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Sammanfattning 
 
Titel:  Tro vad du vill, men relevant är det  

Hur företag inom handel använder Event Marketing 
 
Nivå:       Kandidatuppsats på Magisterprogrammet i Service Management,  

Lunds Universitet, Campus Helsingborg. 
 
Författare:     Viktoria Bruce, Kelly Butler och Åsa Höglund. 
 
Handledare:    Cecilia Fredriksson och Gustaf Kastberg. 
 
Problem och syfte:  Företag inom handel är underrepresenterade i litteratur kring Event 

Marketing. Kommunikationsverktyget som erbjuder interaktion 
tilltalar dagens upplevelsesökande konsumenter. Event Marketing 
som verktyg är i sin tur underrepresenterat inom Brand 
Management. På grund av Event Marketings aktualitet i dagens 
samhälle borde det teoretiska gapet studeras. Uppsatsens syfte var 
således att undersöka hur företag inom handel använder Event 
Marketing för att framhålla och stärka sitt varumärke, detta med 
hjälp av följande frågeställningar: Hur motiverar företag inom 
handel användande av EM? Hur arbetar företag inom handel med 
att säkerställa att EM får en positiv inverkan på varumärket? Vilka 
särdrag kan identifieras, inom användandet av EM, för företag 
inom handel? 

 
Metod:  Undersökningen genomfördes med ett arbetssätt liknande det 

abduktiva genom öppna kvalitativa intervjuer med tre företag inom 
handel samt tre eventbyråer. Empirin har sedan satts i relation till 
teori samt analyserats genom meningstolkning 

 
Slutsatser:  Företag inom handel använder Event Marketing som en 

försäljningskanal, alternativt upplevelsearena för varumärket, med 
avsikt att skapa varumärkesambassadörer. För att säkerställa 
varumärkets presentation är intern marknadsföring samt through-
the-line av stor vikt. Vidare har handelns särdrag identifierats, vilka 
är valet av vad som ska belysas i användandet av kanalen, produkt 
eller varumärke, samt vikten av relevans för eventets effekt. 

 
Nyckelord:  Handel, Event Marketing, relevans, through-the-line-

marknadsföring, varumärkesambassadörer och Brand Management. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras problematiken kring uppsatsens ämnesområde samt av tidigare 
forskning, vilket leder fram till uppsatsens syfte och fokus. Efter en redogörelse av uppsatsens disposition 
följer en presentation av de empiriska källorna. 
 

1.1 Problemformulering 

Vill du hoppa fallskärm? Simma bland delfiner? Åka skidor i öknen? Som medlem i 

västvärldens upplevelsesamhälle svarar du troligtvis ja på dessa frågor. Vi har sedan länge 

frångått drömmen om mat och tak över huvudet, våra behov är idag av allt högre 

komplexitet. I strävan efter självförverkligande, den högsta nivån i behovshierarkin, ställer 

vi allt högre krav på innehållet i vår vardag.1 Vi söker minnen att bära med oss, vilket 

bidragit till en ökad fokus på det emotionella. Pine och Gilmore, författare och 

ledarskapskonsulter, förklarar dagens samhälle med: ”While commodities are fungible, 

goods tangible, services intangible, and experiences memorable, transformation are 

effectual.”2 De menar att konsumenterna söker efter ett värde som påverkar dem och 

efterlämnar en effekt.  

 

Konsumenternas modifierade behov påverkar företagens erbjudande. Det blir allt viktigare 

att tillhandahålla upplevelser i, eller som ett komplement till, produkter och tjänster3. 

Företag säljer inte längre bara produkter och tjänster utan ett helhetserbjudande, där 

varumärkets kringliggande värden får allt större betydelse4. Det krävs ett gediget arbete att 

knyta tilltalande värden till sitt varumärke, varför Brand Management får allt större plats i 

rampljuset5. I arbetet med att skapa en stark image av ett varumärke vilar ett stort ansvar på 

marknadsföringen6. Marknadsföringens fokus går från att kortsiktigt skapa säljtoppar till 

att långsiktigt skapa relationer till märket7. Ett sätt att skapa relationer till varumärket är 

                                                 
1 Behrer, Mattias & Larsson, Åsa. (1998). Event Marketing. Att använda evenemang som strategisk resurs i 
marknadsföringen. Göteborg: IHM Förlag AB. S. 45. 
2 Pine, B. Joseph II & Gilmore, James H. (1999). The Experience Economy. Work is Theatre & Every 
Business a Stage. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. S. 171. 
3 ibid. S. 15-16. 
4 Mossberg, Lena. (2001). Upplevelser och marknadsföring. Göteborg: DokuSys i Göteborg AB. S. 14, 160. 
5 Duncan, Tom & Moriarty, Sandra. (1997). Driving brand value. Using Integrated Marketing to Manage 
Profitable Stakeholder Relationships. New York: McGraw Hill. S. 8-10. 
6 Kapferer, Jean-Noël. (1997). Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long 
Term. 2nd edition. London: Kogan Page Limited. S. 153. 
7 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 41-44. 
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genom Event Marketing (EM), vilket som namnet antyder innebär att ett företag 

marknadsför sig via ett event8.  

 

Inom Brand Management påträffas flertalet marknadsföringsverktyg, dock finns en klar 

underrepresentation av EM9. Verktyget tar tillvara på dagens upplevelsesökande genom att 

för konsumenten skapa tillfällen för interaktion samt för att uppleva och bygga en relation 

med varumärket10. EM framhålls framförallt inom turismnäringen som ett verktyg för att 

positionera en destination11. Företag inom handel sammankopplas däremot sällan med 

verktyget. För denna miljö framhålls, i litteraturen, främst massmedia som 

kommunikationskanal12. Inom branschen finns dock behovet av mediet: 
 
I ett medielandskap idag, där bruset är enormt och chansen att bryta igenom med en TV-
kampanj eller en utomhuskampanj är svårt och kräver otroliga pengar, så är Event Marketing, 
om det görs rätt, ett extremt effektivt sätt att skapa ett avtryck hos en konsument och verkligen 
kunna påverka.13 

 

Underrepresentationen betyder alltså inte att företag inom handel inte använder EM som en 

del i sin marknadsföring, varför branschens användande av verktyget borde innefattas i 

teorin.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovan nämnda problembeskrivning är uppsatsens syfte att undersöka 

hur företag inom handel använder Event Marketing för att framhålla och stärka sitt 

varumärke. Detta genom att diskutera och besvara följande frågeställningar:  

- Hur motiverar företag inom handel användande av Event Marketing? 

                                                 
8 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 18, 106, 112-114. 
9 T.ex. i Duncan, T. & Moriarty, S. (1997).  finns endast ett stycke på en halv sida om EM och sponsring. S. 
203. Vidare nämns EM ej i Kapferer, Jean-Noël. (2004). Strategic Brand Management. Creating and 
Sustaining Brand Equity Long Term. 3nd edition. London: Kogan Page Limited. eller i Riezebos, Rik. (2003). 
Brand Management. A Theoretical and Practical Approach. Essex: Pearson Education Limited.   
10 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 133-140. 
11 Getz, Donald. (1997). Event Management & Event Tourism. New York: Cognizant Communication 
Corporation.  
12 I McGoldrick, Peter. (2002). Retail Marketing. 2nd edition. Berkshire: McGraw-Hill. berörs event endast i 
någon rad, trots att boken behandlar hur företag inom handel kan stärka sitt varumärke och öka sin 
försäljning. S. 423. I Goldblatt, Jeff. (1997). Special Events. Best Practices in Modern Event Management. 
2nd edition. Canada: John Wiley & Sons, Inc.  presenteras handeln (produktlansering) endast på knappt en 
sida, medan resterande del av boken handlar om större evenemang på destinationer. S. 239.  
13 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
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- Hur arbetar företag inom handel med att säkerställa att Event Marketing får en 

positiv inverkan på varumärket? 

- Vilka särdrag kan identifieras, inom användandet av Event Marketing, för företag 

inom handel?  

 

1.2.1 Fokus  

Med uppsatsens syfte som utgångspunkt syftar fortsättningsvis begreppet företag på 

företag inom handel. Det handeln har, som företag inom många andra branscher inte har, är 

en påtaglig produkt varför produkt i uppsatsens diskussioner kring handel syftar på den 

påtagliga produkten. Uppsatsens inlägg i den teoretiska diskussionen är på företagsnivå.  

 

Vidare kommer tre företag inom eventproduktion och tre företag inom handel som 

använder EM att undersökas. Även då företagen är globalt erkända, använder dem EM på 

en regional marknad14. Uppsatsen kommer därför att fokusera på deras arbete på denna 

nivå.  

 

1.3 Disposition 

 
         Figur 1: Disposition 
 

Modellen illustrerar hur undersökningen skett i enlighet med det metodologiska abduktiva 

arbetssättet. Även om uppsatsen inte följer undersökningens gång visar modellen på hur vi 
                                                 
14 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13.; Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. 
Intervju 2008-05-07.; Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
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rört oss mellan de blå fälten, mellan teori och empiri. Uppsatsens tar sina första steg i den 

inledande delen, där problemformuleringen presenteras. I den teoretiska förstudien 

lokaliserade vi en underrepresentation i teorin, handelsföretags användande av EM, som vi 

hade för avsikt att minska vilket klargörs i uppsatsens syfte. Vidare presenteras de 

empiriska källorna för att i nästa steg gå in i metoden, där undersökningens 

tillvägagångssätt redogörs för. Sedan presenteras undersökningens utgångspunkter i den 

teoretiska positioneringen. I följande analys presenteras empirin samt tolkas och analyseras 

i förhållande till teorin. Det sista steget går in i den avslutande delen, där vi drar slutsatser 

och återknyter till uppsatsens syfte. Vidare lämnas uppsatsens bidrag till den teoretiska 

diskussionen. 

 

1.4 Presentation av empiriska källor 

Mia Jorpes är en av grundarna till eventbyrån Subito. Innan Jorpes karriär på Subito 

arbetade hon för kända festfixare. Subito arbetar inte med event som en 

marknadsföringskanal utan anordnar events, vanligen med kända personligheter för att 

skapa uppmärksamhet i press och TV.15 Om vi hade vetat att byrån inte arbetar med event 

som marknadsföringsverktyg hade vi troligtvis inte sökt upp den. Missvisningen har dock 

bidragit till en inblick i branschen som vi annars eventuellt gått miste om. Intervjun med 

Jorpes ägde rum måndagen den 28 april 2008 på Subitos kontor i centrala Stockholm.  

 

Andreas Thorberg är grundare till eventbyrån BXP AB och delägare i moderföretaget 

Mannerfeldt Group AB. Thorberg startade BXP, efter en lång karriär på olika eventbyråer, 

då han såg behovet av en närmre kontakt med slutkunden. På frivillig basis sitter han med i 

en utbildningskommitté för eventutbildningen i Åre för att kunna påverka vad studenterna 

lär sig och för att säkerställa att de får en nationell snarare än regional kunskap om ämnet. 

BXP har nära kontakt med det producerande moderbolaget Mannerfeldt som skapar de 

fysiska produkter som används vid event, så som skyltar och väggar. Thorberg konstaterar 

att närheten är en av byråns starkaste konkurrensfördelar, då det ger dem möjligheter att 

direkt ta fram prototyper och låta kunderna delta i processen.16 Intervjun ägde rum i 

företagens gemensamma lokal i Järfälla utanför Stockholm tisdagen den 29 april 2008.  

                                                 
15 Jorpes, Mia. Subito. Intervju 2008-04-28. 
16 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
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Tomas Stålmarck arbetar på mediebyrån Mediaedge:cia (MEC). Han är ansvarig och 

strateg för event- och instore marketing på eventavdelningen MEC Access. MEC är en av 

Sveriges första och största mediabyråer och en del av koncernen Group M med flertalet 

reklam- och mediebyråer. Byråns mål är att hjälpa företag att lokalisera deras målgrupp i 

tid och rum samt att därefter rekommendera rätt kanal för att kommunicera med denna. 

MEC är uppbyggt av avdelningar vilka representerar de olika mediekanalerna. 

Avdelningarnas kunder är i huvudsak MEC:s kundansvariga, vilka de måste övertyga om 

att deras kanal är den bästa för kunden i fråga.17 Intervjun ägde rum på en uteservering i 

centrala Stockholm, ett stenkast från företagets kontor, fredagen den 9 maj 2008. 

Stålmarck valde plats för intervjun och för att han skulle vara bekväm godtog vi förslaget, 

även om det resulterat i att ljudupptagningen blivit något lidande. För att kompensera 

denna brist fördes vid intervjun noggrannare anteckningar. 

 

Martin Lundmark arbetar sedan mars 2008 som Brand Manager på Wasabröd AB där han 

fått anställning efter att slutgjort sin utbildning i industriell ekonomi18. Wasabröd AB är 

världens största knäckebrödstillverkare och ägs idag av Barillakoncernen19. Varumärkets 

kärnvärden är det svenska, fullkorn och njutning varav fokus för närvarande ligger på att 

förbättra imagen kring det sistnämnda. På lång sikt använder Wasabröd främst massmedia 

för sin marknadsföring, men lägger allt större vikt på marknadsföring, som de ser som 

kortsiktig, i form av EM. Ofta innefattar det sampling, att dela ut produkter, men företaget 

har även event utan produkten. Wasabröd arbetar med byråer som har kompetensen att 

knyta samman budskapen i alla medier, från TV till event.20 Intervjun med Lundmark ägde 

rum måndagen den 28 april 2008 på företagets huvudkontor i centrala Stockholm.  

 

Rocky af Ekenstam Brennicke är PR/Event Manager på Björn Borg AB. Det är en 

nytillsatt tjänst sedan juni 2007, något hon ser som ett tecken på utvecklingen inom 

marknadsföring. Af Ekenstam Brennicke arbetar på företagets huvudkontor, vilket i sin tur 

arbetar mot återförsäljare varav många fristående från företaget.  Företaget säljer främst 

underkläder, men även kläder, skor och accessoarer. De arbetar mycket med sitt varumärke 
                                                 
17 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
18 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
19 Om Wasabröd. Tillgänglig: <http://se.wasa.com/wasa/smpage.fwx?page=2&main=about>. Läst: 2008-05-
02. 
20 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
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och dess tillhörande kärnvärden stylish, sexy, sporty och comfortable. Björn Borgs syfte 

med att använda EM är att få konsumenterna att uppleva varumärket. På grund av 

företagets affärsmodell riktas flertalet av deras event mot återförsäljarna. För att 

sammanlänka all marknadsföring är deras medie- och eventbyrå med i hela processen från 

produktutveckling till lansering.21 Intervjun med af Ekenstam Brennicke ägde rum på 

Björn Borgs huvudkontor i centrala Stockholm tisdagen den 13 maj 2008. 

  

Caroline Eng är marknadskoordinator på Nintendo, Bergsala AB, vilket fungerar som 

nordens huvudkontor tillika agent och distributör åt Nintendo i Sverige. Från 

Europakontoret får de marknadsföringsmaterial samt förslag på hur detta ska användas. 

Nintendo säljer TV-spelskonsoler med tillhörande spel och har under senare år valt att 

bredda sin marknad genom att utveckla spel som tilltalar fler målgrupper, som exempelvis 

Wii Sports och Wii Fit. Nintendo arbetar med EM som ett led i sin försäljning och då 

tanken är att konsumenterna ska få uppleva produkterna är dessa alltid i fokus.22 Intervjun 

ägde rum på kontoret i Kungsbacka onsdagen den 7 maj 2008.  

 

                                                 
21 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
22 Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. Intervju 2008-05-07. 
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2 Metod 
Nu när uppsatsens grund är lagd går detta kapitel vidare till att redogöra för uppsatsens metod. Från 
forskningens startgrop löper kapitlet vidare mot ett val kvalitativ metod och taktiken i denna, varav tolkning 
är en viktig del. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens validitet. 
 

2.1 Startgropen  

Undersökningen påbörjades i en teoristudie kring fälten varumärkesbyggande och EM. 

Inom Brand Management upptäcktes att det finns en svag förankring mellan dessa två 

ämnesområden, samt att företag inom handel är klart underrepresenterade gällande generell 

litteratur kring EM. Utöver litteratur har vi studerat flertalet artiklar och uppsatser för att få 

en uppdaterad bild av ämnesområdet, vilken visade sig vara relativt likartad. Denna ingång 

i undersökningen kan liknas med det metodologiska angreppssättet deduktion. Arbetssättet 

utgår från teori för att sedan studeras i empiriska situationer.23  

 

Med teoretisk förkunskap begav vi oss ut i fältet för att undersöka rådande förhållande. Sex 

kvalitativa intervjuer genomfördes varav tre med eventproducerande bolag och tre med 

starka varumärken inom handel. Den inhämtade empirin användes sedan för att utveckla 

teorin och minska den svaghet som tidigare i studien lokaliserats. Angreppssättet kan 

jämföras med induktion, vilket innebär att empiriskt material prövas i teorin. Att 

kombinera de två angreppssätten är en typ av abduktion, en metod som kopplar samman de 

båda informationskällorna för att utveckla teori.24 Hur undersökningen förenar dessa två 

arbetssätt beskrivs vidare i den teoretiska positioneringen. 

 

Informanterna valdes för att kunna representera ett brett urval av fältet. Inom branschen för 

eventproducenter önskades ett stort välkänt, ett mindre och ett nischat. Den nischade byrån 

BXP valdes för sitt nära samarbete och udda placering jämte det producerande 

moderbolaget och som mindre byrå valdes Subito. Informanten på BXP förmedlade en 

kontakt till en av Sveriges största mediebyråer, MEC, som delvis arbetar med event. 

Vidare stod företag inom handel på tur, där en spridning mellan daglig- och 

sällanköpsvaror önskades. Representanter blev Wasabröd inom kategorin mat, Björn Borg 

                                                 
23 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. S. 23-25. 
24 ibid. S. 23-25. 
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inom kläder och nöjesinriktade Nintendo med TV-konsoler och spel. Spridningen ger en 

större trovärdighet och generaliserbarhet gällande ämnet då den kan tänkas representera 

större delar av branschen.  

 

Intervjuerna genomfördes inom en snäv tidsram då vår fokus ligger på att belysa 

situationen på fältet i nuläget. Att utföra flera undersökningar parallellt i tiden kallas 

tvärsnittsundersökning25. Studier av flera fall kallas komparativ undersökning och används 

för att ge en mer mångfacetterad bild av problemet26. Att se till flera fall som endast visar 

en sida av myntet kan dock i slutändan bli missvisande, varför vi vänt på det och sett både 

till eventproducenter och -användare.  

 

2.2 Kvalitet före kvantitet 

Fältets tillgänglighet är avgörande för val av metod27. För att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte valdes kvalitativa intervjuer då fältet karakteriseras av kunskap som inte kan 

tillgodogöras genom observation eller enkäter. Med undersökningens kvalitativa intervjuer 

öppnades dörrar och informanterna tilläts välja riktningar som genom andra metoder skulle 

ha kunnat bli låsta av vår förkunskap inom området. Risken vid exempelvis enkäter var att 

vi kunde ha låst frågorna kring kunskap vi redan tillägnat oss i den teoretiska förstudien. 

För ett område med teoretisk underrepresentation krävs en metod som uppmuntrar till 

kunskapsgenerering, vilket kvalitativa metoder gör28. Fördelar med en kvalitativ ansats är 

dess flexibilitet samt tolkningsmöjlighet, vilken skapar ett bredare användningsområde29. 

Att tolka empiriskt material ger en möjlighet att läsa mellan raderna. Exempelvis gav en av 

intervjuerna tolkningsmöjlighet i uteblivna svar, där de snarare sågs som ett tecken på 

okunskap än på att frågorna i sig saknade svarsmöjlighet.  

 

Den största kritiken mot kvalitativ forskning är att den anses subjektiv då den till stor del 

bygger på forskarens uppfattning30. Aspers, universitetslektor i sociologi, har en mer 

positiv syn på subjektivism då han menar att det snarare är ett sätt att interagera med 
                                                 
25 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 
Liber AB. S. 50. 
26 Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. S. 69. 
27 Aspers, Patrik. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber AB. S. 79. 
28 ibid. S. 11. 
29 Johannessen, A. & Tufte, P A. (2003). S. 69-74. 
30 Bryman, A. (2001). S. 269-272. 
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informanterna i deras livsvärld samt att ta del av deras tankar31. För att minimera den 

enskilde forskarens subjektivitet används triangulering i uppsatsens metod. Triangulering 

innebär att forskaren angriper fenomenet från fler infallsvinklar för att skapa förtroende för 

undersökningen. I uppsatsen har datatriangulering, metodtriangulering samt 

forskartriangulering använts. Datatriangulering innebär att data insamlas från olika 

källor.32 Till uppsatsen har både empirisk och teoretisk information inhämtats, vilket även 

medför en metodtriangulering. Metodtriangulering innebär att flera metoder används för 

datainsamlingen. Avslutningsvis har en forskartriangulering skett. Med 

forskartriangulering avses att flera forskare tolkar samma material33. Uppsatsgruppen 

består av tre personer, vars subjektivitet tillsammans skapar en bredare tolkningsmöjlighet. 

 

Kvalitativa undersökningar har även fått kritik för att vara svåra att replikera, det vill säga 

göra liknande studier och få samma resultat, samt svåra att dra generaliserande slutsatser 

från34. På grund av att vår undersökning är ett nedslag i tiden skulle resultaten troligtvis bli 

annorlunda om den upprepades, bara från föregående år har exempelvis 

marknadsföringsbudgeten för EM ökat med flera procent. Ansatsen har även anmärkts för 

dess svårighet att utförligt förklara planering och genomförande35. Som en motvikt till 

denna kritik har Kvales undersökningsstruktur använts som en hjälp i att tydliggöra 

processen.  

 

2.3 Taktik i praktik 

Kvale, metodforskare, har tagit fram sju steg som en undersökning går igenom, vilka har 

följts inför och i uppsatsen. Stegen är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering samt rapportering. I planeringsstadiet ingår att strukturera intervjun med en 

intervjuguide.36 Till intervjusituationen valde vi att använda oss av inledande och 

sonderande frågor. Inledande frågor används för att leda in på ämnen intervjuaren önskar 

ha svar på utan att leda informanten i en viss riktning37. Exempel på inledande frågor som 

                                                 
31 Aspers, P. (2007). S. 26-28. 
32 Decrop, Alain. (1999). Triangulation in qualitative tourism research. Tourism Management, Vol 20. S. 
158-159. 
33 ibid. S. 159. 
34 Bryman, A. (2001). S. 269-272. 
35 ibid. S. 269-272. 
36 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S. 85, 122. 
37 ibid. S. 124. 
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använts är hur informanten ser på EM, hur deras varumärke förmedlas och hur de använder 

marknadsföring. Sonderingsfrågor används för att uppmuntra informanten att utveckla ett 

redan berört ämne38. Dessa frågor var snarare om informanterna kunde exemplifiera eller 

vidareutveckla berörda ämnen. Då de flesta informanterna gav fylliga svar som berörde 

flera av intervjuguidens ämnen, användes främst sonderande frågor vilket innebar att 

intervjufrågorna varierade mellan intervjutillfällena. I vissa fall blev vi tvungna att leda 

informanterna i den tematiska riktningen, något vi anser inte påverkade trovärdigheten då 

frågorna inte hänvisade till hur informanterna skulle svara utan snarare till området. 

 

Under intervjusituationen är det viktigt att intervjuaren har vissa kvalifikationer för att få ut 

önskad information39. För att vara väl förberedda läste vi på dessa och valde att lägga 

tyngd på kunnande, öppenhet, förmåga att styra intervjun samt att vara kritiska. Under 

intervjuerna upplevdes öppenhet som det mest relevanta, då vi märkte att ämnen och 

perspektiv som vi inte läst om tidigare uppkom. Exempel på ett begrepp som uppkom 

under intervjuerna var through-the-line, som används inom branschen som ett sätt att se på 

hur marknadskanaler kan integreras. Under den deduktiva förstudien påträffades inte detta 

begrepp, vilket lett till det induktiva efterarbetet då vi med föga resultat sökt efter det i 

teorin.  

 

Det ligger hos forskaren att kunna motivera informanterna att delge kunskapsrik 

information, hon är verktyget i intervjun och den som kan påverka det mänskliga 

samspelet.40 Vi ställer oss kritiska till vår egen förmåga att få det bästa utav intervjuerna, 

då vi har relativt begränsad erfarenhet av att intervjua. Vid en av de sex intervjuerna 

upplevdes en markant skillnad i informantens engagemang och öppenhet. Frågornas 

öppenhet gav utrymme för informanterna att ge bredare svar än vi kunnat ana, medan den 

intervju som vi ställer oss kritiska till hämmades av de öppna frågorna. Mer lämpligt i 

situationen hade varit strukturerade frågor då informanten upplevdes ha ringa kunskap om 

ämnet och skulle ha behövt mer vägledning. Även om informanten inte gav så fylliga svar 

som önskats, gav det en inblick i branschens varierande kunskapsnivå, något övriga 

informanter kommenterat.  

 
                                                 
38 Kvale, S. (1997).  S. 124. 
39 ibid.  S. 138-139. 
40 ibid.  S. 135-136. 
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Intervjuer spelades in för att sedan överföras till skrift. Som förebyggande åtgärd, om 

tekniken skulle svika, antecknade vi under intervjuerna. Transkribering innebär att ändra 

information från tal- till skriftspråk och utformningen varierar efter användningsområde41. 

Då denna endast skulle användas av oss förkortades svaren och gjordes läsbara. Viss 

information avstods från att föras till text då den, för undersökningen, saknade relevans. 

Exempel på information som inte transkriberats är upprepningar, viss bakgrund och 

information som inte direkt går att härleda till ämnet, som till exempel uppdrag utanför 

området. 

 

I analysen har vi valt att använda meningstolkning, vilket diskuteras i kommande avsnitt. 

Vi utgår från förhållningssättet Aspers framhåller då Kvale inte belyser problematiken lika 

ingående.  

 

2.4 Att läsa spelet 

Målet med tolkning är att genom förståelse skapa förklaringar. Förståelse skapas genom 

tolkning av mening och grundas i forskarens förförståelse som finns i formerna teoretisk 

förståelse samt vardagsförståelse, vilken baseras på forskarens sociala kontext.42 Att 

uppskatta en idrott i vilken du inte förstår reglerna är som att tolka en situation utan 

förförståelse. Förförståelsen kan innebära att vissa fenomen tas för givet och förbises och 

andra läses för mycket in i och överteoretiseras.43 För att undvika denna risk valde vi att i 

intervjuerna använda öppna frågor för att inte hämma informanterna att delge omfångsrik 

information.  

 

Den kvalitativa metoden bygger på forskarens subjektiva tolkning likväl som 

informantens. Forskarens tolkning bygger på tre olika perspektiv; samhällsvetenskapligt, 

dubbeltolkning samt teoretiskt. Med dubbeltolkning avses forskarens tolkning av 

informantens tolkning.44 Exempelvis uttryckte Lundmark på Wasabröd sitt missnöje med 

eventbyråerna och menar att det finns många oprofessionella aktörer. Oprofessionaliteten 

han nämner tolkar vi efter andra intervjuer snarare som okunskap bland byråerna. Tolkning 

                                                 
41 Kvale, S. (1997). S. 152, 156. 
42 Aspers, P. (2007). S. 33-36. 
43 ibid. S. 33-36. 
44 Bryman, A. (2001). S. 29. 
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handlar om att sätta sig in i informantens livsvärld och förstå dennes situation. Vid 

tolkning utgår man från första personens auktoritet, vilket innebär att den som intervjuas 

vet vad hon tänker. Det finns en risk i att ifrågasätta den intervjuade, då det kan leda 

tillbaka till forskarens förförståelse och åsikter.45 Det är då lätt att bli domare istället för 

åskådare.  

De intervjuades uttalanden är första ordningens konstruktioner, som forskaren 

kategoriserar i andra ordningen. Andra ordningens konstruktioner görs antingen utifrån att 

använda något av empirins begrepp eller låna från teorin.46 Vi har valt att använda oss av 

båda typerna av kategoriseringar, exempelvis har informanterna tryckt hårt på begrepp som 

relevans, varumärkesambassadörer och through-the-line, som valts att användas då de 

representerar empirin väl. Begrepp kopplade till through-the-line är above- och below-the-

line som används som andra ordningens konstruktioner för att gruppera informanternas 

uttalanden om marknadsföringsverktyg inom dessa kategorier. Andra förklaringar har i 

andra ordningens konstruktion benämnts med teorins vedertagna begrepp, som word-of-

mouth. Tolkning och förklaring handlar om att göra något okänt till något känt och 

förståeligt. I praktiken innebär det att sammanfatta den empiriska informationen under 

gemensamma begrepp som beskrivs och sätts i ett sammanhang.47  Genomgående används 

även metaforer och exempel för att skapa en mental likväl som känslomässig bild av ämnet 

och förhoppningsvis göra det komplicerade mer lättförståeligt för uppsatsens läsare.  

 

2.5 Validering 

Validering innebär att se till huruvida undersökningen är giltig, om det som avsetts mätas 

har mätts48. Uppsatsens syfte, vilket grundas på den initiala litteraturstudien, var att 

undersöka hur företag inom handel använder EM för att framhålla och stärka sitt 

varumärke. För att kunna tillgodogöra sig den kunskap som behövdes för att besvara syftet 

valdes kvalitativa intervjuer som metod. Urvalet av informanter kan tack vare dess bredd 

ses som representanter för branschen och på våra öppna frågor gav de målande svar. 

Forskningsfrågan har besvarats genom tolkning av empiri i förhållande till teori, varför 

uppsatsen anses ha hög validitet.  

                                                 
45 Aspers, P. (2007). S. 40. 
46 Aspers, P. (2007).S. 41-43. 
47 ibid.S. 52. 
48 Kvale, S. (1997). S. 215. 
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Uppsatsens bidrag är kunskap om ett visst område som tidigare inte funnits representerat i 

den teoretiska diskussionen. Genom ett bidrag som utvecklar teorin anses en uppsats ha 

vetenskaplig kvalitet49.  

                                                 
49 Aspers, P. (2007).S. 215-216. 
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3 Teoretisk positionering 
Ovan har undersökningens bakgrund och metod presenterats. Detta kapitel återkopplar till valet av 
angreppssätt som presenteras i metodens startgrop då teorins och empirins förhållanden klargörs. Här 
presenteras även teoretiska ämnesområden i stort, i analysen används dess delar och djup mot empirin för 
diskussion. 
 

3.1 Teori möter verklighet 

Som tidigare beskrivits grundandes uppsatsen på en teoristudie inom området. Den 

empiriska undersökningen som sedan genomfördes hade sin utgångspunkt i denna studie, 

vilken innefattade teorier kring varumärken50, Brand Management51, marknadsföring52 och 

EM53.  

 

3.1.1 Varumärken 

Varumärken har uppkommit för att skydda producenter från stöld av sina varor och har 

även en funktion i att markera ursprung, vilket skapar ett värde i konsumenternas ögon54. 

Utöver ursprung använder företag sig av andra attribut för att skapa positiva bilder hos 

konsumenterna, som till exempel kvalitet55. Idag definieras varumärke av American 

Marketing Association enligt följande: 
 
A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service 
as distinct from those of other sellers. /---/ A brand may identify one item, a family of items, or 
all items of that seller.56 

 

Definitionen har fått kritik av Grönroos, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring, 

då den förutsätter att konsumenten har samma bild av ett varumärke som företaget bakom 

detta. Bilden av ett varumärke som företag önskar skapa benämns som varumärkets profil. 

Företagets arbete med sin profil bör inrikta sig på att påverka konsumenten genom att 

parallellt arbeta med erbjudandet likväl som attribut till varumärket.57 McGoldrick, 

                                                 
50 T.ex. Duncan, T. & Moriarty, S. (1997).; Mossberg, L. (2001).; Grönroos, Christian. (2002). Service 
Management och marknadsföring – en CRM ansats. Malmö: Liber Ekonomi. 
51 T.ex. Riezebos, R. (2003).; Kapferer, J-N. (2004).  
52 T.ex. Dahlén, Micael. (2003). Marknadsförarens nya regelbok – varumärken, reklam och media i nytt ljus. 
Malmö: Liber Ekonomi.; Mossberg, L. (2001).; McGoldrick, P. (2002).  
53 T.ex. Behrer, M. & Larsson, Å. (1998).; Duncan, T. & Moriarty, S. (1997).; Getz, D. (1997).  
54 Kapferer, J-N. (2004). S. 11. 
55 Riezebos, R. (2003). S. 41-44. 
56 Brand. Tillgänglig: <http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view329.php>. Läst: 2008-05-05.  
57 Grönroos, C. (2002). S. 316-318. 
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professor i retailing, menar att företags bild sällan är den samma som konsumenternas och 

beroende på hur denna skillnad ter sig finns olika sätt att arbeta för att minska gapet58. Likt 

McGoldrick lyfter Grönroos fram att konsumentens uppfattning av ett varumärke, dess 

image, fungerar som ett filter som förmildrar eller förstärker hennes upplevelse av 

erbjudandet som är förknippat med varumärket. I diskussioner kring varumärkes styrka är 

det vanligen dess image, dess ställning jämte andra varumärken i konsumenternas 

tankevärld, som avses. En image skapas genom konsumentens tidigare upplevelser av 

varumärket, företagets marknadsföring samt word-of-mouth, vilket är bekantas delgivna 

erfarenheter av varumärket. Grönroos perspektiv skiljer sig något från McGoldricks då han 

menar att trots företags alla försök att påverka konsumenten är det ändå denne som i 

slutändan bestämmer vad de tar till sig. Han framhåller relationsskapandet som en viktig 

faktor för att kunna skapa lojala kunder och därigenom en relativt samstämmig profil och 

image.59 Vi utgår från att arbetet bakom varumärket måste göras av företaget för att 

konsumenten ska ha något att uppleva och ha en uppfattning om. Självklart är det sedan 

upp till konsumenterna att välja vad de tar till sig.  

 

Varumärket ger produkten mening och definierar dess identitet60. Preferenser bland 

varumärken ligger ofta till grund i konsumentens självuppfattning, denne köper 

varumärken vars image är i symbios med den egna identiteten61. Genom att koppla ett 

varumärke till opåtagliga attribut skapas värde för konsumenten och motverkar 

substituering, att konsumenten väljer ett konkurrerande företag. För produkter blir det allt 

viktigare att tillskriva dess varumärke värden, egenskaper och attribut för att kunna vara 

attraktiva idag.62  

 

3.1.2 Brand Management 
Branding means much more than just giving a brand name and signalling to the outside world 
that such a product or service has been stamped with the mark and imprint of an organisation. 
It requires a corporate long-term involvement, a high level of resources and skills.63 

 

                                                 
58 McGoldrick, P. (2002). S. 181-183.   
59 Grönroos, C. (2002). S. 190, 317-318, 325-327. 
60 Kapferer, J-N. (1997). S. 17. 
61 McGoldrick, P. (2002). S. 190. 
62 Kapferer, J-N. (2004). S. 61-62. 
63 ibid. S. 33. 
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Citatet belyser det komplexa arbetet kring ett varumärke. Innan ett företag lanserar sitt 

varumärkes budskap hos konsumenterna krävs att det är väl definierat och förankrat 

internt64. Intern marknadsföring är grunden för att bygga ett varumärke som på lång sikt 

kan bli framgångsrikt. Begreppet innebär att företaget behandlar sina anställda som kunder 

och arbetar för att sälja in varumärket hos dem.65 Kotler, professor i marknadsföring, 

framhåller liknande resonemang då han betonar vikten av att företag måste ta fram 

värderingar som sedan de anställda utbildas i. När detta är gjort kan personalen 

bemyndigas i vetskapen om att de kommer att leva med varumärket.66  

 

Ett företags identitet blir bäst förankrad om den grundas i en klar positioneringsplan67. Att 

positionera ett varumärke innebär att framhäva dess utstående attribut i förhållande till dess 

konkurrenter för att som tidigare nämnts motverka substituering. Genom denna 

differentiering vill företaget skapa en klar distinktion i konsumenternas tankevärld.68 Därav 

är det inom Brand Management av stor vikt att placera varumärket top-of-mind, det vill 

säga vara det första konsumenten tänker på inom en viss kategori av produkter eller 

varumärken69.  

 

Kapferer, professor i marknadsstrategi, poängterar att företag på regelbunden basis bör 

fråga sig själva om varumärkets värden fortfarande är värden för dagens konsumenter. 

Samtidigt som han menar att det är viktigt att lyssna på marknaden och anpassa sig, är det 

är av lika stor vikt att uppvisa en kontinuitet i sitt varumärke. Således är det nödvändigt att 

behålla vissa värden som konsumenterna kan associera till företaget, samtidigt som 

varumärket justeras och ompositioneras, för att bli långvarig på en föränderlig marknad.70  

 

Enligt McGoldrick krävs det att företag, innan de påbörjar sin positionering, segmenterar 

marknaden och identifierar relativt homogena grupper som representerar den del av 

marknaden de vill tilltala71. Behrer och Larsson, civilekonomer med inriktning på 

                                                 
64 ibid. S. 95. 
65 Grönroos, C. (2002). S. 366-368. 
66 Kotler, Philip. (2004). Marknadsföringens tio dödssynder (signaler och lösningar). Sundbyberg: Pagina 
Förlags AB/Optimal Förlag. S. 39, 42. 
67 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 25. 
68 Kapferer, J-N. (2004). S. 99-100. 
69 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 200.; Dahlén, M. (2003). S. 22.;  Kapferer, J-N. (2004). S. 159. 
70 Kapferer, J-N. (2004).  S. 217-219, 227. Jmf. Dahlén, M. (2003). S. 55. 
71 McGoldrick, P. (2002). S. 170.; Getz, D. (1997). S. 259-260. 
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marknadsföring, anser emellertid att synsättet är något förlegat. De menar att det är möjligt 

att segmentera men inte att sätta samman en målgrupp med homogen grund. De hävdar att 

detta har medfört komplikationer för företag då det blir svårare att rikta sin 

marknadsföring.72  

 

Litteraturen skiljer på Brand Management för nya respektive befintliga varumärken. För 

nya varumärken ligger fokus på att tillägga attribut, positionera sig och arbeta fram en 

genomgående strategi för hur det ska nå konsumenterna samt slå igenom på marknaden. 

För befintliga varumärken handlar det istället om att tillägga värde till sitt erbjudande och 

varumärke samt att skapa inträdesbarriärer för att skydda sin position på marknaden.73 

Dahlén, doktor i marknadskommunikation, menar att fördelen med ett befintligt och 

välkänt varumärke är att företag i den externa marknadsföringen kan framhålla helt andra 

värderingar för att skapa konfusion kring varumärket, vilket gör det intressant och får 

kunderna att vilja fortsätta sin relation med det74. Kapferer motsätter sig Dahléns 

diskussion och menar att all marknadskommunikation måste styras i samma riktning75. 

 

3.1.3 Marknadsföring 

Marknadsföring har, enligt Grönroos, beskrivits som både en filosofi och ett hantverk. 

Ligger fokus på marknadsföringens verktyg ses marknadsföring som ett hantverk. Han 

menar att marknadsföringen måste betraktas i ett mycket större sammanhang. 

Marknadsföring är utöver metoder att kommunicera med konsumenterna även ett sätt att 

tänka i och organisera företaget.76 Denna del av marknadsföringen har behandlats i 

ovanstående avsnitt.  

 

Redskapet marknadsföring är den externa kommunikation som konsumenterna möter77. 80 

% av svenskarna tar del av reklambudskap i massmedia dagligen78. Styrkor med 

marknadsföring i massmedier är att det skapar kännedom om och underhåller varumärket. 

                                                 
72 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 63. 
73 Kapferer, J-N. (2004). Kap. 7, 9. 
74 Dahlén, M. (2003). Regel 2.  
75 Kapferer, J-N. (2004). S. 222. 
76 Grönroos, C. (2002). S. 260-262. 
77 ibid. S. 262. 
78 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart. (2007). Massmedier. En bok om press, radio & TV. Åttonde upplagan. 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. S. 11. 
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I dagens mediebrus har konsumenterna lärt sig att stänga ute denna typ av budskap. För att 

nå fram med sitt budskap kan företag istället använda PR, sponsring och event. PR anses 

vara en av de mest pålitliga kanalerna i mediebruset, då det har förmågan att kommunicera 

budskap som företagen inte själva kan göra genom traditionell marknadsföring.79 För att få 

en bra effekt måste sponsring ske med tydlig koppling för konsumenterna80. Det räcker 

inte att endast dra ett stort antal besökare till eventet, det är även viktigt att rätt värden 

kopplas till sponsorn81. 

 

På grund av mediebruset måste företags marknadsföring vara väl slipad samt 

uppseendeväckande82. I slit- och slängkulturen blir minnesvärda upplevelser allt mer 

attraktivt som ett inslag i vardagen. Målsättningen för företag som väljer att inkludera 

upplevelser i sitt erbjudande är antingen att kunna ta mer betalt eller att bygga en relation 

med konsumenten.83  

 

3.1.4 Event Marketing 
Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 
sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i 
tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.84  

  

Larson, forskare inom området, har uppmärksammat att begreppet Event Marketing ofta 

förväxlas med Evenemangsmarknadsföring, varför ett tydliggörande är av vikt. 

Evenemangsmarknadsföring är ett bredare begrepp som innefattar marknadsföringen av ett 

event, till skillnad från EM som är marknadsföring genom ett event.85 Goldblatt, grundare 

till utbildningar och föreningar inom EM, menar att för EM:s effekt är läget den kritiska 

faktorn, men att det även kan vara produkten86.  
 
Traditional marketing can no longer justify its existence. No longer can a company just make a 
product, price it, place it, promote it and expect to survive unless it has a cure for cancer. 
That’s linear, inside-out thinking. As products, pricing and distribution increasingly become 

                                                 
79 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 198-202. 
80 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 23. 
81 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 203.  
82 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 121. 
83 Mossberg, L. (2001). S. 13-19. 
84 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 18.; Sponsrings & Eventföreningens definition Tillgänglig: 
<http://www.sefs.se/sefs/omoss/definitionsponsringeventmarketing>. Läst: 2008-04-22. 
85 Larson, Mia. (2003). Evenemangsmarknadsföringens organisering: Interaktion mellan aktörer på ett 
politiskt torg. Östersund: Etour. S. 13. 
86 Goldblatt, J. (1997). S. 234. 
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commodities, the new competitive arena is brand value (vår kursivering) which creates long-
term, profitable brand relationships.87 

 

Thomassen et al., författare inom marknadsföring för handeln, konstaterar att produkten är 

basen för alla varumärken och det som lyfter dem till en högre nivå i konsumenternas 

tankevärld88. Båda resonemangen bygger på att skapa värde, men skiljer sig i varifrån det 

härstammar. Vi ser det inte som motsträvigt, utan som olika sätt att arbeta på för att skapa 

upplevelser att knyta till varumärket. 

 

Genom att använda upplevelser, till exempel i form av event, kan företag påverka 

konsumenternas bild av varumärket89. Enligt Getz, professor i turism och besöksnäring 

med inriktning på Event Management, blir denna effekt optimal om eventets unika prägel 

endast kan tillgodogöras av dem som deltar i det90. Mossberg, doktor i ekonomi, tillägger 

att denna wow-upplevelse gör att eventets besökare vill berätta om sin upplevelse, sprida 

word-of-mouth91.  

 

En ambassadör är den mest lojala kunden, som osjälviskt sprider ett varumärkes budskap i 

önskan om att det ska blomstra92. Behrer och Larsson hänvisar till Gert-modellen för att 

klargöra vad som krävs för att skapa lojala kunder. Grunden i modellen är en vänskaplig 

relation som bygger på gemenskap, engagemang, respekt och tacksamhet och EM lyfts 

fram som ett sätt att skapa denna relation.93 

 

EM kan utvärderas genom att bland annat se till försäljning, kundundersökningar och 

publicitet kring eventet. Behrer och Larsson konstaterar att denna utvärdering inte borde 

mätas efter hur många som besökt eventet utan snarare hävstångseffekten av det. Det är 

viktigt att prata med konsumenterna på plats för att bygga relationer och få en uppfattning 

om attityden till eventet och varumärket94. Donaton, skribent för Advertising Age, hävdar 

                                                 
87 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. xi.  
88 Thomassen, Lars.; Lincoln, Keith.; Aconis, Anthony. (2006). Retailization. Brand survival in the age of retailer 
power. Storbritannien: Kogan Page Limited. S. 118-119. 
89 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 156. 
90 Getz, D. (1997). S. 319. 
91 Mossberg, L. (2001). S. 20. 
92 Dahlén, M. (2003). S. 45-46. 
93 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 96-97. 
94 ibid. S. 237-238. 
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att mätetal inte alltid behöver finnas för att utreda en effekt: ”If you get it right, the cash 

register will ring”.95 

 

3.2 Verklighet möter teori 

Med utgångspunkt i ovan nämnd teori utförde vi empiriska studier på fältet för att utreda 

hur företag inom handel använder EM som ett marknadsföringsverktyg. Efterhand som 

undersökningen fortlöpt har fördjupning inom vissa teoretiska områden gjorts för att kunna 

förstå och förklara empirin, vilket presenteras i analysen.  

                                                 
95 Donaton, Scott. (2004). It’s time to take a fresh look at the definition of marketing. Advertising Age. 
(Midwest Region Edition). Vol.75, nr. 8. S. 16. 
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4 Analys  
Nu när alla grundläggande pusselbitar är på plats går uppsatsen in på den analyserande delen, där empirin 
presenteras och förhålls till tidigare redogjord teori samt ny relevant teori för en djupare diskussion.  
 

4.1 Varför? 

Traditionell marknadsföring är det Lundmark på Wasabröd benämner above-the-line96. 

Begreppet är svårt att hitta i teorin, men används desto oftare på fältet. Above-the-line är 

den marknadsföring som sker öppet och konsumenterna medvetet uppfattar, exempelvis 

reklam i TV, radio och press97. Inom marknadsföring påträffas ett fenomen kallat mere 

exposure-effekten som innebär att upprepade exponeringar ökar positiva uppfattningar om 

varumärket. Att uppnå denna effekt och förhoppningsvis positionera varumärket top-of-

mind hos konsumenterna är ett av massmarknadsföringens syften.98   

 

Ett tydligt tecken på att tonvikten inom marknadsföring ligger på above-the-line är att 

eventavdelningen MEC Access endast är en bråkdel av mediebyrån i stort99. Även 

Lundmark bekräftar denna fördelning, då han konstaterar att nästan 90 % av Wasabröds 

marknadsföringsbudget förläggs till dessa kanaler100. Alla informanter menar att denna 

fördelning av resurser förändras och allt mer läggs på medier som har större 

trovärdighet101. Duncan och Moriarty, grundare till en universitetsutbildning i integrerad 

marknadsföring, framhåller att den traditionella marknadsföringen inte längre kan 

rättfärdiga sin existens102. 

 

4.1.1 Jag hör inte, vad säger du?  
Bruset blir högre och högre, det skriks mer och mer i annonserna. TV-tittandet går ner, man 
måste idag ha fler spottar för att nå lika många tittare som för några år sedan. Trovärdighet blir 

                                                 
96 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
97 ibid. 
98 Dahlén, M. (2003). S. 71-73.  
99 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
100 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
101 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13.; Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala 
AB. Intervju 2008-05-07.; Jorpes, Mia. Subito. Intervju 2008-04-28.; Lundmark, Martin. Wasabröd AB. 
Intervju 2008-04-28.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29.; Stålmarck, Tomas. MEC Access. 
Intervju 2008-05-09. 
102 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. xi.  
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viktigare och viktigare, man måste kunna lita på den som för fram budskapen och där är ju Event 
Marketing trovärdigt om man har rätt eventpersonal som kan sin sak.103 

 

Citatet belyser att idag räcker above-the-line-marknadsföring inte för att tränga igenom 

bruset av budskap. Valet av medie kan vara avgörande för hur budskapet uppfattas, det går 

dock inte frångå frågan om relevans; att det har en väsentlig koppling till situationen. Till 

exempel har Telia under terminen tryckt reklam riktade till studenter på Campus cafeterias 

kaffemuggar. I uppsatstider dricks det mycket kaffe och som student har man alltid lite 

pengar, varför ett erbjudande om att minska sina kostnader är tilltalande. Utöver denna 

tydliga koppling har Telia hittat ett medie som sällan används i marknadsföringssyfte, 

varför det skapar en uppmärksamhet hos målgruppen. Behrer och Larsson menar att de 

företag som klarar av att bryta igenom bruset är de som skapar ovanligt kreativ och 

kontrastfull reklam. De menar att det gäller att bryta ett mönster.104 EM är idag en kanal 

som bryter mönster och fångar konsumenternas uppmärksamhet.  

 

Thorberg på BXP menar att människor idag är så fokuserade på att ta sig från punkt A till 

B att endast någon procent minns något av de budskap de bombarderats med på vägen. En 

reklamkampanj i tidningen hamnar snarare i soptunnan än i handväskan. Om människor får 

ett Stimorol tilldelad på Stockholms Centralstation, stoppar de det i munnen men har glömt 

avsändaren innan de kommit ut på gatan. Thorberg konstaterar att för att få konsumenten 

att minnas ett varumärke krävs att hon får uppleva och förstå nyttan med det, dess värde. 

Han citerade Confucius med; ”I see and I forget, I hear and I remember, I experience and I 

understand”.105 Med above-the-line-marknadsföring berörs konsumenten genom syn och 

hörsel, men för att konsumenten ska uppleva varumärket krävs andra mediekanaler.  

 

4.1.2 Vem sponsrade Volvo Ocean Race? 

Below-the-line är istället PR, sponsring och event106. Företags marknadsföringsandel av 

below-the-line ökar, då dessa kanaler har en stor styrka i att de är trovärdiga107.  PR ses 

som en av de mest pålitliga kanalerna och kan därför kommunicera budskap som företagen 

                                                 
103 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
104 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 125. 
105 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
106 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
107 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13.; Stålmarck, Tomas. MEC Access. 
Intervju 2008-05-09. 
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själva inte kan108. Till exempel är det svårt för företag att hävda sin egen existens då det 

upplevs göra det för sin egen vinnings skull. Däremot, om någon annan istället för 

företagets talan blir det lättare att ta till sig budskapet då personen, alternativt mediet, i 

fråga inte har någon egen vinning i det.109 Exempelvis kan det vara svårare att tro på 

skådespelerskan Helena Bergström när hon påstår att hennes nya film är årets film, än om 

filmkritikern Hans Wiklund yttrat samma påstående.  

 

Om ett företag inte får en tredje part att sprida sitt budskap, kan det även välja att ställa sig 

bakom någon annans. Det alternativet benämns sponsring och är ett utbyte av finansiella 

resurser mot exponering. Denna exponering sker i samband med partnerns aktivitet på 

dennes arena.110 Ett exempel på sponsring är seglingstävlingen Volvo Ocean Race, där 

aktiviteten till och med tagit sponsorns namn. Att gå in som huvudsponsor för ett event 

med sitt namn gör att omnämnandet i media blir enormt111. Så fort tävlingen nämns syns 

primärt även företagets namn med associationer till aktiviteten, vilket torde ge en mere 

exposure-effekt.  

 

Wasabröds Lundmark konstaterar att inom sponsring är det av stor vikt att välja rätt 

aktivitet att synas tillsammans med för att det ska ge en effekt. Han tar Hemglass som ett 

exempel på ett dåligt val då de utan uppenbar koppling sponsrade TV-programmet Idol 

säsongen 2007.112 Även om Volvo inte har en direkt anknytning till en seglingstävling 

finns där värden som knyts an till varumärket som fart, sport och frihetskänsla, vilket är 

relevant i förhållande till företaget. Flertalet av undersökningens informanter framhäver 

vikten av relevans, i allt ett företag gör113. ”Relevans är allt, det svåraste och det viktigaste. 

/---/ Men det är en väldigt relevant fråga, jag tror att vi, och många med oss, skulle må gott 

av att ta en extra funderare kring det.”114 Detta innebär att företag inte sporadiskt kan välja 

en aktivitet att sponsra, utan att det måste ske med en tydlig koppling för att ge effekt.   

 

                                                 
108 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 201-202. 
109 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
110 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 193-194. 
111 Jmf. Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 194-195.  
112 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
113 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28.; Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-
05-09.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
114 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
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Behrer och Larsson konstaterar att viss typ av sponsring är EM och att det är den del där 

sponsringen används som både kommunikationsansats och medie115. Stålmarck på MEC 

Access tillägger att för att få maximal effekt av sponsringen bör företag parallellt knyta det 

till egna aktiviteter på den aktuella arenan. Han menar att för att synas är ren sponsring ett 

bra och billigt alternativ, men om ett företag vill uppmärksammas krävs att de lägger 

dubbelt så mycket resurser på att få eventets besökare att uppleva varumärket.116 I det 

personliga mötet skapas alltså en trovärdighet som är få medier förunnat, då konsumenten 

själv har en möjlighet att interagera med varumärket.  

 

4.1.3 Har ni hört vad Nintendo gör? 

Att arrangera ett eget event skapar både trovärdighet och upplevelser117. Vid event, om de 

görs på rätt sätt, är alla Confucius steg; att se, höra och uppleva med118. 
 
Ett event för mig ska vara ett varumärkes upplevelse. När vi gör våra events förkroppsligar vi 
varumärket och när vi förkroppsligar en kampanj vill vi att det ska leva ut, kännas i varenda 
detalj och genomsyra allt; Björn Borg världen.119  

 

Björn Borg använder EM för att visa konsumenterna sitt varumärkes fiktiva värld, med 

avsikt att skapa mervärde för konsumenten. Af Ekenstam Brennicke berättar att grunden i 

alla Björn Borgs event mot slutkund är deras interaktiva hemsida. Ett exempel på en 

kampanj är ”Peace on Earth”, där besökarna på hemsidan fått nominera världens värsta 

krigsförare. Genom detta vill de som företag förknippas med fred och vill uppmana 

målgruppen att engagera sig i detta, ett engagemang vilket sedan kan knytas till 

varumärket. I samband med nomineringen kunde de engagerade kunderna skicka in, 

alternativt i butik lämna in, sina fula gamla underkläder som Björn Borg sedan skulle 

skicka till den person som fått flest röster. Genom att delta i denna aktivitet tog 

konsumenterna tillsammans med företaget ställning mot krig. Tack vare konsumenternas 

många röster och inlämnade gamla kalsonger har Björn Borg nu kunnat leverera ett stort 

paket till George W Bush, som fick flest nomineringar. Af Ekenstam Brennicke konstaterar 

                                                 
115 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 24. 
116 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
117 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 156. 
118 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
119 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
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att det kan påverka företagets investering inför intåget i USA negativt.120  Beslutet att ändå 

slutföra eventet visar på respekt genom att de står för vad de lovar och fullföljer 

konsumenternas gemensamma beslut. Gert-modellen som tidigare nämnts kan appliceras 

på Björn Borgs arbetssätt. Modellen tar upp de parametrar som krävs för att skapa lojala 

kunder121. I kampanjen Björn Borg genomförde utläser vi gemenskap och engagemang 

bland kunderna likväl som tacksamhet och respekt från företagets sida, vilka är Gert-

modellens parametrar. Arbetssättet är för Björn Borg relativt nytt122. Detta kan vara ett 

tecken på att företaget har de vänskapliga relationerna i åtanke för att i slutändan generera 

ambassadörer för varumärket.  

  

Eng på Nintendo framhåller att de använder EM för att konsumenterna ska få uppleva 

produkterna, snarare än varumärket, varför dessa alltid är närvarande och i fokus på deras 

event. Hon inspirerades dock av frågorna under intervjun att skapa ett event som frångår 

företagets normala aktiviteter, det vill säga att arrangera event utan produkten och istället 

framhäva varumärket genom upplevelser. Hon kom fram till att den ultimata utgången av 

ett event vore att folk förvånas och pratar om varumärket i form av ”Har ni hört vad 

Nintendo gör?”.123 Detta tyder på att företaget är öppet för möjligheten, men inte tänkt i de 

banorna tidigare.  

 

Wasabröd genomför kontinuerligt undersökningar för att reda ut vilka produktkategorier 

som tilltalar vilket segment inom målgruppen med aviskt att kunna göra insatser där 

intresset är lågt.124 Lundmark illustrerar varför de använder EM med följande citat:  
 
Exempelvis har vi nu kört punktinsatser på Sandwich i Norrland, vilket beror på att vi inte 
riktigt har samma goda försäljning där som i södra Sverige. /---/ Det skulle jag vilja säga är ett 
bra sätt att använda Event Marketing på, eftersom generellt sett skjuter traditionell media 
väldigt brett, här har man en möjlighet att rikta sig mot en specifik region, stad eller område i 
staden eller kanske till och med en specifik målgrupp.125 

 

Av citatet framgår att Wasabröd använder EM för att skapa försäljning på kort sikt. Av 

litteraturen framgår att EM används i annat syfte, vilket även intervjuade eventbyråer 

ställer sig bakom. Stålmarck på MEC Access ser på EM som en kanal att sprida ett 
                                                 
120 ibid. 
121 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 96-97. 
122 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
123 Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. Intervju 2008-05-07. 
124 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
125 ibid. 
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budskap126. Jorpes på Subito och Thorberg på BXP framhåller att syftet med EM är att 

skapa ambassadörer för varumärket.127 Empirin av företag inom handel visar således på att 

användandet av kanalen kan ske av båda skäl. Stålmarck exemplifierar EM som 

försäljningskanal med utgångspunkt i en tidigare kund som hade högt ställda mål för 

försäljningen på kort sikt. Försäkringsbolaget de arbetade för sålde försäkringar direkt på 

eventet parallellt med att samla in uppgifter om potentiella kunder som de tog kontakt med 

veckan efter.128  

 

För företag som arbetar med EM som en försäljningskanal är sampling vanligt. Sales 

Promotion, eller sampling, innebär att erbjuda en påtaglig produkt. Detta ger en omedelbar 

effekt då konsumenterna kan prova erbjudandet direkt och ta ställning till det.129 För att 

sampling ska ge en effekt på försäljningen krävs att företaget interagerar med 

konsumenten. I annat fall kan konsumenterna glömma vem avsändaren är.130 Lundmark på 

Wasabröd betonar att produkten som samplas måste vara relevant i situationen och 

sammanhanget. Han lyfter fram ett fiktivt dåligt exempel i att dela ut ett paket knäckebröd 

i skidbacken. Om skidentusiasterna istället fått en Wasa Sandwich, ett mellanmål att äta i 

farten, hade det varit ett relevant och effektivt sätt att marknadsföra sina produkter.131 För 

de företag som har dyrare produkter, som Nintendo, används sällan sampling. En variant är 

i sådana fall att utlysa en tävling där produkten eller en rabatt på produkten kan vara 

vinsten. Eng på Nintendo konstaterar att de alltid har med sig produkten så att 

konsumenterna kan prova och uppleva de nya spelen, då de inte har möjlighet att 

sampla.132  

 

4.2 Hur? 

Inom Brand Management är marknadsföring en stor del. I tidigare avsnitt har vi delvis 

redogjort för det som hantverk, här redogörs för marknadsföring som filosofi.  

 

                                                 
126 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
127 Jorpes, Mia. Subito. Intervju 2008-04-28. 
128 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
129 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 198, 202. 
130 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
131 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
132 Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. Intervju 2008-05-07. 
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4.2.1 Är jag en Festis? 

Det finns en anledning till att du väljer att köpa Björn Borgs underkläder, istället för de du 

kan hitta på H&M. Björn Borg står för stil, sexighet, sportighet och bekvämlighet, och om 

du som konsument föredrar varumärket kan det tänkas att du tillskriver dig själv dessa 

attribut133. Bengtsson och Östberg, filosofie doktorer i företagsekonomi med inriktning på 

konsumtionskulturteori, menar att varumärken idag får allt större betydelse beroende på att 

de är en stor del i människors identitetsskapande. De fortsätter med att det aktiva 

identitetsskapandet är ett relativt nytt tankesätt. Konsumtionen blir därmed mer flexibel då 

den är kopplad till identiteten samt att identiteten är föränderlig.134 Pine och Gilmore 

menar att nästa fas, den efter upplevelseekonomin, är förvandlingsekonomin. Där blir 

marknadens segrare de som kan se till de enskilda individernas behov i deras individuella 

utveckling och erbjuda det de behöver för att uppnå en effekt för förvandling.135  

 

Nintendo har inte utsatta attribut till sitt varumärke, då de anser att de säljer sina produkter 

så bra att det inte behövs136. Sett ur Bengtssons och Östbergs perspektiv borde detta 

innebära en risk då företaget inte har utsatta attribut för konsumenten att identifiera sig 

med. Konsumenten kanske då väljer att istället ta till sig ett annat varumärke som hon kan 

identifiera sig med. Thorberg på BXP förklarar identifikationen med varumärken med ett 

exempel från mobiltelefonin och menar att antingen är man Sony Ericsson eller så är man 

Nokia. Mobilerna och abonnemangen får allt mindre vikt i konsumenternas beslutsprocess, 

det är snarare varumärket och vilket man identifierar sig med som avgör.137 Relaterat till 

diskussionen kan Festis nämnas som ett exempel, då de med sin slogan Jag är en festis! 

tagit tillvara på dagens identitetssökande i sin marknadskommunikation. 

 

Kanske är det så att företag inte behöver låta sitt varumärkes attribut genomsyras i 

produkterna. Kanske kan de istället låta produkterna skapa associationsmöjligheter för 

konsumenterna, vilka sedan kan knytas till varumärket. Är detta fallet för Nintendo? Det 

viktigaste att tänka på är att en image skapas hos konsumenterna138. Till exempel har 

                                                 
133 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
134 Bengtsson, Anders. & Östberg, Jacob. (2006). Märken och människor. Om marknadssymboler som 
kulturella resurser. Lund: Studentlitteratur. S. 54-55. 
135 Pine, B. J. II & Gilmore, J. H. (1999). S. 173. 
136 Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. Intervju 2008-05-07. 
137 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
138 Grönroos, C. (2002). S. 317. 
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McDonalds många försök att skapa en hälsosam profil kring sitt varumärke antagligen inte 

påverkat imagen. McDonalds har länge varit förknippat med vissa värden som är så starka 

att de inte går att tona ner. Skulle företaget gynnas än mer av att spela på dessa starka 

värden och ha en kampanj i stil med det är fett, med fett i bemärkelse som ungdomar 

använder det som synonym till coolt, och arrangera ett fett event för att stärka varumärket? 

Kanske kan detta negativt laddade värde vändas till något positivt. Det finns dock attribut 

som är så negativt laddade att företag inte vill förknippas med dem. Exempelvis har 

McDonalds fått kritik för deras underleverantörers dåliga förhållande, vilket har lett till att 

vissa konsumenter tar avstånd från företaget139. Men som tidigare konstaterats, med en bra 

image av, och relation med, ett varumärke kan det vara lättare att se mellan fingrarna. För 

att skapa en stark image krävs att företag kopplar attribut till varumärket som genomsyrar 

allt företaget är och gör140. Som diskussionen ovan visar kan detta göras genom att koppla 

attribut till varumärket eller produkterna.  

 

4.2.2 Kaffe och knäckebröd? 

Inom Brand Management diskuteras intern marknadsföring i huvudsak på en, i företaget, 

hög nivå. Bland annat berörs chefens roll samt avdelningarnas specialistkompetens som 

faktorer vilka påverkar varumärkets yttrande.141 Någon större fokus finns inte på att 

personalen som möter konsumenterna står bakom företagets värderingar. Däremot 

framhåller empirin kommande resonemang. 

 

Wasabröd arbetar grundligt med att ta fram kärnvärden som representerar varumärket och 

som målgruppen eftertraktar. De anställda vet vilka värden varumärket står för och 

företaget arbetar med att implementera det hos personalen.142 Vid besöket på deras kontor 

blev vi inte som vanligt erbjudna kaffe med kaka utan här gällde kaffe och knäckebröd. 

Medan Lundmark bredde sina knäckebröd frågade vi lite skämtsamt om det var ett måste 

att äta knäckebröd på Wasabröd, varpå han svarade att man gör det. Vi tolkar faktumet att 

det finns knäckebröd till hands i fikarummet som ett sätt för företaget att implementera 

produkten och varumärket hos de anställda. Af Ekenstam Brennicke betonar att företagets 

                                                 
139 Bengtsson, A. & Östberg, J. (2006S.100-101. 
140 Riezebos, R. (2003). S. 36-39. 
141 Se t.ex. Riezebos, R. (2003). S. 21.; Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 18-25. 
142 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
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kärnvärden ska sitta i ryggmärgen på de anställda och att det ska vara självklart vad som är 

dem; vad som är Björn Borg143.  

 

Thorberg berättade om sitt arbete med Sony Ericssons deltagande i evenemanget Volvo 

Ocean Race där det till 80 % handlade om att internt bygga en global stolthet för 

varumärket144. Eng på Nintendo framstod som mycket stolt över företaget då hon efter 

intervjun tog med oss till foajén för att låta oss prova det nya Wii-spelet Fit. Under tiden 

berättade hon om hur hon engagerat hela sin bekantskapskrets i TV-spelets värld och om 

de interna tävlingarna på kontoret som pågår under lunchrasterna.  

 

Empirins betoning på intern marknadsföring är i samklang med Grönroos och Kotlers 

åsikter. Kotler belyser att dåliga relationer till bland annat personalen är en av 

marknadsföringens tio dödssynder. Han menar att problemet kan lösas genom att 

varumärkets attribut inkorporeras i personalen genom intern marknadsföring.145 Grönroos 

konstaterar att företagsledningen måste använda sig av intern marknadsföring för att skapa 

lojala kunder, om inte lyser personalens föga engagemang igenom och relationerna med 

kunderna blir lidande146. 

 

Att se till den interna marknadsföringen som ett tidigt steg i Brand Management är 

egentligen logiskt, för om företaget inte kan övertyga sin personal om sin nytta, hur ska de 

då kunna övertyga utomstående? Vår koppling till det Thorberg på BXP sa är att du inte 

kan sälja Sony Ericsson om du har en Nokia, för då anser du dig snarare vara Nokia än 

Sony Ericsson. Thorberg ser den interna marknadsföringen som den viktigaste länken i 

kedjan, att skapa ambassadörer för varumärket147. Som ordspråket uttrycker är en kedja 

endast så stark som den svagaste länken. Ett företag kan bedriva ett gediget arbete med den 

externa marknadsföringen, men om den interna är otillräcklig, brister hela kedjan.  

 

                                                 
143 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
144 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
145 Kotler, P. (2004). S. 39, 42. 
146 Grönroos, C. (2002). S. 365-369. 
147 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
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4.2.3 Mötas halvvägs? 

Kommunikationen av varumärket kan ske genom olika medier. Oavsett medie är det 

viktigaste att varumärket förmedlas så som företaget vill att det ska uppfattas. Som tidigare 

konstaterats är ett varumärkes profil dock sällan densamma som dess image.148 Vid above-

the-line-marknadsföring är det lättare att säkerställa att ett unisont budskap förmedlas, 

dock har företag här liten kontroll över hur det tolkas av mottagaren. Vid below-the-line är 

det svårare att säkerställa att varumärket presenteras korrekt.149 Däremot finns vid EM en 

större möjlighet att påverka konsumenterna i deras tolkningsprocess tack vare den 

personliga interaktionen150. Företag som arbetar med eventproduktion internt, och som har 

god intern marknadsföring, vet vad varumärket står för och hur det ska visas upp151. De 

saknar dock ofta den kompetens som krävs för att utföra ett event, att få alla detaljer att 

peka åt samma håll, varför många företag istället tar extern hjälp av eventbyråer152.  

 

Af Ekenstam Brennicke delger hur Björn Borg arbetar kontinuerligt med sin eventbyrå.  

Byrån deltar i hela processen från att en kampanj initieras, produkter framtas, 

marknadsförs och slutligen arrangerar de eventet.153 Hon förklarar och motiverar processen 

med: 
 
Vi har nästan daglig kommunikation med våra medie- och eventbyråer, de är med oss i det 
löpande arbetet. De kommer också med sin input, de är rådgivare. Vi samlas många och sitter 
och brainstormar efter att vi har grunden till en kampanj. Då löper tanken fritt, sen nästa gång 
kan man sortera bort. Detta gör vi oftast tillsammans. Det är byggt från grunden, det är en 
process som kan ta månader. /---/ Det ska vara en integrerad kommunikation. Vi vill ju att folk 
ska prata om produkten och då är det viktiga att vi som är med i kommunikationen säkerställer 
och ser till designen och produktutvecklingen.154 

 

Det nära samarbetet torde innebära att eventet hela tiden finns i åtanke så att det ger bästa 

möjligheter att visualisera kampanjen på ett event. Af Ekenstam Brennicke konstaterar att 

för att säkerställa varumärket på bästa sätt krävs att varumärkets kärnvärden är 

                                                 
148 Grönroos, C. (2002). S. 317. 
149 Jmf. Grönroos, C. (2002). S. 291-292. 
150 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998S. 133-140. 
151 Jmf. Nilsson, Jill., Nilsson, Linda & Östman, Magnus. (2005). Event i relation. Vilka komponenter bör 
ingå i en bra relation mellan kund och eventföretag? Kandidatuppsats. Lunds Universitet. Institutionen för 
Service Management. S. 26-27. 
152 Jorpes, Mia. Subito. Intervju 2008-04-28.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29.; Stålmarck, 
Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
153 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
154 ibid. 
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implementerade hos dem som för kommunikationen med eventbyrån155. Ur intervjuerna 

tolkar vi att om den interna marknadsföringen fungerar optimalt lever personalen med 

varumärkets attribut och kan tydligare förmedla dessa till eventbyrån som i sin tur skall 

föra det vidare till konsumenterna. I anknytning till samtliga intervjuer med 

handelsföretagen upplevde vi att informanterna var bra representanter för företagens 

varumärken. Exempelvis utstrålande af Ekenstam Brennicke genom en stilren, fast cool, 

klädsel och ett avslappnat beteende en känsla som vi kan knyta an till varumärkets 

kärnvärden. Det är svårt att beskriva känslan hon förmedlar, men denna innefattar dessa 

opåtagliga värden. Att delge hur en person förmedlar ett varumärkes attribut via skrift är 

ungefär som att försöka beskriva hur en person med glimten i ögat är, det måste upplevas. 

  

Vid användande av en byrå blir säkerställandet svårare då en tredje part ska förmedla 

företagets budskap156. Av den anledningen är det klokt att bygga en långsiktig relation med 

kontaktpersonerna på eventbyråer, då vet dem initialt i varje projekt vad som ska 

förmedlas157. Informanterna framhöll att varje projekt inleds med en så kallad brief där 

företaget presenterar för eventbyrån vad syftet med eventet är och hur varumärket ska 

framställas158. Vid briefingarna skiljer det sig stort i hur mycket information eventbyrån får 

ta del av. Lundmark på Wasabröd menar att vid events för en mindre summa pengar 

lämnas mycket åt eventbyrån att lösa, medan de vill vara mer delaktiga vid en större 

investering159. Vid en brief överlämnas ibland endast ett dokument med varumärkets 

riktlinjer, varför eventbyråerna känner att informationen kring framställandet av 

varumärket inte är tillräcklig och eftersöker således mer160. Samtidigt menar företagen att 

eventbyråerna i allt för låg grad ställer krav och kommer med förslag161. Häri ligger ett 

problem då eventbyråerna gärna ser att företagen delar med sig av sin livsvärld, som ett led 

i att varumärket ska kunna presenteras på rätt sätt, medan företagen vill att byråerna ska ta 

mer egna initiativ. Af Ekenstam Brennicke på Björn Borg är den enda informanten som 
                                                 
155 ibid. 
156Jmf. Nilsson, J. et al. (2005). S. 26-27. 
157 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13.; Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala 
AB. Intervju 2008-05-07.; Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
158 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13.; Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala 
AB. Intervju 2008-05-07.; Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28.; Jorpes, Mia. Subito. 
Intervju 2008-04-28.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29.; Stålmarck, Tomas. MEC Access. 
Intervju 2008-05-09. 
159 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
160 Jorpes, Mia. Subito. Intervju 2008-04-28.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
161 Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. Intervju 2008-05-07.; Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 
2008-04-28. 
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inte lyft fram detta problem, vilket vi tolkar som att hon inte upplever att de har det. Detta 

kan bero på att de har hittat lösningen på problemet, att involvera eventbyrån i hela 

processen.  

 

4.2.4 Är måttet rågat? 

Huruvida varumärket framställs tillfredsställande och om eventets effekt varit god 

utvärderas under och efter genomförandet, beroende på eventets tidsram162. Stålmarck på 

MEC Access konstaterar att det är många som anser att det är svårt att utvärdera EM, men 

att detta egentligen endast handlar om att de inte haft en tydlig målbild. Det går exempelvis 

att koda de kontaktuppgifter som konsumenterna lämnar på ett event för att se om det 

sedan leder till köp. Han fortsätter med att de instrument som mäter TV och radio och 

anses pålitliga, egentligen är trubbiga. För de medierna står ett litet urval för hela 

befolkningens medievanor, så om du lyckas få en av dessa personer med mätare att byta 

kanal har du enligt statistiken fått 85 000 nya tittare.163  

 

 

Thorberg på BXP ser utvärdering och mätinstrument på följande sätt: 
 
Utvärdering är det som vi försöker pusha på, man hafsar inte bara ihop något, slänger ut och 
visar på papper att vi mött 20 000 människor, vad säger det då? Det säger ingenting. /---/ Men 
det ser bra ut på pappret. När vi jobbar har vi mätinstrument för att kunna påvisa verkliga 
siffror. Vi skapar verktygen för att vi ska kunna mäta eventet på något sätt. Jag vill kunna visa 
för kunden att vi fysiskt har stått och pratat eller demonstrerat för så här många människor i så 
här många minuter. /---/ Är det någon försäljning kopplat till det här, då måste vi ju kunna 
mäta det någon annan stans, hur mycket det fysiskt gav.164  

 

Getz konstaterar att det vanligaste måttet för affärsvärlden är just intäkter165. Thorberg på 

BXP fortsätter utlägget ovan med att många byråer faktiskt slänger ihop utvärderingar av 

event, vilket han anser vara väldigt oseriöst166. Kan detta vara en orsak till att flertalet 

företag tror att det är svårt att mäta effekten av ett event? Behrer och Larsson konstaterar 

att många har trott att det inte går att utvärdera effekten av EM, men att det i allra högsta 

grad går att mäta med samma medel som används vid utvärdering av kanalers resultat. De 

                                                 
162 Getz, D. (1997). S. 332. 
163 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
164 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
165 Getz, D. (1997). S. 332. 
166 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
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menar att den felaktiga uppfattningen grundar sig i att events har används utan något uttalat 

marknadsföringssyfte, liknande Stålmarcks resonemang om målbild.167 Att få ett papper 

med antal förbipasserande på eventet säger inte mycket för företaget, men om de inte har 

en insikt i mätetalen vet de kanske inte att det går att få bättre parametrar i form av det 

Thorberg och Stålmarck belyser. Om syftet med EM är som företagen inom handel 

konstaterat är det irrelevant hur många som har rört sig på arenan, det är viktigare att se till 

konsumenternas upplevelse av varumärket alternativt produkten. 

 

Vi har i diskussionen kring utvärdering identifierat ett underliggande problem. Lundmark 

berättar att Wasabröd ställer höga krav på eventbyråerna i form av kvantitativa tal om hur 

mycket de ska sampla168. Om företag ställer för höga resultatkrav på byrån kan det 

innebära att deras arbete endast riktas mot detta område. I Wasabröds fall finns en risk att 

eventbyrån kastar ut smakprov och missar andra aspekter som att bygga relationer till 

konsumenterna. 

  

4.2.5 Syns linjen? 

Oavsett vilka kanaler ett företag väljer att använda i sin marknadsföring, måste budskapet 

löpa through-the-line169. Through-the-line går att jämföra med integrerad marknadsföring, 

som innebär att alla budskap som når konsumenterna är i samklang, oavsett om de 

härstammar från olika medier170.  Duncan och Moriarty förklarar vikten av det med: 
 
Integrated marketing is a cross-functional process for managing profitable brand relationships 
by bringing people and corporate learning together in order to maintain strategic consistency in 
brand communications, facilitate purposeful dialogue with customers and other stakeholders, 
and market a corporate mission that increases brand trust.171  

 

Som tidigare diskussion framhåller är above-the-line-marknadsföring viktigt för att skapa 

varumärkeskännedom och mere exposure-effekt och below-the-line för att skapa lojala 

kunder.  Om event dessutom används som en av dessa kanaler kan företagets varumärke, 

med hjälp av upplevelsen, öka möjligheten att skapa en bestående bild hos konsumenten172. 

                                                 
167 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 235. 
168 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
169 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
170 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 127. 
171 Duncan, T. & Moriarty, S. (1997). S. 9. 
172 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 133-140. 
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Above-the-line and below-the-line are terms that have no useful function, nor any connection 
with reality. /---/ The so-called line is an artificial construct of the marketing industry. It is not 
relevant to consumers and any brand whose ‘line’ is showing should be ashamed of itself.173 

 

Kritik mot begreppen är ett av få inlägg i den teoretiska diskussionen. Kritiken mot 

begreppen grundas i att de anses föråldrade, samtidigt poängteras vikten att arbeta 

integrerat med sin marknadsföring för att göra linjen dem emellan osynlig174. Vi undrar 

dock hur begreppen inte kan ha en funktion när de definierar linjens sidor, vilka ska 

sammanfalla. 

 

Through-the-line är av sådan vikt att Lundmark i val av eventbyrå för Wasabröd endast 

eftersökte byråer som har den strategiska kunskapen att kunna utföra detta. Han menar att 

eventbranschen skulle gynnas av en lågkonjunktur, så att företag som inte befinner sig på 

denna strategiska nivå försvinner från marknaden.175 Alla informanter har framfört 

liknande påståenden, med undantag av Jorpes på Subito. Är det för att Subito är ett av de 

företag som inte skulle överleva en lågkonjunktur? Eller beror det på att de inte använder 

event som en integrerad marknadsföringskanal?  

Af Ekenstam Brennicke berättar att Björn Borg under det senaste året strategiskt valt att 

använda sig av en eventbyrå som lyfter marknadsföringen till en högre nivå. Från att 

fokusera på mode riktar sig nu kanalen, integrerat med övrig marknadsföring, på livsstil 

och ömsesidigt engagemang mellan konsumenterna och varumärket. Detta gör dem genom 

att exempelvis utlysa tävlingar på sin hemsida. Deras senaste tävling var ett samarbete med 

tidningen Café, var Sveriges bäst klädda vanliga man skulle utses. Männen kunde 

fotograferas på någon av Björn Borgs butiker för att delta i tävlingen om ett modelluppdrag 

i tidningen samt kläder från Björn Borg värda 50 000 kronor. I detta exempel går männens 

engagemang från hemsidan ut i butikerna och för en lycklig vinnare ut i media. Som tack 

skänker Björn Borg en stor summa pengar i form av kläder vilket är ett kostnadseffektivt 

sätt att engagera konsumenterna.176 Det Björn Borg gjort, att genomföra en kampanj från 

traditionell marknadsföring till EM, är ett typexempel på through-the-line. I intervjun 

                                                 
173 Kitcatt, Paul.; McAnena, Fiona.; Morris, Richard.; Pringle, Hamish. (2007, 17 januari). Are the terms 
above- and below-the-line redundant? Marketing. S. 24. 
174 ibid. S. 24. 
175 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
176 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
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framgår det tydligt att priset i tävlingen är just en form av marknadsföring, även om de 

uttrycker det i form av ett tack.  

 

Thorberg på BXP menar att läroboksexemplet är att knyta samman sin marknadsförings 

efter Confucius steg; att se, höra och uppleva. När dessa tre strömningar av samma 

budskap når konsumenten, skapas starkare associationer till varumärket än när endast en 

kanal används alternativt flertalet med olika budskap.177 Om ett företag arbetar med sin 

marknadsföring through-the-line blir word-of-mouth starkare då dess budskap projicerats i 

samklang i alla använda medier och skapar en tydligare bild av varumärket hos 

konsumenten178. Således är through-the-line ett sätt att tänka i arbetet med att integrera 

marknadsföring av kanalerna ovan och under linjen med avsikt att obefintliggöra linjen 

dem emellan.  

 

4.3 Och handeln? 

På frågan om företag inom handel skiljer sig från företag i andra branscher gällande 

användandet av EM svarar Jorpes på Subito: ”Vad skulle det vara?”. Övriga informanter 

från eventbyråer konstaterar däremot att det finns en tydlig skillnad. Thorberg på BXP 

menar att mellan företag med produkter respektive tjänster finns en stor skillnad i att 

produktföretag samplar mer, men gör mer sällan andra aktiviteter. Han fortsätter med: 

”Tjänsteföretag är mer aggressiva än produktföretag och det är mycket svårare för 

tjänsteföretagen”.179 Att produktföretag mer sällan gör andra aktiviteter tolkar vi som att 

tjänsteföretagen arbetar EM inom ett bredare användningsområde. Stålmarck på MEC 

Access menar: 
 
Vi jobbar både med Telia och Sony Ericsson. Sony Ericsson är väldigt kul, för produkterna är 
påtagliga, coola, folk är intresserade av dem. Medan om man jobbar med en tjänst som Telia, 
det är helt osexigt om man inte har telefonerna där. Det går inte. Du kan inte förklara, det går 
inte, det är luft. Så det är naturligtvis skillnad, men det går ju.180  

 

                                                 
177 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
178 Jmf. Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 127.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
179 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
180 Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-09. 
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Det informanterna lyfter fram är att företag inom handel särskiljer sig då de har påtagliga 

produkter att arbeta med.  I litteraturen framhålls produktens vikt för att bygga ett 

varumärke: 
 
You see, everybody these days has a brand, but very few have a product. The truth is that 
behind every great brand there is an even greater product. Without that great product there is 
no great brand. Always, always remember that there is no such thing as a power brand, only 
products that sell a lot. /---/ We tend to forget that the plastic brick built LEGO, the 1011 built 
Nokia, the Walkman built Sony, the Air Max built Nike, and the iPod is currently (re)building 
Apple.181  

 

Citatet härstammar från litteratur inom handeln varför det framhåller produkternas 

påverkan på värdeskapande som ökar försäljning. Med detta synsätt är EM som en 

försäljningskanal för produkterna ett sätt att stärka varumärket. Tidigare presenterad 

litteratur framhåller varumärket i första hand. Hur arbetar då handeln med denna 

tudelning? 

 

4.3.1 Produkt eller varumärke? 
Kommunikationen kring varumärket är en väldigt viktig del. But at the end of the day är det 
produkterna som ska leva upp till det vi kommunicerar, som exempelvis njutning. Tar vi fram 
goda produkter kan man kommunicera det också. Solruta som exempel är riktat mer mot 
njutning. /---/ Kommunikationen av varumärket spelar en viktig del, men produkten är det som 
är viktigast, det är där man måste börja bygga. Man kan inte klistra på kommunikation, då får 
man första köp men inga återköp, så innovation är det viktigaste.182  

 

Som citatet pekar på har handeln två valmöjligheter; att framhäva produkten eller 

varumärket. Lundmarks resonemang följer litteraturen kring produkternas vikt i att bygga 

varumärken. Af Ekenstam Brennicke berättar att de framhåller sitt varumärke genom att 

skapa en Björn Borg värld där produkten ofta ingår, men inte är i fokus. Hennes 

resonemang lutar konstant mot vikten av att skapa värden kring företagets varumärke och 

att kunna förkroppsliga det, vilket de inte alltid gör med hjälp av produkter.183  

 

De båda informanternas resonemang leder oss till att det går att bygga varumärket med en 

produkt och det går att skapa intresse för en produkt med hjälp av varumärket. Grönroos 

anser att företag parallellt ska arbeta med båda delar för att väcka eller bibehålla 

                                                 
181 Thomassen, L. et al. (2006). S. 118-119. 
182 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
183 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
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konsumenternas intresse184. Mossberg menar som konstaterat att idag tilltalar företag 

konsumenterna med ett helhetserbjudande, det vill säga produkt och varumärke185. Att 

informanterna däremot framhåller antingen produkten eller varumärket tyder på att företag 

inom handel anser att det inom EM inte går att skapa ett gediget engagemang och en 

medvetenhet kring de båda samtidigt. Häri ligger svårigheten för handeln, att välja vad 

företaget vill exponera. Om företag försöker hitta balansen mellan de två finns det en risk 

att det skapas tvetydighet i budskapen och förvirring hos konsumenterna. Går det, som 

Grönroos menar, stärka båda om man bygger ett ben i taget? 
 
Event Marketing för oss är att kommunicera med våra konsumenter one to one, ett sätt att 
kommunicera med en unik konsument. Exempelvis i TV är konsumenten en passiv mottagare. 
Event Marketing handlar om att skapa ett spännande möte mellan oss och konsumenterna, att 
bygga varumärket positivt hos dem. Det här kan göras på många olika sätt och det är klart att vi 
jobbar mest med sampling, det gör de flesta. /---/ Ett annat sätt att jobba med det är att skapa 
engagemang och involvera konsumenterna i vårt varumärke och bygga och höja varumärket 
och vilka värden det står för hos en konsument. Det kan exempelvis göras genom att man 
bjuder in konsumenten att göra något med oss. Det behöver nödvändigtvis inte handla om 
knäckebröd, även om det bör det för det bör vara av relevans. Det är mycket mer komplicerat 
än att sampla och det kostar otroligt mycket mer, men å andra sidan har man mycket mer att 
vinna på det.186 

 

Som citatet belyser beror eventets utformande på det bakomliggande syftet. Om företag har 

samma inställning som Lundmark och Thomassen et al. bör produkten vara med vid ett 

event, då denna är till grund för att bygga varumärket. Thomassen et al. författarna bakom 

boken Retailization som menar att bakom alla stora varumärken finns än större 

produkter187.  

 

Af Ekenstam Brennicke på Björn Borg konstaterar att EM blir allt viktigare som en 

kommunikationskanal, men att det blir än viktigare att fråga sig själv om man ska ha ett 

event, varför och om det passar i sammanhanget188. 

 

4.3.2 Relevans någonstans? 

Litteratur kring event poängterar läge som den största framgångsfaktorn, samt eventuellt 

produkten189. Oavsett produkt eller inte menar flertalet av informanterna, som tidigare 

                                                 
184 Grönroos, C. (2002). S. 317-318. 
185 Mossberg, L. (2001). S. 14, 160. 
186 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
187 Thomassen, L. et al. (2006). S. 118-119. 
188 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
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konstaterat, att relevans istället är den viktigaste faktorn för att event ska få en lyckad 

effekt190.  
 
Allt handlar om hur det är utformat, om det är relevant. Man kan skapa relevanta event för 
propplösare likväl som sökordsoptimering, allt handlar om relevans. År du nog skicklig kan du 
skapa det, det finns många exempel på företag som lyckats göra extremt bra events med saker 
som är helt ointressanta. Återigen, relevansen är allt.191  

 

Thorberg på BXP använder stundande fotbolls-EM som ett målande exempel. 
 
Hur når man ut med Telia i ett sånt sammanhang? Det är bara att gå till sig själv. Jag sitter där, 
Skeppsbron, stora festivalområdet, mycket restauranger, sponsorer, stor-TV, kvartsfinaler –
Sverige spelar ju, och sen är det någon som stör om något Telia-abonnemang. Ring mig 
imorgon, jag dricker ju bärs nu, Carlsberg är ju här, de är mina hjältar.192 

 

Han använder berättelsen för att illustrera vikten av att hitta kopplingen och nyttan för 

besökarna på eventet och menar att det är en stor utmaning att finna en relevant 

situation193. Följaktligen skiljer sig teori från empiri i fråga om vad som är vikigast för ett 

events effekt. Både Thorberg på BXP och Stålmarck på MEC Access menar att oavsett typ 

av kund är relevansen utgångspunkten för att EM ska kunna uppvisa ett gott resultat194. Af 

Ekenstam Brennicke på Björn Borg framhåller följande:  
 
Jag tror att uppleva varumärket är bra, man kan inte bara trycka på mottagaren budskap, det är 
på mottagarens villkor. Man måste vara lyhörd. Vad vill du höra, vad vill du göra? Vi tar reda 
på det genom kundundersökningar och bra respons från event.195  

 

Citatet visar på att vad som är en relevant situation är beroende på målgruppen. Som 

tidigare konstaterats framhåller Behrer och Larsson att marknadsföringsarbetet har 

försvårats då målgruppen inte går att basera på homogen grund196. Vissa företag ser denna 

individualisering som en fördel, då de har möjlighet att bredda sin målgrupp. Nintendo har 

insett att deras användare är allt från den stereotypa spelnörden till pensionärer, vilket har 

medfört att de för en produktlansering parallellt måste arbeta med flertalet kampanjer för 

                                                                                                                                                    
189 Goldblatt, J. (1997). S. 234. 
190 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13.; Lundmark, Martin. Wasabröd AB. 
Intervju 2008-04-28.; Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29.; Stålmarck, Tomas. MEC Access. 
Intervju 2008-05-09. 
191 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
192 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29. 
193 ibid. 
194 Thorberg, Andreas. BXP AB. Intervju 2008-04-29.; Stålmarck, Tomas. MEC Access. Intervju 2008-05-
09. 
195 Af Ekenstam Brennicke, Rocky. Björn Borg. Intervju 2008-05-13. 
196 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 63. 
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att nå den breda målgruppen197. Trots Engs resonemang om att det krävs fler kampanjer 

och Stålmarcks om att det krävs fler spottar för att få samma uppmärksamhet som tidigare, 

ställer vi oss frågande till Behrer och Larssons påstående om att det blir allt svårare att 

rikta sin marknadsföring. Hur kan det ha varit lättare att rikta sin marknadsföring mot 

homogena grupper som kanske faktiskt aldrig funnits? Att specificera sin marknadsföring 

mot konsumenter som inte är ens egentliga målgrupp borde ha gett sämre resultat, oavsett 

om det var lättare att kategorisera. Kanhända att arbetet framstod som lättare, men vi antar 

att arbetet att nå målgruppen var svårare då många av marknadsförarna hade förvrängd bild 

av marknaden.  

 

Lundmark konstaterar att Wasabröd har identifierat ett nytt mönster bland konsumenternas 

behov. Inom hälsotrenden räcker det inte längre att erbjuda en nyttig produkt, den måste 

även vara god. Detta har inneburit att Wasabröd nu inkorporerat ett nytt kärnvärde, 

njutning, i sitt varumärke vilket de arbetar med att implementera i varumärkets image. Till 

sommaren kommer de att arbeta med EM i form av en kampanj som går ut på att, i 

hemmet, bjuda 50 000 människor på Solruta till frukost. Solruta är det luftiga knäckebröd 

företaget tagit fram för att förhöja tanken om att knäckebröd kan vara njutbart.198 Deras 

arbete är ett exempel på att istället för att försöka hitta en homogen målgrupp, kan 

företaget söka egenskaper hos marknaden och knyta dessa till sitt varumärke med avsikt att 

skapa relevans för konsumenterna. Kapferer konstaterar att om företag inte uppdaterar sitt 

varumärkes attribut, tappar de sin relevans199. 

 

 

                                                 
197 Eng, Caroline. Nintendo, Bergsala AB. Intervju 2008-05-07. 
198 Lundmark, Martin. Wasabröd AB. Intervju 2008-04-28. 
199 Kapferer, J-N. (2004). S. 218-219. 
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5 Avslutning 
Uppsatsen har hittills behandlat ämnesområdet grundligt och går här in i slutstadiet där slutdiskussion förs. 
Vidare reflekterar vi över uppsatsen samt lämnar vårt bidrag till den teoretiska diskussionen. Slutligen 
lämnas rekommendationer till framtida forskning.  
 

5.1 Slutsatser och diskussion 

5.1.1 För ambassadör 

Den första forskningsfrågan vi avsedde besvara var hur företag inom handel motiverar 

användandet av EM. Analysen har visat att företag inom handel använder EM som en 

försäljningskanal för produkterna eller som en upplevelsearena för varumärket. 

Handelsföretag kan inte använda verktyget på båda sätt samtidigt, men kan omväxlande 

framhäva varumärket respektive produkten var för sig för att skapa en starkare helhet. 

Företag kan dock använda produkten för att stärka varumärket och vice versa. Vilket sätt 

företag än arbetar med är avsikten med att använda EM att skapa ambassadörer för 

varumärket, med bakomliggande syfte att öka sin försäljning.  

 

5.1.2 Löpa linan ut 

Den andra forskningsfrågan berörde hur företag inom handel arbetar med att säkerställa att 

EM får en positiv inverkan på varumärket. Analysen påvisar att ett varumärkes kärnvärden 

genom den interna marknadsföringen måste förankras väl i personalen för att dessa i sin tur 

ska kunna förmedla värdena vidare. Den interna marknadsföringen är av extra stor vikt vid 

användning av EM på grund av den personliga interaktionen.  

 

För att vara effektfullt måste EM löpa throught-the-line, varför företag inom handel väljer 

de byråer som innehar den strategiska kunskapen att integrera all kommunikation. För att 

försäkra sig om att varumärket presenteras till företagets fördel tar kloka företag detta ett 

steg längre genom att inkludera eventbyrån i hela processen.  

 

5.1.3 Relevans, relevans, relevans 

Den tredje forskningsfrågan avsedde att utreda vilka särdrag som kan identifieras för 

företag inom handel i deras användande av EM. Utgångspunkten för företag inom handel 
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som använder EM är att ta beslut kring vad som ska framhållas, produkten eller 

varumärket.  

 

Analysen har påvisat att framgångsfaktorer inom EM för handelsföretag är relevans, 

relevans, relevans, vilket i många andra branscher kännetecknas av location, location, 

location. Detta innebär inte att läget inte är viktigt, men relevansen måste vara drivande i 

allt, även val av läge för eventet.  

 

5.1.4 Särdragens bidrag 

Tidigt i uppsatsen presenterades följande definition på EM: 
 
Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 
sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i 
tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.200  

 

Definitionen som är väl använd inom teorin är i stora drag gångbar även idag, dock har det 

under den empiriska insamlingen framkommit aspekter som tydligare belyser EM som 

marknadsföringsinstrument vilka bör inkluderas. 

 

Till att börja med bör konsumenten inkluderas i definitionen då essensen i EM är mötet 

med denne som ett led i att skapa ambassadörer för varumärket. Ett ytterligare argument 

för att kunden bör innefattas i definitionen är behovet av en andra part för att upplevelser 

ska existera och kommunikation ska fungera. I fallet med kommunikation är interaktion ett 

bättre begrepp då det belyser kundens delaktighet. Vidare bör syftet med EM lyftas fram i 

definitionen, vilken även behöver tydliggöras för att visa på EM:s användningsområde. 

Vårt förlag utifrån diskussionen är: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
200 Behrer, M. & Larsson, Å. (1998). S. 18.; Sponsrings & Eventföreningens definition Tillgänglig: 
<http://www.sefs.se/sefs/omoss/definitionsponsringeventmarketing>. Läst: 2008-04-22. 

Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen via ett eget skapat eller 
sponsrat evenemang, i syfte att skapa ambassadörer för avsändaren. I Event Marketing är 
evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket mottagaren 
deltar i en upplevelse och interagerar med avsändarens budskap.  

 



Tro vad du vill, men relevant är det  Viktoria Bruce, Kelly Butler, Åsa Höglund 
Hur företag inom handel använder Event Marketing  Kandidatuppsats, VT 2008 

 Sidan 45 av 49  
 

5.1.5 Generalisera mera 

Uppsatsens bidrag till den teoretiska diskussionen är utifrån slutsatserna handelns speciella 

karakteristika i användandet av EM. Branschen uppvisar ett bredare användningsområde 

av verktyget än litteraturen tidigare påvisat, vilket delvis framhålls i den modifierade 

definitionen som kan appliceras på handeln och troligtvis andra branscher. 

Undersökningen har visat att EM till stor del används för att stärka företags varumärken, 

varför verktyget inkluderas samt diskuteras som en del av Brand Management. Härmed 

lämnar uppsatsen sitt teoretiska bidrag till studerade ämnesområden.  

 

5.2 Summering och reflektion 

Uppsatsens syfte, att undersöka hur företag inom handel använder EM för att framhålla och 

stärka sitt varumärke, har utretts med hjälp av tre forskningsfrågor vilka berörde företags 

motiv till och säkerställande i användande av kanalen, samt handelns särdrag inom EM. 

Frågorna kunde besvaras tack vare kvalitativa öppna intervjuer och ett tolkande perspektiv. 

Undersökningens resultat mynnade ut i handelns val i vilket av produkten och varumärket 

som fokus ska ligga i EM samt vikten av relevans. Bakomliggande faktorer för att skapa 

varumärkesambassadörer visade sig vara intern marknadsföring samt through-the-line.  

 

En svårighet i undersökningen var fältets begränsade tillgänglighet. Aktörer inom denna 

gren är på grund av dess natur i farten, varför möjligheten att fånga deras uppmärksamhet 

är liten och vikten av en ingång kan inte nog poängteras. För att tillföra mer bredd i 

diskussionen kan fler intervjuer och en observation av kanalen ha varit givande. Då 

flertalet av informanterna stött de resonemang som löper i uppsatsen anser vi dem vara 

generaliserande för branschen.  

 

Under undersökningens gång har vi stött på intressant ämnesområden vilka uppsatsens 

ramar inte kan täcka., varför vi hänvisar dessa till framtida forskning. Till att börja med 

upplevs eventbyråernas kompetens inte användas inom det egna företaget. Är det ett behov 

som finns, hur skulle det genomföras och vilka effekter skulle det få på branschen? Vidare 

har den interna marknadsföringens vikt belysts som en del i Brand Management, dock 

härstammar informanterna från företag som framhåller detta arbete. Hur påverkas 

varumärkesbyggandet om den interna marknadsföringen är frånvarande? Slutligen har det 
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uppkommit ytterligare en intressant frågeställning: Om EM är en kanal idag som bryter 

mönster och uppmärksammar konsumenterna, vilken blir då framtidens kanal som tar sig 

genom bruset? 
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Bilaga 1: Intervjuguide eventbyråer 
 
Bakgrund 

1. Vilken är din bakgrund? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter här? 

 
Företagsinfo 

3. Vad är er kärnverksamhet? 
4. Hur länge har företaget varit etablerat? 

a. Sverige? 
b. Totalt? 
 

Marknadsföring 
5. Vilka typer av marknadsföring använder ni er av? 

a. Vilken anser ni vara den mest effektiva? 
6. Vilka är era kunder? 

a. Vad är kundernas avsikt med att anlita er? 
i. Har välkänt märke/Nyetablering? 

b. Hur rekryterar ni kunder? 
i. Långsiktigt/Kortsiktigt? 

c. Hur mycket information måste ni ha av kunderna för att kunna säkerställa 
att deras varumärke exponeras på rätt sätt? 

i. Finns direktiv från företagen? 
d. Vilken typ av marknadsföring erbjuder ni era kunder? 

i. Vilken anser ni vara mest effektiv för dem? 
7. Hur skiljer sig företag inom handel från företag i andra branscher? 

a. Produkter/Tjänster? 
 

EM 
8. Vad är EM för er? 
9. Hur arbetar ni med företags event? 

a. Marknad – Globlat/Lokalt? 
10. Varför använder kunderna er istället för att anordna event själva? 

a. Ekonomi? 
11. Hur ser ni på EM:s framtid? 

 
Varumärkesbyggande 

12. Vad vill ni att ert varumärke ska stå för? 
13. Hur arbetar ni med att förmedla denna bild? 

a. Hur påverkar era kunders varumärkes image ert varumärke? 
b. Väljer ni företag vars varumärke kan sammanfalla med ert? 

14. Vad anser ni att kunderna har för bild av ert varumärke? 
a. Förändra/Förstärka? 

Övrigt 
15. Vill du tillägga något övrigt? 
16. Kan vi återkomma och komplettera med eventuella frågor? 

 
Tack för din medverkan! 



Tro vad du vill, men relevant är det  Viktoria Bruce, Kelly Butler, Åsa Höglund 
Hur företag inom handel använder Event Marketing  Kandidatuppsats, VT 2008 

 Sidan 53 av 49  
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide företag inom handel 
 
Bakgrund 

1. Vilken är din bakgrund? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter här? 

 
Företagsinfo 

3. Vad är er kärnverksamhet? 
a. Produkter? 

4. Hur länge har företaget varit etablerat? 
a. Sverige? 
b. Totalt? 

 
Varumärkesbyggande 

5. Vad vill ni att ert varumärke ska stå för? 
6. Hur arbetar ni med att förmedla denna bild? 

a. Branding? 
b. Marknadsföringsmix? 
c. Produkter? 

7. Vad anser ni att kunderna har för bild av ert varumärke? 
a. Förändra/Förstärka? 

 
Positionering 

8. Vad har ni för medveten strategi för positionering på marknaden? 
a. Vilken position har ni? 

i. Målgrupp? 
ii. Marknad – Globalt/Lokalt? 

b. Vilken position vill ni ha? 
c. Hur arbetar ni för att komma dit? 

 
Marknadsföring 

9. Vilka typer av marknadsföring använder ni er av? 
10. Vad vill ni uppnå med marknadsföringen? 

a. Långsiktigt/Kortsiktigt? 
11. Vilka resultat har ni fått ut av marknadsföring? 

a. Tillfreds? 
12. Finns det någon form av marknadsföring som ni överväger att använda i framtiden? 

a. Varför? 
 
EM 

13. Vad är EM för er? 
14. Använder ni er av EM? 

a. Varför använder ni EM? 
b. Hur använder ni EM? 
c. Hur stor del av er marknadsföringsbudget används till EM? 
d. Vem ansvarar för era event? 

i. Outsoursing/Internt? 
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ii. Hur genomför ni ett event? 
iii. Hur säkerställer ni ett event? 

e. Vilken publik riktar ni er till med EM? 
i. Marknad – Globalt/Lokalt? 

f. ALT: Varför använder ni er inte av EM?  
15. Hur ser ni på EM:s framtid? 

 
Övrigt 

16. Vill du tillägga något övrigt? 
17. Kan vi återkomma och komplettera med eventuella frågor? 

 
Tack för din medverkan! 
 


