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Problemområde: Det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i teorier kring 

upplevelseekonomin, men upplevelsen som begrepp inom event 
marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett 
centralt begrepp som används flitigt i litteratur rörande event 
marketing utan att man egentligen går in på dess funktion. 
Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens 
funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än 
så.  

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen som 

fenomen inom event marketing, och analysera huruvida 
upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är applicerbara inom 
event marketing.  

 
Metod: Vi har i denna uppsats använt av oss av en kvalitativ studie för att 

skapa en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing. Vi 
har genomfört tre observationer för insamlingen av primärdata och 
har analyserat det empiriska materialet för att se om det är möjligt 
att identifiera teorier ifrån upplevelseekonomin.  

  
Slutsatser: De teorier som används i undersökningen, som författats i 

sammanhanget upplevelseekonomi, kan användas för att öka 
förståelsen för upplevelsen vid event marketing. Genom att tillföra 
upplevelseekonomins teorier till upplevelsebegreppet inom event 
marketing som ämne, anser vi oss kunna bidra till en mer 
nyanserad begreppsapparat och således en ökad förståelse för 
upplevelsen vid event marketing.  
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Problem: A lot has been written about function of the experience within the 

experience economy, but the term experience in event marketing is 
not as developed. The experience is a central term which is 
frequently used in event marketing without much consideration of 
the function. Instead the discussion ends with the statement that 
the function of the experience is to strengthen the message and is 
not examined more carefully. 

 
Purpose: The purpose of this thesis is to increase the knowledge of the 

experience in event marketing, and to analyse whether the theories 
of the experience economy is applicable within event marketing.  

 
Method: We have used a qualitative study to increase the knowledge of the 

experience in event marketing. We have conducted three 
observations to collect primary data and analysed the empirical 
material to see if it is possible to identify theories from the 
experience economy.   

  
Conclusions: The theories used in this thesis, authored for the experience 

economy, can be used to increase the understanding of the 
experience in event marketing. By adding the theories of the 
experience economy to the experience term in event marketing, we 
believe that we are able to contribute with a more detailed 
collection of concepts for the experience in event marketing.   
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1.Introduktion 
Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrund till det område vi valt att undersöka. 

Kapitlet börjar med en diskussion om upplevelser och upplevelseekonomin och följs 

av en kort diskussion om ämnet event marketing. Kapitlet mynnar slutligen ut i en 

problemformulering och vårt syfte med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Företag strävar efter medel för att erbjuda ett mervärde. Tidigare räckte det med en 

suverän produkt för att locka kunder, men en tydlig trend är att produkter blir mer 

och mer likartade eftersom de bygger på standardkomponenter och liknande 

produktionsförfaranden (Almquist, 2000). Detta gör det svårare för företagen att 

differentiera sig enbart med hjälp av produkten. Det som nu kan göra skillnaden är 

själva kundupplevelsen, den upplevelse som kan skapas i samband med produkten. 

 

Till följd av en ökad konkurrens med mer och mer likvärdiga produkter började 

företagen att söka nya vägar för att attrahera kunder, genom att erbjuda sina kunder 

någon form av mervärde i samband med produkten. Dessa mervärden kunde te sig i 

utökade tjänster såsom kundsupport för din nya dator, fri lånebil när din egen bil är 

på lagning, gratis service, låga försäkringspremier eller ett bra finansieringspaket i 

samband med kreditköp. I dag råder knivskarp konkurrens och då räcker inte dessa 

konkurrensmedel längre till. Företagen måste leta nya vägar för att attrahera kunder. 

Att ge kunden en berikande upplevelse och inte bara en bra produkt eller 

grundläggande tjänst blir avgörande för att kunna vara konkurrentkraftig på 

marknaden (Almquist, 2000). 

 

Pine och Gilmore, författarna till boken The experience economy – Work is theatre & 

every business is a stage, menar att företagen nu måste erbjuda någon form av 

upplevelse i samband eller tillsammans med den produkt eller tjänst de säljer (O´dell, 

2002). Ekonomin har alltså utvecklats från en produktekonomi till tjänsteekonomi, 

och nu menar teoretiker att vi befinner oss i en upplevelseekonomi. Det enklaste 

sättet att förstå skillnaderna mellan de olika ekonomierna är att använda det klassiska 

exemplet om kaffe.  
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Som råvara är kaffebönorna som krävs för att producera en kopp kaffe inte mycket 

värda, låt säga ett par ören. När bönorna förädlats till den färdiga produkten kaffe så 

har värdet stigit från ett par ören till kanske en krona eller två. Om kaffet serveras på 

en restaurang och på så sätt erbjuds i form av en tjänst så kanske värdet stigit till 

tjugo kronor och skulle själva restaurangbesöket utgöra en minnesvärd upplevelse för 

köparen kan denne mycket väl betala femtio kronor för kaffet och ändå vara nöjd 

med köpet. Vad exemplet visar är att det är mervärdet som avgör hur mycket en 

konsument är beredd att betala för en vara. 

 

Skillnaderna mellan de olika ekonomierna handlar om vilket medel man använder för 

att ladda en produkt med mervärde samt vad man använder att marknadsföra 

produkten med. En produkt som inte erbjuds i samband med en tjänst eller med 

tilläggstjänster säljs med variationer i pris eller produktattribut. Desto mer 

standardiserad produkten är, desto mer kommer konkurrensen att handla om priset 

(Pine & Gilmore, 1999). 

 

Idag sker allting snabbt. Tid är en bristvara och mängden intryck som varje 

konsument bemöts med dagligen har ökat. Detta gör att det har blivit svårare att 

väcka uppmärksamhet kring företag och produkter. Om inte marknadsföringen är 

engagerande eller väcker känslor så minskar chansen att konsumenterna kommer att 

visa något intresse, eller ens uppmärksamma företagets budskap (Zarem, 2000). 

 

Detta ökade mediabrus gör det svårare att nå ut till konsumenter med traditionella 

angreppsmetoder såsom reklam och annonsering etc. En människas kapacitet att 

lagra information är begränsad, vilket gör att vi sållar den information som möter 

oss.  Vi tenderar att minnas saker lättare om informationen sätts i samband med en 

händelse (Mårtensson, 1994) Således minns vi marknadsföring i samband med 

upplevelser bättre än genom traditionell marknadsföring. 

 

En metod som många företag har anammat för att tränga igenom detta mediabrus är 

att genom ett evenemang marknadsföra företaget och dess produkter. Att med 

evenemang marknadsföra ett företag eller en produkt kallas event marketing. Event 

marketing som företeelse är ett relativt nytt begrepp, vilket föddes under 1990-talet 

som ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang.  
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Event marketing kan ses som en ansats för kommunikation och ett medel för 

marknadsförande verksamhet genom fysiska möten, bundet till tid och rum. 

 

Event marketing bygger på ett möte där mötets syfte är att genom en upplevelse 

förmedla ett budskap till deltagarna. Således ses upplevelsen inom event marketing 

som ett sätt att förstärka budskapet. Evenemanget kan även ge deltagarna en unik 

möjlighet att identifiera sig med företaget samt göra dem positivt inställda till detta. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Inom upplevelseekonomin kretsar upplevelsen kring en produkt där man istället för 

att utvinna, tillverka eller leverera erbjuder iscensatta upplevelser, upplevelser vars 

funktion är att skapa något minnesvärt.  

 

Som nämndes i bakgrunden så är event marketing som företeelse ett relativt nytt 

begrepp, men det är ett marknadsföringsverktyg som vinner mer mark. Även inom 

event marketing är upplevelsen ett nyckelord. Här används upplevelsen för att 

förstärka det budskap som det arrangerande företaget vill förmedla till evenemangets 

deltagare. Till följd av det ökandet användandet har ämnet blivit mer omskrivet och 

mer forskning har gjorts inom området.   

 

Problemet som vi ser det är att det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i 

teorier kring upplevelseekonomin, men att upplevelsen som begrepp inom event 

marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett centralt begrepp som 

används flitigt i litteratur rörande event marketing utan att man egentligen går in på 

dess funktion. Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens 

funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än så.  

 

Upplevelseekonomin och event marketing är två olika teorietiska fält som båda 

betonar vikten av upplevelsen. Skiljer sig upplevelsen mellan de två fälten eller 

passar teorier kring upplevelsen i sammanhanget upplevelseekonomin in på 

upplevelsen i sammanhanget event marketing? Är upplevelseekonomins teorier 

användbara oavsett om det handlar om upplevelsen som produkt eller när 

upplevelsen används som marknadsföring? Kan teorier ifrån upplevelseekonomin 

tillämpas på upplevelsen vid event marketing? 
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1.3 Problemformulering 

Vad vi avser att undersöka är om utvalda teorier ifrån upplevelseekonomin kan 

användas för att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing. Detta kommer 

att utföras genom att undersöka om de element i upplevelsen som vi hittat inom 

upplevelseekonomins teorier även kan identifieras i upplevelsen vid event marketing. 

 

Utifrån den bakgrund som presenterats och den diskussion som förts om ämnet anser 

vi att vår undersökning är motiverad och att dess resultat kan bidraga med en ökad 

förståelse för upplevelsen vid event marketing. 

 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen som fenomen inom event 

marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är 

applicerbara inom event marketing.  
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2. Metod 

Syftet med detta kapitel är att ge insikt i metoden som valts för undersökningens 

genomförande. Kapitlet kommer att belysa undersökningens ansats, forsknings- och 

undersökningsmetod, studiens tidshorisont, datainsamlingsmetod samt validitet och 

reliabilitet. Avslutningsvis kommer vi att visa på vår medvetenhet av tolkningars 

subjektivitet. 

 

2.1 Undersökningens ansats 
Enligt Alvesson och Sköldberg skiljer man på induktiv ansats och deduktiv ansats. 

Om man utgår från en mängd enskilda fall och hävdar ett samband som observerats i 

samtliga dessa använder man sig av induktion. Denna metod konstruerar med andra 

ord en allmän regel ur en mängd iakttagelser. En deduktiv ansats däremot utgår från 

en generell regel varifrån man hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall. Därmed 

kan sägas att induktion utgår från empiri och deduktion från teori.  

 

Både induktiv ansats och deduktiv ansats har enligt Alvesson och Sköldberg vissa 

svagheter. En svaghet med den induktiva ansatsen är att resultatet av undersökningen 

snarast är att betrakta som ett koncentrat av vad som redan innehålls i iakttagelserna 

själva. En nackdel med den deduktiva ansatsen kan sägas vara att den förutsätter vad 

som ska undersökas. Den deduktiva ansatsen fastslår någonting snarare än förklarar 

(Alvesson, 1994). 

 

Alvesson och Sköldberg visar även på en tredje ansats, abduktion. Med abduktion 

menas att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som om 

riktigt, förklarar fallet ifråga. Denna tolkning bör dock bestyrkas genom ytterligare 

fall. Därigenom kan abduktion sägas vara en kombination mellan induktion och 

deduktion, dock med tillförande av vissa nya moment. Under undersökningens gång 

utvecklas dels det empiriska materialet successivt, dels förfinas och justeras även 

teorin. 

 

Vi anser oss använda en deduktiv ansats i vår undersökning då vi avser att med hjälp 

av redan existerande teorier undersöka om dessa är applicerbara på ett område utöver 

det som de ursprungligen skapades för.  
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Vi kommer i denna uppsats alltså att analysera om den existerande teorin rörande 

upplevelser kring en produkt inom upplevelseekonomin är applicerbar vid event 

marketing där upplevelsen ses som ett sätt att stärka budskapet.  

 

2.2 Forskningsmetod   

Inom vetenskapen skiljer man på kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 

Kvantitativa undersökningar är sådana där det insamlade materialet samlas och 

analyseras i sifferform vilket är vanligt till exempel vid större enkätundersökningar. 

Kvalitativa undersökningar innebär att man samlar in, analyserar och tolkar data som 

inte meningsfullt kan kvantifieras utan mer meningsfullt uttrycks i ord (Lekvall & 

Wahlbin, 1993). Fördelar med den kvalitativa metoden är möjligheten att beakta 

detaljer och nyanser hos det som undersöks och att en djupare förståelse kan uppnås. 

Dock kan komplexiteten av informationen som kommer fram vid till exempel en 

observation orsaka problem. Ofta kan inte personen som utför studien vara säker på 

att vad han eller hon uppfattat vid undersökningen är korrekt och resultatet kan 

påverkas av tolkarens egna referensramar. Denna problematik kommer att behandlas 

i slutet av detta kapitel. 

 

Vi kommer i vår undersökning att använda en kvalitativ metod där vi samlar in, 

analyserar och tolkar kvalitativa data för att nå en djupare förståelse för det som 

undersökts utan att kunna värdera eller tolka informationen i siffror. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

Metoden vald för undersökningen är fallstudie. En fallstudie kan definieras som en 

metod som involverar en empirisk undersökning av ett speciellt fenomen i dess 

verkliga miljö. Fallstudien är lämplig när man avser att svara på frågor som hur eller 

varför någonting förhåller sig som det gör. Passande tillvägagångssätt vid 

undersökningar i samband med fallstudier är till exempel enkätundersökningar eller 

observationer (Saunders et. al, 2003). Karakteristiskt för fallstudier är att intresset är 

riktat mot detaljerade beskrivningar av de enskilda fallen. Andra kännetecken för 

fallstudien är att man inte avser att dra slutsatser till en bakomliggande målgrupp och 

att man med fallstudie som ansats har möjligheten att upptäcka förhållanden som 

från början inte tänkt på, dock bör frågeställningarna vara tydligt formulerade i 

förhand (Lekvall & Wahlbin, 1993). 
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2.4 Studiens tidshorisont 

Inför en studie är det viktigt att bestämma om man avser att studera ett fenomen vid 

ett specifikt tillfälle, eller om man avser att visa en utveckling under en tidsperiod. 

En tvärsnittsansats innebär att man studerar ett fenomen vid ett tillfälle och visar 

situationen vid mätningens tidpunkt. Ett exempel på detta skulle kunna vara att mäta 

svenska folkets attityd till ett specifikt ämne, låt säga inför en folkomröstning. 

Undersökningen visar då vad respondenterna anser vid det specifika 

mätningstillfället. Denna form av undersökning är vanliga vid enkätundersökningar, 

men kan även användas till kvalitativa undersökningar.  

 

Skulle man istället göra mätningar vid olika tillfällen med samma respondentgrupp 

för att se hur deras åsikter förändrats mellan de olika mätningstillfällena så är det en 

tidsserie ansats (Saunders et. al, 2003). 

 

Som visat i föregående kapitel är syftet med vår uppsats att öka förståelsen för 

upplevelsen vid event marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins 

teorier om upplevelsen är applicerbar inom event marketing. Vi kommer att 

genomföra en observation på flera olika events, men varje event är unikt och bundet 

till tid och rum, vilket gör att de inte kan studeras vid ett senare tillfälle. Vår avsikt är 

inte heller att visa en utveckling inom undersökningsområdet, vilket gör att studien 

har en tvärsnittsansats. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av både primär och sekundär data. 

Sekundär data är data som tidigare insamlats och sammanställts i ett annat syfte och 

utgörs av till exempel tidningar, böcker, Internet och statliga rapporter. Ett problem 

med sekundärdata är att det ursprungligen är insamlat i ett annat syfte. Därför kan det 

vara svårt att utvärdera kvalitet och användbarheten hos de sekundärdata man får 

fram (Lekvall & Wahlbin, 1993). De sekundärdata som vi kommer att använda har 

insamlats ifrån böcker, artiklar och tidigare uppsatser. Även Internetkällor som 

bedömts som tillförlitliga används. 
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Primär data kommer att insamlas med hjälp av observationer på olika evenemang. 

Observationer innebär att undersökaren med egna ögon iakttar skeenden han är 

intresserad av att studera. Endast pågående skeenden kan studeras och inte vad som 

varit eller uppfattningar om framtiden. Man kan endast observera beteenden, inte 

kunskaper, åsikter eller värderingar (ibid.). Med metoden får man tillgång till en 

helhet och kan se hur personer agerar i praktiken. Observationer kan vara både 

deltagande och icke deltagande. Vid en deltagande observation är observatören en 

del av det som händer, till exempel om en person observerar en utbildning samtidigt 

som han eller hon själv deltar. Vid en icke deltagande observation deltar inte 

observatören i det som händer utan följer bara det som sker som en åskådare 

(Andersen & Schwencke, 1993). 

 

Kritik till metoden är att det finns en risk att observatörens närvaro påverkar det som 

skall observeras vilket gör att beteendet ändras (Saunders et. al, 2003). Om 

observationen sker diskret så att till exempel kunder som observeras i en 

livsmedelsbutik inte är medvetna om att de observeras så kan observatörens påverkan 

minimeras (Saunders et. al, 2003). Det är viktigt att komma ihåg att informationen 

man får ut av en observation till stor del påverkas av observatörens tolkningar. Det 

kan även vara svårt att förstå vad en observerad handling verkligen uttrycker 

(Andersen & Schwencke, 1993). 

 

Vi anser att undersökningen lämpligast genomförs genom observationer av events 

därför att intervjuer medför en stor risk för påverkan i detta sammanhang. Att 

intervjua arrangörerna är ett alternativt tillvägagångssätt, men skulle kunna leda till 

att informationen som erhålls vid intervjun snarare handlar om hur evenemanget 

planerats att se ut, istället för hur det verkligen såg ut vid genomförandet. Att 

intervjua deltagarna är ännu ett tillvägagångssätt som ter sig logiskt, men som även 

det kan leda till för stor påverkan. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet uttrycker giltighet och har att göra med huruvida det man avser att mäta, 

verkligen mäts med mätmetoden som valts. Det är svårt att med säkerhet bestämma 

att mätmetoden är helt valid och man får subjektivt bedöma mätmetodens validitet.  
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Den enklaste metoden för att subjektivt bedöma validitet är genom omedelbar 

upplevd validitet. Detta innebär att insiktsfulla personer bedömer den rimliga 

validiteten i till exempel en fråga i ett frågeformulär (Lekvall & Wahlbin, 1993). 

 

Reliabilitet handlar om mätmetodens tillförlitlighet. Tillförlitligheten påverkas av 

flera faktorer. En faktor som kan påverka mätvärdet är skillnader i föränderliga 

egenskaper hos individen såsom humör och hälsa, en annan är situationsbundna 

faktorer som till exempel miljö (ibid.). Således kan resultatet av en undersökning 

påverkas av att respondenten eller observationsobjektet är på dåligt humör eller inte 

är frisk eller om miljön vid mättillfället är stressande eller distraherande. Givetvis 

kan samma mätfel inträffa om samma faktorer är mer positiva än vanligt. En dåligt 

definierad mätmetod kan generellt sägas vara orsaken till låg reliabilitet. 

 

2.7 Tolkningar och subjektivitet  
Vi vill med detta avsnitt försöka visa på medvetenhet av de tolkningar vi gör i vårt 

arbete, och peka på vikten av att reflektera över dessa tolkningar. För att minska 

risken för subjektiva tolkningar är det viktigt är att bryta sig ur de referensramar man 

har och tolka utifrån många perspektiv, att se problemet från många olika sätt. Det är 

av vikt att hela tiden tänka på att de tolkningar vi gör alltid är subjektiva och att vi 

därför medvetet bör reflektera över varför vi gör dessa tolkningar. Den erfarenhet 

man besitter sedan tidigare färgar lätt ens seende. Denna erfarenhet, eller 

förförståelse, kan både hjälpa och hämma ens kunskapsutveckling. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994)  

 

Trollestad, författaren till boken ”Etik & organisationskulturer”, belyser att 

tolkningsuppgiften innebär att söka både den avsedda och den möjliga innebörden i 

det empiriska materialet. Man nöjer sig inte med det som står, utan vill även visa vad 

som ligger bakom, de bakomliggande mönstren, i ett försök att skapa nya perspektiv. 

(Trollestad, 2000) 

 

De slutsatser vi (förhoppningsvis) slutligen kommer att komma fram till är baserade 

på de tolkningar vi gör, och speglade av de sociala och kulturella faktorer som 

påverkat oss.      



 
 

  12 

 

2.8 Sammanfattning metod 

I denna undersökning kommer vi att använda oss av en kvalitativ ansats som är av 

huvudsakligen deduktiv karaktär. Metoden vald för undersökningen är fallstudie. 

Både primär och sekundärdata kommer att användas i undersökningen. Primärdata 

kommer att insamlas genom observationer av olika events och sekundärdata ifrån 

böcker, artiklar och tidigare uppsatser. 
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3. Teori - Upplevelsen 

Syftet med detta kapitel är att ge en ökad förståelse för upplevelsen som fenomen, 

hur upplevelseekonomin uppstått och varför, samt vilka teorier undersökningen 

berör. Kapitlet börjar med en kort introduktion till vad en upplevelse innebär och en 

förklaring till upplevelseekonomins framväxt. Därefter presenteras de specifika 

teorier kring upplevelsen som undersökningen i denna uppsats kommer att byggas 

kring. 

 

3.1 Vad är en upplevelse? 

En upplevelse är inte ett ting utan en process som kan vara både subjektiv och 

kollektiv. Upplevelser kan vara våra egna subjektiva tolkningar som bygger på 

erfarenheter vi haft tidigare i livet vilket gör att upplevelseekonomin i hög grad är 

beroende av flyktiga förnimmelser (O´dell, 2002). Upplevelsen äger rum i individens 

sinne, vilket gör att exakt samma upplevelse inte bevisligen kan infinna sig hos två 

personer (Pine & Gilmore, 2000). Som säljbara kollektiva varor utnyttjas sociala och 

kulturella processer för att kunna skapa paketerbara upplevelser som ofta handlar om 

självförverkning och känslan av att ha presterat något, som till exempel vid 

äventyrsresor (O´dell, 2002). Istället för att passivt beskåda världen tenderar 

människor att aktivt vilja deltaga och göra något minnesvärt. 

 

Skillnaden från varor eller tjänster är att upplevelsen är personlig, individuell. Det 

upplevda uppstår inom individen, som har blivit engagerad på en känslomässig, 

psykisk, fysisk eller till och med en själslig nivå. Till skillnad från ett föremål, vilket 

kan köpas och ägas, kan en upplevelse betraktas som ett mer personligt fenomen som 

man är med om att skapa och som man därigenom åtminstone delvis skapar själv. En 

charterresa är ett bra exempel på detta. Researrangören bokar ett hotellrum till dig, 

samt ser till att du transporteras ifrån plats A till plats B. Väl på plats ansvarar du 

själv för din semester. Du kan välja att sitta på hotellrummet under hela vistelsen och 

inte se någonting av platsen du besöker, men du kan även vara aktiv och deltaga i 

olika sociala evenemang och utflykter. På så sätt är du själv ansvarig för att skapa din 

upplevelse och påverkar dess utveckling med ditt eget engagemang. 
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Upplevelsen har en början och ett slut och den kräver en investering av tid 

(Mossberg, 2003). Tiden som omfattar upplevelsen kan vara allt från ett ögonblick, 

till längre tidsperioder som vid resor. 

 

3.2 Historia – Bakgrund 

”I en tid som präglas av vetenskap och rationalism, analys, effektivitet och 

pragmatism blir längtan efter och behovet av irrationalitet, fantasi och drömmar den 

givna motrörelsen i en evig pendelrörelse” (Wahlström, 2002, sid. 28) 

 

Som tidigare nämnts menar många teoretiker att ekonomin har gått från en ekonomi 

där priset och produkten var det viktigaste konkurrensmedlet, mot en tjänsteekonomi 

där företagen genom att erbjuda tilläggstjänster i samband med produkten kunde 

skapa ett mervärde till sina kunder. Nu menar många att vi befinner oss i en 

upplevelseekonomi, där upplevelsen får en allt viktigare funktion. Många faktorer i 

dagens samhälle pekar på att upplevelsen och därmed upplevelseekonomin kommer 

att få en allt större roll i samhället (Almquist et. al, 2000). 

 

Idag krävs det att företagen tillhandahåller god service och god servicekvalitet för att 

attrahera kunder. För att lyckas måste företagen finna vidare mervärden för att locka 

kunder, bygga relationer och kunna ta ett högre pris. Många företag tillhandahåller 

därför nu en upplevelsemöjlighet. 

 

Boken ”The experience economy – Work is theatre & every business is a stage” från 

1999 av Pine och Gilmore är den mest inflytelserika och citerade boken om 

upplevelseekonomin (O´dell, 2002, Mossberg, 2003, Wahlström, 2002). Vad Pine 

och Gilmore benämner ”the experience economy”, har på svenska kommit att 

betecknas som upplevelseindustrin, upplevelsemarknaden eller upplevelseekonomin. 

Vi kommer dock i detta arbeta att benämna fenomenet som upplevelseekonomi. 

 

Upplevelser kan vara något som oplanerat sker, men det är inte dessa upplevelser 

som upplevelseekonomin vilar på, utan på de personer som skapar dem och de 

människor som investerar både pengar och tid i sökandet efter dem. I 

upplevelseekonomin iscensätts, produceras och styrs upplevelserna för att genom 

marknadsföring nå konsumenterna (O´dell, 2002).  
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I dagens samhälle har vi därför möjligheten att till stor del välja vad vi vill uppleva. 

Våra värderingar har med tiden skjutits från det kollektiva till det individuella med 

det egna jaget i centrum. Därför har konsumtionen blivit mer fragmenterad, 

hedonistisk och individspecifik. Det är inte längre bara funktionen som ska uppfyllas 

utan även känslomässiga behov som ska tillfredsställas. (Mossberg, 2003) 

 

3.3 Upplevelseekonomins framväxt 
Hur kommer det då sig att vi nu är på väg in i en ny ekonomi? Anledningar ur ett 

företagsperspektiv är att den ökade konkurrensen, förbättrade teknologin och det 

hårdare företagsklimatet ökar sökandet efter vidare möjligheter till differentiering. 

En mer omfattande förklaring ligger i den naturliga utvecklingen av det ekonomiska 

värdet, som exemplet med kaffebönan visar på (Pine & Gilmore, 1999). Självklart 

minskar inte betydelsen för ett företag att erbjuda konkurrenskraftiga varor eller bra 

service, men erbjudandet av en upplevelse medför ytterligare en möjlighet till 

differentiering.  

 

Ur ett konsumentperspektiv är en anledning till upplevelseekonomins framväxt en 

generellt högre levnadsstandard och, för många, högre inkomster som gör att vi söker 

nya saker att spendera våra pengar på. Ett exempel på hur detta påverkar vårt 

beteende är mat. Då det inte råder någon brist på mat i vår del av världen handlar 

konsumtionen av mat mer och mer om att skapa en upplevelse genom maten mer än 

att bara bli mätt (O´dell, 2002). Vår matkonsumtion styrs alltså mer och mer av 

sekundära behov och samma sak gäller med kläder där vi kan se att mode helt har 

ersatt behovet av att skydda sin kropp emot väder och vind. Dessutom kan vi bara 

konsumera varor till en viss gräns, och när vi anser oss ha vad vi önskar eller behöver 

vänder vi vårt intresse mot upplevelser. Upplevelsekonsumtionen skapar i sig ett 

begär efter nya upplevelser, vilket är en viktig drivkraft inom upplevelseekonomin 

(O´dell, 2002).  

 

Även Pine & Gilmore ser den generellt ökande rikedomen som en förklaring till 

framväxten av upplevelseekonomin (Pine & Gilmore, 1999). Detta kan härledas till 

Maslows behovstrappa.  
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När fysisk överlevnad och materiell behovsmättnad är självklarheter ökar jakten på 

andra behov såsom gemenskap, uppskattning och självförverkligande vilka alla är 

nyckelbegrepp inom upplevelseekonomin. (Wahlström, 2002) 

3.4 Upplevelsens dimensioner 
Att erbjuda eller tillhandahålla en upplevelse är inte enbart, vilket 

upplevelseekonomins beståndsdelar kan ge intryck av, att underhålla köparna. 

Snarare handlar det om att engagera, att skapa engagemang. Pine & Gilmore 

beskriver att deltagaren i upplevelsen kan engageras genom två dimensioner, grad av 

deltagande och relation till omgivningen, som förenar denne med händelsen. 

 

 
Modell 1. Upplevelsens dimensioner 

Källa: Skapad efter Pine & Gilmore, 1999, sid. 30 

 

3.4.1 Grad av deltagande 

Vid passivt deltagande påverkar eller influerar gästen inte själva upplevelsen, utan 

deltar passivt i händelsen. Ett exempel på detta är åhörare vid musikaler eller 

konserter där deltagarna upplever händelsen enbart som observatörer (Pine & 

Gilmore, 1999). Den andra graden av deltagande är enligt Pine och Gilmore aktivt 

deltagande, där gästen/kunden personligen påverkar händelsens resultat. Om vi tar en 

fotbollsmatch som exempel så är åskådarna på läktaren passiva deltagare som inte 

påverkar händelsen nämnvärt. Spelarna och domarna på planen är däremot aktiva 

deltagare och deras agerande styr upplevelsens utveckling. 
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Det kan enligt Mossberg antas att deltagaren på ett eller annat sätt måste vara 

engagerad i händelsen för att det skall kunna uppfattas som en positiv upplevelse. 

Deltagande kan enligt Mossberg delas in i tre olika kategorier. Den första och 

enklaste formen av deltagande är mental närvaro. Den andra är fysisk och mental 

närvaro i form av åskådare eller åhörare och den tredje är fysisk och mental närvaro i 

form av medproducent (Mossberg, 2003) För att konkretisera detta i ett exempel kan 

vi tänka oss tv-program. Att bara se ett program på tv kräver endast mental närvaro. 

Fysisk och mental närvaro i form av åhörare skulle uppstå om personen i fråga satt i 

publiken när programmet spelades in. Ser man sedan till ett program som Allsång på 

Skansen där besökarna till stor del bidrar till att skapa programmet, uppstår 

deltagande av tredje graden, nämligen fysisk och mental närvaro i form av 

medproducent. Även föreläsningar där deltagarna involveras i diskussioner med 

varandra och föreläsarna, är exempel på deltagande av tredje graden. Vid många 

erbjudanden som innebär en upplevelsemöjlighet önskar kunden att få vara 

medarbetare och även här passar Allsång på Skansen in som exempel. Kännetecken 

för när deltagaren är medproducent är när upplevelsen inte kan skapas utan aktivt 

deltagande från kunden och när dennes medverkan påverkar resultatet. Fysisk och 

mental närvaro i form av medproducent är alltså den form av deltagande som i 

högsta grad engagerar och involverar deltagaren i skapandet av upplevelsen och ger 

därför också det starkaste intrycket.  

 

3.4.2 Relation till omgivningen 

Den andra dimensionen, relation till omgivningen, visar på den anknytning som 

förenar gästen/kunden med händelsen. Denna dimension består av två ytterligheter, 

absorption och uppslukning. Vid absorption ”går upplevelsen in i personen”, såsom 

vid till exempel tv-tittande. Uppslukning å andra sidan infinner sig när gästen/kunden 

istället ”går in i upplevelsen”, vid exempelvis datorspelande där spelaren träder in i 

en fiktiv värld och styr utvecklingen i spelet (Pine & Gilmore, 1999). En student som 

under en föreläsning själv är delaktig med räkneuppgifter är mer uppslukad av det 

han gör än studenten som lyssnar på en föreläsning.  
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Dessa två dimensioner, grad av deltagande och relation till omgivningen, kan 

kombinerat definieras som fyra upplevelsetyper: Entertainment, education, escapist 

och esthetic (Pine & Gilmore, 1999). Vi kommer i detta arbete benämna dessa 

upplevelsetyper underhållning, utbildning, eskapism och estetik efter Mossbergs 

översättning. 

3.4.2.1 Underhållning – Utbildning – Eskapism – Estetik 

 Allteftersom upplevelseekonomin utvecklas kommer människor att sträva efter mer 

unika upplevelser. Underhållning har länge setts som något av en grundpelare i 

upplevelsen men genom att komplettera med någon av de andra upplevelsetyperna, 

utbildning, eskapism och estetik, finns möjlighet att utveckla upplevelsen. (Pine & 

Gilmore, 1999) 

 

Underhållning 
Underhållning har som nämnts varit den självklara beståndsdelen av en upplevelse, 

och uppstår när deltagaren passivt absorberar upplevelsen genom sina sinnen vid 

exempelvis åskådande av en föreställning eller uppträdande.  

 

Utbildning 
Liksom vid underhållande upplevelser absorberar deltagaren den utbildande 

upplevelsen som framställs. Skillnaden är att deltagaren här till en större grad aktivt 

deltar i upplevelsen och erhåller kunskap som han har kvar efter att upplevelsen 

slutat.  

 

Eskapism 
En eskapistisk upplevelse involverar en större grad av uppslukning jämfört med 

underhållande och utbildande upplevelser. Enligt Pine & Gilmores modell är 

eskapistiska upplevelser raka motsatsen till rena underhållningsupplevelser.  I en 

eskapistisk upplevelse är deltagaren en aktiv del i en skapad miljö.  

 

Vid en eskapistisk upplevelse är deltagaren uppslukad av händelsen och deltar aktivt 

i genomförandet av denna. Exempel där händelsen kan betecknas vara eskapistisk är 

vid temaparker, casinon samt vid till exempel deltagande i ett laser-dome spel. 
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Här blir deltagaren en aktiv del i händelsen, en aktör som påverkar utgången av 

händelsen. Att aktivt delta i en händelse kan medföra en högre grad av åtnjutande av 

händelsen. 

 

Estetik 
Genom en estetisk upplevelse uppslukas deltagaren av en händelse, men till skillnad 

från eskapism har deltagaren liten eller ingen möjlighet att påverka resultatet. 

Estetiska upplevelser är exempelvis när man besöker ett konstgalleri eller ett 

museum.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagare vid en underhållande upplevelse kan 

vilja känna något, deltagare vid en utbildande upplevelse kan vilja lära sig något, 

deltagare vid en eskapistisk upplevelse kan vilja göra något medan deltagare vid en 

estetisk upplevelse bara vill passivt vara där. 

 

Det är möjligt att enbart använda sig av en upplevelsetyp vid utformandet av en 

upplevelse, men en kombination eller en mix av olika upplevelsetyper är mer vanligt 

förekommande. Den starkaste upplevelsen uppnås om de olika formerna av 

upplevelser kan kombineras. Ett exempel på en kombination där samtliga 

upplevelsetyper används samtidigt är guldvaskning på Legoland i Danmark. 

Aktiviteten är riktad mot yngre besökare och är i första hand en underhållande 

upplevelse, men i leken får barnen även kunskap om hur guldvaskning går till. 

Guldgrävarmiljön är skapad av parkens ägare, vilket gör det hela till en eskapistisk 

upplevelse där deltagaren träder in som en aktiv del i en skapad miljö. Slutligen gör 

den spektakulära, men opåverkbara miljön upplevelsen estetisk. 

 

3.5 Diskussion kring Pine och Gilmores upplevelsetyper 

Vi anser att Pine och Gilmores fyra upplevelsetyper med fördel kan kompletteras. 

Om underhållning är en passiv upplevelse och eskapism förutsätter att deltagaren är 

en aktiv del av en skapad tillvaro så anser vi att det saknas en upplevelsetyp där 

deltagaren aktivt deltar i underhållning i en icke-skapad tillvaro. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara att bygga en snögubbe ute i naturen. Här handlar det inte om en 

skapad miljö och inte heller om en passiv upplevelse.  
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Här är personen som bygger snögubben en aktiv del i en naturlig miljö och passar 

således inte in i någon av Pine och Gilmores upplevelsetyper. Man skulle kunna 

tolka det som att Pine och Gilmore menar att när en miljö får ett specifikt syfte så 

uppstår en skapad miljö, vilket skulle innebära att alla upplevelser sker i skapade 

miljöer. 

 

3.6 Upplevelserummet och symbolism 

Upplevelserummet är den plats och omgivning där upplevelsen utspelar sig. Ofta 

stannar kunden kvar relativt länge på platsen, vilket ger den en viktig funktion. 

Upplevelserummet kan vara tillfälligt skapat eller permanent (Mossberg, 2001). Det 

tillfälliga upplevelserummet kan vara ett kringresande tivoli eller en mässhall som 

byggts för att fylla en funktion under en begränsad tid. Det permanenta 

upplevelserummet är inte tidsbegränsat, även om upplevelsen som rummet används 

för är det. En idrottsanläggning är ett permanent upplevelserum även om den inte 

används hela tiden och samma sak gäller för en teater eller biograf. 

 

Upplevelserummet kan manipuleras på olika sätt för att förhöja våra upplevelser utan 

att vi nödvändigtvis uppmärksammar denna påverkan. Omgivningen kan ses som ett 

landskap för upplevelsen som organiserats för att forma eller styra människors 

upplevelser och här är det vanligt att symbolik används för att ladda platser med 

betydelse och för att ge en känsla av att befinna sig i till exempel en annan kultur 

eller i en annan tid (O´dell, 2002).  

 

Naturen till exempel, används som en symbol för det rena och ofördärvade, men 

även som en symbol för äventyret och estetik. Naturen har ofta en nära relation till 

kultur och historia och skapar berättelser om detta förhållande. 

 

Inredningen i en lokal kan formas för att utstråla något specifikt, till exempel för att 

ge ett exklusivt intryck eller en känsla av att vara i en annan tidsepok. I likhet med 

naturen kan historisk symbolik knytas till för att fungera som ett kommersiellt 

verktyg. Lokal tradition eller mer importerade exotiska inslag ifrån andra kulturer är 

medel som också kan användas för att ge en upplevelse som ger en upplevd 

förflyttning i tid och rum (ibid.). 
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Den fysiska närheten till centrala delar av upplevelsen har stor påverkan för 

upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999) vilket gör detta viktigt att beakta i 

upplevelserummets utformning. Att sitta längst bak på en konsert med tusentals 

besökare framför sig och på avstånd få en skymt av artisten som uppträder ger 

antagligen inte alls en lika stark upplevelse som den personen som står längst fram 

vid kravallstaketen får vid samma tillfälle. 

 

3.7 Pine och Gilmores fem principer 

Pine och Gilmore föreslår fem principer som kan användas för att skapa minnesvärda 

upplevelser. Man kan se det som att syftet med dessa principer är att stärka 

upplevelsen som helhet. Den första principen handlar om tematisering och att skapa 

ett övergripande tema för upplevelsen. Den andra principen är att lägga till 

temastärkande faktorer i upplevelsen, och i linje med detta är den tredje principen att 

eliminera upplevelsestörande faktorer i så hög utsträckning som möjligt. Den fjärde 

principen är att erbjuda souvenirer och fysiska minnen och den femte är att engagera 

och stimulera kroppens fem sinnen i upplevelsen (Pine & Gilmore, 1998). 

 

3.7.1 Att tematisera en upplevelse  

Icehotel i Jukkasjärvi och Hard Rock Café är två verksamheter som i hög grad 

påverkats av de tematiska inriktningar som grundarna valde för sina företag och de 

upplevelser som förmedlas. Här har man använt specifika teman för att skapa 

långvariga konkurrensfördelar och för att skapa en stark företagsimage (Mossberg, 

2001). Som man kan se i båda dessa exempel så säger namnet mycket om 

verksamheten och sänder signaler om vad besökaren kan vänta sig (Wahlström, 

2002). Att ha ett bestämt tema på upplevelsen gör i bästa fall att besökaren kan känna 

sig som en del av en historia, vilket ger hela upplevelsen en tydligare helhet (Pine & 

Gilmore, 1999). Tematiseringen påverkas till stor del av upplevelserummet och är en 

viktig aspekt för att förstärka upplevelsen. 

 

Ett sätt att öka förståelsen för vad tematisering av upplevelser innebär är att se på 

nöjesfält. Gröna Lund i Stockholm och Liseberg i Göteborg är exempel på välkända 

svenska nöjesfält som saknar ett övergripande tema.  
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Här är en mängd attraktioner samlade med ett varierande utbud, anpassat för att 

kunna tilltala de flesta på ett eller annat sätt. Nöjesfälten är framgångsrika och 

välkända, men saknar ett övergripande tema. Vad som menas med att nöjesfälten 

saknar tema är att attraktionerna inte har någon koppling till varandra i den mening 

att de ingår i ett större sammanhang, vilket det gör i temaparker.  

 

Ett annat exempel på en välkänd temapark är Euro Disney i Paris. Euro Disney är 

byggt enligt samma koncept som de övriga Disneyparkerna som finns runt om i 

världen och är skapade kring samma tema, nämligen Disneys karaktärer och 

berättelser. Här är attraktionerna relaterade till varandra i ett större sammanhang och 

allt i parken ifrån boende till personal har en synlig anknytning till Disney. 

 

Viktigt är att redan i tidiga planeringsstadier utvärdera alla temans lämplighet för 

företagets verksamhet. Temat på upplevelsen bör passa in på det arrangerande 

företagets övriga verksamhet, detta för att ge deltagaren en tydlig koppling mellan 

upplevelsen och företaget. När ett tema skall väljas för en upplevelse börjar inte 

nödvändigtvis urvalsprocessen med själva valet av tema, utan snarare valet av de 

intryck man vill att deltagarna skall få. Genom att börja med att göra en lista över 

vilka intryck som man vill att deltagarna skall uppleva så kan man utveckla ett 

passande tema (Pine & Gilmore, 1999). Vanliga områden att söka efter inspiration 

för detta är bland annat inom mode, politik och populärkultur, men även inom 

historia, religion och konst. 

 

3.7.2 Temastärkande faktorer 

Temat kan stärkas med hjälp av olika faktorer, bland annat genom att vissa produkter 

eller faktorer tillförs upplevelsen. Syftet är till stor del att stärka det övergripande 

temat och på så sätt även upplevelsen. En produkt kan till exempel skapa en 

upplevelse som gör att man som konsument upplever sig att vara något man inte är 

och träder in i en roll av att vara någon helt annan. Produkten kan vara upplevelsens 

centrum, men är ofta en del i ett större sammanhang. 

 

Mat är ett exempel på en produkt som kan vara en upplevelses centrum, men lika väl 

kan användas som en viktig del av ett helhetskoncept.  
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Trots att maten inte behöver vara något centralt i upplevelsen bidrar den ändå till att 

stärka upplevelsen genom att vara relaterad till andra moment i upplevelsen. En 

exklusiv maträtt kan låta konsumenten inträda i rollen som välbärgad medan en 

exotisk rätt kan låta honom att tillfälligt bli en del av en annan kultur och drömma sig 

bort till ett annat land även hemma vid köksbordet.  

 

Matens närvaro vid upplevelsen förklaras av dess förmåga att kunna användas som 

inledning och avslutning, som delupplevelse och som förstärkare. Mat stimulerar alla 

våra sinnen vilket stärker upplevelsen. Smak och lukt är något som är lätt att minnas 

och låter oss på så sätt att komma tillbaka till upplevelsen i tanken, långt efter att 

upplevelsen tagit plats (O´dell, 2002). 

 

3.7.3 Upplevelsestörande faktorer 

Temat är alltså ett verktyg för att förstärka en upplevelse, ett verktyg som kan vara 

ganska känsligt. För att temats funktion skall få önskad effekt gäller det att den 

helhet som temat skapar rubbas så lite som möjligt. De faktorer som kan störa måste 

på något sätt avlägsnas. Detta är till exempel saker i upplevelserummet som inte 

passar temat, vilka kan försämra upplevelsen då de stör känslan av att vara del av en 

historia. Att ha stora soptunnor i plast strategiskt utplacerade runt om i en 

vildmarksplats för att undvika nedskräpning, må vara praktiskt för parkens ägare, 

men stör i värsta fall besökarens intryck och känslan av att befinna sig i en vild natur. 

Plasttunnan gör att kunden påminns om att vildmarksparken inte till fullo är en av 

naturens konstruktioner, utan är en skapad upplevelse scen. På samma sätt kan 

personalens klädsel eller beteende ge liknande effekter. Det är alltså bättre att 

hovmästaren på en mexikans restaurang är klädd i poncho och sombrero än i kostym.  

 

3.7.4 Souvenirer och fysiska minnen 

Pine och Gilmore (1998) menar att produkter kan förstärka upplevelsen genom att 

fungera som fysiska minnesförstärkare. Med en souvenir menas inte nödvändigtvis 

Eiffeltornet i plast och t-shirts med motiv av semesterorter, utan kan lika väl vara 

vinglaset du fick behålla efter en minnesvärd vinprovning eller ett restaurangbesök. 

Den vanligaste formen av souvenirer är antagligen egenproducerade fotografier och 

filmer ifrån upplevelsetillfället. 
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3.7.5 Stimulans av de fem sinnena 

Människan har fem sinnen, lukt, smak, känsel, syn och hörsel. Pine och Gilmore 

(ibid.) menar att den starkaste upplevelsen uppnås när alla sinnen stimuleras. 

Givetvis kan inte alltid alla fem sinnen stimuleras simultant, men att vara medveten 

om att olika sinnesintryck kan kombineras kan vara en värdefull vetskap när en 

upplevelse iscensätts. En måltid kan stimulera alla sinnen simultant och ett fyrverkeri 

kan stimulera åtminstone fyra. En film på tv kanske bara stimulerar syn och hörsel, 

men samma film på bio kan stimulera även känsel om en ljudanläggning med kraftig 

bas används. 

 

3.8 Sammanfattning teori - upplevelsen 

En upplevelse är inte ett ting utan en process. Till skillnad från ett föremål, vilket kan 

köpas och ägas, kan en upplevelse betraktas mer som ett personligt fenomen vilken 

man är med om att själv skapa. Upplevelsen har en början och ett slut och den kräver 

en investering av tid. Upplevelsen är någonting minnesvärt. 

 

Pine & Gilmore beskriver att gästen/kunden kan engageras genom två dimensioner, 

grad av deltagande och relation till omgivningen som förenar deltagaren med 

händelsen. Grad av deltagande kan delas upp i tre kategorier. Den första och enklaste 

formen av deltagande är mental närvaro. Den andra är fysisk och mental närvaro i 

form av åskådare eller åhörare och den tredje är fysisk och mental närvaro i form av 

medproducent. Den andra dimensionen, relation till omgivningen, visar på den 

anknytning som förenar gästen/kunden med händelsen. Denna dimension består av 

tvåytterligheter, absorption och uppslukning. Denna dimension kan definieras som 

fyra upplevelsetyper: underhållning, utbildning, eskapism och estetik. Den plats och 

omgivningen där upplevelsen utspelar sig kallas för upplevelserummet. 

Upplevelserummet manipuleras på olika sätt för att förhöja våra upplevelser utan att 

vi nödvändigtvis uppmärksammar denna påverkan. Det är vanligt att symbolik 

används för att ladda platser med betydelse. 

 

Pine och Gilmore föreslår fem principer som kan användas för att skapa minnesvärda 

upplevelser. Den första handlar om tematisering och att skapa ett övergripande tema 

för upplevelsen.  



 
 

  25 

Den andra principen är att lägga till upplevelsestärkande faktorer i upplevelsen, och i 

linje med detta är den tredje principen att eliminera upplevelsestörande faktorer i så 

hög utsträckning som möjligt. Den fjärde principen är att erbjuda souvenirer och den 

femte är att engagera och stimulera kroppens fem sinnen i upplevelsen. 
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4. Teori – Event marketing 

Syftet med detta kapitel är att ge insikt i ämnet event marketing genom att förklara 

begreppets innebörd och karakteristiska egenskaper. Kapitlet syftar även till att ge 

en klarare bild av event marketing samt det område kommande undersökningar 

kretsar kring. Relaterade begrepp som till exempel sponsring definieras och på så 

sätt önskas att särskilja begreppet event marketing ifrån andra begrepp som ibland 

benämns som event marketing.  

 

4.1 Vad är event marketing? 

Event marketing är ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang, där 

marknadsföring är det primära syftet med evenemanget (Eriksson & Hjälmsson, 

2000). Event marketing kan ses som en ansats för möjlig kommunikation och ett 

medel för marknadsförande verksamhet genom fysiska möten. Event marketing 

integrerar information med interaktion och budskapet med en upplevelse, detta för att 

uppnå mervärde för både företag och kund. Mervärdet i detta sammanhang kan för 

företaget ses som ökad produkt- och företagskännedom, imagebyggande men även 

som en relationsbyggande aktivitet. 

 

En aktivitet eller ett evenemang kan ta sig uttryck i vitt skilda händelser såsom en 

mindre händelse, till exempel en av företaget arrangerad vinprovning tillsammans 

med viktiga kunder, men även som ett jätte evenemang som till exempel Pepsi Max 

Challenge på Ibiza med tusentals deltagare. Olika kunder behöver olika sorters 

stimuli och kommunikation (Behrer & Larsson, 1998). 

 

Event marketing är fördelaktigt för att förmedla kvalitativa attribut såsom brand 

image, lojalitet, förtroende och favorisering gentemot konkurrenterna. Event 

marketing ger en förstärkning av medvetandegrad samt förhöjer och förstärker en 

benägenhet från kundernas sida att konsumera (ibid). 

 

Det vanligaste syftet med att använda event marketing är att man vill skapa 

uppmärksamhet och image för ett företag, specifikt varumärke eller produkt, men 

event marketing används också för att generera produktkännedom eller för locka 

människor till platser, som till exempel butiker eller köpcentran.  
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För nya produkter kan event marketing användas för att testa produkten med 

evenemanget som testmarknad (Behrer & Larsson, 1997). 

 

4.2 Avgränsningar i event marketing 

Event marketing som företeelse kan sägas vara bundet av vissa begränsningar 

samtidigt som det medför många möjligheter, vilka ter sig uttryck på grund av att 

event marketing utgör sin egen kommunikationsansats.  

 

Karakteristiskt är att evenemanget är bundet i tid och rum.  Ett evenemang kan inte 

fortlöpa i all oändlighet, vilket kan ses som en begränsning, samtidigt som det kan 

ses i positiv bemärkelse då kommunikationen koncentreras och är lätt att hantera. 

Evenemanget är även geografiskt bundet till en plats. Ett evenemang kan vara 

uppsökande eller inbjudande, vilket kan bero på syfte med evenemanget eller 

beroende på vilken målgrupp som ska nås (Behrer & Larsson, 1998). 

 

4.3 För- och nackdelar med event marketing 

De fördelar som kan sägas karakterisera event marketing är att event marketing är ett 

effektivt verktyg att skapa långsiktiga relationer och kan medföra lojalitet från 

kunder. Friheten och de många möjligheterna medför att möjlighet finns att anpassa 

evenemanget och det är möjligt att kommunicera med hjälp av stimuli av alla sinnen. 

 

Event marketing kan anses ha hög genomslagskraft och medför att det är lättare att 

tränga igenom ”mediabruset”. Det faktum att deltagarna befinner sig på plats av egen 

vilja, att deltagandet i evenemanget är frivilligt, bidrar också till den positiva respons 

som ett evenemang kan medföra.  

 

De begränsningar, eller möjligtvis nackdelar med event marketing är bland annat att 

ett evenemang har dålig räckvidd, antalet individer som berörs ofta är relativt 

begränsat. Här kan möjligtvis argumenteras att ”word of mouth” effekten kan bidra 

till en förlängning av budskapet. Tilläggas bör att det primära syftet med event 

marketing inte alltid är att nå en bred målgrupp.  

 

En ytterligare aspekt som kan sägas vara en begränsning är att ett evenemang kräver 

en noggrann planering och är svårt att standardisera.  
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Osäkerheten vid tidpunkten för utförandet innebär en ökad risk för ett misslyckande 

och kan medföra en negativ bild av evenemanget, då misslyckandet kan projiceras 

till företagets image och anseende (Grönkvist, 2000). 

 

4.4 Begreppsförvirring och definitioner 

Begreppet event marketing ses med skepsis av vissa. En anledning kan vara att 

många anser att det arbetats länge med evenemang, dock utan att använda ordet 

event marketing. Event marketing ses därför av somliga som ett ”hypat” modeord, 

slarvigt använt av många reklam- och eventbyråer. Event marketing är ingen ny 

företeelse i sig, dock är det riktade fokus mot konsumentgrupper nytt. Grönkvist 

(2000) är inne på samma spår och uttrycker det som att det egentligen är frågan om 

”färskt vin i gamla bälgar”. Redan på 20-talet anammade Henry Ford detta tänkande 

för att öka populariteten hos Fords produkter. Han lär ha sagt ”We race on Sunday 

and sell on Monday” (Jensen, 1999). 

En annan anledning till den begreppsförvirring som råder skulle kunna vara 

problemet med översättning av ordet event. En direktöversättning av ordet Event till 

svenska ger två olika betydelser, både händelse och evenemang, vilket kan tolkas 

som olika saker. Vi lägger i denna uppsats ingen värdemässig skillnad mellan 

begreppen händelse och evenemang och använder oss även av ordet event i samma 

betydelse. 

Att event marketing är både långsiktigt, till exempel imageskapande och 

relationsskapande, och kortsiktigt, i termer av att direkt stimulera försäljningen kan 

även detta bidra till ytterligare förvirring. För att öka förståelsen för dessa oklarheter, 

presenteras två olika definitioner av begreppet event marketing. 

 

Behrer och Larssons definition av Event marketing, från boken Event marketing – att 

använda evenemang som strategisk resurs i marknadsföringen, och som även verkar 

vara allmänt accepterad och vedertagen är: 

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

sponsrat evenemang. I EM är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid 

och rum, ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras”(Behrer & Larsson, 1998) 
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En mer omfattande definition av event marketing presenteras av Kangas och Uller 

(1999) som menar att event marketing är en marknadsförings aktivitet som kan ta sig 

uttryck genom olika medier och verktyg, där ett kommersiellt marknadsföringsmotiv 

bör finnas bakom evenemanget. Event marketing eftersträvar enligt Kangas och Uller 

en interaktion mellan konsumenter eller kunder och företaget, där interaktionen sker i 

ett befintligt eller skapat event. 

 

Tre begrepp som är särskilt svåra att separera ifrån event marketing är sponsring, 

action marketing och tredimensionell annonsering. I följande stycken presenteras 

detaljerade beskrivningar av de olika fenomenen för att underlätta förståelsen av de 

olika begreppen. 

 

4.4.1 Event marketing eller sponsring? 

Event marketing kan vara synonymt med sponsring, i de fall där sponsringsavtalet 

anpassats för att matcha det sponsrande företagets kommunikationsbehov. Dock har 

skapandet av egna evenemang inget med sponsring att göra. 

Det är viktigt att man skiljer på evenemanget som medium för exponering, det vill 

säga traditionell sponsring, och evenemanget som ansats. Event marketing är en 

samlingsplats som öppnar möjligheter till kommunikation och interaktion (Behrer & 

Larsson, 1998). Sponsring är att köpa tillgång till exponering till exempel vid själva 

evenemanget. 

 

Det faktum att sponsring ofta behandlas i samband med event marketing medför att 

vi anser det viktigt att klargöra skillnaden mellan dessa två begrepp. Sponsring är 

enligt Sponsrings och eventföreningens definition en affärsmässig metod för 

kommunikation, marknadsföring och försäljning som bygger på ett kommersiellt 

avtal mellan två eller flera parter. En part betalar för rätten att associeras med till 

exempel en händelse eller person (Grönkvist, 2000). Sponsring är en uppsökande, 

relationskapande marknadsföring (Behrer och Larsson, 1998) som utgör en metod för 

envägskommunikation till flera olika målgrupper simultant, medan event marketing 

är en form av marknadsföring som bygger på ett fysiskt möte mellan företag och 

kunder/konsumenter. 
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Av tradition dominerar idrotten sponsringen, men intresset för kultursponsring har 

ökat och störst inom detta är intresset för musiksponsring (Grönkvist, 2000). Att 

betala för att få marknadsföra produkter i till exempel filmer eller i TV program 

räknas inte som sponsring utan kallas för produktplacering. Inte heller 

arenaexponering på olika idrotts evenemang i form av annonsering eller tryck på 

evenemangsdeltagares kläder räknas anses vara sponsring. Företag som verkar i 

branscher där utbudet av tjänster och produkter är likartat kan med fördel använda 

sponsring för att särskilja sig från konkurrenter (ibid).  

 

Event marketing härstammar som tidigare nämnt från sponsringsindustrin och kan 

sägas ha vuxit fram ur sponsring. En viktig milstolpe var OS i Los Angeles 1984, där 

arrangörerna gav sponsorerna större utrymme att arrangera egna evenemang inom 

OS arrangemanget. För att markera skillnaden mellan den ursprungliga sponsringen 

och denna utveckling började man använda sig av uttrycket eller begreppet event 

marketing (Behrer & Larsson, 1998).  

 

Det kan ses en fördel i att dra nytta av redan existerande evenemang. En fördel är att 

man kommer ifrån osäkerheten med tillströmning av människor. Dock kan det 

befintliga evenemanget göra att konsumenterna missar företaget delaktighet i 

evenemanget då det hamnar i skuggan av det som sponsrats (Erdogan, 1999). 

 

4.4.2 Event marketing eller Action marketing? 

Action marketing är ett uttryck för kreativa former av salespromotion, det vill säga 

säljfrämjande åtgärder i form av levande demonstrationer av olika slag (Behrer & 

Larsson, 1998). 

Action marketing är försäljningsstimulerande aktiviteter som bör särskiljas från event 

marketing, något som sällan görs i media där närmast behandlas som synonymer. 

Dock är action marketing nära besläktat och gränsdragningen är ibland svår.  
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Syftet med action marketing är som sagt att stimulera en konsument att göra ett 

specifikt köp. Detta kan ske på olika sätt, till exempel smakprov eller varuprov i 

butiker.  

Karakteristiskt är att action marketing måste utspela sig i direkt anslutning där 

varorna säljs, där den av företaget planerade händelsen möter kunden i dennes 

vardagliga aktiviteter. Action marketing är alltså en uppsökande aktivitet. Meningen 

är att dessa aktiviteter skall vara incitament till att köpa produkter, utan att 

konsumenten uppfattar det hela som ett möte mellan kund och företag. 

 

Det som framför allt skiljer action marketing ifrån event marketing är syftet. Medan 

event marketing primärt syftar till relationsbyggande, fokuserar action marketing mer 

till att påverka konsumenter till omedelbart köp. Tanken vid action markting är dock 

inte, som fallet är vid event marketing, att aktiviteten ska samla målgruppen i tid och 

rum utan syftar till att skapa uppmärksamhet hos förbipasserande konsumenter. 

(ibid). 

 

4.4.3 Event marketing eller tredimensionell annonsering? 

Ytterligare ett begrepp som slarvigt benämns som event marketing är så kallad 

tredimensionell annonsering. Tredimensionell annonsering innebär att ett företag 

skapar ett fysiskt reklamobjekt för att marknadsföra ett företag eller en produkt och 

till skillnad mot traditionell annonsering så används uppseendeväckande, 

tredimensionella objekt. 

 

Ett exempel på ett sådant arrangemang är en kampanj som arrangerades av 

Kraftkällan AB i Kristianstad i samband med öppningen av Öresundsbron mellan 

Malmö och Köpenhamn. I uppdrag av Sydsvenska Dagbladet byggdes en 12 meter 

hög modell av ett tidningsuppslag som placerades intill den sträckan som deltagarna i 

Broloppen passerade (www.kraftkallan.se). 

Tredimensionell marknadsföring bygger på att skapa något som bryter mot vad man 

förväntar sig i en situation och på så sätt skapa uppmärksamhet. 
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En positiv bieffekt av tredimensionell marknadsföring är att de som upplevt 

händelsen för budskapet vidare genom att berätta om händelsen för andra.  

 

Men i likhet med action marketing så är tredimensionell marknadsföring också en 

uppsökande aktivitet och då det inte finns någon fysisk representation från 

avsändaren, det vill säga företaget, så är det inte heller event marketing (Behrer & 

Larsson, 1998). Med andra ord så uppstår inget möte. 

 

4.5 Centrala begrepp i event marketing 

Event marketing karakteriseras ett av tre begrepp; mötet, upplevelsen och budskapet. 

Alla begrepp ses som väsentliga aspekter för ett lyckat evenemang, men Grönkvist 

ser upplevelsen som dess främsta moment. Anledningen är att utan upplevelsen så 

har budskapet gått förlorat och mötet har varit förgäves (Grönkvist, 2000). Event 

marketing är ett verktyg som har potential att nå mottagarens alla sinnen med 

upplevelsen som verktyg (Behrer & Larsson, 1998). 

 

4.6 Upplevelsens funktion i event marketing 

Kritik till traditionell marknadsföring är att den inte ses som värdeskapande. Event 

marketing är här en möjlighet att genom en upplevelse göra något värdeskapande 

istället för att endast kommunicera det (Behrer & Larsson, 1998). 

I traditionell marknadsföring betraktas konsumenten som en rationell beslutsfattare 

som eftersträvar funktionella egenskaper och fördelar. Modern marknadsföring 

fokuserar till större del på konsumenten som strävare efter behagliga upplevelser. 

Upplevelser uppstår som en följd av någon slags möte eller upplevd händelse. 

Emotionella värden ersätter alltså funktionella värden (Schmitt, 1999). Behrer och 

Larsson (1998) belyser det ökade intresset för hedonistisk konsumtion. Hedonistisk 

konsumtion kan sägas vara konsumtion där konsumenter söker upplevelser i och 

genom sin konsumtion. Ett evenemang kan utformas så att det möter detta behov av 

upplevelser.  

 

Event marketing har som en funktion att förmedla företagets budskap med hjälp av 

upplevelser. Allt större ansträngningar krävs för att fånga kunders och konsumenters 

uppmärksamhet.  
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För att lyckas med att dra uppmärksamheten till sig, företaget eller produkten, är det 

nödvändigt att tillhandahålla upplevelser som berör våra sinnen (Grönkvist, 2000). 

 

4.7 Sammanfattning teori - event marketing 

Event marketing är ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang. Event 

marketing är fördelaktigt för att förmedla kvalitativa attribut såsom brand image, 

lojalitet, förtroende och favorisering gentemot konkurrenterna. Det vanligaste syftet 

med att använda event marketing är att man vill skapa uppmärksamhet och image för 

ett företag, specifikt varumärke eller produkt. Ett event är bundet till tid och rum, 

samt geografiskt bundet till en plats. Event marketing är effektivt då det berör våra 

sinnen, vilket gör det lättare att särkskilja ett budskap i mediabruset, dock är 

räckvidden begränsad. Event marketing karakteriseras ett av tre begrepp; mötet, 

upplevelsen och budskapet. Upplevelsen skall förstärka budskapet. 
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5. Empiri 

Syftet med detta kapitel är att ge en förståelse för hur observationerna som utförts 

för att samla in primärdata har genomförts samt syftet med dessa. Urvalet och 

genomförandet beskrivs följt av de tre individuella observationerna.. Kapitlet 

avslutas med kritik till de genomförda observationerna. 

 

5.1 Syftet med observationerna 

Syftet med observationerna är att iaktta hur upplevelsen formas vid event som 

arrangerats i marknadsföringssyfte. Syftet är att genom det insamlade materialet 

analysera om utvalda teorier och modeller ifrån upplevelseekonomin även kan passa 

in på upplevelser vid event marketing. 

 

5.2 Urval 

För genomförandet av observationerna har tre olika evenemang valts. Den första 

observationen som kommer att genomföras är ett fiskeevenemang anordnat av en av 

Sveriges största aktörer på sportfiskemarknaden. Den andra observationen är ett 

evenemang anordnat av ett postföretag där utvalda kunder bjuds in till ett 

tvådagarsevenemang med go-cart körning samt golftävling varav vi endast kommer 

att deltaga som observatörer vid den första dagens arrangemang. Det tredje 

evenemanget vi avser att observera är anordnat av ett av världens största 

dryckesföretag, där utvalda kunder bjuds in till ett golfevenemang på Barsebäcks 

golfbana. 

 

Samtliga evenemang är riktade mot befintliga kunder och är av inbjudande karaktär 

med ett kommersiellt bakomliggande syfte. Evenemangen har ingen anknytning till 

varandra, dock har samtliga arrangerats i samarbete med samma promotionföretag. 

Detta promotionföretag arrangerar årligen cirka 280 evenemang, primärt för kunder. 

Vår goda kontakt med promotionföretaget ger oss möjlighet till kompletterande 

intervjuer, vilket är lämpligt vid observationer (Saunders et. al, 2003). 
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5.3 Genomförandet av observationerna 

Observationerna kommer att utföras för att studera pågående skeden och 

iscensättningen av upplevelsen. Den metod som valts är icke-deltagande, 

ostrukturerade observationer. Då deltagarnas beteende inte är det primära för vår 

undersökning sker observationerna öppet. Arrangörerna har accepterat att inte 

informeras i förväg beträffande vad undersökningen gäller och har därför ingen 

möjlighet att i förväg anpassa sitt beteende. Vad arrangörerna i förväg informerats 

om är att evenemanget inte kommer att utvärderas eller bedömas, utan bara studeras 

utifrån vetenskapliga teorier om upplevelser. 

 

5.4 Observationerna 

Observationerna är genomförda vid tre olika tillfällen under loppet av tre veckor 

inom tidsperioden April/Maj, våren 2004. Samtliga är genomförda i södra Sverige; 

Skåne, Halland och Blekinge. Observationerna av evenemangen som presenteras, 

framställs i kronologisk ordning för utförandet.  

 

5.4.1 Observation 1: VIP Fiske 

Strax före klockan 8 på morgonen står ett 40- tal personer fördelade i små 

grupperingar samlade utanför Scandic Hotel i Karlshamn. De väntar på bussen som 

skall ta dem till dagens första aktivitet, fiske i företag 1:s privata vatten i Mörrumsån. 

 

Evenemanget började redan föregående kväll då alla deltagarna åt en gemensam 

middag på hotellet, en buffé som till största del bestod av olika fiskrätter. Vid 

incheckning fick varje deltagare namnlappar för att visa vilket företag de 

representerade samt en välkomstgåva i form av en fiskrök, tillverkad av företag 1:s 

och med promotionföretagets logotyp på locket. Presenten verkade uppskattas och 

det skämtades lite om att morgondagens storfångst skulle få inviga röken. De flesta 

var kvällen före propert klädda, men denna mundering hade nu bytts emot stövlar 

och fiskekläder. Vädret är lovande och det råder en allmänt god stämning, även om 

bussen är en aning försenad och fiskeivern börjar sätta fart. 

 

Ett par minuter efter utsatt tid anländer bussen och resan mot Mörrumsån börjar. 

Efter en kortare resa på vägar som verkligen inte byggts för bussar når bussen företag 

1:s stuga vid en mycket naturskön del av ån. 
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Utanför stugan möts deltagarna av företag 1:s representanter som samlar alla 

deltagare i en ring kring en gipsavgjutning av en enorm lax. Torbjörn, som 

representanten heter berättar lite om åns historia och nämner att både kungar och 

presidenter varit gäster här precis som deltagarna. Genom fönstren på stugan kan 

vissa av dessa skymtas på fotografier. 

 

Efter en kort stunds instruktioner får deltagarna själva välja vilken utrustning de vill 

använda. All utrustning är av företag 1:s senaste modeller och helt oanvända. Spö, 

rulle och betesbox till alla deltagare, och de som vill får ta en håv med. Innan 

deltagarna går berättar Torbjörn att de skall företag 1:s och att 50 % rabatt kommer 

att ges på hela sortimentet. Detta besked bemöts med glädje. 

 

En grupp lite mer rutinerade fiskare skall åka vidare till en annan sträcka av ån och 

detta sällskap följer vi med. Det blir ytterliggare en bit att resa och nu börjar vissa bli 

otåliga, men stämningen är fortfarande god. 

 

Vid vattnet möts deltagarna av en guide och deltagarna sprider sig längs ån. Guiden 

som heter Peter och är professionell trollingfiskare berättar att förra gruppen som var 

gäster lyckades bra med sitt fiske och att de säkert kan ta något stort. Deltagarna 

börjar fiska och Peter dukar upp ett bord med mackor, kaffe och öl. När detta är gjort 

ställer han sig själv och kastar lite. Strax där på får han en liten gädda på kroken som 

efter infångandet återsätts i ån. Det var i och för sig ingen lax eller öring, men det 

verkar ändå motivera vissa i fisket.  

 

Fisket här skall bara pågå i drygt två timmar och när avfärd närmar sig börjar 

deltagarna samlas kring fikabordet. Stämningen är god och trots att ingen fisk fångats 

verkar gruppen nöjd. Peter berättar om sitt tävlingsfiske och en del lyssnar, andra 

pratar med varandra. Bara enstaka deltagare står utanför konversationen. Deltagarna 

hjälps åt att packa ihop sakerna de haft med sig och bussen hämtar dem. 

 

Nu går färden mot företag 1:s fabriksförsäljning. Vid ankomst väntar redan den andra 

gruppen på plats och det visar sig att de inte heller haft någon lycka. I butiken 

handlar deltagarna vilt.  
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Även deltagare som sagt att de inte fiskat på flera år köper ny utrustning. En del 

plockar upp sina mobiltelefoner och ringer vänner för att höra om de vill ha något. 

Företag 1:s representanter hjälper till att hitta rätt i butiken. I kassan uppstår 

bekymmer, rabatten på 50 % som utlovats reduceras till 40 %, men det är få som 

ändrar i sina inköpsplaner. 

 

Färden går med full buss vidare mot fiskeanläggningen Harasjömåla i Olofström. Nu 

är förväntningarna på fisket stora. I Harasjömåla skall det fiskas regnbåge i 

abbonerade sjöar. Dagen till ära har massor av fisk planterats ut och deltagarna pratar 

om hur många fiskar de skall få. Strax före ankomst till Harasjömåla skickas en tom 

whiskeyflaska fram i bussen. 

 

Efter en halvtimmes färd med vissa felkörningar når bussen en liten öppen jaktstuga. 

Stugan ligger precis mellan de abbonerade sjöarna och är byggd av grovhuggna 

timmerstockar. På en av de i övrigt kala väggarna i stugan sitter laminerade 

plastskyltar med renhållningsinstruktioner.  

 

Vid stugan väntar Scandic Hotels krögare med mat och dryck. Det bjuds på ugnsstekt 

lax och kall öl ute i det fria och vädret är nu riktigt bra. 

 

En flugfiskeuppvisning är inplanerad, men flyttas på grund av ivern att komma igång 

med fisket, det skall nämligen tävlas och förväntningarna är stora. Ny utrustning i 

samma toppskick som tidigare delas ut och promotionföretagets VD Thomas 

förklarar tävlingen som öppnad. Deltagarna sprider sig snabbt runt sjöarna och vid en 

brygga fångas en fisk på första kastet. Direkt börjar andra ropa och fråga om vilket 

drag fisken tog på, men det är förstås en fiskehemlighet. På ett plakat vid sjön står 

det ”hyrsjö” med stora bokstäver. 

 

En del tar fisket på blodigt allvar medan andra står i små klungor och pratar medan 

de fiskar. 

 

Vissa av promotionföretagets representanter fiskar, de övriga väntar vid stugan 

tillsammans med företag 1:s representant. Guiden Peter kastar en stund vid en av 

bryggorna och får fisk efter fisk, men han tävlar inte. 
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Fisket förflyter i cirka två timmar och då och då fångar någon en fisk. Vissa lyckas 

bättre än andra och de som inte lyckas så bra byter då och då bryggor och drag för att 

få fart på fisket. 

 

Framåt klockan fyra blåses tävlingen av och alla samlas vid stugan. Fiskarna 

rapporteras in och det visar sig att den som lyckats bäst fått fyra fina regnbågar. 

Dennes lycka blir kortvarig då en eftersläntad deltagare rapporterar in fem fiskar. 

 

I en silverfärgad Volvo anländer två personer som utseendemässigt bryter gruppens 

homogena fiskelook. Detta visar sig vara två trubadurer som skall underhålla 

deltagarna under vad som kallas för ”After fishing”. Längs två långbord i stugan 

dukas det upp öl och jägermeister och till detta bjuds det olika former av rökt korv 

och dylikt. Trubadurerna börjar spela och stämningen är god. Deltagarna får önska 

låtar. De flesta pratar och skålar med varandra i stugan. Utanför står en liten klunga 

och pratar. Mycket är fiskehistorier, barndomsminnen som verkar göra sig påminda. 

 

Sedan går turen tillbaka mot hotellet. En del är trötta och vilar medan andra pratar. 

En liten grupp, antagligen de som hade med sig whiskeyn är aningen berusade, men 

stämningen är god. Bussen stannar halvvägs för en kisspaus och kör sedan direkt till 

hotellet. Resan tar cirka en halvtimme. 

 

Efter cirka en timmes paus, som vissa använt till att vila, och andra till att ta en öl i 

baren samlas alla deltagare utan för hotellet för att i samma buss som tidigare under 

dagen, transporteras till Eriksbergs vilthägn. Resan tar knappt en kvart och framme 

vid entrén byter deltagarna färdmedel till ett tåg bestående av två små stugor på hjul, 

dragna av en traktor. 

 

I stugorna bjuds det på öl och diverse snacks och när alla bänkat sig startar färden. 

En kvinnlig guide välkomnar dem och sedan börjar turen. Deltagarna åker under en 

halvtimmes tid igenom parken och färden kommenteras hela tiden av guiden. Under 

färden passeras vid flera tillfällen grupper av olika djur. 
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Större delen av sällskapet lyssnar på vad guiden har att berätta, men gruppen som 

inledde dagen med whiskey engagerar sig föga i turen och har istället livliga 

diskussioner, något som till en början märkbart irriterar guiden. Efter en stund råder 

en komisk stämning i vagnen och guiden pratar på utan att bry sig om den störande 

gruppen. Tåget stannar halvvägs vid en utkiksplats och här passar vissa på att kissa, 

medan andra står i små grupper och pratar. 

 

Färden går vidare mot gården där middagen skall avnjutas. När tåget når gården står 

det hjortar på planen utanför, men när deltagarna kommer traskar de lugnt därifrån. I 

en fint uppdukad lokal med jakt- och fisketroféer på väggarna bjuds det på en 

trerätters middag med vilttema, bland annat kronhjort från det egna hägnet. 

Stämningen är god och det hörs positiva kommentarer om maten.  

 

Efter middagen håller Thomas i prisutdelningen för dagens fisketävling. Alla som 

vägt in fisk premieras med någon slags pris. De som placerat sig lite lägre får mer 

symboliska priser, medan de tre som lyckats bäst får utrustning av senaste modell 

ifrån företag 1. Utöver sakerna får dessa tre handgjorda troféer i glas i form av en 

fisk ifrån Kosta Boda. Kvällen rundas av med livemusik och sedan går turen tillbaka 

till Karlshamn. 

 

5.4.2 Observation 2: Go-cart Grand Prix. 

För sjunde året i följd arrangerar företag 2 ett två dagars evenemang i Halmstad för 

sina främsta kunder. Gemensamt för tidigare år har varit en golftävling för deltagarna 

under dag två medan första dagen har innehållit unika events för respektive år.  

 

Innan ankomst är de cirka 60 deltagarna ovetande om dagens program, men en 

present de fått bestående av en skiftnyckel och fyra stycken ”peggar” i form av 

muttrar kanske ger en aning om vad evenemangets tema kommer att vara.  

 

Årets evenemang inleder med en go-cart tävling. Deltagarnas uppgift för dagen 

kommer att vara att gemensamt i lag bygga en go-cart för att sedan under en timmes 

race köra så många varv som möjligt på banan.  
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Lokalen som evenemanget hålls i är en befintlig go-carthall i centrala Halmstad. 

Enligt informationen är det den enda godkända go-carthallen för tävling i Norden. 

Hela hallen är enhetligt racing inspirerad, med utsmyckning i linje med racing. 

Besökare möts av en staty av frihetsgudinnan, en blond skönhet med makeup och 

iklädd Amerikanska flaggan. Runt om i lokalen hänger skyltar som för tankarna till 

motorsport, bilmärken och diverse motoroljor. Go-cartbanan, 414 meter lång, 

sträcker sig genom hela lokalen och visar på tydliga spår av tidigare tävlingar. I ett 

hörn av banan står en polisbil på lur, iakttagandes deltagares vådliga framfart. En 

Volvo 850 från British Touring Car Championship, (BTCC), står uppställd mot ena 

långsidan av banan och på ena dörrsidan står att läsa Richard Rydell. På en TV-

monitor rullar dagens pågående Formel 1 lopp i Barcelona. Längs sidan av banan står 

ett tiotal av hallens egna go-carts uppställda. 

 

Lukten som omsluter lokalen är en blandning av bränsle, bränt gummi och rök och 

bidrar till den totala känslan av motorsport och fart.  

 

Direkt efter deltagarnas ankomst med gemensam buss hälsas de välkomna av företag 

2:s marknadschef och därefter tar Ulf, tidigare pingisproffs och numera representant 

för det arrangerande promotionföretaget, över för information angående dagens 

utformning. Beskedet att deltagarna, som hittills inte varit medvetande om dagens 

aktivitet, gemensamt ska bygga en go-cart möts av lågmält skratt och fnitter. 

Informationen rörande den stränga alkoholpolicyn under dagen ger dock inte upphov 

till samma munterhet, trots detta har en del av deltagarna redan hunnit töja en aning 

på den regeln.  

 

Deltagarna har slumpvis delats upp i sex olika lag bestående av tio medlemmar i 

varje lag. Könsfördelningen ger männen en klar majoritet, om detta är en slump eller 

inte kan bara spekuleras om. De får information om att de har tre timmar på sig att 

färdigställa en go-cart för att sedan under en timma köra så många varv som möjligt. 

Runt om banan finns sex stycken packlårar utställda, var och en innehållandes en 

byggsats för en go-cart. Ansvarig person för byggandet av go-cartbilarna, berättar att 

rekordet vid tidigare evenemang för att sätta ihop en go-cart är tre och en halv timme 

så tidspressen är hög.  

 



 
 

  41 

Skyddskläder i form av overaller delas ut till deltagarna, men användandet av dessa 

verkar inte helt självklart för deltagarna, ”följa John principen” verkar här råda inom 

lagen.  

 

Stämningen innan byggandet börjar är överlag munter och förväntansfull. Viss 

skepsis inför uppgiften kan dock urskiljas hos vissa och någon säger ”...det är bara att 

bita ihop”. På en lista finns de olika laguppställningarna utsatta och deltagarna hittar 

själva till respektive byggsats. Deltagarna, som inte är bekanta med varandra sedan 

tidigare, går runt och hälsar på varandra.  

 

När starten går för byggandet går börjar nedräkningen på tre timmar på en monitor 

centralt placerad i lokalen. Engagemangsnivån är från början relativt spridd, där vissa 

snabbt sätter sig in i uppgiften och påbörjar byggandet står andra på behagligt 

avstånd och betraktar vad som sker. Dock är lagandan påtaglig redan från början och 

ingen verkar hamna utanför. Vissa av deltagarna söker information via redan 

befintliga go-carts genom att plocka ner dessa i mindre bitar.  

 

Företag 2:s anställda står strategiskt placerade vid varje lag, och servar dessa med 

goda råd, förfriskningar i form av Coca-cola och lättöl samt stöd och uppmuntran. De 

anställda är enhetligt klädda i fritidskläder, ”smart casual”, med företag 2:s logotyp 

väl synlig. 

 

Deltagarna rör sig inom sitt lag under byggandet och allteftersom tiden går börjar 

vissa lags go-carts ta form. En del lag har kommit betydligt längre än andra, generellt 

uppfattas det som att de som bytte om till de utdelade overallerna är mer delaktiga 

och engagerade i uppgiften än de som har valt att behålla sina egna kläder. Det blir 

än mer tydligt hur snabbt deltagarna svetsas samman till ett lag, med samarbete och 

gemensamma ansträngningar. Många deltagare ser fram emot att bli färdiga med 

bilen för att kunna provköra.  

 

Allteftersom bygget pågår uppmärksammas att det fattas vitala delar till byggsatserna 

som behövs för att få bilarna körbara. En del lag löser detta med egna provisoriska 

lösningar. Hos dessa lagen verkar problemet snarast öka motivationsnivån, medan 

det leder till viss uppgivenhet och till och med irritation hos andra lag.  
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Efter två och en halv timmes byggande av deltagarna, och möte bland de anställda 

hos företag 2 och promotionföretaget, nås deltagarna av beskedet att byggandet 

måste avbrytas. Det utlovade racet med egenhändigt byggda go-cart ställs in och 

istället kommer lagen att få tävla med befintliga bilar tillhörande go-cart hallen.  

 

Bland deltagarna, som avbryts mitt i byggandet, råder besvikelse. De, som under två 

och en halv timme arbetat som depåmekaniker inför ett långlopp, är tillbaka i 

verkligheten på en sekund. Den intima känslan av lagarbete och laganda försvinner 

och utbyts i viss uppgivenhet.  

 

Det utlovade racet med befintliga bilar hjälper dock till att hålla humöret uppe. En av 

deltagarna säger till oss att ”Det var synd att det blev som det blev nu när man jobbat 

så länge med bilen, men jag är ju bara här för att ha skoj!”.  

 

Nu råder febril aktivitet hos arrangörerna för att flytta undan byggsatserna till förmån 

för de befintliga och tävlingsklara bilarna. En viss desperation kan urskiljas. 

Arrangörerna tycker det är pinsamt att de inte har kunnat hålla sitt ord, och är oroliga 

för hur beskedet mottagits av deltagarna. Deltagarna faller tillbaka till sina 

ursprungliga grupperingar, och tystnaden sänker sig över lokalen.  

 

Efter en stund samlas deltagarna ihop på nytt och arrangören av evenemanget börjar 

med att be om ursäkt för incidenten. Han deklarerar vidare att nu är det dags för race! 

Stämningen lättas snabbt upp genom diverse skämt och vetskapen om det stundande 

racet ökar intensiteten samt förväntningarna och deltagarna sluter sig återigen till 

respektive lag. Samtalen mellan deltagarna kretsar återigen kring olika strategier för 

att vinna tävlingen, positioner, utvärderingar av konkurrerande lag och planeringar 

inför racet. En känsla av prestige kan läsas mellan raderna.  

 

Tävlingen inleds med information om regler och säkerhetsföreskrifter. Deltagarna 

ska under en timmes tid köra så många varv som möjligt runt den 414 meter långa 

banan. Varje lagdeltagare måste köra minst två varv för att laget ska bli godkänt. En 

sensor på varje bil håller statistik över bästa varvtid, placering och antal körda varv 

vilket kan ses på monitorer i lokalen.  
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När startskottet går för Grand Prix 2004 förbytts stämningen. Skrik och applåder ekar 

över banan, stämningen blir väldigt kamratlig. Deltagarna är nu iklädda riktiga 

racingoveraller och hjälmar. En snygg omkörning premieras med jubel medan 

ofrivilliga piruetter möts med glada skratt. Lampor blinkar vid passerat varv och 

regelöverträdelser möts med varningsflagg för att mynna ut i skamvrån i depån under 

en stund. Missen med reservdelarna verkar vara bortglömd och fokus står nu på att 

slå sina konkurrenter. Tävlingen bygger på olika moment av samarbete, allt från 

planering av förare till snabbt byte vid depåstopp.  

 

När målflaggan signalerar att racet är slut samlas gruppen på nytt ihop. Deltagarna 

bjuds på kall öl av den starkare sorten och detta välkomnas tacksamt av de svettiga 

förarna. Stämningen är munter och på mångas läppar ses leenden. Arrangören ber på 

nytt om ursäkt för missen med bilarna men utlovar storbilds-tv med hockeyfinalen 

före middagen på hotellet. Middagen som på programmen kallas för depåfest skall 

bjuda på kall öl och amerikansk BBQ och under middagen skall dagens bästa lag 

premieras för sin insats. Under kvällen skall även ett band uppträda. Efter 

informationen går deltagarna ut till den väntande bussen för transport till hotellet. 

 

5.4.3 Observation 3: VIP Golf Trophy 

För fjärde året i rad håller ett av världens största dryckesföretag, här kallat företag 3, 

ett evenemang på Barsebäcks golfbana för sina största kunder inom krögarbranschen. 

Evenemanget sträcker sig över två dagar och deltagarna övernattar i anslutning till 

golfbanan. Första dagen omfattar golfträning tillsammans med svenska golfproffs, 

konferens samt middag och underhållning på kvällen. Andra dagen avslutar 

evenemanget med en halv dags tävling på kommande Scandinavian Masters banan. 

 

Enligt arrangören är det för året betydligt färre deltagare inbjudna jämfört med 

tidigare år vilket är ett försök till att skapa en mer intim känsla över evenemanget. 

Deltagarna har varierande erfarenheter av golf, dock med den gemensamma 

nämnaren att alla spelar golf och har ett stort intresse av sporten. Möjligheten att 

spela på kommande Scandinavian masters banan är därför för många eventets klo. 

Deltagarna får även möjlighet att kostnadsfritt boka biljetter till Scandinavian 

Masters med tillgång till företagets VIP-lounge. 
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Första dagen startar med registrering och incheckning vid ett bord i solen utanför 

Barsebäck Country Club. Reklampelare med företag 3:s logotyp omger 

incheckningen. Här möts deltagarna av Camilla från det arrangerande företaget samt 

Thomas från det bakomliggande promotionföretaget. Stämningen är uppsluppen och 

informell då många av deltagarna är återkommande från tidigare år. Deltagarna 

mottager nycklar till hotellrummet samt scorecard för nästa dags tävling. Deltagarna 

tilldelas även en liten present i form av en påse innehållande golfbollar, 

förfriskningar och en banöversikt med information om Barsebäcks golfbana. 

 

Inför dagens golfträning ges möjlighet till en lättare lunch samt förfriskningar, vilka 

står uppdukande utanför Barsebäcks Country Club. Vädret är strålande och 

serveringen är närmast fullsatt. Deltagarna anländer under ett tvåtimmars intervall, 

vilket gör att dem till en början är utspridda. Anledningen till detta är enligt 

arrangören att deltagarna kommer från hela Sverige samt att de har olika möjlighet 

att ta sig till banan på grund av arbetstider etcetera. 

 

Klädseln för dagen är enhetligt golfklädsel. Deltagarna har inga namnlappar vilket 

gör att de inte utmärker sig från övriga besökare på golfbanan.  På en skylt i 

anslutning till golfbanan finns instruktioner om rekommenderad klädsel samt vilka 

kläder som inte är godtagbara på golfbanan. Förbudet gäller bland annat 

joggingdress, trasiga jeans och bakåtvänd keps. 

 

För träningen har fyra stationer arrangeras och på varje station finns en professionell 

golfspelare som hjälper deltagarna med att utveckla sina tekniker. Utbudet av 

stationer omfattar putt-träning, chip-träning, bunkerövning samt träning på rangen. 

Träningarna har flytande starter och deltagarna rör sig fritt mellan stationerna. Den 

professionella träningen är som intim och personlig. Deltagarna får här möjlighet till 

individuella råd och tips angående sin golfteknik.  

 

Efter träningens slut står ett seminarium på schemat. Företag 3:s försäljningsdirektör 

Ulf kommer att hålla föredrag angående produktnyheter och golfproffset Joakim 

Haeggman kommer att berätta om livet på proffs-touren.  
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Seminariet hålls i Barsebäcks konferensanläggning, och i anslutning till denna finns 

även hotellet deltagarna bor på samt lokalen där kvällens middag och underhållning 

kommer att ta plats. Deltagarna anländer till seminariet i olika sällskap där de hälsas 

välkomna av företagets personal. Stämningen är god och kamratlig, och många av 

deltagarna hälsas välkomna vid namn. I väntan på att samtliga deltagare ska infinna 

sig bjuds det på öl av det representerande företagets märke. Även här har lokalen 

tillfälligt smyckats med reklampelare med företagets logotyp, på vilka det går att läsa 

att företaget är huvudsponsor vid EM i Portugal 2004.  

 

Konferenslokalen är förberedd med TV och video apparatur, och lokalen är vid 

ankomst behagligt tempererad med hjälp av luftkonditionering. Väl samlade hälsas 

deltagarna på nytt välkomna av företag 3:s försäljningsdirektör. En presentation av 

företagets anställda på plats, bland annat respektive regions försäljningsansvarige 

hålls. Därefter hålls en presentation av det promotionföretag som har anordnat 

evenemanget. 

 

Ulf, som inleder seminariet, börjar med att utlova fina priser till morgondagens 

golftävling, och håller sedan ett cirka en timmes föredrag angående läget i branschen, 

som till stor del tyngs av dumpade priser, alkoholpolitik och problemet med de fria 

gränserna. Föreläsningen, som utförs mycket proffsigt och informativt, innehåller 

budskap som kan tänkas stimulera till eftertanke hos krögarna på plats. Vikt läggs 

vid diskussionen kring att besökare på pubar och restauranger gärna betalar mer för 

en bra produkt, att besökarna gärna vill visa att de har köpt ett fint öl. Ulf talar här 

om totalupplevelsen vid ett krogbesök, och betonar vikten av att kunna erbjuda 

besökarna ett bra ölmärke.  

 

Nivån på seminariet är lättsamt, och när Ulf vid ett tillfälle ska rita en karta för att 

demonstrera företagets marknadsandelar utförs detta i ”Curt-Olsson stil” till 

deltagarnas förtjusning. Något som efter reaktionerna att döma inte möts med samma 

förtjusning är att den från början vältempererade lokalen nu har blivit väl kylig och 

deltagarna försöker lindra detta med att ta på sig sina ytterkläder.  
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Ulf avslutar sin del med att föreslå krogaktiviteter i anslutning till kommande 

fotbolls EM i Portugal och belyser detta ytterligare genom att avsluta med en video 

från VM år 2000 där företag tre stod som sponsorer. Videon innehåller mäktiga 

fotbollsbilder, målgester blandade med smakfulla törstframkallande bilder på öl. 

Deltagarna är under föredraget genomgående tysta och lyssnar intresserat till 

informationen.  

 

Därefter är det dags för Joakim Haeggman att berätta om livet som golfproffs, och 

börjar med att göra en jämförelse med krogbranschen, där poängen ligger i att det 

enorma arbete som ligger bakom en framgång ofta inte syns, utan att det är enbart de 

roliga delarna som andra ser. Intresset för Joakims föreläsning är mycket stort och 

frågorna är många, allt från diet till träningstider och tips diskuteras. En vinstbuckla 

från Ryder cup skickas runt mellan deltagarna som alla får möjlighet att känna och se 

på denna åtråvärda statyett. Som grädde på moset avslutar Joakim med att visa en 

motivationsvideo från Ryder Cup, som enligt honom inte visats mer än en gång 

tidigare, så det handlar om en riktigt exklusiv video som deltagarna får ta del av.  

 

Därefter tar Ulf över på nytt och meddelar att det nu bjuds på öl innan middagen 

serveras. Han berättar även att de deltagare som haft möjlighet att delta på detta 

evenemang tillhör gräddan av Sveriges krögare. Han önskar vidare en trevlig kväll, 

och möts av applåder. ”Här var det inte direkt plusgrader” säger en deltagare när hon 

går ut ur lokalen. 

 

Innan deltagarna tar plats i restaurangen bjuds det på drycker i foajén mellan 

konferensrummet och restaurangen. Ur isfyllda skålar kan deltagarna välja mellan 

olika drycker, dels produktnyheter som visats under föreläsningen, men även 

klassiska produkter ur företagets sortiment. 

 

Efter detta bjuds deltagarna till bords. Till förrätt får de en skaldjurstoast serverad 

med kall öl och snaps, något som även serveras till huvudrätten, pyttipanna. 

Toastmaster och underhållare under middagen är Per Fritzell ifrån humorsällskapet 

Galenskaparna. 
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Dag två börjar tidigt med en gemensam frukost. Efter detta delas lagen upp och 

sprider sig till olika hål på banan. 

 

Lagen består av tre personer och sammanlagt startar 29 lag. Lagen består av personer 

med olika golfmässiga erfarenheter, men helt slumpmässig är inte fördelningen.   

Starten går samtidigt för alla lagen. Solen skiner och vädret är mycket behagligt. 

Proffsen deltar i spelet, vilket tycks vara uppskattat av andra spelare. Alla är klädda i 

golfkläder, proffsen enhetligt. 

 

Vid ett av hålen står ett bord uppdukat med baguetter och förfriskningar som 

spelarna kan stärka sig med på plats, eller ta med sig ut på banan. Vid bordet står 

Thomas och Camilla och uppmuntrar spelarna som passerar. ”Inga dåliga mackor!” 

säger en spelare och går vidare ut på banan. 

 

Strax före klockan 14 börjar de första spelarna anlända vid klubbstugan. Många ser 

trötta ut efter rundan och den starka solen som lyst under dagen har bättrat på 

solbrännan för många. 

 

Det råder en lättsam stämning och många förser sig med kall fatöl eller mineralvatten 

och slår sig ner på uteserveringen. Runt en del bord snackas det om dagens spel 

medan andra bord sitter försjunkna i summeringen av poängen på sina scorecards. En 

liten grupp tackar nu för sig och åker från evenemanget. Vid vissa av borden på 

serveringen sitter andra golfare som inte är delaktiga i evenemanget. 

 

Ett par personer reser sig upp för att gå in och hämta mat vilket resulterar i att resten 

av serveringen följer efter. På väggarna i klubblokalen sitter bilder ifrån olika 

tävlingar och i montrar står golftroféer i blandande storlekar och även en del 

champagneflaskor. Ena sidan av lokalen utgörs primärt av stora fönster med en 

fantastisk utsikt över Öresund. Reklampelare står taktiskt men diskret utplacerade i 

lokalen. 

 

Lunchen består av en pastabuffé och serveras i anknytning till klubbens poolområde. 

I lokalen doftar det av pastasåser och parmesanost.  
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En del återvänder ut på serveringen utanför, men majoriteten slår sig ner kring 

poolen där prisutdelningen skall ta plats. Vid ett bord vid fönstersidan sitter en man 

ensam. Arrangörerna meddelar att prisutdelningen tar plats om en halvtimme. 

 

Ute vid poolen står ett bord täckt av priser till tävlingens vinnare. Priserna ligger på 

en stor flagga med företag 3:s logotyp. En del av priserna är promotionprodukter 

ifrån företag 3 i form av kepsar och paraplyn, men även golfbollar, klubbor och 

väskor av välkända golfmärken syns. Vid bordet står försäljningsdirektören Ulf som 

höll i föregående dags föreläsning och som varit närvarande under hela evenemanget 

och även deltog i tävlingen. Jämte honom står Thomas från promotionföretaget som 

arrangerat evenemanget. Den sistnämnda inleder prisutdelningen och kallar fram alla 

proffsen till bordet. De tackas för sin insats och Ulf skakar hand med dem och 

överlämnar klirrande gåvor i påsar med företag 3:s logotyp. Alla proffsen får pris, 

men den av dem som spelat bäst under dagen lovas att få en större säck levererad till 

bilen innan avfärd. En mobiltelefon ringer. 

 

Prisutdelningen går vidare och slaget närmast hål premieras med en putter. Samma 

mobiltelefon som tidigare ringt ringer igen. Priset för dagens längsta slag premieras 

med en golfklubba och går till en av de få kvinnorna i sällskapet. Båda vinnarna 

säger ett par ord och mottager applåder. Glada miner och skratt. En mobiltelefon 

ringer och nästan samtidigt, ytterliggare en.  

 

Efter detta delas priser ut till de spelare som presterat bäst individuellt under dagen. 

Vinnarna bemöts med applåder och får priser. Bästa spelaren får förutom 

promotionprodukter, en golfvagn av senaste modell. Vinnaren håller ett kort tal där 

han tackar arrangörerna för en ett bra evenemang och en fin golfdag. En mobiltelefon 

ringer. 

 

Sist premieras de bästa lagen under en liknande ceremoni som de individuella 

vinnarna. Det påpekas att resultatet är mycket jämt och flera bra resultat som inte 

placerat sig läses upp och följs av applåder. Tredjepristagarna kallas fram först och 

belönas med keps och paraply ifrån företag 3 samten väska. Efter applåder kallas 

andrapristagarna fram och belönas med samma promotionprodukter men får istället 

för en väska en golfbag. En mobiltelefon ringer. Applåder.  



 
 

  49 

Vinnarna läses upp och dessa får en lång applåd. Priset för dessa blir en stor väska 

avsedd för transport av golfbaggar samt ett paket bollar. En representant från laget 

tackar deltagarna och arrangörerna för vad han anser ha varit ett suveränt 

arrangemang. Ytterliggare applåder. 

 

Thomas delar efter detta ut ett hederspris till Joakim som föreläste under föregående 

dag. Priset är en golfklubba i en storlek som hade passat ett litet barn. Efter detta 

tackas företag 3 och alla deltagare. Camilla som haft en mindre framträdande men 

viktig roll i evenemanget tackas speciellt. Det hela möts med applåder. Ulf tar över 

och tackar än en gång, han avslutar sitt tal med att skämta om vilka produkter 

krögarna skall köpa. Han säger slutligen ”på återseende”, varpå evenemanget 

avslutas och gruppen skingras. 

 

5.5 Kritik till observationerna 

De tre företagen vars evenemang vi observerat har visat olika mycket intresse för 

själva observationen. I vissa fall har inget intresse alls visats för observationen, 

medan vissa företag visat stort intresse och således blivit mer insatta i observationens 

syfte. Vi bedömer det inte som sannolikt att företaget anpassat evenemanget för att 

ge bättre intryck vid observationen, men vi vill ändå påpeka att insikten i 

observationen har varierat. Risken med vår närvaro kan även medföra att deltagarnas 

beteenden riskerar att påverkas, trots att observationerna genomfördes för att skapa 

minsta möjliga uppmärksamhet. 

 

Vi vill också påpeka att vi är medvetna om att observationerna är våra egna 

subjektiva tolkningar och att vi både kan ha missat och missuppfattat händelser under 

observationen. På grund av vår insikt i ämnet, eller möjligtvis vår önskan att uppnå 

ett påvisat resultat, finns även risken att vi omedvetet förstärkt vissa 

observationsmoment vilket också kan härledas till risken med subjektiva tolkningar.  

 

Denna undersökning har genomfört genom observation av tre olika 

företagsevenemang. Att observera endast tre evenemang medför att det inte går att 

göra alltför tydliga generaliseringar, men vi anser dock att observationerna kan ge en 

god antydan av situationen. De olika evenemangen har olika karaktär, men liktydigt 

för samtliga är att dess syfte är att vara relationsskapande.
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6. Analys 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för analysen av det empiriskt insamlade 

materialet. Varje observation kommer att behandlas enskilt i kronologisk ordning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen, gemensam för de tre 

observationerna.  

 

6.1 Introduktion 

En observation kan innehålla en väldigt stor mängd intryck och detaljer. En timmes 

observation skulle kunna mynna ut i en hel bok om man tog hänsyn till samtliga. Då 

vi observerat händelser under hela dagar vilket givit ett omfattande material, måste 

mängden detaljer begränsas för att analysen skall bli överblickbar. Därför har vi varit 

tvungna att använda relevanta exempel i ett försök att belysa relationen till vald teori. 

Dock är vi övertygade om att en intresserad läsare som tagit del av de teorier som 

presenterats i kapitel 3, själv kan identifiera fler detaljer i observationerna som 

stärker dessa relationer. 

 

Då många författare använder sig av Pine och Gilmores teorier utan kritisk reflektion 

anser vi att vissa aspekter av upplevelsen har i sidosatts. Vi anser att befintliga teorier 

inte fångar upplevelsens kollektiva funktion, det vill säga den sociala funktionen och 

interaktionen mellan de inblandade människorna. I våra observationer har den sociala 

funktionen och interaktionen mellan involverade människor varit tydligt 

framträdande och vi bedömer den som viktig för upplevelsen och dess utveckling. 

Därför har vi utökat vår analys för att även omfatta och ta hänsyn till interaktionen 

mellan människorna och på så sätt belysa upplevelsens sociala funktion. 

 

I teorikapitlet argumenterade vi för att Pine och Gilmores modell över 

upplevelsetyper med fördel kan kompletteras och därför kommer vi även i analysen 

ta hänsyn till vad vi i teorin kallar för aktiv underhållning. 

 

För att tydligt visa vad vi menar kan relateras till teorikapitlet har vi valt att kursivera 

nyckelord löpande genom hela analysen. 
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6.2Analys av observation 1 

 

6.2.1 Upplevelsens dimensioner 

Evenemanget kretsar till största del kring fiske, vilket förutsätter ett aktivt 

deltagande, där deltagaren personligen påverkar händelsens resultat och uppslukas 

av upplevelsen. Genomgående under arrangemanget var deltagarna fysisk och 

mentalt närvarande i form av medproducenter, dels vid fisket i Mörrumsån, men 

även vid fisketävlingen i Harasjömåla. Deltagarnas påverkan och delaktighet genom 

fisket bidrog till utfallet av evenemanget. Butiksbesöket skulle kunna ses som ett 

servicemöte, vilket normalt inte behöver innebära en upplevelse, men under rådande 

omständigheter kan händelsen ses som extraordinär. Besöket kräver ett aktivt 

deltagande av dem som väljer att handla i butiken och även här uppslukas deltagaren 

av upplevelsen. Besöket i Eriksbergs vilthägn samt underhållningen under middagen 

å andra sidan är ett passivt deltagande där deltagarna inte har samma möjlighet att 

påverka utfallet av händelsen och till störst del absorberar upplevelsen. Dock kan det 

argumenteras för att deltagares beteenden påverkar upplevelsen vid händelsen. 

Underhållningsmomenten, det vill säga trubadurerna som medverkade under det som 

kallades för After fishing, samt kvällens underhållning är båda exempel på passivt 

deltagande där deltagarna absorberar upplevelsen och bara medverkar med fysisk 

och mental närvaro. Möjligheten till låtönskemål kan dock tolkas som ett inslag av 

aktivt deltagande. 

 

6.2.1.1 Underhållning – Utbildning – Eskapism – Estetik 

Fisket kan ses som det centrala i företag 1:s evenemang och kan tolkas som aktiv 

underhållning för deltagarna. Löpande genom fiskemomenten förekom instruktioner 

om tekniker och utrustning samt information om området och dess historia vilket kan 

betecknas som utbildning.  Miljön i Harasjömåla är naturskön trots att den till stor 

del är skapad och själva besöket är en estetisk upplevelse. Då fisket i Harasjömåla 

bedrevs i konstgjorda dammar med inplanterad fisk och där deltagarna är en aktiv del 

av en skapad miljö kan detta ses som eskapism. Huruvida fisket i Mörrumsån kan 

tolkas som eskapism är tvetydigt då det inte handlar om en skapad miljö. Besöket i 

Mörrumsån handlar snarare om en estetisk upplevelse men med ett aktivt inslag ifrån 

deltagarnas sida. 
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Besöket i Eriksbergs vilthägn, en guidad tur i djurens naturliga miljö sittandes i små 

stugor på hjul, kan dels sägas bestå av en underhållande aspekt då deltagarna passivt 

absorberar intrycken av turen. Samtidigt är turen genom vilthägnet att betecknas 

som utbildande då en guide kontinuerligt informerade om djurlivet och miljön. 

Under turen kan deltagarna sägas vara uppslukade av händelsen utan större möjlighet 

att påverka utfallet av turen. Med hänsyn till detta kan turen genom Eriksbergs 

vilthägn även sägas vara av estetisk karaktär.  

 

After fishing momentet som stod på programmet efter vilthägnsbesöket, är av 

underhållande karaktär. Genom att låta deltagarna komma med önskemål på låtar att 

spela för trubadurerna kan detta moment även tolkas som att ha inslag av eskapism, 

då deltagarna lyssnar till musiken men har möjlighet att aktivt delta i genomförandet 

av denna.  

 

6.2.2 Upplevelserummet 

Upplevelserummet är den plats och omgivning där upplevelsen utspelar sig. Större 

delen av evenemanget utspelar sig i permanenta upplevelserum som till exempel 

naturen kring Mörrumsån, fabriksförsäljningen och vilthägnet. Vissa av dessa har 

anpassats för dagens ändamål, men är likväl permanenta. Inslag av symbolism är i 

många fall tydliga, till exempel i företagets stuga, där bilder på kungar och 

presidenter sitter på väggarna och gör att deltagarna känner sig speciella då de i 

likhet med dessa personer är inbjudna som gäster. Naturen, som symbol representerar 

det rena och ofördärvade närvarar i stor sett hela tiden.  

 

6.2.3 Pine och Gilmores fem principer 

 

6.2.3.1Tematisering 

Evenemanget har ett tydligt övergripande tema som kretsar kring natur, friluftsliv 

och fiske. Momenten i evenemanget är på ett eller annat sätt relaterade till varandra. 

Fisket i dess olika miljöer kan ses som upplevelsens centrum och förstärks av flera 

olika faktorer under evenemanget. Temat är dessutom i linje med företagets övriga 

verksamhet vilket är att tillhandahålla produkter för fiske och friluftsliv. Temat gör 

sig synligt redan vid ankomst då deltagarna får en fiskrök som välkomstpresent.  
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6.2.3.2 Temastärkande faktorer 

Evenemanget innehåller många faktorer och detaljer som stärker det övergripande 

temat. Att deltagarna själva får välja ut sin helt nya fiskeutrusning ur företagets 

sortiment och dessutom ges möjlighet att köpa utrustning till förmånliga priser från 

företagets fabriksförsäljning kan tolkas som en förstärkning av temat. Detaljer som 

till exempel avgjutningen av rekordlaxen som visades vid företagets stuga och den 

professionella fiskaren som guidade under dagen bidrar även detta till att förstärka 

temat. I Harasjömåla har fisk planterats i sjöarna inför dagens evenemang. Detta ökar 

deltagarnas möjlighet till fångs, vilket i sin tur förstärker upplevelsen och ger 

deltagarna en känsla av att ha presterat något. Miljöer, omgivningarna och 

byggnader passar hela tiden väl in i temat och även maten stärker genomgående 

temat då flera måltider till stor del bestod av lax, vilket även är vad som fiskades 

efter. Priserna i fisketävlingen, både utrustningen och glastroféerna bidrar till 

tematiseringen. Besöket i Eriksbergs vilthägn ger en känsla av att befinna sig i 

vildmarken och här stärks temat av den guidade turen genom hägnet, kontakten med 

vilda djur och att måltiden bland annat består av kronhjort från det egna hägnet.  

 

6.3.2.3 Upplevelsstörande faktorer 

Det finns flera faktorer och händelser under evenemanget som kan tolkas som 

upplevelsestörande faktorer. Att bussen på morgonen är försenad skulle kunna skapa 

frustration, även om fallet inte verkade vara så vid detta tillfälle. Vid butiksbesöket 

avslöjas det inte förrän i kassan att rabatten reducerats, vilket antagligen irriterar en 

del av besökarna, även om få väljer att avstå de planerade köpen. Att 

flugfiskeuppvisningen ställdes in i Harasjömåla kan ha reducerat ett störande 

moment då många deltagare var ivriga att komma igång med fisket. Dock kan en del 

ha varit intresserade av att se uppvisningen och således blivit besvikna av att den 

ställdes in. Vid sjön och i jaktstugan stör plastskyltar känslan av att vara ute i 

vildmarken genom att påminna om att man befinner sig i en skapad anläggning. Det 

som många antagligen uppfattade som mest störande var gruppen av berusade 

personer som gång på gång genom sitt beteende störde olika moment i evenemanget. 
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6.3.2.4 Souvenirer och fysiska minnen 

Samtliga deltagare har ett fysiskt minne att ta med hem från evenemanget i form av 

fiskröken som delades ut som välkomstpresent. Utrustningen som inköpts vid 

besöket i butiken kan påminna ägarna om upplevelsen och för fisketävlingens 

vinnare blir troféer och priserna souvenirer ifrån evenemanget. För dem som fångade 

fisk i Harasjömåla utgör fisken ett minne i sig, även om detta minne antagligen 

konsumeras förr eller senare.   

 

6.2.3.5 De fem sinnena 

Vid fiskemomenten stimuleras fyra av de fem sinnena simultant. Upplevelserummet 

stimulerar både syn, hörsel samt lukt och den fysiska aktiviteten genom fisket 

stimulerar känseln. Besöket i vilthägnet med tillhörande underhållning stimulerar 

samtliga sinnen simultant, vilket även är gemensamt för samtliga måltider. 

 

6.2.4 Interaktion  

En gemenskap uppstår tidigt i gruppen och namnlapparna som deltagarna försetts 

med underlättar och inbjuder till interaktion. Interaktionen mellan dessa kan ses 

löpande under hela evenemanget. Interaktion sker även mellan deltagare och 

arrangör, till exempel när företag 1:s representanter hjälper till att hitta rätt i butiken 

och när av promotionföretagets representanter fiskar. After fishing arrangemanget är 

ett viktigt moment för interaktionen mellan deltagarna, men ger även en viss 

interaktion med artisterna då deltagarna ges möjlighet att önska låtar. 

 

6.3 Analys observation 2 
 

6.3.1 Upplevelsens dimensioner 

Under dagen skulle deltagarna bygga en go-kart inom varje lag för att därefter under 

en timmes tävling köra så många varv som möjligt runt en bana. Detta evenemang 

kräver ett aktivt deltagande, det är deltagaren som är delaktig i händelsens resultat 

och utfall. Enligt Mossberg delas deltagandet in i tre kategorier, under detta moment 

är deltagarna fysiskt och mentalt närvarande i form av medproducenter. Utan ett 

aktivt deltagande från deltagarna är evenemanget inte möjligt att genomföra.  
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Samtidigt kan det argumenteras för att de deltagare som händelsevis valde att inte 

delta snarare är att betrakta som åskådare av händelsen, men syftet för evenemanget 

var att engagera deltagarna. Varje deltagare var tvungen att köra minst två varv runt 

vilket kan ses som ett försök att öka engagemangsnivån hos samtliga deltagare för att 

höja upplevelsen. Enligt Pine och Gilmores andra dimension, vilken rör relation till 

omgivningen, är deltagarna under detta moment uppslukade av händelsen, det vill 

säga deltagarna går här in i själva upplevelsen. Kvällens uppträdande på hotellet är 

däremot att betrakta som ett passivt deltagande där deltagarna till en högre grad 

absorberar händelsen, det vill säga upplevelsen går in i deltagaren. Deltagarna deltar 

här enbart genom fysisk och mental närvaro. 

 

6.3.1.1 Underhållning – utbildning – eskapism – estetik 

Det byggande momentet av go-karts kan tolkas som en form av utbildning, då 

deltagarna aktivt deltar i upplevelsen och samtidigt erhåller kunskap som denna även 

har kvar efter upplevelsens slut. Samtidigt kan det ses som en eskapistisk upplevelse 

då det innebär en uppslukning av händelsen och ett aktivt deltagande i en skapad 

miljö. 

 

Go-kart tävlingen en eskapistisk upplevelse där deltagarna aktivt deltar genom 

körningen i en skapad miljö. Det kan även tolkas som att instruktionerna innan start 

är av utbildande karaktär, samt att själva go-cart hallen är en estetisk upplevelse i den 

mån att deltagarna uppslukas av upplevelsen, eller i detta fall miljön på och kring 

banan, bara genom att passivt vara på plats. Kvällens uppträdande är en upplevelse 

av underhållande karaktär. 

 

6.3.2Upplevelserummet 

Upplevelserummet i detta fall är go-kartbanan i Halmstad, vilket är en befintlig lokal, 

det vill säga permanent. Fördelen med att arrangera ett event i en lokal där likvärdiga 

händelser utspelar sig även övrig tid är att upplevelserummet redan från början kan 

sägas vara fullständigt utan större behov till manipulation. Hela lokalen bygger på 

symbolism av racingkulturen. Lukten av bränsle, rök och bränt gummi är slående och 

hela lokalens utformning förstärker upplevelsen och ger deltagaren intrycket av att 

befinna sig på en riktig racingbana.  
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6.3.3 Pine och Gilmores fem principer 

6.3.3.1 Tematisering  

Det övergripande temat för evenemanget är racing, där go-kart byggandet och den 

följande tävlingen är grundstommarna i temat. Hela dagens aktiviteter följer 

racingtemat och att deltagarna delas upp i lag kan även det ses som ett led i att öka 

tematiseringen. De olika momenten deltagarna får i uppgift att utföra under dagen är 

relaterade till varandra. Temat har ingen anknytning till företagets övriga 

verksamhet, eventuellt skulle det kunna tolkas som att den röda tråden till det 

arrangerande företaget handlar om symboliken tidspress och snabbt på plats.  

 

6.3.3.2 Temastärkande faktorer 

Då lokalen som evenemanget hålls i är permanent, det vill säga även till vardags 

används till go-kart körning, medför att många faktorer och detaljer följer racing 

temat, vilket gör att temat för dagen stärks. Besökarna får vid ankomst veta att banan 

är den enda godkända inomhusbanan i Norden vilket förstärker känslan av att 

befinna sig på en ”riktig” bana. Det pressade tidschemat kan i sig vara en förstärkare 

av upplevelsen då detta kan hänföras till den riktiga racingkulturen med snabba 

depåstopp och plötsliga händelser. Möjligheten för deltagarna att använda 

skyddskläder och racingoveraller har inte bara en praktisk funktion utan stärker även 

upplevelsen och bidrar till tematiseringen. Vid tävlingskörningsmomentet höll en 

sensor placerad på varje bil statistik på bästa varvtid, placering och antal körda varv 

vilket kunde följas via monitorer runt banan, vilket undvek frågetecken kring rättvisa 

bedömningar och även stärkte temat. De blinkande lamporna vid passerat varv och 

det autentiska flaggsystemet vid exempelvis regelöverträdelser bidrar till 

racingkänslan och låter deltagarna känna sig som riktiga racingförare. Den hårda 

alkoholpolicyn under dagen framkallade möjligtvis frustration hos visa av deltagarna 

med kan tolkas som en temastärkande faktor då regeln relaterar till bilkulturen. 

Kvällens middag, som kallades för en depåfest, bestod av en BBQ-buffé och är även 

den ett led i tematiseringen. 
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6.3.3.3 Upplevelsestörande faktorer 

Den utlovade tävlingskörningen med de i lagen egenhändigt byggda bilarna, fick sent 

ställas in på grund av att vitala delar för att färdigställa dessa fattades. Detta kan 

tolkas som ett allvarligt störande i upplevelsen för deltagarna. Syftet är att låta 

deltagaren inträda i rollen som delaktig i ett depåarbete, men genom denna miss 

rycks denne snabbt tillbaka till verkligheten.  

 

6.3.3.4 Souvenirer och fysiska minnen 

Innan ankomst fick samtliga deltagare en liten present, ett fysiskt minne, i form av en 

skiftnyckel samt fyra stycken ”peggar” i form av muttrar, något som vid användande 

i framtiden kan förstärka minnet från upplevelsen. Det vinnande laget från go-kart 

tävlingen fick även pris vid middagen, något som även det kan fungera som en 

minnesförstärkare.  

 

6.3.3.5 De fem sinnena 

Genom de två momenten, byggande av go-karts och tävlingskörningen runt banan, 

stimuleras fyra av de fem sinnena simultant, lukt, känsel, syn och hörsel. Den 

efterföljande middagen däremot stimulerar alla fem sinnen simultant.  

 

6.3.4  Interaktion 

Redan vid välkomnandet och presentationen av dagens verksamhet startar 

interaktionen mellan deltagare och företag. Deltagarna delas upp i olika lag vilket 

medför att lagandan inom lagen blir stark och inbjuder till en djupare interaktion 

mellan deltagarna. Lagandan är redan från början påtaglig, deltagarna och 

stämningen är mycket ledig. Detta kan medföra en möjlighet till samtal och 

diskussioner på ett mer ledigt plan. Fördelen med att evenemanget tar plats på en 

relativt begränsad yta är att känslan blir mer intim vilket kan sägas underlätta 

interaktion mellan deltagarna emellan men även mellan deltagare och företaget.  

Vikten av att dela upp deltagarna i lag blir allt mer tydligt när de nås av beskedet att 

byggandet av egna go-karts inte är möjligt, då separeras laget snabbt och deltagarna 

återgår till sina ursprungliga grupperingar, vilket kan tolkas som negativt för 

interaktionen. 
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Under tävlingens gång är stämningen mycket kamratlig, ropen ljuder över lokalen 

och glada skratt hörs vilket ytterligare bidrar till den uppsluppna stämningen. Vid 

samtliga lag står det arrangerande företagets representanter utställda och företagets 

marknadschef rör sig mellan deltagarna under hela dagen vilket stärker interaktionen 

mellan företaget och deltagarna. 

 

6.4 Analys av Observation 3 

 

6.4.1 Upplevelsens dimensioner 

Evenemanget innehåller både uppslukande och absorberande moment vilket för 

deltagaren innebär aktivt respektive passivt deltagande. Alla golfmoment inklusive 

träningsmomentet med golfproffsen är uppslukande upplevelser som förutsätter 

mental och fysisk närvaro i form av medproducent. Kvällens uppträdande av Per 

Fritzell är en passiv upplevelse som absorberas av deltagarna som bara medverkar 

med fysisk och mental närvaro. Samma sak gäller för föreläsningarna av 

försäljningschefen och Joakim Haeggman. Dock hade Per Fritzell även funktionen 

som toastmaster under middagen och engagerade deltagarna i sånger vilket gör att de 

som sjöng kan ses som medproducenter till en uppslukande upplevelse.  

 

6.4.1.1 Underhållning – Utbildning – Eskapism – Estetik 

En golfbana är inte en av naturen skapad miljö. Således blir golfspelarens upplevelse 

eskapistisk då deltagaren spelar en aktiv roll i en skapad miljö. Utöver spelet 

erbjuder banan med dess miljö och omgivningar en estetisk upplevelse. Spelet i sig är 

en aktiv underhållning, men faktumet att både träning och tävling sker i sällskap med 

en coachande, professionell golfspelare gör att upplevelsen också kan ses som 

utbildning. Föreläsningarna är utbildning med underhållande inslag, som till 

exempel Joakim Haeggmans historier om livet på touren samt motivationsvideon 

från Ryder Cup. Uppträdandet av Per Fritzell är underhållning och gemensamma 

sånger, aktiv underhållning. 

 

6.4.2 Upplevelserummet 

Evenemanget utspelar sig i permanenta upplevelserum, nämligen på Barsebäcks 

golfbana och i lokaler i anknytning till banan. Lokalerna har anpassats för 

evenemanget och reklampelare för företag 3 är utplacerade.   
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Inslag av symbolism är lätt att identifiera, till exempel i Barsebäcks Country Clubs 

exklusivt inredda lokaler. Här pryds väggarna av golftroféer och bilder på kända 

golfspelare under besök på Barsebäcks golfbana. Symbolismen stärker deltagarnas 

upplevelse och känslan av att befinna sig på en prestigefylld plats. 

 

6.4.4 Pine och Gilmores fem principer 

 

6.4.4.1 Tematisering 

I evenemanget kan två teman identifieras. Det första temat är golf, då evenemanget 

tar plats på och i anknytning till Barsebäcks golfbana. Banan ifråga anses vara 

Sveriges bästa bana och används bland annat vid Scandinavian Masters. Banans 

status gör upplevelsen speciell för många av deltagarna och ger temat en prägel av 

exklusivitet. Klädseln är anpassad för att passa i temat och priserna till tävlingens 

vinnare utgörs nästan uteslutande av golfprodukter, vilket också stärker 

tematiseringen. 

 

Utöver golftemat har företag 3 skapat ett tema kring företaget. Föreläsningen kretsar 

kring företagets verksamhet och alla måltider har anpassats för att företagets 

produkter skall komma väl till pass. Dessa finns även tillgängliga vid alla tillfällen 

där det ges möjlighet till förfriskningar och under lugnare perioder mellan olika 

moment. Företagets logotyp är ett ständigt återkommande inslag och syns under alla 

moment och stärker tematiseringen kring företaget. Även en del av priserna är 

relaterade till företaget. 

 

6.4.4.2 Temastärkande faktorer 

Många temastärkande faktorer kan identifieras i evenemanget. Platsen i sig är viktig 

för upplevelsen på grund av att banan har ett mycket högt anseende i golfkretsar och 

bland annat används till den stora golftävlingen Scandinavian Masters. Banan är 

reserverad för deltagarna och inga andra spelare ges tillträde. Vissa deltagare har rest 

över 70 mil för att delta i evenemanget och incitamentet för många av dem har varit 

att få spela på banan. Genom att bjuda in golfproffs ges deltagarna möjlighet att möta 

golfförebilder och dessutom får personligt rådgivning av dessa. Deltagarna får även 

se en motivationsvideo som gjorts för ett par av Europas bästa golfspelare, och enligt 

Joakim Haeggman, inte tidigare visats för personer utanför Ryder Cup laget.  
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Detta i kombination med att arrangörerna försöker att få deltagarna att känna sig 

utvalda genom att benämna dem som branschens ”grädda” stärker temat och således 

även upplevelsen.   

 

6.4.4.3 Upplevelsestörande faktorer 

Föreläsningen störs av att det är kallt i lokalen, vår uppfattning av detta stärks bland 

annat av kommentaren ”Här var det inte direkt plusgrader”. Prisutdelningen störs vid 

upprepade tillfällen av att personer glömt att stänga av sina mobiltelefoner.  

 

6.4.4.4 Souvenirer och fysiska minnen 

Golfbollarna och banguiden som deltagarna får i samband med registrering kan ses 

som souvenirer och fysiska minnen. Golfbollar kan dock ses som förbrukningsvaror 

och det är inte heller säkert att deltagarna sparar banguiden. Något som blir ett mer 

långvarigt fysiskt minne är priserna som vissa deltagare erhåller i samband med 

tävlingen. 

 

6.4.4.5 De fem sinnena 

Vid samtliga golfmoment stimuleras fyra av de fem sinnena simultant. 

Upplevelserummet, vilket under större delen av upplevelsen utgörs av golfbanan, 

stimulerar både syn, hörsel samt lukt och den fysiska aktiviteten genom spelet 

stimulerar känseln. Föreläsningen kan ses som stimulerande av syn och hörsel, samt 

i viss mån känsel, men det är föga troligt att kylan bidrar till en stärkning av 

upplevelsen. Middagarna med tillhörande underhållning stimulerar samtliga sinnen 

simultant. 

 

6.4.5 Interaktion 

Deltagarna möter varandra samt Camilla från företag 3 och Thomas från 

promotionföretaget redan vid registrering vilket innebär att interaktionen mellan 

deltagarna, men även mellan deltagare och arrangörer är påtagliga vid ett tidigt 

skede. Stämningen mellan alla parter är redan från början uppsluppen och informell 

vilket ger en kamratlig känsla. Deltagarna har dock inga namnlappar, vilket bidrar till 

den informella stämningen men dock försvårar interaktionen mellan de deltagare 

som inte känner varandra sen tidigare.  
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Företagets deltagare medverkar själv i flera moment och stärker interaktionen mellan 

arrangörer och deltagare. Deltagarna ges möjlighet att träna och spela golf och umgås 

med golfproffs vilket skapar interaktion mellan de yrkesmässiga golfspelarna och 

deltagarna. 

6.5 Sammanfattning analys 
Analysen av de två upplevelsedimensionerna, grad av deltagande samt relation till 

omgivningen, visar att företagen genom att förena olika händelser inom evenemanget 

kan kombinera olika nivåer av deltagande. Detta är något som kan identifieras i 

samtliga tre observationer.  

 

Även de fyra upplevelsetyperna identifieras i samtliga evenemang och de tre 

observationerna visade att det är möjligt att kombinera samtliga upplevelsetyperna 

även när upplevelsen används vid event marketing. Pine och Gilmore menar att den 

starkaste upplevelsen uppnås om de olika upplevelsetyperna kan mixas eller 

kombineras.  

 

Upplevelserummet kunde identifieras och även inslag av symbolism i olika former. 

Samtliga evenemang utspelade sig i permanenta upplevelserum, vilket medför ett 

minskat behov av att manipulera miljön då upplevelserummet redan anpassats för 

ändamålet. Samtliga evenemang hade tydliga teman och det upplevelserummet kan 

här sägas stärka tematiseringen. Tematiseringen förhöjdes vid samtliga events av 

många olika upplevelsestärkande faktorer, som dels har sin förklaring i 

upplevelserummet, men även många genomtänkta och tillagda detaljer bidrog. Mat 

är ett exempel på en upplevelse- och temastärkande faktor som användes i alla 

evenemangen. Företagen utnyttjade även möjligheten att skapa ett tema kring 

företaget, vissa mer än andra. Företag 3 till exempel gjorde detta genom att placera 

företagets logotyper strategiskt samt att hålla ett företagsrelaterat seminarium. 

 

Något samtliga företag i undersökningen strävar efter är att i största möjliga mån 

undvika upplevelsestörande faktorer eller moment.  
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Många gånger när upplevelsestörande moment kunde identifieras via 

observationerna handlade det om den mänskliga faktorn som felade, något som vid 

noggrann planering kan minimeras, men inte helt undvikas. Praktiska detaljer såsom 

vägvisare och uppmanande skyltar om till exempel renhållning ser vi som 

upplevelsestörande faktorer även om de har en praktisk funktion. 

 

Samtliga företag utnyttjade möjligheten att bidra till en förstärkning av upplevelsen 

genom att ge deltagarna fysiska ting som kan fungera som minnesförstärkare. Detta 

gav uttryck i välkomstgåvor samt presenter och vinster i samband med 

tävlingsmomenten. 

 

Även stimulans av de fem sinnena kunde identifieras i samtliga 3 observationer. 

 

I samtliga evenemang spelade den sociala funktionen en viktig roll i upplevelsen, där 

interaktion mellan berörda parter kunde identifieras. Detta menar vi bekräftar att 

interaktion och den sociala aspekten är en relevant tillökning av analysen. 
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7. Slutsats 

Syftet med detta kapitel är att presentera resultatet av vår undersökning. Vi redogör 

för vårt kunskapsmässiga bidrag samt reflekterar över hur detta påverkar det 

teoretiska område undersökningen syftar till. Avslutningsvis presenteras vad vi anser 

vara intressanta möjligheter till fortsatta studier. 

 

Som nämnts i början av uppsatsen kretsar vårt ämne kring två teoretiska fält, 

upplevelseekonomin samt event marketing. Inom båda teoretiska fälten är 

upplevelsen ett centralt begrepp, där upplevelsen inom upplevelseekonomin är ett 

relativt beforskat ämne och befintliga teorier kan ses som allmänt accepterade. Efter 

studier av de två teoretiska fälten fann vi att upplevelsen som begrepp inom event 

marketing inte är mer utrett än att det benämns som en viktig funktion för att stärka 

ett budskap vid ett möte. Därför ansåg vi det vara av vikt att öka förståelsen för 

upplevelsen vid event marketing genom att undersöka tillämpligheten av 

upplevelseekonomins teorier. Detta gjordes för att se om dessa teorier kan användas 

för att utveckla kunskapen om upplevelsen vid event marketing. 

 

För genomförandet av detta har vi deltagit som observatörer vid evenemang 

anordnade av tre olika företag. Gemensamt för samtliga evenemang är att de var av 

inbjudande karaktär och riktade mot befintliga kunder samt genomfördes i södra 

Sverige under våren 2004. Evenemangen har av företagen arrangerats tillsammans 

med samma bakomliggande promotionföretag. Materialet som samlats in genom 

observationerna har analyserats i syfte att undersöka om element ur 

upplevelseekonomins teorier står att finna i upplevelsen vid ett evenemang. 

 

Upplevelsens dimensioner, vilka är grad av deltagande och relation till omgivningen, 

kan identifieras vid event marketing. Detta kan öka förståelsen för vilken typ av 

upplevelse som äger rum i ett specifikt sammanhang och till vilken grad deltagarna 

engageras i upplevelsen. Den enklaste formen av engagemang som beskrivs av 

Mossberg är inte förekommande vid event marketing. Deltagaren är aldrig enbart 

mentalt närvarande då event marketing förutsätter ett möte, vilket gör att deltagaren 

minst är mentalt och fysiskt närvarande.  
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Undersökningen resulterade även i en utökning av upplevelsetyperna vilken vi 

benämner aktiv underhållning och innebär en aktiv form av underhållning i en 

naturlig miljö. Ett exempel när denna upplevelsetyp kan identifieras är vid fisket i 

Mörrumsån, där deltagarna är aktiva i en naturlig miljö med aktiviteter som vi anser 

vara av underhållande karaktär.  

 

Det faktum att upplevelserummet och symbolism kan identifieras i evenemangen 

innebär att en djupare förståelse av upplevelsens miljö kan uppnås samt en insikt i de 

små detaljernas betydelse för upplevelsens helhet. Upplevelserummets utformning 

och symbolism medför en möjlighet till förstärkning av ett evenemangs tematisering.  

 

Undersökningen indikerar att evenemangets tema inte nödvändigtvis behöver vara i 

linje med företagets övriga verksamhet utan kan byggas kring en fristående aktivitet 

bortom företagets verksamma område. En anledning till detta som vi ser det är att få 

företag har verksamheter som direkt kan omvandlas till en aktivitet. Ett exempel på 

detta är företag 3:s evenemang med golf som central aktivitet, trots att företagets 

verksamhet inte har någon uppenbar anknytning till aktiviteten. Vid de tillfällen då 

ett företags verksamhet inte har direkt samband med evenemangets huvudsakliga 

tema är det möjligt att utforma evenemanget efter två teman, där det ena kretsar kring 

aktiviteten och det andra kring företaget. Här kan man till exempel i evenemang 3 se 

att vissa moment, som till exempel föreläsningen, helt är knutet till företaget och 

lämnar golftemat. Bland de temastärkande faktorerna i detta evenemang kan det 

tolkas som att vissa faktorer är ämnade att stärka golftemat, medan andra primärt 

stärker företagstemat. 

 

Undersökningen antyder även att den vanligaste orsaken till att upplevelsen störs är 

att den mänskliga faktorn felar, både från deltagares samt från arrangörers sida. 

 

En i evenemangen återkommande och temastärkande faktor är måltiderna. Mat kan 

användas som temastärkare samtidigt som det stimulerar alla de fem sinnena och 

således är en möjlighet att stärka upplevelsen. Undersökningen visar även att 

souvenirer och fysiska minnen kan användas som minnesförstärkare även till 

upplevelsen vid event marketing.  
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Gemensamt för samtliga evenemang var den tydliga interaktionen, dels mellan 

deltagarna men även interaktionen mellan deltagarna och företagsrepresentanterna. 

Ett möjligt sätt att underlätta interaktionen är att förse samtliga evenemangets 

deltagare, inklusive arrangörer, med namnlappar. Att dela upp deltagare i lag kan 

vara ett annat sätt att effektivt öka interaktionen mellan deltagare inom laget. Genom 

att låta företagets representanter delta i aktiviteterna ökar möjligheten till interaktion 

mellan deltagare och företag.  

 

De teorier som används i undersökningen, som författats i sammanhanget 

upplevelseekonomi, kan användas för att öka förståelsen för upplevelsen vid event 

marketing. Genom att tillföra upplevelseekonomins teorier till upplevelsebegreppet 

inom event marketing som ämne, anser vi oss bidra till en mer nyanserad 

begreppsapparat och således en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing.   

 

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att kopplingen mellan upplevelseekonomin och event marketing är ett 

område som med fördel skulle kunna undersökas vidare. Vad vi visat med vår studie 

är att förståelsen för upplevelsen vid event marketing kan ökas med hjälp av teorier 

från upplevelseekonomin. Således vore det intressant att i en undersökning fokusera 

på skillnaderna mellan upplevelsen som produkt och upplevelsen som medel för 

marknadsföring i syfte att ytterligare öka förståelsen för vad upplevelsen innebär vid 

event marketing. 

 

Vi tycker det skulle vara intressant att undersöka hur företag som använder sig av 

event marketing gör för att både tillfredsställa sitt behov av marknadsföring och 

deltagarnas förväntan på upplevelser i samma evenemang.  Ett evenemang som 

skapas för att marknadsföra en produkt eller företag har som ju som syfte att 

förmedla ett budskap till evenemangets deltagare samtidigt som deltagarnas 

förväntningar på upplevelsen måste uppfyllas. Detta innebär att företagets budskap 

på något sätt måste kommuniceras till deltagaren under tiden att upplevelsen äger 

rum, men som både teori och empiri visar är upplevelsen och även temat känsliga 

fenomen som lätt störs. Skulle detta innebära att budskapet kan bli ett 

upplevelsestörande moment om marknadsföringssyftet med ett evenemang blir för 

tydlig? 



 
 

  66 

8. Källförteckning 
 
Böcker 
 
Almquist, K, Engström, M, Olausson, K, 2000, Blandade upplevelser, KK-stiftelsen, 
Stockholm 
 
Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, 1994, Tolkning och reflektion – Vetenskaps filosofi 
och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Andersen, E, Schwencke, E, 1998, Projektarbete – En vägledning för studenter, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Behrer, M, Larsson, Å, 1998, Event marketing – Att använda evenemang som 
strategisk resurs i marknadsföringen, IHM Förlag AB, Göteborg 
 
Grönkvist, Uno, 2000, Sponsring & event markering, Björn Lundèn Information AB, 
Näsviken 
 
Jensen, Rolf, 1999, The Dream Society, McGraw-Hill 
 
Lekvall, P, Wahlbin, C, 1993, Information för marknadsföringsbeslut, IHM Förlag 
AB, Göteborg 
 
Mossberg, Lena, 2001, Upplevelser och marknadsföring, Studentlitteratur, Lund 
 
Mossberg, Lena, 2003, Att skapa upplevelser – Från Ok till Wow!, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Mårtensson, R., 1994, Marknadskommunikation, Studentlitteratur, Lund 
 
O’Dell, Tom, 2002, Upplevelsens materialitet, Studentlitteratur, Lund 
 
Pine, B.Joseph II, Gilmore, James H., 1999, The experience economy – Work is 
theatre & every business is a stage, Harvard Business School Press 
 
Saunders, M, Lewis, P, Thornhill, A, 2003, Research methods for business students, 
Prentice Hall, England  
 
Wahlström, Bengt, 2002, Guide till upplevelsesamhället – Från musik & museer till 
sushi & Spa, SNS-förlag, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  67 

Artiklar  
 
Erdogan, Zafer B., 1999, Celebrity Endorsement, Journal of Marketing Management, 
Vol.15, no.4, pp.291-314 
 
Pine, B.Joseph II, Gilmore, James H.,1998, Welcome to the Experience Economy 
Harvard Business Review, 1 July 
 
Pine, B.Joseph II, Gilmore, James H, 2000, Satisfaction, sacrifice, surprise: three 
small steps create one giant leap into the experience economy, Strategy & 
Leadership, vol. 28, no.1,  
 
Schreiber, Alfred L. , Lenson, Barry, 1994 – Lifestyle & Event Marketing – Building 
the new customer partnership, McGraw-Hill Inc. 
 
Schmitt, Berndt, 1999, Experimental marketing, Journal of Marketing Management, 
Vol.15, pp.53-67 
 
Zarem, Jane E., 2000, Experience Marketing – New name for an old game?, Folio: 
The Magazine for Magazine Management, Vol.1, no.3, pp.28-32 
 
Uppsatser 
 
Behrer, M, Larsson, Å, 1997, Event marketing – En ny ansats till 
marknadskommunikation, Stockholms Universitet, Stockholm 
 
Eriksson, J, Hjälmsson, A, 2000, Event marketing as a Promotional tool, Luleå 
tekniska högskola, Luleå 
 
Kangas, S. & Uller, E. (1999), Event marketing – Flexibel kommunikationsbas för 
marknadsföring, Linköpings Universitet, EKI  
 
Internet 
 
www.kraftkallan.se 
 

 


