 

ställa frågorna till. Med denna metod behöver de inte komma på flera nya idéer, bara 

utveckla de existerande idéerna.  

I och med att JustGo är ett designföretag som behöver komma på nya och innovativa 

lösningar kan metoden Rolestorming (Van Vliet, 2016) passa det ändamålet. Som Mind 

Tools Editorial Team säger, att genom denna metod kan man komma fram till idéer man 

annars aldrig skulle komma på. Då JustGo vill vara kreativa och tycker att det är den 

roligaste biten med att jobba med design kan denna metod hjälpa till att lyfta den 

kreativa nivån i företaget och komma med nya idéer. Idéer som kanske når en ny 

innovationsgrad och kan skapa den där wow-känslan. 

Båda metoderna som valts ut som lämpliga för JustGo är metoder tänkta att göra i 

grupp. Detta val har gjorts då flera huvuden är klokare än ett. Då de bara har en designer 

i företaget kan det vara tufft för denne att bära allting själv. Har designern fastnat i 

idégenererandet kan det vara bra att flera i företaget hjälper till för att de tillsammans 

som företag ska kunna leverera den bästa lösningen för eventet. 

Berridge (2007) säger att det finns två olika typer av event, en som kräver mer fokus på 

funktion och en annan där det är mer fokus på kreativitet. Utifrån analysen av 

bildarkivet kan man se att de flesta event som JustGo designar är de event där det är 

mest fokus på kreativitet. Eftersom att de även vill se sig själva som kreativa kan de 

med hjälp av dessa två metoder öka kreativiteten till den nivån där endast fantasin sätter 

gränser. 

Idéantal 

JustGo jobbar bara fram ett koncept för varje event. Eftersom att de tycker att det är 

dumt att slösa tid och energi på att ta fram flera halvdana lösningar istället för en bra 

lösning. Eftersom att kreativiteten är nästan gränslös på de event som inte kräver stor 

funktion (Berridge, 2007) finns det många olika koncept som kan tas fram. Precis som 

Neri (2016) gör och tar fram flera idéer och jobbar parallellt med dem för att få fram 

den bästa idén, kanske JustGo skulle prova att göra på samma sätt. Även om de lyckas 

ta fram en lösning som passar kundens behov bra, kanske det finns nya innovativa 

lösningar som aldrig blir utforskade, som kanske passar kundens behov ännu bättre. 

3D-skiss 

Eftersom att de ofta återanvänder delar i eventen använder de samma 3D-objekt som 

tidigare i 3D-skissen, istället för att skapa nya till varje skiss. Detta letande efter 

modeller tar väldigt mycket tid. Tid de skulle kunna lägga på idégenerering. De skulle 

därför behöva organisera alla 3D-objekt på ett bättre sätt så att det bara är att plocka 

fram vid behov. De skulle kunna använda sig utav taggar så att det på ett enkelt sätt kan 

söka sig till den modell de vill ha. 

Då JustGo är begränsade i valet av t.ex. stolar, beroende på vad andra företag hyr ut, 

skulle det vara praktiskt om JustGo ritade upp alla dessa varianter att ha i sitt 3D-

bibliotek. På så vis skulle de snabbt och enkelt kunna använda sig utav dem. Istället för 

att de ska sitta och leta väldigt länge efter något som ser nästan exakt likadant ut. Det 
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kanske tar en tid i början att rita upp alla delar, men går sedan mycket fortare i 

skapandeprocessen av event samt att de inte behöver tappa fokus på idén på grund av 

letandet efter 3D-objekt. 

9.7.4 Uppbyggnation 

Uppbyggnaden av eventet är det slutgiltiga, där kunden verkligen får levererat det den 

betalt för. Därför är det viktigt att det inte bara ser rätt ut, utan även utförs på ett bra sätt. 

Packlista 

JustGo har varit verksamma över 10 år därför vet de vad det är som behövs vid 

uppbyggnad och nedmontering av olika typer av event. Det svåra är att ha allting i 

huvudet, därför bör de skapa en checklista för att kunna pricka av allt som ska med. 

Istället för att lägga energi på att försöka komma ihåg alla saker som ska med kan de 

lägga energi på andra delar som behöver göras för eventet. Det gör att fokuset i 

företaget hamnar på rätt ställen och de kan utvecklas ännu mer.  

Noggrannhet 

JustGo nämnde att hög kvalité är något de som företag vill förmedla. Därför bör de 

lägga mer tid på noggrannheten. Eftersom att noggrannhet ger ett helt annat intryck än 

om saker bara görs för att de ska bli klara. Är det något som behöver fixas på plats, som 

t.ex. foliering (se bilaga 3) så bör det göras noggrant och ordentligt. Även om det inte 

syns när eventet väl är igång, kommer troligtvis managern och andra som är nära se hur 

jobbet är utfört. Är det då väldigt noggrant gjort, kommer JustGo att framstå som 

professionella på en helt annan nivå. Vilket skulle ge en helt annan kvalitetskänsla av 

JustGo.  

9.7.5 Uppföljning 

Enligt Monroe (2004) är uppföljningen den viktigaste resursen en designer har för att 

kunna göra ett bättre jobb nästa gång. Samt att i uppföljningen går även kundvården in. 

Därför borde JustGo lägga ner mer tid på denna bit. För att kunna utvecklas som 

företag, samt för att kunna behålla god relation med sina kunder och därmed öka sin 

verksamhet.  

Ett sätt att följa upp på är att ringa till eventmanagern efter projektet för att höra hur det 

gick, alternativt att skicka ett mail för att kunna spara vad de säger. Att skilja på 

samtalet för uppföljning och samtalet för frågor kring nästa projekt kan vara bra. 

 

9.8 Jämförelse med industridesign 
Om man jämför designprocessen för eventdekoration med designprocessen för en 

industridesigner ser de ganska lika ut men det finns vissa olikheter. De båda utgår 

väldigt mycket utifrån kunden, vad det är den behöver och vill ha (Goldblatt, 2005). 

Ibland vet inte kunden vad den vill ha, men då använder de båda av någon metod för att 

ta reda på detta. Vid idégenerering ser de två processerna väldigt olika ut. Enligt Cross 

(2008) så tar en erfaren industridesigner fram många idéer som får följa med en lång tid 

under processens gång innan man sållar bort någon idé. En eventdesigner på JustGo 

jobbar däremot fram en idé som utvecklas tills den är perfekt för ändamålet.  

Det kan bero på att en produkt måste vara genomarbetad på ett helt annat sätt då den ska 

användas många gånger och vara användarvänlig på ett helt annat sätt. Eventdekoration 

handlar om att det ska funka vid ett tillfälle för att sedan rivas ner och slängas. Det finns 

ingen vinst i att lägga ner så mycket tid på ett events design. De på JustGo påstår även 

att kunden bara blir förvirrad om det finns fler förslag att välja på. Frågan är om det 

verkligen är så, eftersom att det funkar för en industridesigner att komma fram med fler 

koncept till kunden som den kan välja mellan och säga vad de tycker om dem. 
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10. Slutsats 
Eventdesign är ett begrepp som det finns olika definitioner på vad det är. För att ge en 

definition måste begreppen eventdekoratör och eventmanager användas. Design är 

grunden för ett eventskapande där eventmanagern ser till den administrativa biten. 

Eventdesignern designar hela eventet med alla dess delar som påverkar människors 

upplevelse av eventet. Medan eventdekoratören ser till miljön och det dekorativa av ett 

event. Olika kombinationer av dessa tre delar går att hitta. Den första kombinationen är 

att göra hela eventet från start till mål som en 

eventmanager/eventdesigner/eventdekoratör med design och dess process som grund. 

Den andra kombinationen är att en eventmanager sköter det administrativa och någon 

annan är eventdesigner/eventdekoratör. Den tredje kombinationen är att det är en 

eventmanager/eventdesigner som gör det administrativa och allt som ska ske på eventet 

tillsammans med en eventdekoratör som ser till miljön och dekorationen. 

Designprocessen för dekorationen inom event är en process som går runt, runt. Där 

kundens behov är i fokus. Helhets bilden av dekorationen ska se bra ut, men även 

detaljerna så som stolar ska tala för sig själv. Alla delar i dekorationen ska bidra till att 

lyfta eventets syfte och fokus. 

Kommunikationen av eventdekoration kan ske genom att lyfta hur viktigt det är med 

hur bra ett event ser ut. Eftersom att det är synen som tar in det mesta av våra intryck. 

JustGo kan även lyfta att de kan leverera endast det kunden behöver. Det finns inget 

paket som kunden måste beställa av JustGo för att kunna anlita dem. Samt att JustGo 

ser till både helhet och detalj. 

Eventkonceptet har många steg att gå för att bli mer hållbar. Men hållbarhetsutveckling 

är en process så oavsett hur många steg de tar mot en mer hållbar värld är det mycket 

bättre än ingenting. Genom att använda sig utav tyger som är permanent flamskyddade 

och inte skyddade för en tid har de möjlighet att återanvända tyger flera gånger. 

JustGo har en bra grund i sitt företag. Men precis som alla andra företag har de några 

områden de kan förbättra. Att skriva upp affärsidén, visionen och målen de har så att 

alla kan läsa det och jobba mot samma mål som ett team. Vårda sina befintliga kunder 

på ett bättre sätt då det är mindre resurskrävande än att skapa nya kunder, samt 

potentiella kunder genom att förbättra utseendet på deras kontor och informationen på 

hemsidan. Se till att det finns en kravspecifikation som är uppskriven så att alla i 

företaget vet vad det är som gäller för varje event. Utveckla den kreativa fasen med 

hjälp av två olika idégenereringsmetoder, SCAMPER och Rolestorming. På så vis 

kunna öka sitt idéantal och försöka nå en ny innovationsgrad. De kan förbättra 

ordningen i sitt 3D-bibliotek samt skapa 3D-objet för alla de delar som de behöver hyra 

av andra företag. Se till att uppbyggnaden av eventen sker med hjälp av en checklista 

för att inte glömma något och kunna fokusera mer på noggrannheten för att öka kvalitén 

i det företaget levererar. För att sedan återkoppla till kunden och se hur allt gick för att 

kunna utvecklas ännu mer. 

Tillsammans med dessa förbättringar och de punkter de kan använda i 

kommunikationen av design kan JustGo växa. Få människor att förstå betydelsen av 

dekorationen kring event och hur man kan beröra människor med hjälp av design. 

10.1 Fortsatt arbete 
Det finns enorma mängder mattor som bara slängs vid varje event, de rester som blir vid 

tillskärning av mattor och den bit av mattorna som bara används en gång. Dessa två 

varianter borde man kunna använda sig av på något annat sätt än bara elda upp. Man 

kanske kan använda resterna till att skapa mönster i olika färger och ge till fritidsgårdar 

eller liknande. Använda som ljudisolering i skolor eller använda istället för tyg på 

avskiljningsväggar. 
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Hur dekorationen kring event värderas av både eventmanager och slutkund är något som 

inte gick att undersöka i denna studie. Men vore väldigt intressant att undersöka vidare. 

Hur mycket betyder dekorationen egentligen och hur mycket avlastar det 

eventmanagern att någon annan gör den biten?  
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Bilagor 
Bilaga 1. Observation 

Bonnier Sales Award i stadshuset 10/3 

Bonnier sales awars är en gala där det delas ut pris till de personer som är de bästa 

annonssäljarna i koncernen. Det är ett event som håller på en kväll där alla först sitter 

och äter middag.  

Metod: Observera vad det är som händer i uppbyggnaden av eventet, samt hjälpa till lite 

med ditställning av scendekorationen. 

De kommer in i stadshuset i ett rum där scenkillarna genast börjar bygga upp scenen. 

De följer en ritning som eventdesignern har ritat upp. Så fort scenen är på plats börjar 

mattkillarna att rulla ut en heltäckningsmatta på scenen för att få till den rätta färgen. I 

detta arbete blir det mycket spillbitar vid skärning av mattan för att den ska sitta perfekt 

emot scenen. På kanterna av scenen sätts det även fast tunna mdf-skivor så att mattan 

har något att fästa på och inte hänger löst i luften. I samband med att mattkillarna börjar 

lägga ut mattan börjar även ljusteknikerna att sätta ut alla sina lådor och lampor. När 

mattan är klar börjar de grejer som ska stå på scenen ställas upp. När allt med scenen är 

klart, stannar ljusteknikerna kvar för att koppla ihop alla lamporna till systemet och se 

till att allt fungerar, samt övar inför eventet hur lamporna ska röra sig.  

Om man ser till de områden som berörs av design enligt Silvers (2013) kan man se att 

JustGo inte såg till innehåll, underhållning, catering, program och tema. Däremot stod 

de för miljö och delar av produktionen. Då de var JustGo som designar hur känslan på 

ljuset skulle vara, men sedan var det ljusteknikerna som verkställde det. 

Från bildarkivet på JustGo. Scenen är uppbyggd och klar endast plasten på mattan som inte är borttagen. 
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Socialdemokraternas kommunkonferens i Örebro 11/3 

Konferensen i Örebro var den största nationella sammankomst detta år som höll på i två 

dagar. Den scen JustGo designat hölls det tal på samt hölls en mindre debatt. I samma 

sal anordnades även en middag på kvällen den första dagen.  

Metod: Observera uppbyggnaden samt hjälpa till lite med utplacering av stolar, bord 

och blommor. 

Mattan läggs ut på den första sektionen av scenen. Då scenen är halvmåneformad blir 

det väldigt mycket spill i tillskärningen av mattan. De större bitarna som skulle kunna 

täcka något annat golv sparas, resten slängs. Efter det sätts den röda kanten på plats, 

med ytterligare en massa spill som bara slängs vid tillskärningen av mattan. I väntan på 

att scenkillen ska komma och bygga den upphöjda delen av scenen läggs det matta på 

trappen upp till scenen, med ännu mera spill. När scenen väl är på plats läggs det matta 

på den också, med ytterligare ännu mer spill. Därefter ställs de 7 vita stolarna, de tre 

vita borden och de tre vaserna med rosor i upp på scenen. Samtidigt som allt detta görs 

fixar ljusteknikerna med att hänga upp lampor, sätta upp bildskärm, ledd vägg, 

projektorer och koppla ihop allt i ett ljusbord. 

Även här var JustGo endast ansvarig för miljö och delvis produktion. Även om miljön 

var fokuserad på en del av eventet, scenen.  

  

Vänstra bilden: Jenny Stiernstedt (2016) Löfven utesluter inte förbud mot tiggeri. Hämtad 16 Maj, 2016. Från 

Svenska dagbladet, http://www.svd.se/lofven-utesluter-inte-forbud-mot-tiggeri . 

Den högra bilden: Kalle Sandström (2016). Stefan Löfven på Socialdemokraternas kommunkonferens. Hämtas 16 

Maj, 2016. Från Twitter, https://twitter.com/kallesandstrom . 

http://www.svd.se/lofven-utesluter-inte-forbud-mot-tiggeri
https://twitter.com/kallesandstrom
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Designprocess av en bröllopsmiddag 17/3 

Ett brudpar hade kontaktat en eventmanager som sedan kontaktat JustGo. 

Bröllopsmiddagen skulle hållas i en sal med utsikt över Mälaren i Stockholm. Det 

berättades även att brudparet från början ville ha bröllopet ute i Stockholms skärgård på 

en ö. Men det innebar problem med frakt av bord, stolar och så vidare. Målet var då att 

få denna lokal att kännas mer som på landet med tyngdpunkt på det som sågs genom 

fönsterna. 

Metod: Observera vad det är som görs och ställa de frågor som ploppar upp kring tankar 

och metoder i processen.  

 

Det som skedde innan observationen var att de hade haft ett första möte med kunden, 

som i detta fall inte var brudparet utan en eventmanager som de hade anställt för att fixa 

hela bröllopet. På det första mötet fotade de lokalen och tog alla mått som kan behövas, 

även mått som i första hand inte verkar nödvändiga, för att slippa åka tillbaka till 

lokalen vid ett senare tillfälle och mäta. De pratar med eventmanagern och får reda på 

lite olika fakta så som antal gäster och speciella önskemål, att de vill ha ett långbord där 

det kan sitta 10 personer, tyger på väggarna för att få lokalen att se lite mjukare ut, 

runda kronor i taket osv. De får även veta att brudparet från början ville ha bröllopet på 

landet, i en lada vid en äng, med det gick inte av praktiska skäl.  

JustGo får en ritning på lokalen i PDF som läggs in i ett program där den ritas av för att 

omvandlas till en 3D modell. Det första som görs är att sätta ut alla bord och stolar för 

att se till så att alla får plats. Viktigt att tänka på här är avstånden mellan borden. Dels 

för brandrisken men även för serveringspersonalen, att de kan jobba på ett bra och 

smidigt sätt. Tillsammans med eventmanagerns synpunkter och tanken på att brudparet 

ville fira bröllopet på landet försöker man få in sommarängen och lada-känslan in i 

rummet. Därför kommer en florist att jobba mycket med att ta in växter i rummet. 

Växter som man kan hitta på en sommaräng. Dessa växter ritas inte ut på den första 

skissen, utan det är bara grunden som skissas upp för att sedan skrivas ut så att floristen 

kan måla på pappret i akvarell för att få ut sina idéer om växtarrangemanget. De runda 



 

53 

 

kronorna som det hade talats om tillsammans med kunden att sättas upp i taket börjar 

letas fram vad det kan vara för några. När man hittat några som ser lämpade ut sätts de 

ut i skissen. Antalet kronor får komma fram på känsla. De sätts på olika höjd dels för att 

ta tillvara på rymden i rummet och dels för att när man sitter vid långbordet så kan man 

se alla tre kronorna och inte bara en. Sedan börjar det sättas lite färg på saker och då 

märker man att det skulle se bättre ut med fler tyglängder, så det läggs till, samt att 

långbordet flyttas på för att vara mer centrerad. Ljussättningen som sedan sker i ett 

annat program sker endast för att få fram den rätta känslan. Utifrån den bilden och 

känslan kan sedan ljusteknikerna jobba utefter för att skapa i verkligheten. 

Silvers (2013) områden som inkluderar design var miljö och delvis produktion de 

områden som var aktuella i detta event.  
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Designprocess av en fiktiv oktoberfest 18/3 

Ett företag som säljer paketerade event vill nu göra något som är lite mer skräddarsytt 

för sina kunder. De kontaktar då JustGo. JustGo får i uppdrag att göra ett ”case” på hur 

det skulle kunna se ut och vad det skulle kosta.  

Metod: Observera vad det är som görs och lyssna på beskrivning av tankar och 

händelser. 

Det görs då en moodboard för att få fram rätt känsla på eventet med hjälp av en 

hemsida. Bilderna tas från Google. De bilder som väljs ut är bilder som definierar 

eventet (så som de blå/vit-rutiga tyget, öltunna, krans) och ger en så bred bild på 

oktoberfest som möjligt. Efter detta kommer det fram en idé på vilka delar som kan vara 

med i ett sådant event, i detta fall, långbord med bänk, öltunnor, tyg i taket och en krans 

från taket. Man tar reda på vad alla delar kostar och därefter tar man fram en offert på 

vad det skulle kosta att ha ett långbord med tillbehör för att kunden sedan bara ska 

kunna multiplicera beroende på storlek på lokal och antal gäster. Det viktiga här är att 

bryta ner allt i eventet i mindre bitar och föreställa sig hur mycket som krävs på den 

ytan för att kunna göra en offert. Det svåra med denna typ av fiktiva event är att man 

inte riktigt kan skriva en exakt offert utan får då höfta lite med summorna. 

Då detta event endast var ett fiktivt event var det delvis miljö (Silvers, 2013) det område 

som var aktuellt. Då ingen anpassning till lokal skedde var det endast en del rekvisita 

som anordnades i förslaget. 

  

Kristi Schell (2016). Oktoberfest: Annual Miami Oktoberfest. Hämtad 

17 Maj, 2016. Från tes, 

https://www.tes.com/lessons/IeDKB5dQjOp3vA/oktoberfest  

https://www.tes.com/lessons/IeDKB5dQjOp3vA/oktoberfest


 

55 

 

Bilaga 2. Intervju 

Intervju av JustGo designer 

Rollbeteckning på alla i företaget? Och utbildningsbakgrund? 
Creative Director. Utbildning: kurser i rumsgestaltning, ritkurser för hand och i 3D-

program. 

Två projektledare 

En projektchef, det är hon som tar in projekten, har ett första möte med kunden och 

sedan delegerar projektet till en av projektledarna. 

Två Produktionsledare, bygger upp enklare grejer till eventen. 

Beskriv designprocessen 

Börjar med att ta reda på så mycket som möjligt om eventet, fakta och behov. Tittar runt 

vad andra har gjort, vilka trender som finns både de tekniska men även design. Ifall det 

är någon möbeldesigner som kommit upp som man skulle kunna göra ett samarbete 

med. De går även igenom tidigare saker som de har gjort. Ser till liknande företag vad 

de har gjort för design till dessa event. De går på mässor och läser om olika saker. Allt 

detta för att samla på sig idéer. Ibland behövs det inte utan det räcker bara med ett 

papper och en penna. Men allt hänger på hur mycket information JustGo har fått från 

kunden. Finns det en tydlig logotype eller grafisk profil så utgår grunden i det för att allt 

ska hänga ihop. 

Desto mer information om eventet JustGo får från managern, desto enklare är det för 

dem att pricka rätt med designen.  

Designern i företaget säger ”Jag lär mig briefen utantill så att den sitter i mig.” Ibland är 

idén självklar. Annars provar designern sig fram med både papper och penna men även i 

3D program, tills det känns rätt. Känns rätt gör det när designen har allt som man 

kommit överens om med kunden (managern), den har de rätta funktionerna. De skulle 

kunna ta det vidare här ifrån för att öka innovationsgraden, men det finns det sällan tid 

eller pengar till för att göra. 

Om designern fastnat i idégenererandet börjar hen med att backa bandet lite och provar 

en annan väg, funkar inte det heller så läggs projektet åt sidan för att återkomma vid ett 

annat tillfälle. Men har designern fastnat så är det svårt att ta sig vidare. 

Hur är förhållandet mellan eventmanager och slutkund? 

Kunden kontaktar en event-byrå eller en PR-byrå där det sitter en manager, berättar vad 

det är denne vill göra, hur många som kommer, tema osv. Managern anlitar sedan 

JustGo för att få hjälp med designen och ger all information om kunden till JustGo. 

Varför sitter inte Eventmanagern i samma hus som er? 

Eventmanagern behöver inte sitta i samma hus som JustGo då JustGo får en tydlig 

informationslista från managern. Samt att JustGo bara gör en liten del av hela eventet. 

Om JustGo skulle sitta i samma hur som managern skulle även elektriker, mattkillar osv 

sitta i samma hus.  

Vad säger ni om att design är grunden i eventskapande? 
JustGo säger att det är väldigt ambitiöst sagt att design skulle vara allt i ett event. Det är 

snarare något som kommer in sedan i processen eventskapande. 

Något som inte designas utan är lika varje gång? 

T.ex. är bardiskarna samma skelett varje gång men det yttre ser annorlunda ut. Grunden 

är ofta densamma, samma grundidé, men det yttre ser inte likadant ut. JustGo vill göra 

unika lösningar men gärna återanvänder saker. 

Stannar du vid första idén vid alla typer av event? 

Inte alltid. Kunden kommer ofta med synpunkter på den första idén som de fått, då får 

man gå tillbaka och ändra. Ibland har de inte pengar för att genomföra den idé som 
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kunden har fått, då får man oftast designa en helt ny idé då det är svårt att bara skala av 

originalidén på ett bra sätt. 

Om kunden kommer och all fakta är väldigt löst, vet inte hur många som kommer, var, 

när, hur, så ber JustGo dem att återkomma när det är mer som är bestämt. 

Det finns tre kriterier där två av tre måste vara uppfyllda för att JustGo ska ta sig an 

projektet i just det tillfället, budget, plats och storlek på eventet.  

Om två av tre av dessa kriterier är uppfyllda så ritar designern upp en idé för att sedan 

kontakta kunden för synpunkter. Ibland vill kunden att JustGo ska leverera tre eller fyra 

förslag på idéer, men designern anser att man bara kan leverera en idé som han tror på. 

Varför skulle man visa upp två eller tre andra lösningar som man inte tror på? Det är 

bättre att lägga allt krut på en lösning istället för lite halvdant på flera. 

JustGo säger att eftersom att managern har kontaktat dem, förutsätter han att de gillar 

deras stil på hur de designar event. 

Tydlig brief med tankar kring eventet, vad slutkunden har sagt, vad byrån sagt till 

slutkunden osv. 

JustGo är väldigt träffsäkra från början, de förstår vad kunden vill ha. Vilket bygger på 

erfarenhet och mycket bakgrundsinformation om eventet. 

Designar ni bordsupplägg? 

Porslin använder JustGo oftast det som lokalen redan har eller det som kommer med 

cateringfirman. Vilket man som designer då får anpassa sig till. 

Bestämmer ni temat? 

Oftast är det byrån eller slutkunden som har bestämt temat. Temat är det som 

genomsyrar hela eventet som allt följer.  

Jobbar ni med hänsyn till fokus, rymd och flöde? 

Självklart! De är så självklara delar att de inte ens tänker på det. Det sitter i ryggmärgen. 

Fokus: Man vill uppnå något genom att ha ett event, visa upp något eller så, det är det 

som ska vara i fokus. JustGo försöker alltid att först hitta kärnan till varför det skapats 

ett event för att få designen att kretsa kring det. 

Flöde: Viktigt med logistik så att alla kommer fram ordentligt, ser, är bekvämt, trevligt, 

bra belysning, ventilation osv. 

Rymd: Om lokalen är lämplig för ändamålet, om det finns fritt spelrum. Oftast så är 

JustGo fast med den lokal som byrån eller slutkunden har bestämt, då får JustGo 

anpassa sig till det. Om det är en liten lokal så kan den designas så att känslan av den 

blir större. 

Hur ser ni på kunden som medskapare av designen? 

”Ärligt, så är det bäst om de inte lägger sig i.” Det bästa är om de bara berättar alla 

detaljer om eventet, vart det ska vara, varför de har eventet, vad som ska ske, om det 

redan finns någon grafisk profil, något varumärke osv. Så mycket information som 

möjligt. Men det är oftast de lägger sig i då många tycker att design är kul. De kommer 

ofta med önskemål om detaljer, så som en viss blomma eller stolar, som oftast inte 

passar in, men självklart så tar JustGo hänsyn till dessa önskemål och försöker få in 

dem. 

Hur utvärderas idéerna? 

Oftast tillsammans med projektledaren. Då de tillsammans tittar på logistik, fokus, om 

de har förstått det rätt, stämmer designen överens med briefen som de har fått från 

byrån. 

Hur får ni era uppdrag? 

Oftast kommer det in en förfrågan från en byrå som de samarbetar med. Men nu har det 

börjat komma upp konkurrenter och byråer som mer och mer vill göra designen själva. 

Men JustGo säger att de levererar ett större värde än bara designen då de ser till 

helheten. De säger att byråer inte kan göra lika bra jobb som dem då de har en massa 



 

57 

 

annat att göra i ett eventskapande. JustGo har fått börja sälja in sig mer och mer och 

kanske att det ska börja göra det mer mot slutkunden. 

Vad skapar nöjda kunder? 

Det är väldigt olika. Ofta en kombination av saker: De underlättar för byrån i sitt arbete 

med eventskapandet om JustGo gör designen, JustGo kan göra designen mer 

kostnadseffektiv och levererar en hög kvalité med en fin finish. 

Vad är ett bra event respektive ett sämre/misslyckat event? 

För bara JustGo i den del de är med på i eventskapandet: 

Bra- där allt går enligt planen, de sätter idén/designen effektivt, produktionen går enligt 

budget, det tar sin uppskattade tid och har den höga kvalitén. 

Sämre- Motsatsen. Att den faktiska kostnaden inte stämmer överens med budgeten som 

getts till kunden, då får JustGo lägga ut för det vilket gör att de går back på det 

projektet. 

Hur kommuniceras designen? 

Först sker ett möte med kunden för att få in all information, sedan sätter de sig ner, 

designer, projektledare och projektchef för att diskutera fram det de tror att kunden vill 

ha. Sätter ihop ett mail och dubbelkollar att de har förstått rätt. Om inte, fixar de till det 

annars startar idégenereringen. Oftast sker bara en planskiss på det som behöver finnas 

på plats för att se så att lokalen räcker till. Ofta för att lugna kunden då de kan vara 

väldigt oroliga att de hyrt en för liten lokal. Sedan ändras placeringen på bord osv för att 

få den rätta feelingen till eventet. Även att det görs en 3D skiss med färger och sådant 

för att förmedla den rätta känslan som kommer att bli när det är på plats. 

Hur realiseras det sedan? 

Här ges den färdiga designen till en av projektledarna som bryter ner designen till vad 

det faktiskt är. Tex matta, tyg, scen, podier, kapaskiva osv. Letar upp vart man kan 

köpa, hyra eller tillverka alla dessa delar för att sedan skriva en offert på detta. I offerten 

inkluderas även personer som krävs för att genomföra uppbyggnaden, som behövs tas in 

utifrån i olika antal. Vad denna design kommer att kosta. Sedan fixas logistiken kring 

uppbyggnationen, vad som ska ske när. 

Roligaste och tråkigaste typen av event att jobba med? 

Roligaste: De som ger mest frihet, där man får tillfälle att verkligen skapa från början. 

Ett event som inte hämmar den kreativa processen. Där JustGo får full förtroende på att 

de kommer göra ett bra jobb. Sedan är ju galor mycket roligare än en intern konferens 

på ett företag. Då konferenser ska vara mer strikta och ha ett professionellt utseende 

jämfört med galor som kan vara lite mer flashigare. 

Tråkigaste: Event som är väldigt styrda. Där det finns en klar beskrivning på det som 

ska göras. Där det blir mest en leverans av designen. Vilket det finns andra företag som 

jobbar med att bara producera event. 

Vad händer med alla mattor och annat när eventet är klart? 

Det slängs. Allt slängs. Ibland sparas det tyg, men det förlorar sitt brandskydd. JustGo 

jobbar mycket med säkerheten, då allt är flamskyddat. När tyget har förlorat sitt 

brandskydd så är det oanvändbart för dem. 

Hur ser ni på hållbarhet? 

Vill man jobba med ett hållbarhetstänk så ska man inte jobba inom event.  

Jobbar ni aktivt med hållbarhet? 

JustGo tänker på transport biten, att inte åka fram och tillbaka och samköra. De har 

testat lite eko tyger, men det blir för dyrt då folk inte betalar för det. 

Får ni betalt för ett hållbart event? 

Kunderna är helt ointresserade av hållbara event, så de betalar inte för det. 

Mattor och tyger skickas till återvinning där de eldas upp för att bli värme. 

Det är extremt svårt att motivera hållbarhet i eventsammanhang. 
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Varför startades företaget? 

Grundaren av företaget tyckte att det fanns ett behov av någon som såg till det här med 

designen. När JustGo startades så fanns det inget annat företag som gjorde sånt här. De 

tyckte att byråerna behövde hjälp med designen för att det inte skulle bli samma gamla 

vanliga hela tiden, utan att designen skulle utvecklas. USA var väldigt framme med det 

här med eventdesign och byråerna i Sverige ville göra samma saker. 

Grundaren jobbade inom en cateringfirma från början och såg behovet där. Att det var 

designen som betydde något för folk som gick på olika event. 

Vad var er vision då och nu? 

Den har inte förändrats något, det enda som har förändrats är arbetssättet att nå dit. 

Visionen är att skapa ett större intryck och förstärka eventet, att miljön ska vara bekväm 

och att det ska finnas en lättillgänglighet. 

Vad är det för skillnad på er gentemot andra designföretag? 

JustGo utgår ifrån design och idé. JustGo kan göra olika stora leveranser beroende på 

hur mycket kunden behöver. Tex bara en planskiss, hela designen med att välja lokal 

också, fortsätta på en idé som slutkunden har kommit med osv. 

Ett annat designföretag är teknikorienterade. De var ett teknikföretag från början som nu 

har börjat göra lite design. Men de lämnar aldrig ifrån sig bara en skiss på en 

designlösning utan det är alltid hela paketet med teknik som ska vara med också. 

Ett annat företag var från början monterbyggare. De är inte lika flexibla, de gör en 

ritning för det de ska bygga. 

JustGo har nischat sig på att vara en serviceenhet för mötesindustrin och designen som 

grund. 

Hur kommunicerar/marknadsför ni ert företag idag? 

Har inte gjort det så mycket, de har fått uppdrag från eventbyrån. Men de sponsrade en 

branschgala för att synas och få kontakt med hela branschen. 

De ringer upp byråer, berättar att de finns och ser om de har något uppdrag. 

JustGo annonserar inget. De säljer bäst på kontakter. Sedan är branschen ganska liten så 

gör de ett bra jobb och innovativt på ett ställe så sprids ryktet väldigt fort, vilket gör att 

det är fler som vill jobba med dem. 

 

Har ni tänkt rikta er till privatpersoner? 

Har gjort det litegrann, men det är få som vill betala för det. Privatpersoner inser inte 

kostnaderna för ett event. De privatpersoner som är deras kunder är oftast företagsledare 

som har ett hum om vad det kostar. Tex en tältlösning med ett stort tält med bord, stolar 

och dekoration kostar 1 miljon kronor. Om det är ett bröllop så är det oftast herrgården 

eller lokalansvariga som kontaktar JustGo, men det är ovanligt. 

Vilken typ av event gör ni mest? 
Företagsevent – konferenser och kongresser. En presentation som ska ske på något sätt. 

Tänker ni på texturen på olika material i er design? 

Eftersom att det ger väldigt olika uttryck, så ja. Jobbar nästan mest med det. Så olika om 

något är t.ex. blankt eller matt. 


