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Sammanfattning 
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Nivå: Examensarbete magisterkurs, juni 2009 
 
 
Författare:  Martina Danielson, Johanna Eilind & Kristin Johansson 
 
 
Handledare:  Szilvia Gyimóthy och Carl R Hellberg 

 
 
Problematisering:  Event som fenomen har under de senaste decennierna fått stor 

genomslagskraft och har kommit att bli ett populärt forum för 
skapande av nya tjänsterelationer och affärsmöjligheter. 
Forskningen kring event ur ett utvecklingsperspektiv är knapp. Vi 
ser därmed en möjlighet i att bidra med förbättrad kunskap kring 
tidsmässig eventutveckling genom att plocka in ett tjänste-
utvecklingsperspektiv.  

 
 

Syfte:  Syftet är att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig 
utveckling av event.  

 
 
Metod:  Denna uppsats har för avsikt att utöka forskningen kring 

tidsmässig eventutveckling. För att åstadkomma detta har vi 
applicerat event till tjänsteutvecklingsteorier. Den litteratur vi 
använt har bestått av ett urval böcker författade av erkända 
forskare inom event och tjänsteutveckling samt artiklar och tidigare 
forskning kring dessa områden. För att illustrera eventutveckling 
har vi genomfört kvalitativa intervjuer med Swedish Opens 
organisation och utvalda sponsorer. Vi har dessutom tagit del och 
använt oss av en publikmätning genomförd år 2008. 

 
 
Slutsats:  Vår studie påvisar hur det vid tidsmässig utveckling av event är 

betydelsefullt att beakta samtliga inblandade parter och förstå det 
ömsesidiga beroende dem emellan samt att se hur de olika parterna 
tillsammans verkar för att skapa framgång.  

 
 
Nyckelord:  event, image, sponsring, tjänst, tjänstutveckling  
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Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till uppsatsens centrala ämne, 

event. Vi diskuterar events framväxt och den problematik som 

uppstår i samband med fenomenets utbredning. Vidare 

presenteras uppsatsens syfte tillsammans med två centrala 

frågor. Avslutningsvis ges en disposition över uppsatsen.  

  
1.1 Problemformulering 

Vad tänker du på är när du hör tennis och sommar? I år förlängs den framgångsrika 

tennisturneringen Swedish Open i Båstad från en till två veckor, detta innebär en tidsmässig 

utveckling. En dam- och en herrvecka ska tillsammans bli ett event och utvecklingen kommer 

att användas som illustrativt exempel i vår studie. När ett event förlängs innebär det en rad 

möjligheter för inblandade parter, alltifrån organisation, sponsorer och spelare till besökare 

och media men tidsmässig utveckling ställer också krav. Vilka aspekter är kritiska, det vill säga 

har en avgörande roll och betydelse, när ett framgångsrikt event tidsmässigt utvecklas? Vad 

innebär utvecklingen för de parter som tillsammans skapar framgången? 

 

I alla tider har människor skapat sätt att markera viktiga händelser i livet; månens gång och 

årstiders skiftningar, milstolpar som bröllop och betydelsefulla bemärkelsedagar. Den industri 

som event är idag växte dock fram först under 1980- och 90-talet då ett antal arrangemang 

satte tydliga spår, främst de Olympiska spelen i Los Angeles, Barcelona och Sydney. Just de 

Olympiska spelen i Los Angeles kom att visa att större event kunde vara ekonomiskt 

genomförbart. Tv och medias produktions- och marknadsföringsskicklighet möjliggjorde att 

spelen kunde betraktas av en bredare publik än tidigare. Tv-sändningarna visade även på den 

förmåga som större sportevent har i att kunna profilera och generera ekonomiska fördelar för 

städer, regioner och länder. I samband med dessa förändringar har branschen kring sportevent 

professionaliserats, företagsvärlden upptäckte snabbt den makt som fanns i imageskapandet 

och marknadsföringen i samband med event. Numera är sponsring en given del av varje 

sportevent.1 Medias påverkan har inneburit naturlig utveckling för flertalet event men 

utvecklingsansvaret ligger till stor del hos själva eventet. Ofta uppmärksammar inte event 

vikten av utveckling utan presenterar samma program år efter år. Att förändra för 

                                                 
1
 Allen, J., O’Toole, W., McDonnell, I.& Harris, R. (2005). Festival and Special Event Management 3

rd
 

edition, John Wiley, Brisbane. Sid. 9. 

1 
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förändringen skull är visserligen inte bra men att förändra och tillföra nya element för att 

behålla attraktiviteten är nödvändigt.  2 

 

Event är ett såväl trendigt som mångfacetterat begrepp och ett snabbt växande fritids-, affärs- 

och turismrelaterat fenomen. Idag är event en central och naturlig del av vår kultur. Att event 

som företeelse kunnat växa beror till stor del på, att vår fritid och vilja att spendera pengar på 

aktiviteter som förhöjer vår livskvalitet har ökat. Den snabba tillväxten av antalet event och 

även deras ökade storlek skapar en rad nya affärsmöjligheter då det skapar forum för olika 

parter att mötas.  3 Det kan exempelvis vara företag som möter kunder och samarbetspartners 

för att stärka relationer och göra affärer. Tillväxten av event har inte bara inneburit nya 

affärsmöjligheter utan även att nya tjänsterelationer har uppkommit. Parter som inte tidigare 

kommunicerat eller haft affärsrelationer kommer i samband med olika event i kontakt med 

varandra.  

 

För att fördjupa oss inom eventområdet har vi bland annat läst och använt litteratur författade 

av de välkända forskarna Donald Getz4 och Graham Berridge 5. I den litteratur som vi har 

använt är författarnas synsätt och diskussioner kring event likartade, flertalet diskuterar 

planering, genomförandet och utvärdering av event ur såväl marknadsförings- som 

organisationsperspektiv. Intressant för vår studie är att forskningen kring utvecklingen av 

event är knapp. Denna lucka avser vi att fylla genom att plocka in ett tjänsteutvecklings-

perspektiv till eventforskningen och vårt bidrag blir därmed att förbättra kunskapen kring 

tidsmässig utveckling av event. Tjänsteutvecklingsområdet domineras av Bo Edvardssons 

forskning från slutet av 1990-talet och denne författares resonemang präglar ett av två 

huvudavsnitt i teorikapitlet. Vi väljer att använda tjänsteutvecklingsperspektivet eftersom vi 

urskiljer event som en modern version av tjänsten, dock finns en skillnad mellan 

tjänsteutveckling och event. Edvardssons forskning kring tjänsteutveckling har ett tydligt 

kund- och producentfokus medan event berör ett större antal parter. Denna komplexitet, att 

event har flera inblandade och påverkande parter, samt det tidsmässiga perspektivet av 

eventutveckling kommer att vara viktiga utgångspunkter i vår uppsats.  

                                                 
2
 Skinner, Bruce E. & Rukavina, Vlad imir. (2003). Event Sponsorship. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. 

Sid. 3. 
3
 Getz, Donald. (1997). Event management and Event Tourism. Cognizat ion Coummunicat ion Corporation, 

New York. 
4
 Ibid. (1997). 

5
 Berridge. Graham. (2007). Event Design and Experience. Butterworth-Heinemann, Burlington. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling av event.  

 

Två centrala frågor i uppsatsen kommer att vara vad tidsmässig utveckling av event innebär 

för inblandade parter samt vilken betydelse dessa kritiska aspekter har för framgång i samband 

med utvecklingen.  

 

1.3 Disposition 
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Metod 

I det andra kapitlet redogör vi för de vägval som gjorts under 

vårt uppsatsarbete. Kapitlet inleds med ämnet och syftets 

framväxt vilket följs av tre huvudavsnitt; teori, empiri och 

tillvägagångssätt vid analys. Dessa tre avsnitt kommer 

förtydliga och belysa våra vägval samt motivera vårt 

tillvägagångssätt. 

 

2.1 Val av undersökningsområde 

Drygt två månader innan magisterkursens start hade vi ett första möte med delar av 

organisationen för Swedish Open. Under mötet diskuterade vi den utveckling som turneringen 

genomgår och våra tankar kring att använda Swedish Open som ett illustrativt exempel i vår 

uppsats. Detta tidiga möte möjliggjorde en längre tankeprocess och gav utrymme för oss a tt 

diskutera möjliga spår samt att låta såväl syfte som frågeställningar växa fram. Olika alternativa 

ingångar för uppsatsen diskuterades och utveckling av event har problematiserats ur flertalet 

synvinklar. I samband med kursstart landade vi i det slutgil tiga ämnet för uppsatsen, 

tidsmässig eventutveckling, och vårt syfte förfinades. 

 

För att besvara vårt syfte; att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling 

av event har vi använt oss av ett antal teoretiska utgångspunkter. Vi har dessutom samlat 

empiri från Swedish Open för att kunna exemplifiera tidsmässig utveckling av event. Teorier 

kring tjänsteutveckling och event har gett underlag för en ny teoretisk referensram kring 

tidsmässig eventutveckling som har satts i ett praktiskt sammanhang genom vår empiriska 

insamling, det vill säga att vi har använt oss av ett deduktivt arbetssätt. 6   

 

2.2 Teori  

Det inledande huvudavsnittet i vårt teorikapitel berör sponsrade event. Teorierna kring event 

är betydelsefulla att behandla då uppsatsen avser att bidra med förbättrad kunskap kring 

fenomenet i ett utvecklingsperspektiv. Image och sponsring är två centrala begrepp i detta 

huvudavsnitt och dessa delar är intressanta att belysa då de såväl påverkar som påverkas av 

eventet och därmed är viktiga aspekter att beakta vid eventutveckling.  

                                                 
6
 Bryman, Alan. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. Sid. 20.  

2 
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När vi, med hjälp av böcker och artiklar, konstaterat att forskningen kring event ur ett 

utvecklingsperspektiv är knapp valde vi att använda andra teoretiska termer för att förstå 

utvecklingsförloppet. Efter att ha studerat produkt- och tjänsteutvecklingsforskning föll vårt 

val på att hämta inspiration från tjänsteutvecklingen. Detta val grundar vi i att den systematik 

som finns inom tjänsteutvecklingen är applicerbar i ett tidsmässigt eventutvecklingsperspektiv. 

I vårt avsnitt kring tjänsteutveckling, som är det andra huvudavsnittet i vårt teoretiska kapitel, 

har vi främst framhållit den, inom tjänsteutveckling, dominerande forskaren Edvardssons 

teorier vilka figurerar i flertalet böcker och artiklar inom området. Vi anser att hans 

resonemang är lämpliga att använda i vår studie då de tydligt framhåller aspekterna 

helhetsperspektiv och samverkan mellan olika delar som berörs vid tjänsteutveckling. Med 

uppsatsens syfte i åtanke är det viktigt att ha förståelse för dessa aspekter eftersom de har en 

avgörande påverkan när event tidsmässigt utvecklas. För att skapa struktur i avsni ttet kring 

tjänsteutveckling har vi låtit tre teoretiska element vara centrala; koncept, system och process.  

Teorikapitlets två huvudavsnitt utmynnar i en syntes som avslutar kapitlet och skapar en 

referensram kring tidsmässig eventutveckling som vi senare använder i vårt illustrativa 

exempel.  

 

När vi sökt litteratur för att kunna besvara uppsatsens syfte har vi huvudsakligen använt oss av 

sökorden event, image, sponsring, tjänst och tjänsteutveckling. Insamlingen av litteratur har 

främst skett från Lunds Universitetsbibliotek och universitetets databas men har även 

kompletterats med litteratur från andra bibliotek. 

 

2.3 Empiri 

2.3.1 Swedish Open som illustrativt exempel 

Vår uppsats, med sin teoretiska tyngdpunkt, förstärks med att vi prövar vår utarbetade 

referensram i ett empiriskt, illustrativt exempel. För att illustrera kritiska aspekter i samband 

med tidsmässig eventutveckling har vi använt tennisturneringen Swedish Open som exempel. 

Att vi endast kommer illustrera hur utvecklingsfasen har sett ut i ett event med en erfaren och 

professionell organisation, vilka arbetar med ett väl etablerat event, innebär att 

generaliserbarheten minskar. Vidare är anledningen att vi begränsat oss till ett specifikt event 

att vi endast avser undersöka hur tidsmässig eventutveckling påverkar eventet som helhet samt 

hur inblandade parter berörs av utvecklingen. Vi avser därmed inte att göra en jämförande 

studie av olika event i detta utvecklingsskede, hade det varit vår avsikt hade tillvägagångssättet 

varit annorlunda. De främsta fördelarna med att använda Swedish Open som illustrativt 
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exempel är att turneringen, som ovan nämnt, för tillfället är inne i en utvecklingsfas. Det 

medför att vi har haft möjlighet att följa utvecklingsprocessen och vad turneringens 

tidsmässiga utveckling har inneburit för inblandade parter.  

 

Ytterligare en fördel, med att använda Swedish Open som empiriskt exempel, är att vi sedan 

tidigare har kontakter inom turneringens organisation, PR Event. Detta innebär ett upprättat 

förtroende som underlättat såväl kommunikation som vår förståelse för organisationens 

arbetssätt. Två av oss har arbetat som sponsorvärdinnor under Swedish Open vilket innebär 

en förståelse och förkunskap kring eventet samt relationer till såväl organisation som flertale t 

av eventets sponsorer. Med uppsatsens syfte i beaktning anser vi att dessa erfarenheter 

kommer vara till fördel snarare än att påverka resultatet negativt. Alan Bryman betonar hur 

förkunskaper om, och relationer till undersökningsobjektet kan påverka forskningsprocessen7, 

vi är medvetna om att vår relation till organisationen och sponsorerna kan ha påverkat 

intervjuernas karaktär och att våra värderingar kan ha färgat uppsatsen. De erfarenheter som 

två av oss har från att ha arbetat för Swedish Open har dock på ett medvetet sätt använts i 

vårt illustrativa exempel, främst på grund av att det möjliggör en skildring eventet ur ett 

funktionärsperspektiv. Utöver att tillföra funktionärsperspektivet till vår empiriska illustration 

har en publikmätning, genomförd av analysföretaget Sponsor Insight, använts för att urskilja 

bakgrund, erfarenheter och upplevelser hos Swedish Opens publik. Funktionärs- och 

publikperspektivet avser att ge tyngd åt samt förstärka det illustrativa exemplet genom att 

framhålla ytterligare två parter som påverkar och skapar Swedish Opens helhet. 

 

2.3.2 Intervjuer 

Att vår studie fokuserar på ett specifikt event i ett utvecklingsskede har påverkat vårt 

metodologiska tillvägagångssätt. Vi avser att ge ett helhetsperspektiv på tidsmässig utveckling 

av ett event och en kvalitativ undersökningsmetod är då passande eftersom den framhåller 

helheten och fokuserar på sammanhanget snarare än på specifika delar8. Hade studiens avsikt 

varit att skapa en generell och bred bild av hur någon enskild part i flertalet event påverkas vid 

tidsmässig eventutveckling hade en kvantitativ undersökning varit mer lämplig. Uppsatsen 

avser dock att ge ett nytt och beskrivande perspektiv på tidsmässig utveckling och då är 

kvalitativa intervjuer användbara eftersom de ger respondenten utrymme att uttrycka 

                                                 
7
 Bryman, Alan. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö. Sid. 37. 

8
 Christensen, Lars, Andersson, Nina, Carlsson, Carin & Haglund, Lars. (2001). Marknadsundersökning – En 

handbok. Lund; Studentlitteratur. Sid. 298.  
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uppfattningar och tolkningar av sin sociala verklighet.9 Dessutom ger metoden möjlighet till 

att lära mer om respondentens tankar, erfarenheter och förväntningar i samband med Swedish 

Opens pågående utvecklingsprocess. Kvalitativa intervjuer möjliggör väl detaljerade svar10 

vilket vi anser stärker trovärdigheten.  

 

Strukturerade intervjuer har varit vårt tillvägagångssätt vid empiriinsamlingen vilket innebär att 

vi innan intervjuerna fastställt ett standardiserat frågeschema för att säkerställa att kontexten 

för samtliga intervjuer blir densamma.11 Avsikten med strukturerade intervjuer är att stärka 

reliabiliteten genom att samla jämförbar data från eventets olika parter kring tidsmässig 

eventutveckling. Frågeschemat utformades utifrån uppsatsens teoretiska fokus, 

bakgrundsfrågor inledde schemat för att öppna upp samtalet innan vi vidare ställde frågor som 

berörde den tidsmässiga utvecklingen av Swedish Open. För att intervjuerna skulle generera så 

relevant information som möjligt, för att besvara vårt syfte, har frågorna till viss del anpassats 

till varje respondent. För att ytterligare stärka intervjuernas kvalitet skickades frågorna till 

respektive respondent i rimlig tid inför intervjutillfällena, detta möjliggjorde förberedelse.12 

När respondenten har möjlighet att förbereda sig inför intervjun innebär det att svaren kan 

vara väl genomarbetade vilket vi ser som positivt men samtidigt finns risken att svaren blir 

alltför genomtänkta och därmed kanske inte helt ärliga.  

 

Vi har genomfört intervjuer med fyra personer från eventets organisation samt fyra utvalda 

sponsorer. De personer vi har intervjuat inom organisationen kan beskrivas som delar av 

eventets kärna, de som arbetar med evenemanget året runt. Vi har intervjuat Swedish Opens 

event manager, Christer Hult samt två projektledare och en sponsoransvarig. Lotta Olmarker, 

projektledare med såväl sponsor- som funktionärsansvar och sponsoransvarige Anette 

Eriksson arbetar med turneringens båda veckor medan Anna Berglund, projektledare för 

WTA-veckan, främst fokuserar sitt arbete till damveckan. Valet av respondenter ur 

organisationen motiveras med att de kontinuerligt arbetar med eventet och därmed är väl 

insatta i turneringens utvecklingsprocess.   

 

De fyra sponsorer vi har genomfört intervjuer med är strategiskt utvalda med en spridning i 

kategori av sponsring, företagens storlek, deras erfarenheter av att sponsra eventet samt 

                                                 
9
 Bryman, A. (2006). Sid. 35 & 300.  

10
 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. Sid. 13.  

11
 Bryman, A. (2006). Sid. 123. 

12
 Christensen, L. et al. (2001). Sid. 169. 
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huruvida de valt att sponsra en eller två veckor. Spridning av sponsorer är gjord för att de ska 

kunna representera turneringens sponsorer på ett rättvisande sätt. Den första sponsorn vi har 

intervjuat är Zoega’s som ingår i Nestlé-koncernen och tillhör sponsorkategorin ”supplier”. 

För deras del innebär det att de är en mindre sponsor som bistår eventet med kaffemaskiner 

och produkter samt säljer sina produkter till besökare under turneringen. Denna sponsor har 

tidigare medverkat under Swedish Open och kommer i år att vara representerad under 

turneringens båda veckor. Ett mindre aktiebolag med egen produktion och design samt 

försäljning av smycken, Juvel & Design, är den andra sponsorn som även de har medverkat 

förut. Företaget kategoriseras som ”exhibition partners” vilket betyder att de finns med som 

utställare och har möjlighet att sälja sina produkter under hela turneringen. Ytterligare en 

sponsor som kommer att medverka under båda veckorna och som är nytillkomna är Läkerol, 

som ingår i koncernen LEAF Sweden.  De tillhör kategorin ”official partners” och kommer 

bland annat finnas representerade genom försäljning och diverse aktiviteter. Den fjärde och 

sista sponsorn vi intervjuat är en av turneringens sju ”huvudsponsorer”, SEB, en av Europas 

ledande banker. De har även i år valt att återkomma till Swedish Open men kommer endast 

att vara representerade under herrveckan.  

 

2.3.2.1 Intervjuförfarande 

Att alla i uppsatsgruppen varit närvarande vi samtliga intervjutillfällen har medfört att 

intervjuerna fått en mer diskussionsliknande karaktär. För att få respondenten att känna sig 

bekväm i situationen var vårt mål att skapa en öppen och avslappnad atmosfär. Närvaron vid 

intervjuerna har gett samtliga gruppmedlemmar en gemensam förståelse för intervjuns resultat 

och har gett utrymme för en bredare tolkning av intervjusituationen och dess innehåll samt 

möjliggjort att vi under intervjun har kunnat ställa följdfrågor. För att ytterligare få 

respondenten att uppleva trygghet i intervjusituationen har vi låtit dem styra valet av plats för 

intervju vilket har inneburit att vi besökt samtliga respondenter på respektive arbetsplats13. Det 

har även gett oss som intervjuare möjlighet att bekanta oss med respondentens vardagliga 

miljö vilket kan ha en positiv påverkan för vår tolkning och förståelse för respondentens 

uttalanden14.  

 

                                                 
13

 Kvale, S. (1997). Sid. 118. 
14

 Bryman, A. (2006). Sid. 305. 
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För att undvika att missa avgörande fraser och uttalanden under intervjun är det till fördel att 

dokumentera samtal genom inspelning15. Vi har under samtliga åtta intervjuer, vilka har varat i 

30-60 minuter, använt mp3-spelare för dokumentation vilket också har medfört att vi bättre 

kunna fokusera och koncentrera oss på samtalet och respondentens uttalanden och beteende. 

Att vi, som ovan nämnt, har relationer till flertalet av respondenterna anser vi kan ha haft en 

positiv inverkan på intervjuernas utfall då de inneburit ett ömsesidigt förtroende i  samband 

med intervjuerna.  Vad som dock kan vara negativt med att föra kvalitativa intervjuer kan vara 

att respondenten inte vågar vara ärlig under intervjun på grund av att den utsatta situationen. 

 

2.4 Tillvägagångssätt vid analys 

För att besvara vårt syfte, att beskriva och analysera kritiska aspekter i samband med 

tidsmässig utveckling av event, fann vi ett behov att utveckla befintliga teorier då tidigare 

studier ej har visat på en fulländad förståelse för eventutvecklingsperspek tivet. I vår syntes 

förs, som ovan nämnt, de två huvudavsnitten som utgör våra teoretiska utgångspunkter 

samman; event och tjänsteutveckling. Syntesen avser att ge dessa teoretiska utgångspunkter en 

djupare mening genom att vi plockar in tjänsteutveckling till event och därmed utarbetar en ny 

teoretisk referensram för tidsmässig eventutveckling.  

 

För att pröva och praktisera vår utarbetade teoretiska referensram använder vi eventet 

Swedish Open som empiriskt exempel. Det empiriska material som vi har tillhandahållit 

genom intervjuer har gett underlag för att urskilja de kritiska aspekter som uppkommer när 

turneringen förlängs. I vårt kapitel där vi illustrerar eventutveckling applicerar vi vår empiri till 

den utarbetade referensramen. För att bibehålla den struktur som finns i vårt teoretiska kapitel 

har vi utformat även det illustrativa kapitlet utifrån de tre elementen; koncept, system och 

process. Genom att framhålla citat från samtliga intervjuer avser vi att ge en beskrivande och 

konkret bild av verkligheten.  

 

Att vi valt att använda empiri från endast ett event innebär att vårt resultat är begränsat till ett 

socialt sammanhang vilket medför att resultatet inte är generaliserbart för andra kontexter16. 

Det kan därmed finnas svårigheter i att överföra vårt empiriska resultat till andra event. 

                                                 
15

 Bryman, A. (2006). Sid. 306. 
16

 Ibid. (2006). Sid. 260.  
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Campbell stödjer dock valet att endast inhämta empiri från ett företag eller liknande när han 

framhåller att det kan vara nog så intressant att se mönster i ett specifikt sammanhang17.  

 

Kvalitativa undersökningar kan analyseras på flertalet sätt men gemensamt är att 

analysmetoderna bygger på en likartad logik och avser att finna likheter och belysa 

underliggande mönster.18 På samma sätt har vi gått till väga när vi har analyserat våra 

kvalitativa intervjuer, vi har sökt gemensamma drag och teman i intervjupersonernas 

uttalanden kring förlängningen av Swedish Open.  
 

                                                 
17

 Campbell, Donald T. (1981). I: Yin, Robert. (1981). The Case Study Crisis: Some Answers . Admin istrative 

Science Quarterly, Vol. 26, nr.1. Sid. 61-62.  
18

 Christensen, L. et. al. (2001). Sid. 297.  



 

 14 

Swedish Open - Tournament of  the year 
 

I detta kapitel beskrivs tennisturneringen Swedish Opens 

bakgrund, historia och utveckling. Detta för att ge en 

introduktion till det event som kommer att användas som vårt 

illustrativa exempel på tidsmässig eventutveckling.  

 

I juli varje sommar går tennisturneringen Swedish Open av stapeln i Båstad, en ort med 

14 000 invånare19 beläget i nordvästra Skåne. Det är inte för inte som turneringen för sjunde 

året i rad har utsetts av tennisspelarna som ATP-tourens bästa turnering20, Swedish Open är 

idag ett av Skandinaviens största sportevenemang. En framgångsrik och professionell 

organisation i kombination med den gemytliga stämningen och atmosfären som finns i Båstad 

gör att flertalet spelare, sponsorer, funktionärer och besökare år efter år väljer att återkomma .  

 

År 1948 ses som Swedish Opens startår vilket gör turneringen till en av världens äldsta ATP-

tävlingar. Fram tills år 1992 tävlade såväl herrar som damer och turneringen arrangerades då 

av Båstad Malens Tennissällskap och Svenska Tennisförbundet. I mitten av 1990-talet tog 

dock ett evenemangsbolag över driften och sedan år 2000 äger och driver PR Event 

turneringen. Trender och intresset för tennis har påverkat Swedish Opens popularitet, i mitten 

av 1990-talet var besökarna färre än någonsin men den trenden började vända under 2000-

talets början. De senaste åren har publikrekorden toppats, publiksiffran har stigit från att år 

1995 varit 16 000 till att i fjol, år 2008, ha passerat 50 00021. En rad förändringar trädde i kraft i 

samband med att PR Event tog över driften, de har bland annat varit drivande vid 

utbyggnaden av Hotell Skansen vilket har lyft såväl tennisområdet som Båstad som ort. Under 

våren 2008 köpte franska mediekoncernen Lagardére upp PR Event som fram till 2015 har 

kontrakt att arrangera eventet.22 Uppköpet har gett nya möjligheter, bland annat för expansion. 

Den främsta nyheten för år 2009 är att turneringen förlängs från en till två veckor, i år är 

damerna tillbaks på Båstads röda grus. Denna tidsmässiga utveckling av eventet ger oss 

anledning att närmare undersöka de kritiska aspekter som uppkommer i samband med 

turneringens förlängning.   

                                                 
19

 Båstad Kommun. (2009). 
20

 Catella Swedish Open. (2009).  
21

 Olmarker, Lotta. (2009). Intervju: 2009-04-21. Båstad. 
22

 Tennistalk. (2009).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens fjärde kapitel är uppdelat i två huvudavsnitt; 

sponsrade event respektive tjänsteutveckling. Dessa avsnitt 

utmynnar i en syntes som är en ny referensram med avsikt att 

bidra till förbättrad kunskap kring det tidsmässiga 

utvecklingsperspektivet av event. 

 

4.1 Sponsrade event  

I detta huvudavsnitt av teorikapitlet definieras viktiga beståndsdelar för event. Vi definierar 

begreppet event och sätter det i ett sammanhang samt beskriver olika typer av event. Vidare 

redogör vi för begreppet image som har en betydande roll för hur företag uppfattas, såväl 

internt som externt. Avslutningsvis kommer sponsring att beskrivas vilket motiveras av dess 

betydelse för sportevent. Det är intressant att framhålla forskningen kring event, image och 

sponsring då de kommer att aktualiseras när vi senare knyter an den till tjänsteutvecklingens 

teorier.  

 

4.1.1 Event 

Såsom flertalet forskare i eventbranschen uppmärksammar Getz problematiken kring att 

definiera event, såväl perspektiv som preferenser påverkar valet av definition. Vad som är 

gemensamt för event är att de sker under en begränsad period, de är antingen planerade eller 

oplanerade men kärnan är att det handlar om upplevelser som är något utöver det normala 

och vardagliga. Varje event har en unik atmosfär som påverkas av events längd, organisa tion, 

miljö och dess deltagare.  23 Dessa karaktäristiska drag anser vi är av värde att använda eftersom 

de går att jämföra med tjänsteerbjudandets.  

 

Event är ett fenomen som figurerar i flertalet sammanhang. Även om mindre privata 

arrangemang som födelsedagsfiranden och bröllop är en sorts event tenderar flertalet 

människor att förknippa event med större musik- och sportevenemang. Event är dock mer än 

så och industrin kring fenomenet växer. Bland annat använder alltfler företag sig idag av event, 

såsom klubbkvällar och premiärer, för att locka kunder och skapa uppmärksamhet.24 

                                                 
23

 Getz, Donald.(1997).  
24

 Berridge. Graham. (2007). Sid. 4-10. 
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För att kunna diskutera event i ett utvecklingsperspektiv är det nödvändigt att klassificera 

eventet. Detta görs utifrån de aktiviteter de innefattar eller dess storlek och status. Utifrån 

aktivitetsperspektiv kan event klassificeras som exempelvis sportevent och business event. När 

event är ett arrangemang med publik eller deltagare som är delaktiga i tävlingsaktiviteter 

handlar det om sportevent,  25 exempelvis Volvo Ocean Race och Swedish Open. Business 

event är en annan klassificering vilken inkluderar de arrangemang som stödjer företagets mål, 

det handlar om att skapa relationer såväl internt som externt och på så sätt marknadsföra sig. 

26 

 

Sett ur ett status- och storleksperspektiv är Hallmark en alternativ kategori. Ett event kan 

kategoriseras som Hallmark när det identifieras så starkt med en stad eller region att de blir 

synonyma. Exempel på denna typ av event är karnevalen i Rio de Janeiro och oktoberfesten i 

München som båda är årligt återkommande evenemang med en anrik historia.27 Oavsett vilken 

kategori eventet tillhör eller vilken karaktär det har finns ett antal faktorer med direkt eller 

indirekt påverkan på eventet. Bland dessa framhåller Getz bland annat organisationens mål, 

kundnyttan och efterfrågan samt sponsorers och partners mål. För att dess delar ska 

komplettera varandra på ett gynnsamt vis är det betydelsefullt att de understödjer varandra 

och att det finns gemensamma mål.28 

 

Utöver ovan nämnda faktorer som påverka event finns även ett antal intressenter som har 

inverkan på eventet. Intressentteorin framhåller konkret hur varje organisation bör utvärdera 

och hantera de intressen som finns hos samtliga parter med förmåga att influera eventet. 

Dessa parter kan vara individer eller grupper, såsom exempelvis kommun, media, sponsorer, 

medarbetare, besökare och spelare. Vidare beskriver teorin vikten av att organisationen är 

medveten om dess förmåga att påverka sina intressenter de vill säga att det finns ett ömsesidigt 

beroende.29 Något som har en betydelsefull påverkan på och ett ömsesidigt beroende till såväl 

eventet som dess intressenter är image.  

 

                                                 
25

 Berridge, G. (2007). Sid. 11-13. 
26

 Ibid. (2007). Sid. 11-13. 
27

 Allen, Johnny, O’Toole, William., McDonnell, Ian & Harris, Rob. (2005). Festival and Special Event 

Management 3
rd

 edition, John Wiley, Brisbane. Sid. 13. 
28

 Getz, D. (1997). Sid. 41-42. 
29

 Allen, J. et al. (2005). Sid. 87. 
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4.1.2 Image 

Ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för företag att skapa nya affärsmöjligheter är 

genom ryktesspridning30, god ryktesspridning förutsätter positiv image31. En av de främsta 

forskarna kring marknadsföring, Philip Kotler, definierar image som: 

 
Image is the set of beliefs, ideas and impressions a person holds regarding an object. 
People’s attitudes and actions toward an object are highly conditioned by that object’s 
image.32 

 

Lena Mossberg33 väljer på ett liknande sätt att definiera image som något som står för hur en 

person eller målgrupp uppfattar till exempel en produkt, ett företag eller en plats. Vidare 

menar hon att vid upplevelsekonsumtion har företags image avgörande betydelse, såsom när 

konsumenten väljer exempelvis en specifik restaurang, konsert eller ett event. Imagen kan ses 

som mer viktig i serviceorganisationer än i producerande företag då tjänsten är mindre 

väldefinierad.34  

 

Karaktären hos en viss tjänst, dess organisation, kultur, medlemmar samt målgrupper 

bestämmer till stor del den image som serviceföretaget skapar i sinnet hos sin personal och 

omgivning.35 Detta resonemang kopplar vi till Christian Grönroos diskussion kring att image 

har flertalet väsentliga roller för ett företag. Den första rollen handlar om image som ett sätt 

att förmedla förväntningar och beskriver hur image påverkar beslutsprocessen samt hjälper 

kunden att sortera information, marknadskommunikation och rykten.36 Ju mer positiv 

uppfattning kunden har av en plats, ett event eller liknade desto större är sannolikheten att 

detta alternativ väljs framför andra.37 Nästa roll beskriver image som ett filter. Urskiljs 

företagets image som god blir det ett skydd medan image med negativa associationer tenderar 

att har motsatt effekt genom att bidra till att kunden upplever tjänsten som sämre än vad de 

annars skulle göra. Imagens tredje roll berör hur den är en funktion av såväl förväntningar 

som upplevelser. Det är först när kunden upplever tjänsten som denne kan ställa  sina 

                                                 
30

 Belch, George E. & Belch, Michael A. (2007). Advertising and promotion: An Integrated Marketing 

Communiations Perspective. McGraw-Hill Irwin, New York. Sid. 95. 
31

 Mossberg, Lena. (2003). Att skapa upplevelser – från OK till WOW!. Studentlitteratur, Lund. Sid. 167.  
32

 Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. Eleventh edition. Pearson Education International. New 

Jersey. Sid. 566. 
33

 Mossberg, L. (2003). Sid. 167. 
34

 Normann, Richard. (2000). Service Management ledning och strategi i tjänsteproduktionen . Liber 

Ekonomi, Kristianstad. Sid. 139.  
35

  Ibid. (2000). Sid. 139-140. 
36

 Grönroos, Christian. (2004). Service Management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber ekonomi, 

Malmö. Sid. 326. 
37

 Mossberg, L. (2003). Sid. 168. 
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förväntningar i relation till verkligheten. Överträffar upplevelsen förväntningarna bibehålls 

eller förstärks imagen medan negativa upplevelser har motsatt effekt. Den avslutande rollen är 

image och dess effekt på medarbetare och kunder. En oklar och mindre tydlig image riskerar 

att medföra negativa attityder hos medarbetarna vilket i förlängningen medför att 

kundrelationen försämras. Kommuniceras istället en tydlig image får det till följd att attityden 

hos medarbetarna förbättras och att relationen till kund därmed stärks. 

 

Vad som kan upplevas som problematiskt i arbetet med image är dess föränderlighet. Risker 

finns i att kunden skiftar uppfattning, en image som tidigare upplevts som positiv kan utan 

vidare tilldelas en annan, mer negativ bild. Generellt sett är det dock svårt för verksamheter, 

att på kort tid förändra sin image. Människor tenderar att hålla fast vid uppfattningar och det 

innebär att den tidigare imagen ofta finns kvar även efter att det att det har skett förändringar 

och utveckling hos en plats eller i en verksamhet. 38 Vi vill dock framhålla att det inte är en 

tydlig image som i sig skapar framgång utan för att uppnå det krävs att företaget som helhet 

fungerar väl.39 En annan viktig del för en fungerande helhet är sponsring, som i sin tur även 

kan påverka företagets image. 

 

4.1.3 Sponsring av event 

Sponsring av event har vuxit dramatiskt och tennisturneringar är bland de mest populära 

sporteventen att sponsra.40 Att sponsra event grundar sig, enligt Kevin Gwinner, främst i två 

avsikter, den första är att öka kännedomen om varumärket medan den andra är att stärka, 

förändra och etablera varumärkets image. Värt att beakta är att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan eventet och dess sponsorer gällande deras påverkan på respektive image,  ett 

events sponsorer kommer att förknippas med eventets image och vice versa. Gwinner menar 

att det är tre faktorer som styr ett events image; eventets typ, dess karaktär samt individuella 

faktorer. Eventets typ kan kopplas samman med ovanstående kategoriseringar exempelvis 

sport eller business. Vidare kan eventet exempelvis karaktäriseras beroende på dess status, om 

de medverkande är professionella eller amatörer, samt eventets bakgrund och historia. Den 

sista, individuella, faktorn är kopplad till eventets samtliga deltagare. Att det finns ett flertal 

påverkansfaktorer kring eventets image, som varje deltagare tolkar på ett individuellt sätt, 

innebär att ett event kan ha olika image för olika individer. Vidare beskriver Gwinner hur 

                                                 
38

 Mossberg, L. (2003). Sid. 171-172. 
39

 Normann, R. (2000). Sid. 44. 
40

 Belch, G. & Belch, M. (2007). Sid. 566 & Getz, D. (1997). Sid. 24. 
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eventets image överförs till sponsorernas image. Denna process påverkas av fyra olika 

variabler. Den första variabeln beskriver graden av likhet mellan eventet och sponsorerna 

medan den andra beaktar graden av sponsring. De två sista variablerna tar hänsyn till hur ofta 

eventet äger rum samt i vilken grad sponsorns produkt är igenkänd och väcker engagemang. 

Dessa variabler är intressanta eftersom de i ett utvecklingsskede påverkar sponsorernas 

image.41 

 

Att sponsra event har idag blivit en populär marknadsföringsmetod. Företag ser sponsring 

som en möjlighet att marknadsföra sig, samtidigt som det är ett alternativ för att få 

konsumenten att förknippa deras varumärke med en viss livsstil, aktivitet eller ett intresse. 42 

Innan vi går djupare in på sponsring definieras begreppet nedan genom, sponsringsforskaren, 

Uno Grönkvists definition. 

 
Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för 
kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett 
kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för 
kommersiella rättigheter att utnyttja en association…43  

 

Som ovan nämnt är event en marknadsföringskanal som vuxit under senare år. Företag söker i 

högre utsträckning att marknadsföra sina produkter och stärka sin image genom event, vilket 

medför att allt fler evenemang blir beroende av sponsorintäkter och relaterad service.44 Event 

är ett effektivt sätt att skapa relationer med konsumenter i miljöer där de känner sig bekväma. 

Att sponsra event är en bra plattform för företag att skapa och vårda relationer vilket avser att 

leda till ökad försäljning och lönsamhet för företaget. Ju mer genomtänkt sponsorns val av 

event är desto större är sannolikheten att företaget når sin önskade målgrupp.45 När valet görs 

bör sponsorn beakta att eventet associeras med vissa attityder och attribut vilket till exempel 

beror på eventets karaktär och dess målgrupper. Eventorganisationen bör arbeta för att 

sponsorernas marknadsföringsavsikter, behov, förväntningar och mål på bästa möjliga sätt ska 

matcha de andra sponsorernas för att på så sätt tillfredsställa sponsorerna.46  

 

                                                 
41

 Gwinner, Kevin. (1997). A model of image creation and image transfer in event sponsorship. Vol. 14, No. 

3. International market ing review. Sid. 148-151. 
42

 Belch, G. & Belch, M. (2007). Sid. 524.  
43

 Grönkvist, Uno. (2000). Sponsring & Event marketing. Media print, Uddevalla. Sid. 10.  
44

 Getz, Donald. (1997). Sid. 24. 
45

 Belch, G. & Belch, M. (2007). Sid. 524 & 566.  
46

 Goldblatt, J. 2002. Special events: Twenty-First Century Global Event Management3
rd

 edition, John Wiley 

& Sons, New York. 
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För att få, de för eventet, betydelsefulla sponsorerna att återkomma är det viktigt att se till att 

de trivs. Ett sätt för att skapa trivsel kan vara att arrangera särskilda fester eller liknande 

tillställningar för sponsorerna.47 Vidare kan alltifrån lättillgängliga parkeringsmöjligheter och 

separata lokaler för sponsorerna till tackkort efter eventet och tillhandahållande av biljetter 

vara betydelsefulla inslag och service som uppskattas.48 Andra viktiga element för huruvida 

sponsorerna väljer att återkomma eller inte är hur eventet arbetar för att möta sponsorernas 

behov och önskemål, bland annat genom regelbunden kontakt året runt. En sponsor som trivs 

och har trevligt återkommer med stor sannolikhet vilket ur eventets synvinkel är fördelaktigt.49 

 

4.1.4 Det ömsesidiga beroendet mellan eventets parter 

Tidsmässig utveckling av event attraherar sannolikt större publik och därmed nya potentiella 

kunder för sponsorerna, deras varumärke exponeras för fler personer under en längre period. 

Dessutom medför en tidsmässig utveckling möjligheter till fler och djupare affärs- och 

tjänsterelationer.  Detta faktum resulterar i att fördelar med att sponsra event får allt större 

betydelse i en utvecklingssituation, exempelvis skapande och stärkande av varumärkets image, 

varumärkeskännedom kring företaget och deras service och produkter samt möjlighet att 

underhålla nyckelklienter. 

 

Varje event påverkas av en rad interna och externa faktorer, varje event har därmed en unik 

karaktär. Flertalet inblandade parter skapar gemensamt eventet som helhet vilket i sig innebär 

en komplexitet. För att få helheten att fungera och bli framgångsrik krävs en förståelse för det 

beroende som finns mellan eventets olika delar och parter, däribland är image och sponsring 

två delar med avgörande roll för eventets karaktär. Helhetsperspektivet och beroendet mellan 

de olika delarna och parterna är det främsta som vi tar med oss till vår syntes, avsnitt 4.3.  

 

4.2 Tjänsteutveckling 

Vi vill belysa begreppet tjänst och dess karaktäristiska drag då begreppet vidare kommer att 

användas i vår redogörelse för tjänsteutveckling. Teorin kring tjänsteutveckling kommer att 

beskrivas djupgående och ha en betydande del i detta huvudavsnitt. Tjänsteutvecklingsteorin 

                                                 
47

 Skinner, Bruce E. & Rukavina, Vlad imir. (2003). Event Sponsorship. John Wiley & Sons, Inc. New 

Jersey.Sid. 173-174. 
48

 Allen, J. et al. (2005). Sid. 436-437 & Stotlar, David K. (2001). Developing Successful Sport Sponsorship 

Plans. Fitness Informat ion Technology Inc., Morgantown. Sid. 128. 
49

 Skinner, B. E. & Rukavina, V. (2003). Sid. 177.  
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kommer att användas genom att vi tillämpar och anpassar den till eventperspektivet i den 

syntes som avslutar detta kapitel, avsnitt 4.3.   

 

4.2.1 Tjänst 

De senaste årtiondena har medfört omfattande förändringar i samhället, vi har gått  från ett 

produktfokuserat industrisamhälle till ett tjänstesamhälle med kundfokus. Förändringarna har 

inneburit ökade krav på företag som ständigt måste anpassa produkter och tjänster efter 

kundens önskemål och behov. Tjänstesektorn, som är en växande sektor, innefattar en rad 

olika typer av tjänster.50 En tjänst kan definieras enligt nedan.  

 
En tjänst är en process som består av rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och 
servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens 
system, och som utgör lösningen på kundens problem.51 

 

För att beskriva tjänsters egenskaper använder vi oss av forskning av Grönroos, hans sätt att 

beskriva tjänsters karaktäristiska egenskaper är applicerbara till vår studie och lyder; 

immaterialitet, samtidig produktion, konsumtion och distribution samt heterogenitet. Att 

tjänster identifieras som immateriella och ses som handlingar och processer medför att de 

endast kan förekomma vid en viss tidpunkt, de går inte att lagra. Trots att tjänster är 

immateriella innehåller flertalet av dem dock fysiska och påtagliga faktorer.52 Vidare 

produceras, konsumeras och levereras tjänster samtidigt vilket leder till att kunden är delaktig 

genom att bidra med information och kunskap, därmed blir kunden medproducent. Kunden 

är även en värdefull resurs då den marknadsför samt för vidare uppfattningar, upplevelser och 

intryck till andra kunder och intressenter.53 Flertalet forskare argumenterar för att aspekten 

kring medproduktion bidrar till tjänsteutvecklingens komplexitet.54 När kunden är 

medproducent och ställer olika krav på tjänstens utformning är det svårt för företag att 

standardisera tjänsten, följaktligen är ingen tjänsteprocess den andre lik. Tjänster kan därmed 

vidare beskrivas som heterogena företeelser.55 Avsikten med detta avsnitt är framhålla 

tjänstens karaktärsdrag för att i senare avsnitt applicera dem till ett eventsammanhang.  
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4.2.2 Utveckling – en förutsättning för framgång 

Tjänsteutveckling och innovation är viktiga strategiska faktorer när det handlar om att trygga 

tillväxt och fortsatt lönsamhet för varje företag56, det är en förutsättning för att möta kundens 

behov och uppnå framgång. Edvardsson menar att målet med tjänsteutveckling är ett sätt att 

attrahera och behålla nöjda kunder som är lojala och pratar väl om företaget.57 För att en tjänst 

ska bli framgångsrik i ett utvecklingsperspektiv bör ett antal faktorer beaktas. Kvalitet är en 

faktor som bör prägla hela utvecklingen, så att kunden upplever att den nya tjänsten uppnår 

kvalitet i förhållande till vad han/hon betalar. Ytterligare en framgångsfaktor, som är en av de 

viktigaste i utvecklingsperspektiv, är att företaget har ett fungerande och nära samarbete med 

olika funktioner och parter inom sin organisation.58 

 

Tjänsteutveckling kan kategoriseras utifrån dess syfte. Joseph Schumpeter urskiljer ett antal 

områden inom vilka företag kan arbeta med innovation och förnyelse. Tre av dessa områden 

är applicerbara till vår studie kring tidsmässig eventutveckling. Det första området behandlar 

introduktion av nya eller förbättrade produkter, det andra utveckling av nya 

försäljningsmarknader medan det tredje området handlar om att utveckla relationer till nya 

leverantörer. Denna kategorisering särskiljer mindre förändringar från mer omfattade 

innovationer såsom förlängda produktlinjer, tillägg av nya servicekomponenter samt 

produktdifferentiering.59 För att tydliggöra tjänsteutveckling som helhet har vi valt att nedan 

visa tjänsteutvecklingsprocessens olika faser (se figur 4:1), från idé till implementering av den 

nya tjänsten.  

 

 

Figur 4:1.  Tjänsteutvecklingsprocessens fyra faser. (Edvardsson, 1996, sid. 189)  

 
                                                 
56

 Peters, Mike & Pikkemaat, Birgit (2006). Innovation in hospitality and tourism. Routledge, Oxford. Sid. 1.  
57
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Departments of Business Administration, Service Research Center, University of Karlstad. Sid. 32.  
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 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998). Sid. 208-209. 
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Faserna har otydliga gränser och verkar var för sig såväl som i ett samspel. Trots samspelet 

faserna emellan är det dock endast den tredje fasen, utformning, som behandlas i vår studie. 

Utformningsfasen innefattar modellen; tjänstens förutsättningar,  som diskuteras i resterande 

huvudavsnitt. 

 

4.2.3 Tjänstens förutsättningar 

Vid tjänsteutveckling finns tre samverkande och ömsesidigt beroende element som påverkas 

av förändringar; tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet (se figur 4:2). Modellen 

nedan sammanfattar de tre elementen som kommer till användning när vi beskriver och 

analyserar kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling av event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:2.  Modell över tjänstens förutsättningar (Edvardsson, 1996, sid. 114)  

 

Det väsentliga i denna modell är samverkan mellan de olika elementen, trots modellens 

utformning ska elementen inte ses som hierarkiska.60 Samspelet mellan de tre elementen 

skapar tillsammans förutsättningar för en fungerande kundprocess och ett tillfredsställande 

kundresultat vid utveckling av nya tjänster.61 Varje enskilt element kommer nedan, i detta 

huvudavsnitt, att beskrivs. 
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4.2.3.1 Tjänstekonceptet 

Tjänstekonceptet som är placerad i pyramidens topp, kan ses som förebild för den slutgiltiga 

tjänsten, det vill säga att den visar och förmedlar tjänstens kundnytta och värde. Konceptet 

uttrycker samspelet mellan kundens behov och erbjudandets utformning. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:3.  Modell över tjänstekonceptet (Edvardsson, 1996, sid. 82)  

 

Att samspelet fungerar och att det finns en överensstämmelse mellan kundens behov och 

tjänsteerbjudandet är nödvändigt för att uppnå kvalitet. För att lättare finna överensstämmelse 

mellan de två delarna i modellen är det fördelaktigt att kategorisera dem. Detta kan göras 

genom att beskriva kundens behov som primära respektive sekundära medan erbjudandets 

utformning kan kategoriseras som kärn-, stöd- och bitjänst. När ett företag tillfredsställer 

kundens primära behov innebär det att kunden anser att företagets erbjudande är det mest 

attraktiva, detta motsvarar kärntjänsten vilken kan ses som anledningen till företagets existens. 

För att även de sekundära kundbehoven ska tillfredsställas krävs att företaget erbjuder 

ytterligare tjänster, stöd- och bitjänster.62 Bitjänsten krävs för att underlätta kärntjänstens 

användning medan stödtjänsten inte är nödvändig utan avser att bidra till att ytterligare öka 

tjänstens värde och differentiera tjänsten från dess konkurrenter.63 

 

4.2.3.2 Tjänstesystemet 

I pyramidens botten finner vi tjänstesystemet som styrs och påverkas av en rad olika inputs 

såsom kunders förväntningar, konkurrenters erbjudande och samhällsvärderingar. Systemet 

består av fyra delsystem; kunder, organisationsstruktur och system, ledning och medarbetare 

                                                 
62
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samt fysisk/tekniska resurser och fysiska produkter. Dessa olika delsystem innehåller resurser 

som har för avsikt att stödja tjänstens genomförande med önskad kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:4.  Avgränsad modell över tjänstesystemet (Edvardsson, 1996, sid. 87) 

 

Modellen ovan (se figur 4:4) har avgränsats då vi ser de fyra delsystemen som viktiga i en 

utvecklingsfas medan de utelämnade delarna av modellen blir aktuella först vid senare skeden. 

De delar som utelämnats är, ur kundens perspektiv, en synlig interaktiv del och en osynlig del, 

stöddel eller back-office. I den fullständiga modellen finns en båge som visar den så kallade 

synlighetslinjen, gränsen mellan den osynliga och synliga delen. Ytterligare påverkas systemet 

av såväl intern som extern infrastruktur och av företagets konkurrenter.64 

 

Kunder 

I denna kategori beskriver Edvardsson hur olika kunder, företag eller privatkunder, kan ses 

som delar av tjänstesystemets resurser. Kundernas kunskap och förmåga att tillgodogöra sig 

information är exempel på resurser som påverkar förutsättningarna för tjänsten och kvaliteten. 

För möjliggöra för kunden att kunna agera och bidra i processen är det betydelsefullt att 

tjänsten är lättanvändlig. Ytterligare en resurs i denna kategori är den fysiska miljön, vilken kan 

ha såväl negativ som positiv påverkan på tjänsteupplevelsen och den sociala interaktionen 

mellan kunder och personal men även kunder sinsemellan. 65 
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Organisationsstruktur och system 

Denna kategori innefattar aspekterna; organisationsstrukturen med utgångspunkt i roller, 

interaktionen och dialogen med kunder och andra intressenter samt strategier och aktiviteter i 

marknadsföringen av företagets tjänster. Organisationsstrukturen har som ändamål att 

klargöra ansvar och befogenheter samt att medvetandegöra helheten för medarbetarna och 

påvisa deras betydelse för att uppnå mål och skapa kvalitet. Detta ska i förlängningen generera 

nöjda kunder. När det gäller interaktion och dialog med kunder och andra intressenter syftar 

det till samspelet mellan olika parter. Det innefattar bland annat klagomålshantering, 

öppettider och eventuell förmånlig behandling av trogna kunder.66  

 

Ledning och medarbetare 

Utöver ovannämnda delsystem är organisationens ledning och medarbetare en grundläggande 

förutsättning för framgång i samband med tjänstutveckling. Ledningens uppgift är att 

administrera och utveckla verksamheten samt att initiera och driva tjänsteutvecklingen. I 

utvecklingsarbetet är medarbetarna en nyckelresurs som kan ses som en integrerad del av 

tjänsten då deras kunskap, engagemang och servicegrad har en central roll för hur kunden 

upplever tjänstens kvalitet. Det är därför viktigt att framhålla medarbetarna i 

tjänsteutvecklingen, de bör inte ses som en resurs som alla andra utan kan enligt Edvardsson 

betraktas som en kritisk eller avgörande faktor för att kunden ska kunna uppleva god 

tjänstekvalitet.67 

 

Fysisk/tekniska resurser och fysiska produkter 

Det sista delsystemet utgörs av fysisk/tekniska resurser såsom lokaler, tekniska system samt 

fysiska produkter vilka ofta är mer påtagliga än kärntjänsten. Om den fysiska produkten håller 

en lägre standard än tjänsten kan tjänsten som helhet förknippas med låg kvalitet.68 De 

fysisk/tekniska resurserna kan i ett eventsammanhang kopplas till dess plats och läge och är 

ofta det som skiljer succé från misslyckande, det är anledningen till att det är viktigt  för event 

att passar väl in i sin omgivning69.  
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Vid utveckling av tjänster kan det finnas behov av att anpassa samtliga, ovan nämnda, 

delsystem och dess resurser så att de inte enbart fungerar tillsammans utan även passar in i 

organisationen och är rättade efter medarbetarna och kundernas behov, krav och önskemål.70  

 

4.2.3.3 Tjänsteprocessen 

Processen kan beskrivas på olika sätt beroende på nivå i organisationen och beroende på om 

den ses ur kundens eller företagets perspektiv. Raden av aktiviteter eller händelser skapar 

tjänsten och i sin tur är därför erfarenheter och upplevelser utgångspunkter för att beskriva 

tjänsteprocessen.71 Nedan visas en modell (se figur 4:5) som beskriver tjänsteprocessen, vilken 

är planerad i pyramidens mitt. Modellen är uppbyggd kring tre huvudkomponenter: 

samarbetspartners, tjänsteföretaget och externa kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:5.  Modell över tjänsteprocessen (Edvardsson, 1996, sid. 111)  

 

Under tjänsteprocessen kommer tjänstesystemets delsystem (se figur 4:4), som diskuterats 

ovan, till användning, bland annat är kundmedverkan en avgörande aspekt. Följaktligen har 

företaget en begränsad kontroll över processens interaktioner men för att ändå kunna påverka 

tjänsteprocessen krävs ett helhetsperspektiv. Alla delar i tjänsteprocessen är viktiga men 

beroende av sammanhang är somliga delprocesser mer kritiska än andra.72  

 

4.2.4 Helhetsperspektiv för framgångsrik tjänsteutveckling 

Anledningen till vi låtit Edvardssons teorier dominera är för att de på ett, för vår studie, 

lämpligt sätt framhåller samtliga delar vid tjänsteutveckling. Med modellen tjänstens 
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förutsättningar, som inkluderar elementen koncept, process och system, påvisar Edvardsson 

vikten av ett helhetsperspektiv för att utvecklingen ska kunna bli framgångsrik. I syntesen, 

avsnittet 4.3, applicerar vi elementen till ett eventsammanhang och påvisar hur de kommer att 

påverkas vid tidsmässig eventutveckling.  

 

4.3 Tidsmässig eventutveckling  

4.3.1 Event som tjänst 

Att eventindustrin växer gör det intressant att undersöka fenomenet ur nya perspektiv. Ett 

nytt perspektiv som vi finner intresse i att belysa är event ur ett tidsmässigt 

utvecklingsperspektiv, med fokus på de kritiska aspekterna som i samband med utveckling bör 

beaktas. Eftersom forskningen kring eventutveckling, som tidigare nämnts, är knapp har vi 

valt att söka bland andra lämpliga teoriområden inom utveckling och funnit 

tjänsteutvecklingsteorin tillämpbar då vi ser att tjänstens systematik överensstämmer med 

eventets. Det som är likt är att de bland annat består av en rad aktiviteter och händelser där 

kund och personal tillsammans löser kundens problem och på så sätt möter dennes behov. 

 

Vidare är event, liksom tjänster, immateriella och heterogena. Event är immateriella då de 

består av aktiviteter, händelser och interaktioner som inte går att lagra. Att antalet 

interaktioner oundvikligt ökar i samband med tidsmässig utveckling innebär ett ökat antal 

kritiska ögonblick, vilket i sin tur påverkar hur eventet som helhet upplevs. Vidare kan detta 

kopplas till eventets heterogenitet då ingen aktivitet, händelse eller interaktion är den andre lik. 

Varje genomförande av event är av denna anledning unikt vilket skapar en ovisshet kring 

eventets erbjudande och kvalitet. Denna ovisshet blir än mer påtaglig i samband med 

tidsmässig utveckling då det är svårt att föreställa sig resultatet av utveckling, det vill säga det 

nya eventerbjudandet.  

 

Tidsmässig utveckling av event kan innebära innovationer och förnyelse inom olika områden. 

Ett område är att den ursprungliga kärntjänsten förändras vilket vi i eventsammanhang ser 

påverkar ytterligare två områden, nya försäljningsmarknader introduceras och relationer till 

nya leverantörer utvecklas. Vidare är utveckling av event en förutsättning för att möta och 

tillgodose kundens behov. För att lyckas med detta arbete, att tillgodose befintliga och nya 

kunder i en utvecklingsfas, finns en problematik i att förstå det ömsesidiga beroendet mellan 

eventets inblandade parter. Även image har en påverkan på detta beroendeförhållande på så 
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vis att tankar och intryck kring eventet motsvarar eventets image. Ju mer positiva dessa tankar 

och intryck en person har desto starkare uppfattas eventets image. Detta innebär att om ett 

event redan innan det tidsmässigt utvecklas har en positiv image kan det vara till eventets 

fördel, eftersom människors uppfattningar tenderar att bibehållas även efter utvecklingen har 

skett.  Förståelse för det ömsesidiga beroendet mellan parter och andra delar är ett krav för att 

event som utvecklas som helhet ska kunna bli framgångsrikt. 

 

4.3.2 Eventets förutsättningar 

Liksom det finns ett ömsesidigt beroende mellan eventets inblandade parter och delar finns ett 

beroendeförhållande mellan de olika elementen i modellen i tjänstens förutsättningar. Genom 

att använda modellens tre element; koncept, system och process underlättar det vårt arbete att 

sortera de delar som utgör ett event, vilket i sin tur hjälper oss att urskilja kritiska aspekter i 

samband med tidsmässig utveckling av event. När vi nedan sätter elementen (se figur 4.6) i ett 

eventsammanhang är elementen konceptet och processen applicerbara utan krav på 

anpassning. Elementet system kräver dock vid event modifiering i form av att nya delsystem 

adderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:6. Egen skapad, eventanpassad, modell över tjänstens förutsättningar  
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4.3.2.1 Eventets koncept 

Konceptet är det element som påvisar vikten av överrensstämmelse mellan kundens behov 

och erbjudandets utformning för att uppnå tjänstekvalitet. Beroende på eventets karaktär är 

kärntjänsten i konceptet varierande, den kan vara tennis eller fotboll i ett sportevent eller 

underhållning och musik vid festivaler. För att ytterligare tillföra kundnytta till kärntjänsten är 

stödtjänster av avgörande betydelse, dels för eventet som helhet men också för dess image. 

Exempel på stödtjänster i eventsammanhang är det arbete och de aktiviteter som eventets 

sponsorer bidrar med samt funktionärernas insatser före, under och efter eventet. För att 

möta såväl befintliga som nya kunders behov och förväntningar när kärntjänsten förändras 

krävs det att stödtjänster utvecklas och anpassas för att stämma överens med eventet som 

helhet. Utveckling och anpassning av stödtjänster kan ses som centralt för huruvida eventets 

tidsmässiga utveckling ska bli framgångsrik och för att eventet ska bibehålla sin attraktivitet. 

För att uppnå överensstämmelse mellan kärn- och stödtjänst krävs tydliga mål och direktioner 

från eventets organisation kring utvecklingens mål.  

 

4.3.2.2 Eventets system 

Anledningen till att vi modifierat elementet system, är att modellen inte är direkt tillämpbar på 

eventutveckling. För att tydliggöra hur modellens delsystem påverkar det slutgiltiga 

eventerbjudandet placerar vi event som ett nav i modellens mitt. De olika delsystemen är 

beroende av varandra och placeringen av event avser att knyta samman delsystemen och 

påvisa hur samtliga delsystem samma betydelse. Strecken som särskiljer cirklarna åt är till för 

att visa hur cirklarna inte är direkt beroende till de intilliggande delsystemen utan att samtliga 

delsystem har en koppling till eventet, som ses i modellens mitt.  

 

I eventsammanhang finns det behov av att utöka systemet med ytterligare två delsystem, vilket 

vi visar med modellen nedan, jämför med modell 4.4. De delsystem som vi har adderat; media 

och sponsorer är viktiga oavsett om eventet befinner sig i utveckling eller ej, att systemet 

utökas med fler delsystem tydliggör att event är en komplex tjänst. Det är först i ett 

tidsmässigt utvecklingsperspektiv av event som det blir intressant att se hur de utökade antalet 

delsystem medför ökat antal kritiska moment för eventet. 
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Figur 4:7. Egen skapad, eventanpassad, modell över tjänstesystemet 

 

Tjänstesystemets delsystem, modellens cirklar, bör omdefinieras för att passa in i 

eventsammanhang och kunder motsvarar då eventets besökare, det vill säga de som besöker 

eventet för att uppleva eventerbjudandet. Tidsmässig utveckling av event kan innebära att nya 

kundgrupper attraheras vilka ställer krav på att eventet anpassar resurser, såsom den fysiska 

miljön, utefter dessa nya gruppers behov. Organisationsstruktur och system är den struktur som 

klargör ansvar och befogenheter samt framhåller rollerna inom eventet. Då event berör ett 

flertal parter ställer det krav på en tydlig rollfördelning. Tydliga roller inom organisationen är 

en framgångsfaktor som då det dels effektiviserar arbetsfördelningen men också underlättar 

kommunikationen mellan eventets olika parter.  

 

Delsystemet ledning och medarbetare är för eventet dess organisationsledning och 

funktionärer. Organisationsledningen är de med huvudsakligt ansvar för att driva utvecklingen 

av eventet och koordinera övriga delsystem, exempelvis event managers och projektledare. 

Funktionärerna bistår med insatser som är betydelsefulla och avgörande för eventets 

genomförande i och med att de påverkar hur besökarna uppfattar eventets kvalitet. Därmed är 

en kritisk aspekt vid tidsmässig utveckling av event, att bibehålla motivationen hos eventets 

funktionärer. Vidare är ett fungerande och nära samarbete mellan organisationsledningen och 

funktionärerna en central faktor för att den tidsmässiga utvecklingen ska bli framgångsrik. 

Eventets fysisk/tekniska resurser är till exempel den plats eller arena där eventet genomförs 

Event 
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Organisation 
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Besökare 
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medan fysiska produkter kan vara matserveringar på området, dessa bör anpassas till events 

förändrade kärntjänst. Eventets påtagliga resurser och produkter har betydelse för hur eventet 

upplevs, håller de lägre standard än eventerbjudandet riskerar eventet som helhet att upplevas 

leverera låg kvalitet. 

 

Utöver dessa fyra traditionella delsystemen har, som nämnts, ytterligare två delsystem adderats 

för att modellen ska kunna tillämpas vid eventutveckling. Att addera delsystemet sponsorer ser 

vi relevant och nödvändigt på grund av två huvudsakliga anledningar. Den första anledningen 

är att sponsorerna genom sina avtal med eventet bidrar med kapital samt resurser och 

produkter som utgör ett antal av events stödtjänster. Att sponsorerna dessutom genom sina 

starka varumärken stärker eventets image är den andra anledningen varför detta delsystem är 

essentiellt i eventsammanhang. På samma sätt som sponsorernas image stärker eventets image 

påverkar eventets image de sponsrande företagen. Detta beroendeförhållande som finns 

mellan eventet och dess sponsorer ställer krav på eventets organisation i att se till att 

sponsorerna trivs, så att de väljer återkomma. Det andra delsystemet som har adderats är 

media, detta delsystem som kan inkludera press, tv och radio ger eventet PR och möjlighet att 

synas. Medias uppmärksamhet underlättar eventets organisation att behålla och attrahera såväl 

sponsorer, funktionärer och besökare som eventets huvudaktörer, spelare i sportevent eller 

artister vid festivaler.  

 

4.3.2.3 Eventets process 

Elementet process, som är placerad i mitten av pyramiden, beskriver de aktiviteter eller 

händelser som skapar eventet. Ur funktionärernas perspektiv är processen hur de utför sina 

intertjänster, det vill säga de aktiviteter som påverkar hur eventet slutligen upplevs. Dessa 

interna tjänster kan i eventsammanhang vara att funktionärerna bistår övriga interkunder på 

olika sätt, exempelvis genom att serva eventets sponsorer. Processen ur ett sponsorperspektiv 

innebär att eventet fungerar som arena för relationsskapande och marknadsföring, exempelvis 

kan sponsorer välja att bjuda in kunder till olika aktiviteter med koppling till eventet.  

 

Ur besökarens perspektiv ser processen annorlunda ut. Olika delprocesser kan exempelvis 

vara alltifrån att de införskaffar biljetten till eventet till att de tar del av eventets stödtjänster, 

besöker eventets invigning eller serveringar på området. I processen kommer delsystemen till 

användning genom att parterna i dessa system är inblandade i olika delprocesser. Därmed är 

dessa parter även inblandade i skapandet av det slutgiltiga eventerbjudandet vilket medför krav 
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på organisationen att förstå deras förväntningar. En förståelse för parternas förväntningar blir 

i ett utvecklingsskede än viktigare i och med att eventet innefattar och är beroende av ett stort 

antal parter och intressenter.  

 

4.3.3 Utarbetad teoretisk referensram 

När vi ovan applicerat event till tjänsteutvecklingens teorier och urskiljt eventutvecklingens 

karaktärsdrag innebär det att en nya teoretisk referensram har utarbetats. I denna referensram 

har vidare två perspektiv framstått som mer centrala, de ömsesidiga beroendeförhållandena 

samt vikten av förståelse för eventets helhet, vid tidsmässig utveckling. Perspektiven kommer 

att genomsyra nästa kapitel när vi tillämpar den utarbetade teoretiska referensramen. Vi 

prövar, med hjälp av Swedish Open som illustrativt exempel, huruvida referensramen i 

praktiken kan tillämpas vid tidsmässig eventutveckling. Vilka aspekter är kritiska, det vill säga 

har en avgörande roll och betydelse, när Swedish Open tidsmässigt utvecklas? Vad innebär 

utvecklingen för de parter som tillsammans skapar turneringens framgång? 
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Swedish Open – från en till två 
veckor 
I detta kapitel kommer vi att pröva vår utarbetade teoretiska 

referensram för att fastställa huruvida den kan appliceras i 

praktiken, genom det illustrativa exemplet Swedish Opens 

tidsmässiga utveckling.  

 

5.1 Världens populäraste tennisturnering förlängs 

När Swedish Open tidsmässigt utvecklas från en till två veckor framkommer ett antal kritiska 

aspekter som eventets organisation måste beakta för att turneringen ska bibehålla den 

framgång som skapats under de senaste åren. De två perspektiv som vi konstaterat som mest 

kritiska är de ömsesidiga beroendeförhållandena mellan eventets parter samt vikten av att 

förstå Swedish Open som helhet. Dessa två perspektiv inrymmer vidare ett antal mer 

detaljerade faktorer som är viktiga att beakta vid den tidsmässiga eventutvecklingen. Exempel 

på faktorer att beakta är att motivation och engagemang bibehålls, att samverkan mellan 

Swedish Opens parter fungerar samt att hela eventet präglas av kvalitet.   

 

5.1.1 Swedish Open – sport men också business 

Swedish Opens karaktär gör att eventet kan definieras som ett sportevent, där publik och 

spelare är delaktiga. Turneringen kan även definieras som ett businessevent i och med att den 

är en arena för relationsskapande och marknadsföring för eventets sponsorer. Swedish Opens 

event manager uttrycker hur eventet ska vara en mötesplats för turneringens partners73. En 

sponsor nämner hur sammanhållningen och relationerna mellan turneringens sponsorer är 

givande74 och ytterligare sponsor bekräftar Swedish Open som ett bra forum för nätverkande 

och PR. 

 
…det är ett otroligt bra forum där man träffar alla sorters chefer, alla sorters 
människor, alla kundgrupper, på olika nivåer. Alla är ju där och vår målgrupp är 
ju väldigt mycket där, det är ju precis vår målgrupp.75 
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75

 Axeheim, Suzana. (2009). Juvel & Design. Interv ju 2009-04-30. Helsingborg. 

5 



 

 35 

Sponsorn framhåller vidare sina positiva förväntningar inför Swedish Opens tidsmässiga 

utveckling. Hon förväntar att det nya erbjudandet, det vill säga damveckan, kommer att 

attrahera nya kundgrupper med större intresse för hennes produkter.76  

 

Värt att uppmärksamma är att åtta av tio besökare har tennis som huvudskäl till att de besöker 

Swedish Open medan en av tio är främst där för representation och affärer. Resterande 

tiondel har angett party och nöjesliv som den främsta anledningen att besöka Båstad och 

Swedish Open.77 Att publikens intressen är fördelade på detta vis, innan turneringens 

utveckling, är viktigt för organisationen att uppmärksamma. De vill att tennis ska vara kärnan i 

arrangemanget78 vilket vi anser bör genomsyra deras marknadsföring inför utvecklingen så att 

den inte förändrar intressefördelningen hos publiken, merparten ska vara där för tennisen 

skull även i fortsättningen. Förutom att vara ett sport- och businessevent faller Swedish Open 

under kategorin Hallmark-event. Denna kategorisering grundas i att turneringen är starkt 

identifierad med Båstad och synonymt med orten. Den positiva status som tennisen i Båstad 

och Swedish Open idag är förknippade med innebär med stor sannolikhet ett stabilt 

utgångsläge för utveckling av eventet. 

 

Den ursprungliga utvecklingen av Swedish Open är tidsmässig och innebär att turneringens 

kärntjänst förändrats, från att enbart vara herrtennis till att nu vara både herr- och damtennis. 

Denna utveckling har vidare kommit att påverka ytterligare två områden. Det första området 

är att nya försäljningsmarknader har introducerats. I och med att Swedish Open nu erbjuder 

damtennis väljer organisationen att marknadsföra turneringen mot ytterligare marknader, 

bland annat i Danmark, där intresset för damtennis är stort.79  

 

Det andra området som påverkats av den tidsmässiga utvecklingen är att relationer till nya 

leverantörer har utvecklats. I detta resonemang ser vi Swedish Opens nya sponsorer som 

leverantörer. Detta innebär att vi kan urskilja krav i att de nya sponsorerna bör överensstämma 

med den förändrade kärntjänstens erbjudande. Ett exempel på hur Swedish Opens 

organisation har bemött detta krav är att de strategisk kontrakterat en ny sponsor som säljer 

kosmetiska produkter.80 Denna sponsors produkter överensstämmer med eventets utvecklade 
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erbjudande och kommer därmed att möta en av de förväntade nya kundgrupperna, kvinnors, 

behov. Ytterligare ett exempel, på överrensstämmelse, är hur en ny sponsor resonerar kring 

Swedish Open som ett positivt sammanhang för marknadsföring. Samtidigt framhåller han 

genom citatet: ”…ett premium brand i ett premiumsammanhang…”81 att företagets 

konsumenter genom att företaget är synligt under Swedish Open förknippar deras varumärke 

med den framgångsrika turneringen.  

 

5.2 Swedish Opens förutsättningar  

För att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling av event och se hur 

utvecklingen påverkar varje element applicerar vi Swedish Open i pyramiden och konstaterar 

att turneringens förlängning kräver modifiering av ett utav pyramidens tre e lement, systemet. 

Eftersom elementen samverkar, och gemensamt skapar förutsättningar för att den tidsmässiga 

utvecklingen ska uppnå framgång, blir även övriga två element, koncept och process, 

påverkade.  

 

5.2.1 Swedish Opens koncept – tennis i världsklass 

Swedish Opens kärntjänst är tennis och det är här utvecklingen startar. När turneringen 

förlängs kommer kärntjänsten nu innefatta såväl dam- som herrtennis. Både organisation och 

sponsorer är överens om antagandet att damveckan kommer att attrahera nya kundgrupper. 

För att möta dessa nya kundgruppers sekundära behov är nya och utvecklade stöd- och 

bitjänster viktiga för att utvecklingen ska bli framgångsrik, och att eventet ska bibehålla sin 

attraktivitet. Dock är organisationen överens om att turneringens tidsmässiga utveckling inte 

kommer att ha genomslag under första året, turneringens event manager menar att: ”ett sådant 

här typ av evenemang kommer ta cirka tre år att etablera, så detta första året så har vi inga 

skyhöga förväntningar”82.  

 

Swedish Open erbjuder sedan tidigare år stödtjänster såsom barnområdet, Kid’s park samt en 

galleria med café och försäljning. Dessa stödtjänster, eller sidoevenemang som Swedish Opens 

event manager väljer att benämna det, kommer i och med turneringens utveckling att 

kompletteras och anpassas utefter de nya kundgruppernas behov83. En modevisning under 
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turneringens första vecka84 ser vi som ett exempel på en stödtjänst som är väl anpassad och 

utvecklad med hänsyn till en av de kundgrupper som förväntas öka, kvinnor. En av 

projektledarna för Swedish Open betonar att de vill att turneringen ska erbjuda kringaktiviteter 

som förhöjer kärntjänsten, tennisen85, vilket modevisning gör genom att vara anpassad efter en 

av eventets större kundgrupper. 

 

En stor del av Swedish Opens stödtjänster anser vi förmedlas av turneringens sponsorer 

genom diverse aktiviteter på arenan. Det faktum att sponsorerna står för en stor del av 

stödtjänsterna och därmed har påverkan på eventet innebär att Swedish Opens organisation 

måste vara tydliga med vilken helhetsbild som de önskar att turneringen ska förmedla: ”Vi 

levererar det sportsliga…tennis i världsklass…”86. Dessutom är det viktigt att organisationen 

förmedlar målet med eventets tidsmässiga utveckling, i Swedish Opens fall är avsikten att de 

båda veckorna ska göra Swedish Open till en utav Europas starkaste tennisturneringar.87  

 

Att organisationen förmedlar en tydlig helhetsbild och vad som är målet med utvecklingen är 

kritiska aspekter för huruvida kärntjänst och stödtjänster ska ha möjlighet att överensstämma. 

I ett utvecklingsskede ser vi det grundläggande att definiera kärntjänsten och utifrån den 

bredda och anpassa stödtjänstutbudet för att på så sätt ge besökarna en positiv uppfattning av 

eventet. I och med att Swedish Open vill förmedla ”tennis i världsklass” ställer det krav på 

sponsorerna att även deras aktiviteter levereras i världsklass. I ett tidigare skede innebär det att 

organisationen måste vara noggranna i sina val av sponsorer, Swedish Open strävar efter 

starka och positiva varumärken som gärna är kända världen över88. Välanpassade stödtjänster 

med hög kvalitet stärker intrycken hos Swedish Opens besökare vilket innebär att också 

eventets image stärks. 

 

Då kundens val av att konsumera upplevelser till stor del styrs av den image företag förmedlar 

torde den positiva och starka image som sponsorerna anser att Swedish Open idag förmedlar 

vara en fördel och styrka när eventet tidsmässigt utvecklas. Vidare är förändringen av 

turneringens kärntjänst en möjlighet att ytterligare stärka eventets image, bibehålla befintlig 

publik och locka nya besökare. En sponsor framhåller exempelvis hur omtalad eventets 
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utveckling är och att Swedish Opens varumärke antas bli ännu starkare89, vilket vi ser som en 

möjlighet för turneringen att stärka sin image. Ännu en sponsor betonar hur turneringen är ett 

bra ställe för deras varumärke att synas, att de når ut till konsumenter i hela Sverige och när 

turneringen förlängs innebär det exponeringen för såväl befintliga som nya kundgrupper90. 

Dock kan förändringen innebära en utmaning eftersom turneringens samtliga parter 

individuellt tolkar de faktorer som styr eventets image. Återigen ställs krav på organisationen, 

även om det ofta är så att en tidigare image lever kvar efter förändring kan den medföra 

försämrad image. Den starka och positiva image som Swedish Open idag förmedlar riskerar i 

och med den förlängningen att påverkas negativt genom att nya kundgrupper kommer att 

medföra nya tolkningar av turneringens image. Dock är den förändring som Swedish Open 

genomgår av det positiva slaget, de framhåller i och med förlängningen ytterligare sin starka 

sida, tennis i världsklass.  

 

5.2.2 Swedish Opens system – ett ekorrhjul 

För att belysa det andra elementet, system, ur eventperspektiv kopplas varje delsystem till 

Swedish Open och illustrerar därmed teorin. Turneringens besökare är dess publik. 

Publikmätningen visar att Swedish Opens genomsnittlige besökare är höginkomsttagare, 

högutbildade, till hög andel chefer samt att flertalet av dem har familj. Vidare visar mätningen 

på att besökarna är turneringen trogen, av drygt 300 tillfrågade har 80 % tidigare besök 

eventet.91 Detta förstärks av en sponsor som betonar hur de besökare hon har kommit i 

kontakt med ofta trivs med och uppskattar turneringen92 och därmed sannolikt väljer att 

återkomma. Swedish Opens trogna publik kan beskrivas som en resurs i och med deras 

kunskap och förmåga att tillgodogöra sig information. Swedish Opens återkommande 

besökare har tack vare sina erfarenheter kunskap om vad eventet erbjuder och kan därmed till 

fullo nyttja turneringens aktiviteter och därmed förhöjs känslan av kvalitet i samband med 

eventet. Dock kan de återkommande besökarnas erfarenheter och kunskaper innebära 

förväntningar, som under de första åren, innan den förändrade kärntjänsten är fullt etablerad, 

vara svåra att uppfylla. 

 

Organisationsstruktur motsvarar den struktur som framhåller hur rollerna inom Swedish Open 

ser ut. Turneringens organisation hade tydliga rollfördelningar och ansvarsområden i 
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utvecklingens inledningsskede. Vi har genom våra intervjuer dock uppmärksammat att 

utvecklingen efter hand har ställt krav på flexibilitet och arbete över ansvarsgränser för att på 

bästa sätt kunna möta externa parter. Den sponsoransvariga projektledaren uttrycker hur 

ansvarsfördelningen förändrats: ”Bara de senaste månaderna har fördelningen ändrats ganska 

mycket så vi får se efter turneringen hur vi lägger upp det inför 2010”.93 Interaktion och dialog 

med turneringens externa parter är en aspekt att beakta för att skapa förståelse för vad den 

tidsmässiga utvecklingen av Swedish Open kommer att innebära och medföra. Att exempelvis 

ha en öppen och tydlig kommunikation till sina sponsorer är något som Swedish Open 

prioriterar och som sponsorerna värdesätter. 

 
Jag tror att vi är väldigt ärliga mot dem, exempelvis nu är läget så här, nu är det 
tufft med detta…många har varit med så otroligt länge så de vet vad de får och vad 
vi kan ge tillbaka…94 

 

Utöver denna ärlighet framkommer det även i en sponsorintervju att lyhördhet är något som 

karaktäriserar den dialog som Swedish Opens organisation för med sina sponsorer. 

Organisationen månar om att sponsorerna ska känna sig delaktiga. De kommunicerar med 

sponsorerna genom kontinuerlig information i form av nyhetsutskick och dessutom 

interagerar sponsorerna och organisationen under Swedish Opens årliga kick-off till vilken 

samtliga sponsorer bjuds in.95 Denna kommunikation gynnar relationen mellan organisation 

samt sponsorer och har varit av avgörande karaktär vid årets förlängning. Två av de 

intervjuade sponsorerna understryker hur viktig den kick-off var som hölls inför den nya 

veckan, en av de uttrycker hur damveckan lades på en helt ny nivå i och med kick-offen.96 Den 

oro, som sponsorerna känner på grund av ovissheten kring turneringens utveckling, dämpades 

genom kick-offen då de bland annat fick möjlighet att möta övriga sponsorer och fick en 

inblick i organisationens engagemang och vilja att Swedish Opens förlängning ska bli 

framgångsrik.  

 

Att Swedish Opens framgång till stor del beror på den erfarna och professionella 

organisationen, PR Event, är något som flera sponsorer betonar. Tillsammans med 

turneringens funktionärer är organisationen kritiska resurser när eventet tidsmässigt utvecklas. 

Det är Swedish Opens organisation som driver utvecklingen av turneringen medan 
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funktionärerna har en avgörande roll i och med att de har en påverkan för hur Swedish Opens 

besökare uppfattar eventets kvalitet. Sponsorerna har uppmärksammat att det finns ett stort 

engagemang bland både organisation och funktionärer, arbetsmoralen är hög och sponsorerna 

upplever att det alltid finns lösningar på de problem som uppstår97. 

 

När turneringen förlängs från en till två veckor finns det funderingar hos sponsorerna 

huruvida förlängningen kommer att påverka engagemanget och servicegraden hos 

funktionärerna, det finns en rädsla för att deras prestationer kommer att försämras.98 Även 

organisationen har uppmärksammat denna problematik och för att undvika den kommer de 

omstrukturera funktionärernas arbete. De kommer bland annat låta funktionärerna rotera 

mellan olika positioner, se till att de får lediga dagar och att de inför fler personalaktiviteter99, 

detta med avsikt att bibehålla engagemanget bland funktionärer och bevara en hög servicegrad 

för att på så sätt undvika att Swedish Opens image skadas. En av sponsorerna betonar, att 

rutinerade funktionärer är en förutsättning för att Swedish Opens image ska bibehållas i 

samband med att turneringen utvecklas tidsmässigt.100 

 

Swedish Opens fysisk/tekniska resurser är bland annat platsen för turneringen samt dess arena 

och exempel på en fysisk produkt är maten som serveras på arenans restauranger. En resurs 

som både organisation och sponsorer framhåller som betydande för turneringens framgång är 

deras gynnsamma läge i en mindre ort där de lokaliteter som behövs för att skapa ett 

framgångsrikt event finns inom korta avstånd.  Exempelvis gynnas spelarna av närheten 

mellan hotellet och tennisbanorna och besökarna har nära från eventet till andra attraktiva 

aktiviteter; restaurangerna, hamnområdet och stranden. Vad som särskiljer detta delsystem är 

att de innefattar påtagliga resurser och produkter, för Swedish Open handlar det främst om 

arenan men även övriga faciliteter på området. 

 
Evenemanget utvecklas främst på grund av arenan där vi satsat många miljoner på 
både arenan och hotellet. Detta är en anledning till varför vi kan utveckla 
evenemanget. Det underlättar att utveckla vid sådana omständigheter…101 

 

Förlängningen av Swedish Open ställer högre krav på den fysiska miljö än vad eventet tidigare 

gjorde när turneringen endast pågick under en vecka. Såväl sponsorer som organisation 
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understryker de begränsningar som finns i arenaområdet men även i Båstad som ort, 

exempelvis vill organisationen locka dagsgäster för att undvika problem med boende102.  

Medför den förlängda turneringen att publiktillströmningen ökar så att platsens fysiska 

kapacitet överstigs innebär det påtagliga problem och utmaningar.  

 

5.2.2.1 De nya delsystemen – sponsorer och media 

Innan de nya delsystemen presenteras ur ett Swedish Open-perspektiv vill vi återigen 

uppmärksamma aspekterna, helhetsperspektiv och ömsesidigt beroende mellan delsystemens 

olika parter. Swedish Opens delsystem är beroende av varandra och placeringen av Swedish 

Open i mitten av modellen avser att knyta samman delsystemen och påvisar hur alla har 

samma betydelse för turneringen. En av projektledarna understryker detta genom att beskriva 

delsystemens samverkan som ett ekorrhjul som ständigt måste gå runt103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:1. Egen skapad, eventanpassad, modell över tjänstesystemet i ett Swedish Open-perspektiv 

 

I eventsammanhang är det, som ovan nämnt, aktuellt att utöka systemet med ytterligare två 

delsystem; media samt sponsorer och dessa delsystem applicerar vi till Swedish Open i ett 

utvecklingsperspektiv. Media uppmärksammar turneringens tidsmässiga utveckling och hittills 

har attityderna varit positiva104. Turneringens organisation uttalar sig bland annat om hur den 
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exponering som media ger har betydelse för att locka sponsorer och turneringens event 

manager påvisar kopplingen mellan dessa två delsystem samt dess betydelse. 

 
Vi har både fått kravet på oss att utveckla evenemanget men samtidigt som vi satt 
kraven så har det öppnat upp för en massa nya möjligheter för oss, med allt ifrån 
media och sponsorer med mera. Vi sänder tennis i 70 länder vilket är otroligt bra 
för våra sponsorer.105 

 

Som citatet ovan visar är media ett delsystem som skapar uppmärksamhet kring turneringen 

och i hög grad har inverkan på den bild som allmänheten får av Swedish Open, det vill säga 

eventets image. Media är en viktig partner för Swedish Open106, de ökar på flertal sätt 

medvetenheten kring turneringen. Därmed blir det, på samma vis som det är viktig att se till 

att sponsorerna trivs, även viktigt att lyssna till media och deras behov då Swedish Open i två 

veckor är deras arbetsplats.107 Den tidsmässiga utvecklingen av Swedish Open skapar intresse 

hos media vilket gynnar turneringen då media genererar synlighet och PR för eventet. Detta 

delsystem har en betydande roll inför men framförallt under eventet då de geografisk sett ökar 

Swedish Opens synlighet och därmed dess internationella status. För ett event som Swedish 

Open, som har visionen att utvecklas och förbättras108, är det viktigt att skapa intresse och 

uppmärksamhet hos nya kundgrupper och media fungerar som en resurs för att åstadkomma 

detta. Exempelvis ser Swedish Open i samband med den tidsmässiga utvecklingen en ny 

potentiell marknad i Danmark och arbetar därför med att etablera en bra kontakt med den 

danska pressen109.  

 

Det andra nya delsystemet som beskrivs ur ett Swedish Open-perspektiv är sponsorer.  

Organisationen tänkte inledningsvis att turneringens olika veckor skulle locka till sig olika 

typer av sponsorer men nu är deras inställning annorlunda. Nu satsar de istället på två veckors 

tennis, ett event och arbetar med att få samma sponsorer till båda veckorna.110 Värt att 

uppmärksamma är att närmare hälften av herrveckans sponsorer har valt att sponsra även 

damveckan111. Tre av de sponsorer vi intervjuat sponsrar båda veckorna, två av dem har 

tidigare sponsrat herrveckan och väljer nu att förlänga sin sponsring. De ser att förlängningen 
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kostar något mer men att det ändå genererar synergieffekter som uppväger kostnaderna112.   

Dock bör beaktas att Swedish Open har erbjudit sponsorerna mer fördelaktiga avtal för att 

locka dem till att även sponsra damveckan113.  

 

Sponsorernas betydelse framhålls vid flertalet tillfällen av organisationen. Swedish Opens 

sponsoransvariga projektledare förklarar att: ”utan sponsorerna hade vi inte haft en 

tävling…”114. Sponsorerna bidrar genom sina sponsoravtal med det finansiella kapital som är 

nödvändigt för att Swedish Open ska kunna locka tills sig spelare i världsklass115, ett arbete 

som vid starten av nya damveckan blir än mer viktigt. Ytterligare en resurs som organisationen 

betonar är sponsorernas förmåga att stärka turneringens image genom sina starka varumärken. 

 
Vår titel- och huvudsponsor är väldigt viktiga finansiellt för oss men även 
imagemässigt. Det gäller att vi arbetar med rätt huvudsponsor för de sätter lite 
kvalitetsstämpeln på evenemanget.116 

 

Vice versa beskriver en sponsor hur Swedish Open har positiv inverkan på företagets image, 

att hennes medverkan på Swedish Open har gett henne mycket tillbaka.117  Detta visar på ett 

ömsesidigt beroende mellan turneringen och dess sponsorer i att de påverkar varandras image, 

beroendeförhållandet ställer krav på organisationen i att de måste se till att sponsorerna trivs 

så att de väljer återkomma. I ett utvecklingsskede där nya sponsorer tillkommer och erfarna 

sponsorer delvis får nya roller ställs än högre krav på organisationen att måna om dessa parter. 

Exempelvis är, som ovan nämnt, ovissheten kring den tidsmässiga utvecklingen stor och våra 

intervjuer visar på att organisationen hanterar detta genom att vara tillgängliga och hålla öppen 

dialog118. Trots sponsorernas finansiella och imagemässiga betydelse framhåller organisationen 

dock att Swedish Open inte får bli ett sponsorevenemang utan istället måste bibehålla fokus 

på att publiken känner sig värdefulla.119 

 

5.1.3 Swedish Opens process – aktiviteter för framgång 

Såsom andra event består Swedish Opens process av flertalet aktiviteter och händelser, det vill 

säga delprocesser, som påverkar det slutgiltiga erbjudandet. Samarbetspartners och 
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leverantörer är i Swedish Opens fall exempelvis Båstad kommun och Båstad resebyrå, som 

båda trots sina externa roller har nära anknytning till turneringen. Dessa parters insatser 

motsvarar en rad delprocesser med relativt stor påverkan på turneringen. För flertalet av 

Swedish Opens besökare är Båstad resebyrå den första kontakten med turneringen när de 

köper biljetter. När turneringen nu växer från en till två veckor ställs det krav på 

organisationens kommunikation med externa samarbetspartners, ett arbete som underlättas av 

att organisationen har brett kontaktnät med övriga aktörer på orten120. Det breda kontaktnätet 

tillsammans med sedan tidigare år etablerade relationer till externa parter är sannolikt till 

organisationens fördel vid förlängningen av Swedish Open. Då organisationen har begränsad 

kontroll över processens interaktioner är det, för att de ändå ska kunna påverka, viktigt att de 

bibehåller ett helhetsperspektiv kring utvecklingen samt att definierar sina kvalitetskrav 

gentemot dessa samarbetspartners. Den begränsade kontroll som Swedish Open har över 

processen hanterar organisationen genom tydlig koordinering och planering samtidigt som de 

är så flexibla som möjligt121 i de nya situationer som utvecklingen medför.  

 

De externa samarbetspartnernas insatser motsvarar, som ovan nämnt delprocesser, vilket även 

de interna tjänsterna gör. Swedish Opens intertjänster är de insatser och det arbete som 

turneringens internkunder, exempelvis media, sponsorer och funktionärer bidrar med. För att 

de aktiviteter och händelser som utgör intertjänsterna ska uppnå god kvalitet är det  avgörande 

för organisationen att förstå interkundernas förväntningar och behov för att ge dem bästa 

förutsättningar för att kunna leverera kvalitativa interna tjänster. I Swedish Opens fall handlar 

det om att förstå vad turneringens sponsorvärdinnor behöver för att på bästa sätt kunna möta 

de sponsorer de servar. Ju högre kvalitet denna interntjänst innehar desto högre kvalitet har 

sannolikt den insats som sponsorerna utför gentemot Swedish Opens slutkund, det vill säga 

publiken. Samtliga delprocesser motsvarar slutligen det helhetsintryck som publiken får av 

Swedish Open. Idag är publiken nöjd med vad turneringen erbjuder, 90 % av respondenterna i 

publikmätningen anser att helhetsintrycket av Swedish Open är bra eller mycket bra122, detta 

innebär följaktligen höga förväntningar för turneringen att uppnå. Såväl funktionärer och 

sponsorer som organisationen själva framhåller den familjära kulturen som en bakomliggande 

anledning till att publiken är nöjda, denna kultur sammankopplar vi med den, av sponsorerna 

upplevt, höga arbetsmoralen. Vidare menar vi att det faktum att Swedish Open är noga med 
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att deras sponsorer ska vara branschexklusiva123, det ska inte finnas några konkurrerande 

företag, ytterligare gynnar den familjära kultur och medför en ömsesidig respekt bland 

sponsorerna. Kulturen påverkar också den image som Swedish Open förmedlar till samtliga 

parter samt dess omgivning och vi menar att Swedish Opens familjära kultur är till 

turneringens fördel när den nu förlängs. Värt att uppmärksamma är dock att turneringens 

kultur innefattar aspekter som riskerar att påverkas negativt av den tidsmässiga utvecklingen, 

arbetsmoral och engagemang är två exempel. 

 

5.1.4 Helhetsperspektiv för en framgångsrik förlängning av Swedish Open 

När vi nu applicerat samtliga element till Swedish Opens tidsmässiga utveckling har vi kunnat 

urskilja det beroendeförhållande som finns dem emellan och som blir allt mer framstående 

och kritiska när Swedish Open tidsmässigt utvecklas. Vi menar att om det finns brister i 

delsystemen så påverkar det processens aktiviteter och händelser vilket i sin tur har inverkan 

på Swedish Opens koncept, det vill säga den slutliga upplevelsen av turneringen. Detta kan 

illustreras genom att den tidsmässiga utvecklingen kan leda till mindre engagerade funktionärer 

vilket i sin tur kan försämra kvaliteten på deras insatser och försämra det slutgiltiga 

erbjudandet som Swedish Opens publik tar del av. Att framhålla de ömsesidiga 

beroendeförhållandena och förstå vikten av ett helhetsperspektiv när Swedish Open utvecklas 

är centralt beroende på att turnering påverkas av ett flertal essentiella parter. För att Swedish 

Open ska kunna bibehålla sin status, image och framgång krävs att alla parter presterar i 

världsklass. Funktionärernas motivation måste vara intakt under hela turneringen, sponsorerna 

måste trivas med det nya upplägget och sist men inte minst måste damspelarna må lika bra i 

Båstad som herrspelarna gjort under de senaste åren.  
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Game, set, eventutveckling! 

I detta avslutande kapitel redovisas de mest framstående 

slutsatser som vi funnit kring tidsmässig utveckling av event, 

dels generella slutsatser och dels slutsatser sett till Swedish 

Opens förlängning. Avslutningsvis framhåller vi uppsatsens 

bidrag samt ger förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Generella slutsatser 

En erfaren och professionell organisation samt ett etablerat event är vid tidsmässig utveckling 

av eventet kritiska aspekter. Den erfarna och professionella organisationen har sannolikt 

lättare att hantera den komplexitet som eventutveckling medför, att antalet kritiska ögonblick; 

aktiviteter, händelser och interaktioner ökar, vilket i sin tur påverkar besökarens slutliga 

upplevelse. Att samtliga kritiska ögonblick, tillsammans, ska kunna bidra till att eventet blir 

kvalitativt och framgångsrikt förutsätter även att den erfarna organisationen samarbetar med 

professionella parter; funktionärer, sponsorer med flera. Det krävs att eventets organisation 

beaktar ekorrhjulsfenomenet, det vill säga att de lägger lika fokus på samtliga parter och att de 

innehar en förståelse för det ömsesidiga beroendeförhållandet parterna emellan. 

 

Vår studie påvisar hur eventorganisationens roll, vid eventets tidsmässiga utveckling, främst är 

att koordinera dess parter och de resurser som parterna bidrar med. Det krävs troligen ett 

antal genomföranden av eventet innan samtliga parter hittat sina nya roller och anpassat sig till 

det nya eventerbjudandet. Förändring och utveckling av event innebär för eventets 

organisation att de bör betänka sitt koordineringsarbete, ju tydligare koordinering desto 

enklare blir det för parterna att hitta sina nya roller och desto kortare blir etableringstiden av 

det förändrade och utvecklade eventet. 

 

Tidsmässig utveckling av event kan innebära att dess kärntjänst förändras vilket i sin tur kan 

medföra att nya kundgrupper attraheras. Det är då kritiskt att eventets stödtjänster anpassas till 

den förändrade kärntjänsten, för om inte kärntjänsten och varje enskild stödtjänst överens-

stämmer är det omöjligt för eventet att förmedla en enhetlig image. En image som är tydlig 

och enhetlig bör eftersträvas eftersom det stärker eventets helhetsintryck samt höjer 

attraktiviteten och känslan av ett kvalitativt eventerbjudande. Ytterligare en kritisk aspekt att 

6 
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beakta, för att imagen inte ska ta skada vid den tidsmässiga utvecklingen, är att bibehålla 

motivationen hos eventets samtliga parter. Varje aktivitet och händelse måste präglas av 

kvalitet och det är organisationens ansvar att engagera och motivera parterna till att leverera 

hög service.  

 

6.2 Slutsatser Swedish Open 

En kritisk aspekt, för Swedish Opens framgång, är att Båstad är en mindre ort vilket innebär 

fysisk närhet till flertalet av de lokaliteter som gynnar eventet, en närhet som även underlättar 

för nätverkande och relationsskapande mellan turneringens parter. Närheten är dessutom 

argument för att Swedish Opens framgångssaga ska kunna fortsätta även när turneringen 

förlängs. I ett vidare perspektiv kan ett events fysiska miljö urskiljas som en kritisk aspekt för 

huruvida utvecklingen av eventet blir framgångsrik eller ej.  

 

Ytterligare en slutsats är att Swedish Opens organisation vid förlängningen bör måna om att 

bibehålla sina goda relationer till inblandade parter och därmed bibehålla den familjära kultur 

som karaktäriserar turneringen. Denna aspekt blir betydelsefull att beakta för att undvika att 

den tidsmässiga utvecklingen försämrar relationerna. Har Swedish Opens förlängning en 

negativ inverkan på relationerna riskerar det att påverka det slutliga eventerbjudandet till det 

sämre. Därmed blir ett events relationer och kultur kritiska aspekter vid eventutveckling.  

 

6.3 Vårt bidrag 

Avsikten med denna uppsats har varit att bidra med förbättrad kunskap kring tidsmässig 

utveckling av event och vidare har syftet varit att beskriva och analysera kritiska aspekter vid 

denna sortens utveckling. Utvecklingsperspektivet fördjupar eventforskningen och 

kompletterar bland annat eventförfattarnas, Getz124 och Berridges125, planerings-,  

genomförande- och utvärderingsperspektiv. Vikten av att framhålla detta perspektiv stöds 

ytterligare av Bruce Skinner & Vladimir Rukavinas resonemang kring att förändring och 

utveckling är nödvändigt för att bibehålla eventets attraktivitet126. Att beskriva och analysera 

de aspekter som framstår som kritiska vid tidsmässig eventutveckling har medfört att vi 

kunnat utöka förståelsen för eventutveckling. 
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Vår eventanpassade modell och utarbetade teoretisk referensram innebär dock inte enbart att 

vi utökat förståelsen för eventutveckling, vi lämnar även ett bidrag till eventforskningen som 

helhet.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figur 6:1. Egen skapad utvecklad modell över tjänstens förutsättningar  

 

I ett vidare perspektiv kan vårt resonemang vidare knytas an till utvecklingsprocesser i 

allmänhet, exempelvis kan en erfaren och professionell organisation som driver och 

koordinerar utvecklingen vara fördelaktigt. Synen på vad som är en tjänst har utveck lats och 

förändrats under de senaste åren och Edvardssons resonemang, från slutet av 1990-talet, kring 

vilka delsystem som inkluderas i utvecklingsförloppet kan därmed antas ser annorlunda ut 

idag. Detta visar vi genom modellen ovan, som är en allmängiltig version av vår 

eventanpassade modell som tidigare har presenterats i avsnitt 4.3. Det utökade antalet 

delsystem, som utgör systemet, kan anpassas utefter kontext och beskriver vilka parter som är 

kritiska i det aktuella utvecklingsförloppet. Det som skiljer denna modell från den ursprungliga 

tjänsteutvecklingsmodellen, tjänstens förutsättningar, är att den inkluderar fler parter och 

därmed förtydligar att utvecklingsprocessen blir mer svårhanterlig.  

 

6.4 Framtida forskning 

Eftersom eventutveckling är ett relativt nytt forskningsområde finns det ett flertal olika 

perspektiv att angripa med såväl djupare som bredare forskning. Vi har nu studerat 
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utformningsfasen av eventutveckling och ser det intressant att vidareutveckla denna forskning 

och ta den ett steg längre genom att undersöka hur de kritiska aspekterna, som vi framhållit, 

berörs under det utvecklade eventets implementeringsfas. Vidare kan det för att fördjupa 

forskningen kring eventets inblandade parter vara intressant att, efter eventet genomförts, följa 

upp och mäta vilka effekter eventutvecklingen haft. Ur ett Service Management-perspektiv 

skulle det vara intressant att undersöka hur den tidsmässiga utvecklingen har påverkat 

besökarens slutliga upplevelse av det förlängda eventet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor, organisation Christer Hult, Event Manager, PR Event 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenheter? 

2. Har du arbetat inom eventbranschen tidigare? Om ja, i vilka sammanhang? 

3. Hur länge har du arbetat med Swedish Open? 

4. Vilket ansvar och vilka uppgifter har du inom turneringen? 

Utveckling 

5. Hur ser du på den allmänna utvecklingen kring tennisveckan fram tills idag?  

6. Hur uppkom idén om WTA-veckan?  

7. Vad finns det för avsikter och mål med WTA-veckan? 

8. Vad har du för förväntningar inför det nya upplägget? 

9. Hur har arbetet skiljt sig åt inför årets turnering jämfört med tidigare år?  

10. Vilka svårigheter har ni stött på i samband med utveckling av Swedish Open?  

11. Vilka nya krav upplever ni har ställts inför årets turnering? 

12. Vilka förutsättningar ges för att Swedish Open ska kunna genomgå en framgångsrik 

utveckling?  

13. Rangordna följande parter i dess betydelse/nytta för Swedish Open 

 Media 
 Sponsorer 

 Funktionärer/medarbetare 
 Fysiska platsen (område/stämning)  

 Organisationen kunskap/kontakter/erfarenheter 

 Publik 
 Spelare 

 
14.  Hur beaktar ni dessa parter i samband med att turneringen växer? 

15. Hur har arbete med att knyta sponsorer till det förlängda eventet sett ut? 

16.  Hur ser du på era relationer till sponsorerna och tror du att relationerna kommer 

påverkas av utvecklingen?  

17.  På vilket vis tror du att utvecklingen av turneringen kommer att påverka Swedish 

Open som helhet? 

18. Vilken image vill ni att Swedish Open ska förmedla, tror du att den kommer påverkas 

av utvecklingen? Hur arbetar ni med förmedlingen av image under utvecklingen? 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor, organisation Lotta Olmarker, projektledare, PR Event 

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenhet? 

2. Har du arbetat inom eventbranschen tidigare? Om ja, i vilka sammanhang? 

3. Hur länge har du arbetat med Swedish Open? 

4. Vilket ansvar och vilka uppgifter har du inom turneringens organisation? 

Utveckling 

5. Hur ser du på tennisveckans allmänna utveckling fram tills idag? 

6. Vad finns det för avsikter och mål med damveckan? 

7. Vad har du för förväntningar inför det nya upplägget? 

8. Hur har arbetet skiljt sig åt inför årets turnering jämfört med tidigare år? 

9. Vilka svårigheter har ni stött på under utvecklingen?  

10. Vilka nya krav upplever ni har ställts inför årets turnering? 

11.  Som funktionärsansvarig; har ni samma upplägg som tidigare eller finns det några 

förändringar och hur ser intresset ut för att arbeta under WTA-veckan?  

12. Vilka förutsättningar ges för att Swedish Open ska fortsätta att vara framgångsrikt 

även i framtiden? 

13.  Rangordna följande parter i dess betydelse/nytta för Swedish Open 

 Media 
 Sponsorer 

 Funktionärer/medarbetare 
 Fysiska platsen (område/stämning)  

 Organisationen kunskap/kontakter/erfarenheter 

 Publik 
 Spelare 

 
14. Hur beaktar ni dessa parter i samband med att turneringen växer? 

15.  På vilket vis tror du att förlängningen av turneringen kommer att påverka Swedish 

Open som helhet? 

16. Vilken image vill ni att Swedish Open ska förmedla, tror du att den kommer påverkas 

av utvecklingen? 

17.  Hur arbetar ni med förmedlingen av image under utvecklingen? 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor, organisation Anette Eriksson, sponsoransvarig, PR Event 

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenhet? 

2. Har du arbetat inom eventbranschen tidigare? Om ja, i vilka sammanhang? 

3. Hur länge har du arbetat med Swedish Open? 

4. Vilket ansvar och vilka uppgifter har du inom turneringens organisation? 

Utveckling 

5. Hur ser du på tennisveckans allmänna utveckling fram tills idag? 

6. Vad finns det för avsikter och mål med damveckan? 

7. Vilka svårigheter har ni stött på under utvecklingen?  

8. Som sponsoransvarig; hur upplever du att relationerna till sponsorerna ser ut och vilka 

reaktioner har du stött på angående utvecklingen?  

9. Vilka förutsättningar ges för att Swedish Open ska fortsätta att vara framgångsrikt 

även i framtiden?  

10. Rangordna följande parter i dess betydelse/nytta för Swedish Open 

 Media 
 Sponsorer 

 Funktionärer/medarbetare 
 Fysiska platsen (område/stämning)  

 Organisationen kunskap/kontakter/erfarenheter 

 Publik 
 Spelare 

 
11.  Hur beaktar ni dessa parter i samband med att turneringen växer? 

12. På vilket vis tror du att förlängningen av turneringen kommer att påverka Swedish 

Open som helhet? 

13. Vilken image vill ni att Swedish Open ska förmedla, tror du att den kommer påverkas 

av utvecklingen? 

14.  Hur arbetar ni med förmedlingen av image under utvecklingen? 
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Bilaga 4  

Intervjufrågor, organisation Anna Berglund, projektledare WTA-veckan, PR Event 

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenhet? 

2. Har du arbetat inom eventbranschen tidigare? Om ja, i vilka sammanhang? 

3. Hur länge har du arbetat med Swedish Open? 

4. Vilket ansvar och vilka uppgifter har du inom turneringens organisation? 

Utveckling 

5. Hur ser du på tennisveckans allmänna utveckling fram tills idag? 

6. Som projektledare för WTA-veckan, vilka reaktioner har du mött kring att eventet 

utökats med en damvecka? 

7. Vad finns det för avsikter och mål med damveckan? 

8. Hur har arbetet skiljt sig åt inför årets turnering jämfört med tidigare år? 

9. Vilka svårigheter har ni stött på under utvecklingen?  

10. Vad har du för förväntningar inför det nya upplägget? 

11. Vilka nya krav upplever ni har ställts inför årets turnering? 

12. Vilka förutsättningar ges för att Swedish Open ska fortsätta att vara framgångsrikt 

även i framtiden?  

13. Rangordna följande parter i dess betydelse/nytta för Swedish Open Women 

 Media 
 Sponsorer 

 Funktionärer/medarbetare 
 Fysiska platsen (område/stämning)  

 Organisationen kunskap/kontakter/erfarenheter 

 Publik 
 Spelare 

 
14. Hur beaktar ni dessa parter i samband med att turneringen växer? 

15.  Hur ser du på era relationer till sponsorerna och hur tror du att relationerna kommer 

påverkas av utvecklingen?  

16. På vilket vis tror du att förlängningen av turneringen kommer att påverka Swedish 

Open som helhet? 

17.  Vilken image vill ni att Swedish Open ska förmedla, tror du att den kommer påverkas 

av utvecklingen?  

18.  Hur arbetar ni med förmedlingen av image under utvecklingen? 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor, sponsor Lisbeth Thomsson, Zoega’s/Nestlé 

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenheter? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du inom företaget? 

3. Har du varit med tidigare år när Zoega’s har sponsrat Swedish Open?  

4. Vilken roll har du under turneringen? 

5. Har Zoega’s sponsorkontrakt med andra event eller liknande? 

Swedish Open 

6. Varför väljer Zoega’s att sponsra Swedish Open, vilka fördelar ser ni med att vara 

synliga under turneringen? 

7. Hur kommer det sig att ni väljer att sponsra båda veckorna?  

8. Vilka förväntningar har ni inför turneringen och dess förlängning? 

9. Ser du några för- respektive nackdelar med att turneringen förlängs, sett ur ett 

sponsringsperspektiv?  

10. Tror ni att er roll kommer att vara annorlunda under årets turnering i förhållande till 

tidigare år? Om ja, hur? 

11. Vad upplever du gör Swedish Open till ett framgångsrikt event?  

12. Tycker du att samarbetet med organisationen har sett annorlunda ut i år jämfört med 

tidigare år, har förlängning ställt nya krav på er som sponsorer?  

13.  Vilken image tycker du att Swedish Open förmedlar och tror du att den kommer att 

påverkas av en förlängning? I så fall, på vilket vis? 

14. Hur ser du på Zoega’s image i förhållande till Swedish Open? 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor, sponsor Suzana Axeheim, Juvel & Design 

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenheter? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du inom företaget? 

3. Har du varit med tidigare år när Juvel & Design har sponsrat Swedish Open?  

4. Vilken roll har du under turneringen? 

5. Har Juvel & Design sponsorkontrakt med andra event eller liknande? 

 

Swedish Open 

6. Varför väljer Juvel & Design att sponsra Swedish Open, vilka fördelar ser ni med att 

vara synliga under turneringen? 

7. Hur kommer det sig att du väljer att sponsra båda veckorna?  

8. Vilka förväntningar har ni inför turneringen och dess förlängning? 

9. Ser du några för- respektive nackdelar med att turneringen förlängs, sett ur ett 

sponsringsperspektiv?  

10. Tror ni att din roll kommer att vara annorlunda under årets turnering i förhållande till 

tidigare år? Om ja, hur? 

11. Vad upplever du gör Swedish Open till ett framgångsrikt event?  

12. Tycker du att samarbetet med organisationen har sett annorlunda ut i år jämfört med 

tidigare år, har förlängning ställt nya krav på er som sponsorer?  

13.  Vilken image tycker du att Swedish Open förmedlar och tror du att den kommer att 

påverkas av en förlängning? Om ja, på vilket vis? 

14. Hur ser du på Juvel & Designs image i förhållande till Swedish Open? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor, sponsor Katarina Andrén, SEB 

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenheter? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du inom företaget? 

3. Har du varit med tidigare år när SEB har sponsrat Swedish Open?  

4. Vilken roll har du under turneringen? 

5. Har SEB sponsorkontrakt med andra event eller liknande? 

 

Swedish Open 

6. Varför väljer SEB att sponsra Swedish Open, vilka fördelar ser ni med att vara synliga 

under turneringen? 

7. Hur kommer det sig att ni väljer att sponsra endast herrveckan?  

8. Ser du några för- respektive nackdelar med att turneringen förlängs, sett ur ett 

sponsringsperspektiv?  

9. Vad upplever du gör Swedish Open till ett framgångsrikt event? 

10. Vilka faktorer kring turneringen tror du är viktiga att ta hänsyn till i ett 

utvecklingsperspektiv?  

11. Vilken image tycker du att Swedish Open förmedlar och tror du att den kommer att 

påverkas av förlängningen? Om ja, på vilket vis? 

12. Hur ser du på SEB’s image i förhållande till Swedish Open? 
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Bilaga 8 

Intervjufrågor, sponsor Fredrik Sjöström, Läkerol/LEAF Sweden  

 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund; utbildningar och arbetslivserfarenheter? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du inom företaget? 

3. Har du erfarenhet av att arbeta med sponsring av event? 

4. Har LEAF kontrakt som sponsor för andra event eller liknande? 

 

Swedish Open 

5. Har du varit i kontakt med turneringen tidigare? 

6. Vilken roll kommer du att ha under turneringen?  

7. Vilka förväntningar har ni som sponsor av Swedish Open? 

8. Varför väljer LEAF att sponsra Swedish Open, vilka fördelar ser ni med att vara 

synliga under turneringen? 

9. Vilka krav ställs på LEAF som sponsor av Swedish Open?  

10. Hur kommer det sig att ni väljer att sponsra båda veckorna?  

11. Ser du några för- respektive nackdelar med att turneringen förlängs, sett ur ett 

sponsringsperspektiv?  

12. Vad tror du gör Swedish Open till ett framgångsrikt event? 

13. Hur tycker du att samarbetet med organisationen fungerar? 

14.  Vilken image tycker ni att Swedish Open förmedlar och tror du att den kommer att 

påverkas av en förlängning? I så fall, på vilket vis? 

 


