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Förord   

Under arbetet med denna uppsats har vi lärt oss ovärderlig kunskap som inte hade kunnat 

ersättas med någon annan form av praktiskt arbete. Vi har fått insikt i både hur man bör och 

hur man inte bör jobba med intern service inom eventbranchen. Att under c-uppsatsen själva 

få fördjupa oss i ett ämne riktat till programmet vi studerat precis innan vi ska ut i branschen 

och skaffa oss egen erfarenhet av det, har varit både värdefullt och intressant.  

 

Tack!  

Denna uppsats hade inte kunnat genomföras utan stöd och hjälp från våra handledare, ett 

särskilt tack vill vi därför rikta till Catharina Hamilton och Ute Walter för all tid och 

engagemang ni lagt ner under arbetets gång. Med er kunskap och era råd har ni stöttat oss och 

bidragit till att skapa ett bättre resultat. Vi vill även tacka de eventföretag som ställt upp på 

intervju och därigenom medverkat till att vi kunnat utföra vår undersökning. 

 

 

Grythyttan, maj 2012 

Ida Svensson & Johanna Flyborg 
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Sammanfattning 

Inledning: Definitionen av begreppet service är olika för de flesta människor på grund av de 

olika erfarenheter och förväntningar de bär med sig. Trots att det är svårt att fastställa 

betydelsen av ordet så är en god service avgörande för eventföretagens framgång.  

Bakgrund: Vid värdering av service finns det mycket att ta hänsyn till. För att ett eventföretag 

ska kunna ge sina kunder en god service är det viktigt att de först vet hur de ska arbeta med 

den interna servicen. Detta för att servicemöten ska kunna hanteras på ett professionellt sätt av 

personalen.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur eventföretag arbetar med sin interna service 

och vad de anser att begreppet service står för.  

Metod och material: Uppsatsen är baserad på tryckt litteratur samt vetenskapliga artiklar som 

berör ämnet service inom eventbranschen. Som grund till studien har även fem 

semistrukturerade intervjuer utförts för att ta reda på vad eventföretag anser om ämnet och hur 

de arbetar med det.  

Resultat: I resultatet framkommer respondenternas svar på vad företagen de arbetar på har för 

syn på service, hur de arbetar med det internt samt vad de har för strategier och målsättningar 

kring det.  

Slutsats: Företagen inom eventbranschen har liknande värderingar av begreppet service. De är 

medvetna om att det är viktigt att ha utsatta mål och strategier för att nå ut med en god service 

till kunderna. Däremot skulle en ökad förståelse för vikten av att jobba med intern service 

vara nödvändig för att få alla på företagen att inse vikten av att jobba med serviceanda.  

Nyckelord: Event, Intern service, Kvalitet, Serviceutbildning 
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1. Inledning 
Det sägs att ”tala är silver och tiga är guld”, men när det kommer till service är 

kommunikation nyckeln till framgång. Genom en bra kommunikation hos ett eventföretag 

förbättras möjligheterna att skapa en bra intern service och därmed en god relation till 

kunderna. 

 

Att utföra en god service är avgörande för eventföretagens framgång. Det är svårt att definiera 

betydelsen av begreppet service. De flesta människor bär med sig olika erfarenheter av 

service och därmed olika förhoppningar på vad de väntas få, så frågan är hur mycket 

eventföretagen är redo att lägga på sin interna service för att tillfredsställa kundens 

förväntningar? 

 

2. Bakgrund 
Vid bedömning av service finns det många aspekter att ta ställning till. Att personalen har rätt 

utbildning och kompetens är mycket viktigt för att servicemöten ska hanteras på ett 

professionellt sätt. Mötet mellan ett eventföretags personal och dess kunder utgör en 

betydande roll för företagets framgång (Corvellec & Lindquist, 2005). 

 

2.1 Definitioner 

Här förtydligas definitioner av de olika huvudbegrepp som använts i uppsatsen. 

2.1.1 Event 

Begreppet event är en aktivitet som innefattar en arrangör, ett visst antal deltagare och ett 

program (Larson, 1997). De flesta går på event av olika slag men mer eller mindre ofta. Event 

är en aktivitet som är speciell och som inte tillhör vardagen. Det sker tillsammans med andra 

människor som exempelvis vänner eller familj (Mossberg, Larson & Andersson, 2009). Varje 

event är unikt beroende på faktorer som plats, program, deltagare/kunder och företagsledning 

(Mossberg m.fl. 2009). 

2.1.2 Kvalitet 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2012) står ordet kvalitet för värde eller egenskap. 

Normann (1992) anser att begreppet servicekvalitet står för säkerhet, pris, mänskliga 

relationer, företagsledning, planeringsstrategi samt system för både leverans och produktion. 
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Ordet kvalitet brukar ofta kopplas till en produkts tekniska specifikation men detta behöver 

inte alltid vara sant då vissa företag använder sig av en imagestrategi för att stärka en produkts 

kvalitet (Grönroos, 1990). Kundens förväntningar och konkurrens är exempel som kan 

påverka kundens bild av företagets kvalitet (Normann, 1992). 

2.1.3 Service  

Det finns många olika betydelser av ordet service, det kan vara allt ifrån personlig service till 

service som produkt (Grönroos, 1990). Service är en aktivitet eller en rad av aktiviteter som 

av mer eller mindre abstrakta slag sker i kontakten mellan eventföretagets anställda och 

kunden där företaget erbjuder lösningar på kundens problem eller behov (Grönroos, 1990). 

Service består av olika fördelar som kunden blir erbjuden. Dessa fördelar kan vara fysiska, 

emotionella eller psykologiska och utgörs av olika värderingar som kan vara svåra att 

analysera (Normann, 1992). När en kund ska förklara vad service är använder de ofta ord som 

trygghet, känsla, förtroende och upplevelse. Orsaken till att kunden väljer att använda sig av 

abstrakta ord är för att det är svårt att sätta ord på vad service egentligen är (Grönroos, 1990).  

2.1.4 Intern service 

Man kan dela upp servicekvaliteten i två delar, intern och extern. Med begreppet intern 

servicekvalitet syftar man på hur man arbetar med service inom företaget (Stiernstrand, 1997). 

Enligt Grönroos (1990) är det viktigt att personalen har rätt attityd och att de vet hur de ska 

hantera sina kundrelationer. För att kundtillfredställelsen ska öka måste därför företagen 

arbeta med den interna servicen så att personalen vet hur de ska uppföra sig och så att den 

slutliga servicekvaliteten utåt mot kunderna blir så bra som möjligt (Grönroos, 1990).  

 

2.2 GAP-modellen   

Eftersom ett eventföretags image påverkas av vad kunderna anser om företaget så är 

samspelet mellan kund och personal viktigt för att kunna påverka kundernas bild av företagets 

servicekvalitet. För att värdera denna kvalitet finns GAP-modellen, utarbetad av författarna 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (Grönroos, 2008). Genom modellen analyseras 

kvalitetsproblem, den fungerar även som ett hjälpmedel för att lättare förstå hur kvaliteten av 

tjänsten kan förbättras (Grönroos, 2008). Modellen är indelad i två delar, den ena är kopplad 

till kunden och den andra till företaget (Grönroos, 2008). Det finns fem olika ”gap” i 

modellen som syftar till de tillfällen där serviceproblem kan uppstå. Det första gapet är 

kundgapet vilket innebär skillnaden mellan kundens förväntningar på servicen och den 
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upplevda servicen (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006). Gap 1 i modellen handlar om gapet 

mellan kundens förväntade service och företagets uppfattning om vad kunden har för 

förväntningar (Grönroos, 2008). Problemet i detta gap är alltså att företaget inte vet vad 

kunden förväntar sig (Zeithaml m.fl. 2006). I gap 2 uppstår problemet ifall företaget 

missbedömer kundens förväntningar och på så sätt inte lyckas uppfylla kundens önskemål 

(Zeithaml m.fl. 2006). I gap 3 är svårigheten att inte lyckas leverera tjänsten enligt förväntan 

(Zeithaml m.fl. 2006). Sista gapet handlar om att det företaget utlovar inte stämmer överrens 

med den levererade servicen (Zeithaml m.fl. 2006).   

 

 

Figur 1. Gaps Model of Service Quality, enligt Zeithaml, Bitner & Gremler (2006, s. 46). 

 

 

2.3 Servicekvalitet  

”Kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet, och kvaliteten på en speciell produkt eller 

tjänst är bara så hög som kunderna upplever att den är” (Grönroos, 1990, s 39) 

 

En av de största nycklarna till framgång för ett eventföretag sägs vara kvalitet. Företaget bör 

ha samma syn på ordet kvalitet som kunderna eftersom det är den kundupplevda benämningen 
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på ordet som betyder mest (Grönroos, 1990). Den kvalitet som kunden upplever har stor 

betydelse för hur bra det går för företaget (Grönroos, 1990). 

 

Många eventföretag har som mål att erbjuda sina kunder hög servicekvalitet för att 

differentiera sig och kunna nå ut till en bred målgrupp på marknaden (Stiernstrand, 1997). När 

ett företag som levererar service förstår hur servicen värderas av kunderna blir det lättare att 

påverka och utveckla framgången av både servicen och företaget (Grönroos, 1990). 

 För att hålla en hög servicenivå är det viktigt att företaget planlägger hur de ska arbeta med 

den interna servicen (Bamford & Xystouri, 2005). Kunder bedömer ofta de anställda efter 

servicen de levererar (Gupta, McDaniel & Herath Kanthi, 2005). Ifall missnöje uppstår mellan 

eventföretaget och kunden så är det viktigt att en plan finns på hur dessa situationer bör 

hanteras för att kunna bevara kundlojaliteten och öka kundtillfredställelsen. Om situationen 

inte hanteras på rätt sätt finns risken att kunden kritiserar företaget vilket bidrar till dåligt 

rykte (Bamford & Xystouri, 2005).  En viktig faktor är att göra uppföljningar med kunderna 

för att ta reda på vad de tyckt om samarbetet, på så sätt kan eventföretaget utvecklas genom 

att förbättra det kunderna tidigare varit missnöjda med (Bamford & Xystouri, 2005). 

 

“The moment of truth” sker först när en kund kommer i kontakt med någon på eventföretaget 

(Crosby, Evans & Cowles, 1990). Här skapas kundens första uppfattning av företagets kvalité 

och det är denna standard kunden sedan kommer att förvänta sig genom samarbetets gång 

(Normann, 1992). The moment of truth sker sedan kontinuerligt vid varje möte och resultatet 

uppfattas av kunden genom den anställdas skicklighet, sinnesstämningen samt personalens 

och kundens egna förväntningar (Normann, 1992). Det är svårt att i efterhand förändra det 

intryck som kunden får. För att kunna rätta till ett problem måste ett nytt möte skapas och 

kunden måste gå med på en andra chans (Grönroos, 1990).   

 

Ett bra eventföretag visar varför just de kommer att kunna ge kunden fördelar och värden som 

anses viktiga för kunden. Det är också viktigt att de skapar förtroende genom att påvisa 

kreativa lösningar och skapa tilltro till företagets potentiella förmåga utifrån kundens egna 

önskemål (Normann, 1992). Det kunder ofta tittar efter när de väljer eventföretag är lokaler, 

mänskliga resurser, utrustning och finansiella resurser (Normann, 1992). Energi, ödmjukhet 

och rätt attityd hos personalen är egenskaper som kunden anser positiva vid första mötet. Det 

gör att kunden känner sig trygg vilket skapar en bättre relation mellan kund och företag, vilket 
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i sin tur även stärker personalen (Normann, 1992). En nöjd och positiv kund har inverkan på 

personalens sinnesstämning och tvärt om (Grönroos, 1990). 

 

Moral och motivation hos de anställda är de viktigaste faktorerna till att servicekvalitet och 

produktivitet ska fungera (Normann, 1992). Kvalitet är ofta inte ett mål i sig men en 

bidragande faktor till lönsamhet och effektivitet, det hjälper även eventföretaget att 

positionera sig strategiskt eftersom kvalitetsaspekterna blir en del av företagets image 

(Normann, 1992). Med en tydlig bild av företagets servicekvalitet och en välkänd identitet blir 

det lättare att fastställa både prisstrategi och kundsegment (Normann, 1992). När en hållbar 

kvalitet utvecklats och en produkt anpassad till kundsegmentet finns samt rätt verktyg för 

hantering av kunderna, kommer personalen att känna sig trygga i situationen på sin 

arbetsplats. Detta kommer att leda till att personalen kommer att känna ökad motivation till 

sitt arbete eftersom de påverkas av företagets kvalitet (Normann, 1992). Noggrannhet i 

servicekvaliteten gör att produktiviteten och moralen hos de anställda ökar och 

personalomsättningen kommer att minska. Detta kommer i sin tur bidra till nöjda kunder och 

minskad kundomsättning (Grönroos, 1990). Servicekvalitet är alltså väldigt viktigt i ett 

företag. Det kommer att bygga upp ett bra rykte, öka personalens motivation, höja 

servicenivån, öka kundlojaliteten, det kommer dessutom att bidra till att kunna fastställa en 

strategisk position där prissättning och kundsegment blir lättare att styra (Normann, 1992). 

 

2.4 Kundmedvetenhet  

När en kund väljer eventföretag är det i första hand för att möta ett behov (Crompton & 

McKay, 1997). Dagens kunder har fått ökad medvetenhet om vilken typ av servicekvalitet de 

kan förvänta sig, det handlar om allt ifrån ny teknologi till världsvant omhändertagande 

(Bamford & Xystouri, 2005). Kunderna påverkas till stor del av tidigare erfarenheter och 

löften från företagen, och det är när servicen inte motsvarar kundens förväntningar som 

missnöje uppstår (Normann, 1992). Det är därför viktigt att eventföretagen har kunskap om 

vad kunden har för behov och förväntningar för att de ska kunna tillfredsställa dem 

(Crompton m.fl. 1997) Kunderna har även blivit medvetna om den konkurrenskraftiga 

marknaden som kräver att eventföretagen håller en hög standard (Bamford & Xystouri, 2005). 

 

Ett event kan inte upplevas innan det genomförts. När kunden ska köpa tjänsten för ett event 

bedöms olika för- och nackdelar. Det företaget kan göra för att förenkla beslutet för sin kund 
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är att tydligt informera kunden om eventet, både muntligt och genom broschyrer. På så sätt 

kan företaget påverka kundens beslut trots att kunden själv inte kan uppleva tjänstens värde 

innan eventet genomförts (Normann, 1992). Företaget kan även underlätta beslutet genom att 

få tidigare kunder att ställa upp som referenser, detta för att påvisa sin kunskap, erfarenhet och 

image (Normann, 1992).  

 

Förmågan att upprätthålla affärsverksamhet genom kundnöjdhet är väsentligt i alla växande 

företag. Detta lyckas bäst genom att vårda kundkontakterna och bevara lojaliteten gentemot 

kunden (Bamford & Xystouri, 2005). Servicekvaliteten kan förstärkas av materiella 

hjälpmedel genom att kunden erbjuds ”det lilla extra”. Detta kan vara allt ifrån teknologisk 

utrustning till andra fysiska erbjudanden som kan bidra till en statushöjande roll för företagen 

(Normann, 1992). Många eventföretag idag är villiga att lägga ner mycket pengar på det 

senaste inom teknologin, men det är viktigt att komma ihåg att det framför allt är förhållandet 

mellan eventföretaget och kunden som avgör hur nöjd kunden blir (Bamford & Xystouri, 

2005). 

 

2.5 Förebyggande principer 

En nöjd kund börjar alltid med en positiv och glad anställd. Den anställda i sin tur gör en 

bättre arbetsinsats om den trivs på sin arbetsplats (Bamford & Xystouri, 2005). Saker som kan 

bidra till ökad trivsel på arbetet är respektfullt beteende, träning inom området, löner och 

teamwork (Bamford & Xystouri, 2005). När en kund blir missnöjd är det viktigt att 

personalen har en bra träning inom området och att riktlinjer finns för hur de ska hantera 

situationen. Om missnöje ändå uppstår hos kunden är det viktigt att företaget träffar kunden 

efteråt och går igenom vad som borde ha gjorts bättre. Detta bör sedan registreras för att inte 

samma misstag ska göras om i framtiden (Bamford & Xystouri, 2005). 

 

Eftersom personalen till stor del påverkar kundens bild av företaget är en engagerad 

personalstyrka en bra resurs (Normann, 1992).  Det är vikigt att eventföretaget lägger stor vikt 

i att utbilda och utveckla sina anställda. De flesta kunder skapar sig en uppfattning om 

företaget redan vid första mötet, det är därför viktigt att personalen vet hur de ska agera utan 

att visa osäkerhet (Normann, 1992). Personalens utbildning bör innehålla ett väl förståeligt 

syfte som har ett samband med företagets mål och strategi (Normann, 1992). Studier visar att 
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denna typ av personalutbildning ger de anställda ökad trivsel och produktivitet samt ökad 

förståelse för servicekvalitet (Gupta m.fl. 2005). 

 

Många eventföretag jobbar idag med teambuilding för att motivera och engagera de anställda. 

Genom att aktivt delta i dessa övningar inser de vikten av att leverera en tjänst och inte bara 

en produkt (Gupta m.fl. 2005). För att motivera och engagera personalen bör de på företaget 

ta reda på hur roller eller arbeten kan omstruktureras på arbetsplatsen. Detta för att personalen 

ska få möjlighet att lära sig något nytt genom att hantera nya intressanta situationer och 

eventuellt få chansen att prova på att arbeta med andra kollegor (Normann, 1992). På detta 

sätt får även de anställda en bättre sammanhållning och tillit till varandra, vilket är viktigt för 

att de ska engagera sig och leverera den bästa servicen (Gupta m.fl. 2005). Om någonting går 

fel eller om servicen inte motsvarar kundens förväntningar är det viktigt att det hanteras på ett 

professionellt sätt av personalen. Klagomål som hanteras på rätt sätt kan bidra till att 

kundrelationen förstärks (Normann, 1992). 

 

Ett företags service bedöms ofta utifrån hur kunderna blir bemötta och omhändertagna av de 

anställda (Normann, 1992). Kunderna anser att det är personalen som till största del påverkar 

deras uppfattning av servicekvaliteten (Getz, O’Neill & Carlsen, 2001). Kvalitet syftar till att 

personalen ska utföra lösningar av problem på ett smidigt sätt, att de ska uppträda 

professionellt, att aktiviteter, service och faciliteter ska skötas på ett säkert sätt, att servicen 

ska ske med tempo och att kunden ska kunna känna tillit till personalen (Getz m.fl. 2001). 

 

Kunderna uppskattar när de anställda visar förståelse och respekt, vilket understryker vikten 

av personal som är utbildad i kundorientering (Gracia, Bakker & Grau, 2011). Med större 

förståelse för vikten av servicekvalitet och kundnöjdhet är det lättare att utforma en plan för 

servicemarknadsföring (Caruana, 2002). Denna plan kan lätt utformas med hjälp av GAP – 

modellen (Zeithaml m.fl. 2006). Det spelar ingen roll hur bra eventet är ifall servicen inte är 

bra. Personal, program, andra besökare och omgivningen påverkar upplevelsen men det är 

kundens upplevda helhetsbild av eventet som avgör kundens intryck (Gertz m.fl. 2001). 

 

2.6 Kundpåverkan 

Resultatet av varje event blir olika eftersom olika händelser påverkar servicen, därför blir det 

svårt att förutbestämma hur företaget ska arbeta med den interna servicen för att lyckas 
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leverera en bra slutprodukt (Gertz m.fl. 2001). Kunderna påverkar själva sitt intryck genom 

förväntningar, känslomässigt tillstånd och socialt samspel (Gertz m.fl. 2001). Det är en viktig 

investering för ett eventföretag att skapa en bra kundrelation och hålla kvar sina existerande 

kunder. Det är både lättare och billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya, 

dessutom kan de sprida bra ”word of mouth
1
” till nya potentionella kunder (Normann, 1992). 

Resultatet av misstag vid event bidrar till minskad servicekvalitet, vilket kan innebära 

förlorade kunder, negativ ryktesspridning, kompensationskrav för dålig service och minskat 

förtroende hos personalen (Bitner, Booms & Mohr, 1994). Det är lättare att lägga märke till 

när servicen är bristfällig än när den är tillfredsställande, därför är det viktigt för företagen att 

utföra god service och lyssna till sina kunder. För att lyckas med detta kan GAP- modellen 

vara till stor hjälp. Genom den underlättar det för företagen att förstå hur de ska kunna hantera 

servicen på ett bra sätt och genom det skapa bra relationer till sina kunder (Normann, 1992). 

 

Det finns två olika typer av kundlojalitet, den ena påverkas utav kundens mentala bild av 

företaget medan den andra påverkas av den faktiskt upplevda bilden kunden fått (Gracia m.fl. 

2011). Kundlojalitet börjar alltid med att kunden får en positiv bild av eventföretagets 

servicekvalitet sedan fortsätter det med att kunden börjar känna förtroende och utvecklar 

lojalitet till företaget, vilket leder till att de väljer att återkomma (Gracia m.fl. 2011). Studier 

visar att kundens känslor gentemot företaget har inverkan på dess lojalitet, dessutom avgör det 

känslomässiga intrycket hur betalningsvillig kunden är. Om kunden får ett bättre 

känslomässigt intryck hos ett visst eventföretag kan de vara villiga att betala mer för att få 

samarbeta med just dem (Gracia m.fl. 2011). 

 

2.7 Sammanfattning bakgrund  

Event är en speciell aktivitet som inte tillhör vardagen. Varje event är unikt beroende på olika 

faktorer som exempelvis program och deltagare (Mossberg m.fl. 2009). Det finns ett antal 

ställningstaganden som påverkar kundens bild av ett eventföretags kvalitet, detta kan bland 

annat grunda sig i kundens förväntningar (Normann, 1992). För att analysera kvalitetsproblem 

som kan uppstå kan ett företag med hjälp av GAP-modellen förstå på vilket sätt de bör arbeta 

för att kvaliteten och servicen ska höjas både innan och efter eventet (Grönroos, 1990). För att 

ge kunden en positiv bild av eventet är det viktigt för eventföretaget att arbeta med den 

                                                 
1
 En typ av marknadsföring där kunder delar med sig av sin erfarenhet av företaget genom att sprida positiv eller 

negativ kritik om upplevelsen 



 14 

interna servicen så att personalen vet hur de ska uppföra sig och därmed bidra till ökad 

kundtillfredsställelse (Grönroos, 1990). Betydelsen av ordet service är svår att sätta ord på, 

men ofta påverkas kundernas definition av begreppet av såväl fysiska, emotionella eller 

psykologiska upplevelser (Normann, 1992). För att dagens eventföretag ska lyckas hålla en 

hög servicenivå är det viktigt att de är medvetena om vad kunderna efterfrågar (Crompton 

m.fl. 1997). Det finns många faktorer som medverkar till kundtillfredställelse och eftersom 

det är betydelsefullt för företagen med återkommande kunder som kan bidra med bra word of 

mouth så är det viktigt att de förstår vikten av att jobba med intern service (Normann, 1992). 

 

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad begreppet service betyder för eventföretag och 

undersöka hur de arbetar med service internt inom företaget. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Vad är god service för eventföretagen? 

 Vad är betydelsen av intern service inom eventbranschen? 

 Är serviceutbildning viktigt för att lyckas hålla en hög servicenivå gentemot 

kunderna?  

 

4. Metod och material 
Nedan kommer tillvägagångssätt, tekniker och urval som använts under arbetets gång att tas 

upp för att ge läsaren möjlighet att förstå hur genomförandet av undersökningen gått till. 

 

4.1 Semistrukturerad telefonintervju 

Metoden som användes till undersökningen var telefonintervjuer. Fördelen med dem är att det 

är smidigare för både respondenterna och intervjuarna eftersom personliga möten inte behöver 

bokas in (Bryman, 2011). En annan positiv faktor med intervjuer via telefon är att 

respondenterna inte påverkas av intervjuaren på samma sätt som vid en personlig intervju. 

Vid ett personligt möte kan respondenterna påverkas av bland annat intervjuarens etniska 

bakgrund, ålder och kön, vilket kan resultera i att de anpassar sina svar efter intervjuaren 

(Bryman, 2011). För att få så utförliga svar som möjligt valdes till denna undersökning en 
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semistrukturerad intervjuform eftersom intresset i en sådan intervju riktas mot vad den 

intervjuandes åsikter är. Intervjun kan dessutom röra sig fritt i olika riktningar för att på så sätt 

få fram vad intervjupersonen finner viktigast (Bryman, 2011). Denna intervjumetod passar 

undersökningens syfte och frågeställningar eftersom det genom den går att få fram 

respondenternas egna åsikter om hur de arbetar på företagen. Vid de semistrukturerade 

intervjuerna kan frågeschemat som används vid intervjuerna anpassas efter tillfälle. Detta är 

bra eftersom intervjuaren på så sätt kan vara flexibel och följa den riktning som 

intervjupersonens svar går i för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av intervjun 

(Bryman, 2011). Trots att frågorna i stort sätt kommer att ställas i den ordningen som schemat 

visar så behöver inte frågeschemat som har satts upp följas rakt av utan det kan brytas ifall en 

följdfråga behöver ställas till svaret (Bryman, 2011).  

 

Studien baseras på fem kvalitativa intervjuer. I intervjuerna finns inga svarsalternativ till hjälp 

för intervjupersonen vilket gör att han/hon tvingas associera fritt kring frågeställningarna. Under 

intervjutillfället är intervjuaren och den intervjuade personen lika mycket delaktiga (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

4.2 Urval  

Nedan förtydligas hur arbetsprocessen gått till genom avgränsningar för att på så sätt klargöra 

uppsatsens utveckling.  

4.2.1 Litteratur och artiklar 

För att skaffa en grundläggande kunskap till bakgrunden användes tryckt litteratur och 

artiklar. Detta för att materialet endast skulle komma från tillförlitliga källor. De flesta 

källorna skulle vara av vetenskapligt material, inför valet av artiklar letades det efter specifika 

angivelser som visade att artiklarna var vetenskapliga. Därefter gjordes ett gemensamt urval 

för att få fram de mest relevanta artiklarna, dessa användes sedan som bakgrund till arbetet. 

4.2.2 Val av intervjupersoner 

När eventföretagen som skulle intervjuas valts ut bestämdes att de skulle vara verksamma i 

Stockholm och Göteborg. Genom att välja företag från olika städer skapas en bättre 

helhetsuppfattning om hur företagen inom branschen arbetar. Under studien genomfördes fem 

intervjuer, tre i Stockholm och två i Göteborg. Stockholm och Göteborg valdes för att det 

finns en blandad marknad av både stora och små eventföretag i städerna. De valda företagen 
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är av olika storlekar och har olika många anställda. Ett stort och ett litet företag valdes från 

varje stad. För att få ett bredare perspektiv valdes det att även vända sig till en 

ensamföretagare. På så sätt kunde skillnader analyseras mellan de olika eventföretagen och ge 

en intressant synvinkel på eventuella olikheter. Detta framförallt för att ensamföretagaren 

endast använder sig av inhyrd personal till skillnad från de andra företagen, på så sätt gick det 

att jämföra ifall han/hon skiljer sig i arbetet med personalen. Även denna person är verksam i 

Stockholm. Samtliga företag arbetar med företagsevent. Alla personer som är intervjuade har 

högt uppsatta positioner inom sitt företag och innehar därför stor erfarenhet och kunskap om 

företagets interna service.  

 

Samtliga intervjudokumentationer finns förvarade hos Johanna Flyborg, Kyrkogatan 25D, 

71260 Grythyttan. 

 

4.3 Etik 

Intervjuerna som ligger till grund för uppsatsens resultatskrivning har utförts enligt etiska 

regler, vilket innebär att intervjuaren tagit ställning till att samtliga respondenter ställer upp på 

frivillig basis och att de behandlas anonymt (Bryman, 2011). För att få respondenterna att 

känna sig trygga och komfortabla upplystes de om deras anonymitet, de informerades även 

om uppsatsens syfte och att allt material från intervjuerna endast skulle användas till 

uppsatsen. De upplystes även om att intervjumaterialet skulle redovisas som en hel text i 

uppsatsform och att de endast skulle namnges med sin arbetstitel. 

 

4.4 Genomförande 

Till en början valdes eventföretag som alla riktade sig till samma målgrupp, ut via Internet. 

Eventföretagen skulle vara verksamma i antingen Stockholm eller Göteborg. När de valts ut 

skickades ett mail ut med en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i undersökningen. 

Mailet bestod av en presentation av studien och författarna samt etiska förhållningsregler. 

Efter att mailen skickats ut följdes de upp genom telefonsamtal till företagen. Fyra intervjuer 

genomfördes via telefon, sex huvudfrågor ställdes och vid behov ställdes även följdfrågor. För 

att få ett bredare perspektiv på hur olika företag inom branschen arbetar med intern service 

och vad begreppet service har för betydelse för dem, valdes även en ensamföretagare ut till 

undersökningen. Denna intervju gjordes i ett personligt möte eftersom personen befann sig i 

närområdet. Varje respondent avsatte ungefär 10 minuter för att delta i undersökningen. 
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Samtliga intervjuer genomfördes i ett tyst rum med stängda dörrar för att få en lugn miljö och 

bevara intervjupersonernas anonymitet. Under intervjuerna antecknades alla samtal och när de 

var genomförda transkriberades och analyserades svar.  

4.4.1 Dataanalys 

Artiklarna som använts i denna litteraturstudie hittades vid sökning i databaser via Örebro 

Universitets hemsida. Detta gjordes med hjälp av de sökord som gemensamt valts ut för att få 

fram den mest relevanta informationen för ämnet. När vetenskapliga artiklar valts ut lästes de 

noggrant igenom för att skapa en övergripande helhetsbild av ämnet och för att sedan välja 

bort de artiklar som inte ansågs relevanta. Artiklarna delades sedan upp för att det skulle bli 

lättare att bryta ner och analysera innehållet. Sammanfattningar och artikelmatriser skrevs 

som underlag för bakgrund och diskussion.   

Sökord: Service, Quality, Event, Customer, Loyalty, Satisfaction, Relationship. 

 

5. Resultat 
Nedan följer resultatet av studien som berör intern service i eventbranschen. Detta presenteras 

med hjälp av respondenternas svar på intervjuerna. Det som kommer att tas upp är till att 

börja med information om de olika eventföretagen sedan kommer de intervjuade företagens 

åsikter att tas upp inom ämnena; servicekvalitet, kundmedvetenhet, förebyggande principer 

och kundpåverkan. 

 

5.1 Eventföretag 

De eventföretag som intervjuats har besvarat frågor som berör intern service på deras företag. 

Frågorna bidrog till resonemang kring utbildning, servicekvalitet och interna mål. Företagen 

som valdes ut till intervju är av blandade storlekar, detta för att få ett så övergripande svar 

som möjligt. Totalt intervjuades 5 olika eventföretag. Intervjuperson a (2012, muntlig uppgift) 

är verksam i Stockholm. Företaget han/hon arbetar på har 9 anställda och personen arbetar 

som projektledare, vilket innebär att han/hon arbetar både utåt mot kunderna och med de 

antällda. Företaget som intervjuperson b (2012, muntlig uppgift) arbetar på har en 

personalstyrka på 5 anställda och företaget ligger i Göteborg. Den intervjuade personen på 

detta företag är ägare och därför högsta ansvarig. Den intervjuade personen på företag c 

(2012, muntlig uppgift) är en ensamföretagare som endast använder sig av inhyrd personal vid 

behov. Personen är verksam i Stockholm. Intervjuperson d (2012, muntlig uppgift) arbetar på 
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ett eventföretag i Göteborg. Företaget har 7 anställda och den intervjuade personen är 

köp/sälj- och kundansvarig, detta innebär att han/hon främst arbetar utåt mot kunderna. Det 

sista företaget ligger i Stockholm och har 36 anställda. Den intervjuade personen på detta 

företag är personalansvarig och arbetar främst mot personalen (Intervjuperson e, 2012, 

muntlig uppgift). Samtliga företag arbetar med företagsevent och riktar sig till både stora och 

små företag (Intervjuperson a, b, c, d & e, 2012, muntlig uppgift). 

 

5.2 Servicekvalitet  

Eftersom service är ett abstrakt ord som har olika betydelse för olika människor blev resultatet 

om servicens betydelse för de olika företagen väldigt blandat. 

5.2.1 Service 

Den köp/sälj- och kundansvariga personen ansåg att service betyder att vara lättlillgänglig och 

engagerad i sitt arbete. Personen ansåg även att det var viktigt att vara serviceinriktad och att 

kunna leverera en bra produkt till kunden (Intervjuperson d, 2012, muntlig uppgift). 

Projektledaren, en utav ägarna och den personalansvariga personen som intervjuats, hade 

liknande åsikter om begreppet service, att det är viktigt att vara professionell och uppfylla 

kundens förväntningar, även att kunna överträffa förväntningarna genom att förutse saker de 

inte förväntar sig (Intervjuperson a, b & e, 2012, muntlig uppgift). Intervjuperson c (2012, 

muntlig uppgift) som är ensamföretagare ansåg att service är att vara närvarande och att orka 

ge kunden det lilla extra. 

5.2.2 Servicestrategi   

Den köp/sälj- och kundansvariga intervjupersonen berättar att de på företaget försöker bygga 

en personlig relation till kunderna för att stärka kundrelationen. Personen berättar även att det 

är viktigt att vara flexibel och finnas allmänt tillgänglig för kunden genom att exempelvis vara 

snabb med att svara på mail (Intervjuperson d, 2012, muntlig uppgift). Ensamföretagaren 

anser att det är viktigt att kunna se kundens behov, personen värdesätter därför personliga 

möten för att kunna förstå och läsa av kundens önskemål (Intervjuperson c, 2012, muntlig 

uppgift). En utav ägarna och den personalansvariga personen berättar att företagen lägger vikt 

vid att överträffa kundens förväntningar genom att ge kunden mer än överenskommet och vad 

som står i offerten (Intervjuperson b & e, 2012, muntlig uppgift). Det sista företaget där 

projektledaren intervjuats, använder sig inte utav någon speciell servicestrategi eftersom de 
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riktar sig mer mot företagsevent där de arbetar med teambuilding. Detta ger ett mervärde för 

dem som ska gå på eventet (Intervjuperson a, 2012, muntlig uppgift).  

 

 

5.3 Kundmedvetenhet  

Under denna fråga svarade respondenterna på hur de arbetar med att utbilda sin personal för 

att göra dem medvetna om hur de ska arbeta med service mot kunderna i en allt mer 

kundmedveten bransch.  

5.3.1 Utbildning  

En utav de intervjuade ägarna berättade att de inte arbetar med serviceutbildning på företaget 

utan att det ligger i personalens eget ansvar att lära sig (Intervjuperson b, 2012, muntlig 

uppgift). Projektledaren på ett utav de andra företagen berättar att de endast arbetar med 

serviceutbildning för fast personal eftersom det kostar mycket pengar, vilket företaget inte vill 

lägga ner på den inhyrda personalen (Intervjuperson a, 2012, muntlig uppgift). Eftersom 

intervjuperson c (2012, muntlig uppgift) är ensamföretagare så finns det ingen egen personal 

att utbilda, men vid användning av inhyrd personal för ett event samlar han/hon alltid gruppen 

för att gå igenom alla väsentligheter. Personen anser även att det är viktigt att ge gruppen 

tydlig information om vad tanken bakom eventet är. Den köp/sälj- och kundansvariga 

intervjupersonen berättade att alla anställda på företaget har hög kompetens. Personalen 

utbildads alltid i hur de ska föra sig och vid nyanställning är det viktigaste att de har rätt 

attityd och är serviceinriktade (Intervjuperson d, 2012, muntlig uppgift). Den 

personalansvariga personen förklarade att de på företaget han/hon arbetar på lägger stor vikt i 

serviceutbildning så att alla i personalgruppen förstår vilken typ av service företaget vill ge 

sina kunder (Intervjuperson e, 2012, muntlig uppgift).  

 

5.4 Förebyggande principer 

Resultatet för de förebyggande principerna handlar om hur eventföretagen arbetar med 

målsättning och leverantörer för att höja servicenivån på företaget.  

5.4.1 Målsättning 

I intervju b (2012, muntlig uppgift) anser en utav ägarna att målet med servicen på företaget 

är att ge mer än vad kunderna förväntar sig för att de ska bli nöjda och välja att återkomma. 

Även den köp/sälj- och kundansvariga personen berättar att de på hans/hennes företag lägger 
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stor vikt vid att skapa en bra relation med sina kunder för att de sedan ska välja att 

återkomma. Personen berättar även att de är noga med att visa engagemang för att kunden ska 

känna att personalen är intresserad av att skapa en så bra produkt som möjligt (Intervjuperson 

d, 2012, muntlig uppgift). Målet för ensamföretagaren är att kunna förutse situationen, att läsa 

av stunden och att alltid ha kontroll över läget genom att fatta snabba beslut (Intervjuperson c, 

2012, muntlig uppgift). Projektledaren och den personalansvariga personen talar om att 

företagen de arbetar på har som målsättning att klättra uppåt inom branschen genom att hålla 

sina event på en mycket professionell nivå (Intervjuperson a & e, 2012, muntlig uppgift). 

5.4.2 Leverantörer 

Den köp/sälj- och kundansvariga personen som intervjuats tycker att det är viktigt att 

leverantörerna de använder sig av är flexibla och finns lättillgängliga. Personen tycker även 

att det är viktigt att leverantörerna vill ge kunden ett mervärde och att de inser vikten av att 

hålla en professionell servicenivå mot kunden (Intervjuperson d, 2012, muntlig uppgift). 

Ensamföretagaren påpekar att det är viktigt att leverantörerna håller en god kvalitet i 

förhållande till priset. Personen lägger även vikt vid att bygga upp relationer med sina 

leverantörer för att vara säker på att de är seriösa personer som alltid levererar och ställer upp 

när det behövs. Relationen mellan leverantörerna blir därför viktigare än själva priset 

(Intervjuperson c, 2012, muntlig uppgift). Intervjuperson b (2012, muntlig uppgift) som också 

är ägare till ett utav företagen talar också om att det är viktigt att upprätthålla en god relation 

till sina leverantörer för ett bra samarbete. Personen talar även om att de är noga med att 

leverantörerna har samma kvalitetsidé som företaget, detta eftersom de vill skapa en bra 

helhet för kunden. De måste även vara smidiga att jobba med och samarbetet ska kunna ske 

problemfritt. Ett utav de andra företagen där intervjupersonen är personalansvarig talar om att 

de oftast väljer leverantörer som de arbetat med tidigare. De anpassar sina leverantörer efter 

vad kunden efterfrågar och använder sig av många olika typer av leverantörer (Intervjuperson 

e, 2012, muntlig uppgift). Projektledaren till en utav företagen (2012, muntlig uppgift) 

berättar att man på deras företag inte använder sig av så många leverantörer då de ordnar det 

mesta själva. 

 

5.5 Kundpåverkan 

Under resultatet för kundpåverkan kommer det att tas upp skillnader mellan de olika 

eventföretagen och vad som gör att kunderna väljer att arbeta med ett visst företag.  
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5.5.1 Skillnader mellan eventföretag  

Den personalansvariga personen till ett av företagen tror att anledningen till att kunderna 

väljer dem som eventföretag är för att de håller bra kvalitet, att de alltid levererar och håller 

det som utlovats (Intervjuperson e, 2012, muntlig uppgift). Vid intervju d (2012, muntlig 

uppgift) berättar den köp/sälj- och kundansvariga personen att han/hon tror att det beror på 

visad energi och engagemang. De är även noga med att hålla sig lättillgängliga och 

upprätthålla relationen till kunderna. Ensamföretagaren tror att kunderna väljer just 

hans/hennes företag för att han/hon är bestämd och alltid satsar allt på att det ska bli så bra 

som möjligt. Det är viktigt att se allt ifrån stora drag ner till de små detaljerna (Intervjuperson 

c, 2012, muntlig uppgift). En utav ägarna och projektledaren till ett utav företagen anser att 

det är god service och engagemang som gör att kunderna väljer att arbeta med just dem 

(Intervjuperson a & b, 2012, muntlig uppgift). 

 

6. Diskussion  
Här diskuteras tillvägagångssätt och material som ligger till grund för uppsatsen och hur detta 

har påverkat resultatet. Nedan diskuteras även respondenternas svar på undersökningen i 

förhållande till bakgrunden. Underrubrikerna som använts är; Service – ett mervärde, 

utbildning som strategi, stabila relationer och kundvärden.  

 

6.1 Tillvägagångssätt och material 

De fem intervjuade personerna arbetar på eventföretag av olika storlekar med olika många 

anställda, men de riktar sig alla till samma målgrupp. De utvalda företagen är belägna i både 

Stockholm och Göteborg för att lättare kunna få tag på både stora och små eventföretag. Detta 

för att kunna urskilja eventuella skillnader och skapa en god uppfattning om hur olika företag 

inom branschen arbetar med intern service. Samtliga respondenter har en ansvarstagande roll 

på sin arbetsplats, vilket innebär att alla som intervjuats är väl insatta i hur företaget arbetar 

med intern service.  

 

En vecka innan intervjuerna genomfördes skickades ett mail ut till ett antal företag som 

samtliga uppfyllde de krav som fanns för undersökningen. I mailet ingick en presentation av 

oss som författare, uppsatsens syfte och intervjufrågorna som skulle ställas vid medverkande. 

På så sätt kunde respondenterna känna sig tryggare eftersom de kunde förbereda sig då de 
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visste vilka frågor som skulle besvaras. Veckan då intervjuerna skulle genomföras ringdes 

samtliga eventföretag upp för en förfrågan om de kunde tänka sig att medverka i 

undersökningen. Ensamföretagaren blev intervjuad under ett personligt möte eftersom 

han/hon befann sig i närområdet. Det ansågs även positivt i undersökningssyfte att göra den 

intervjun personligen för att undersöka om vi fick djupare och mer utförliga svar. 

Anledningen till att resterande intervjuades via telefon var framför allt att det underlättade för 

respondenterna, då de inte behövde planera in ett extra möte i sitt tidspressade schema. Det 

var även smidigare att utföra själva undersökningen eftersom intervjuerna kunde genomföras 

på avstånd (Bryman, 2011). En annan fördel var att respondenterna inte blev påverkade av 

intervjuarna på samma sätt som de kunde ha blivit vid en personlig intervju (Bryman, 2011). 

Nackdelen med telefonintervjuerna var att respondenterna inte avsatte lika mycket tid och 

svaren blev därför inte så utförliga som de säkert blivit vid ett personligt möte.  

 

Trots att intervjuerna genomfördes via telefon blev resultatet informativt och motsvarade 

förväntningarna för att kunna ligga till grund för studien. Intervjuformen som valdes var 

semistrukturerad intervju, vilket betyder att respondentens åsikter styr frågeschemats följd och 

kan ändras för att få fram nya åsikter och perspektiv som anses intressanta (Bryman, 2011). 

Därför var det även i efterhand rätt beslut att inte använda sig av personliga möten eftersom 

samma resultat kunde uppnås med hjälp av telefonintervjuer. Efter att intervjuerna var gjorda 

transkriberades svaren för att sedan analyseras.  

 

Frågeschemat som användes var väl bearbetat innan undersökningen genomfördes, detta 

skedde med hjälp av diskussioner kring ämnet tillsammans med handledare. Frågan om vad 

begreppet service betyder ställdes som en utav de första frågorna i intervjun, detta för att ta 

reda på respondenternas åsikter om ordets betydelse. Eftersom service är ett abstrakt ord och 

ofta har olika innebörd för olika människor ansågs det relevant att börja intervjun med att ta 

reda på respondenternas ställningstagande kring ämnet. Samtliga frågor som ställdes 

inkluderades i resultatet eftersom de var väl bearbetade och ansågs relevanta för att få fram en 

slutsats av studien.  

 

Vid intervjuerna av de olika personerna på eventföretagen bestämdes att alla respondenter 

skulle vara anonyma. Genom att bevara deras anonymitet och inte skriva med vare sig namn 

på intervjupersoner eller på företagen så blev det lättare att få personer att delta i 

undersökningen. Dessutom blev chansen att få mer utförliga svar större eftersom de inte 
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behövde vara rädda att avslöja känslig information om företaget. Hade namn på personerna 

skrivits med i uppsatsen så hade det varit lättare för läsaren att sätta sig in i sammanhanget 

och att skapa en bild av eventföretagen. För att underlätta detta valdes istället att skriva 

arbetstitlar på de intervjuade personerna. 

 

Det är svårt att bedöma resultatet som trovärdigt eftersom så pass få eventföretag intervjuats 

på en väldigt stor marknad. Det är även svårt att avgöra om intervjusvaren är rättvisa eftersom 

det endast är respondenter med en ledande roll på eventföretagen som besvarat frågorna. 

Detta kan bidra till att de väljer att inte svara verklighetstroget för att försöka skapa en bättre 

bild av företaget (Bryman, 2011). För att få ut ett trovärdigt resultat hade undersökningen 

behövts utökas med fler intervjuade företag. Det hade även behövts göras fler intervjuer på 

varje företag, både med ledning och övriga anställda. För att få ett så verklighetstroget resultat 

som möjligt, hade även fler städer behövts inkluderas i undersökningen.  

 

6.2 Resultat 

I resultatdiskussionen ställs respondenternas svar mot fakta från bakgrunden samt reflektioner 

som uppstått under arbetets gång. 

6.2.1 Service - ett mervärde 

Företagen som intervjuades till undersökningen för denna uppsats hade alla målsättningar och 

strategier med sin service, men få av dem var säkra på hur de skulle arbeta med den interna 

servicen för att förbättra servicen mot kunderna. Vid undersökningens start valdes att först ta 

reda på vad respondenterna ansåg att service stod för. Genom att ta reda på deras definition av 

begreppet skapades en bättre helhetsbild av vad de ansåg om ämnets utgångspunkt. Efter att 

ha ställt denna fråga blev det lättare att analysera svaren vid transkribering av intervjuerna.  

 

Eftersom service är ett abstrakt ord är det svårt att definiera, det kan innebära allt ifrån service 

som produkt till personlig service (Grönroos, 1990). Vid intervjuerna hade respondenterna 

liknande åsikter om begreppet service. Några ansåg att det innebär att kunna förutse kundens 

förväntningar och att dessutom kunna överträffa dem. De ansåg även att det är viktigt att 

agera på ett professionellt sätt mot kunderna (Intervjuperson a, b & e, 2012, muntlig uppgift). 

Ofta är det kundernas bild av hur de blir omhändertagna och bemötta av företagets anställda 

som påverkar vad de anser om företagets service (Normann, 1992). För att öka 
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kundtillfredsställelsen och bevara lojaliteten gentemot kunderna är det viktigt att kunna 

förstärka servicekvaliteten (Bamford & Xystouri, 2005). Detta kan man exempelvis göra 

genom att erbjuda kunden fysiska erbjudanden som bidrar till ett mervärde. Ensamföretagaren 

hade liknande åsikter om begreppet och ansåg att service innebär att ge kunden det lilla extra 

och att alltid vara närvarande (Intervjuperson c, 2012, muntlig uppgift). Personen som jobbar 

som köp/sälj- och kundansvarig anser att service är att kunna leverera en bra produkt till 

kunden samt att vara engagerad och finnas lättillgänglig (Intervjuperson d, 2012, muntlig 

uppgift). Respondenterna hade olika åsikter om innebörden av ordet service och den största 

skillnaden låg i vad ensamföretagaren tyckte. Han/hon lägger störst vikt vid att vara 

närvarande medan de andra företagen anser att det viktigaste är att leverera/erbjuda en 

produkt till kunden (Intervjuperson a, b, c, d & e, 2012, muntlig uppgift). Skillnaden är 

påtaglig eftersom produkten är färdig redan vid leverans medan ensamföretagaren lägger vikt 

vid att finnas tillgänglig och påverka produkten genom att kunna tackla händelserna på plats 

för att göra serviceupplevelsen minnesvärd för kunderna.  

6.2.2 Utbildning som strategi 

Det är uppskattat när de anställda visar respekt och förståelse mot kunderna, vilket visar hur 

viktigt det är att eventföretagen använder sig av utbildad personal (Gracia m.fl. 2011). På ett 

utav företagen där den köp/sälj- och kundansvariga personen intervjuats berättar han/hon att 

de redan vid nyanställning letar efter personer som är serviceinriktade och har rätt attityd. De 

använder sig även av serviceutbildning för att personalen ska veta hur de ska uppträda, all 

personal på företaget har därför hög kompetens (Intervjuperson d, 2012, muntlig uppgift). 

Även den personalansvariga personen på ett utav de andra eventföretagen berättade att de på 

företaget han/hon arbetar på anser att det är väldigt viktigt med serviceutbildning för att 

personalen ska förstå vilken typ av service företaget vill ge sina kunder (Intervjuperson e, 

2012, muntlig uppgift). Eftersom det ofta är vid första mötet som kunderna skapar sig en bild 

av företaget så är det betydelsefullt att de anställda vet hur de ska agera (Normann, 1992).  

Uppträder de inte på rätt sätt när missnöje uppstått hos kunden så finns risken att det bidrar till 

dåligt rykte för företaget. Ett dåligt rykte kan bland annat bidra till minskad kundlojalitet, 

minskad kundtillströmning, sämre samarbeten och därmed minskad motivation och arbetsvilja 

hos de anställda på företaget. Ifall servicen på ett event inte är bra påverkas kundernas 

helhetsuppfattning av eventet negativt. Andra faktorer som kan påverka upplevelsen både 

positivt och negativt är omgivningen, program, personal och andra besökare (Gertz m.fl. 

2001).                                                  
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Den intervjuade ensamföretagaren har ingen egen personal men anser att det är viktigt att 

alltid samla sitt arbetsteam för att gå igenom viktig information om hur de ska uppträda och 

vad syftet med eventet är (Intervjuperson c, 2012, muntlig uppgift). Trots att kunnig personal 

som agerar professionellt mot sina kunder anses viktigt för de flesta av de intervjuade 

företagen, så delade inte alla samma åsikt gällande serviceutbildning. Ägaren till ett utav 

företagen talar om att de inte använder sig av serviceutbildning utan personalen får själva 

ansvara för att lära sig vad serviceanda innebär (Intervjuperson b, 2012, muntlig uppgift). 

På ett utav de andra eventföretagen där projektledaren arbetar, talar han/hon om att det endast 

är fast personal som får utbildning eftersom de inte vill kosta på utbildning för inhyrd 

personal (Intervjuperson a, 2012, muntlig uppgift).  

 

De eventföretag som använder sig av serviceutbildning bör sammankoppla utbildningen med 

företagets mål och värderingar för att få personalen att agera utifrån företagets egna riktlinjer 

(Normann, 1992). Personalutbildning ger de anställda större förståelse för servicekvalitet och 

bidrar även till ökad produktivitet och trivsel (Gupta m.fl. 2005).  

Genom att använda sig av en utarbetad plan för företagets servicemarknadsföring blir det 

lättare för personalen att inse vikten av servicekvalitet och därmed kundnöjdhet (Caruana, 

2002). För att underlätta för företagen kan de ta hjälp av den så kallade GAP –modellen, 

genom den kan de på ett enkelt sätt analysera kvalitetsproblem i företaget (Zeithaml m.fl. 

2006). Inget av de intervjuade företagen använder sig av en utarbetad serviceplan som 

exempelvis GAP – modellen, däremot använder de sig av strategier som alla ger ett mervärde 

för kunden.  

6.2.3 Stabila relationer 

Den egna företagaren berättade vid intervjun att han/hon lägger ett värde i personliga möten 

med kunderna för att kunna förstå och förutse deras behov (Intervjuperson c, 2012, muntlig 

uppgift). Även den köp/sälj- och kundansvariga intervjupersonen talar om att företaget 

han/hon arbetar på bygger kundrelationer genom personliga möten. Personen anser även att 

det är viktigt att finnas lättillgänglig och att vara flexibel i sitt arbete (Intervjuperson d, 2012, 

muntlig uppgift). Grönroos (1990) anser att det är viktigt att de anställda på företaget har rätt 

inställning och att de har kunskap om hur de ska vårda sina kundrelationer. Ett utav de 

intervjuade företagen använder sig inte av någon servicestrategi utan lägger istället vikt vid att 

göra allt som kunderna önskar för att på så sätt skapa ett mervärde för dem (Intervjuperson a, 
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2012, muntlig uppgift).  Ägaren till ett utav eventföretagen och den personalansvariga som 

båda deltog i underökningen, har liknande åsikter om hur servicestrategin bör se ut. De var 

båda överens om att göra mer för kunden än vad som står i offerten och på så sätt överträffa 

kundernas förhoppningar (Intervjuperson b & e, 2012, muntlig uppgift). En kund värderar ofta 

företaget efter kvaliteten på servicen de anställda levererar (Gupta m.fl. 2005). Om kunden får 

en positiv bild av företagets servicekvalitet ökar deras förtroende till dem, dessutom kan de 

vara villiga att betala mer för att få samarbeta med dem igen (Gracia m.fl. 2011). 

Det är viktigt att företagen bygger upp ett förtroende hos sina kunder genom att visa 

kreativitet och intresse för kundens önskemål (Normann, 1992). Den köp/sälj- och 

kundansvariga personen och en utav ägarna, förklarar att företagen de arbetar på är noga med 

att skapa stabila kundrelationer för att de sedan ska välja att vända sig till dem igen 

(Intervjuperson b & d 2012, muntlig uppgift). Detta gör de främst genom att visa kunderna 

engagemang och intresse (Intervjuperson d, 2012, muntlig uppgift). En trygg kund gör att 

relationen mellan kund och personal stärks, detta bidrar även till att de anställda känner sig 

säkrare i sin roll på arbetsplatsen (Normann, 1992). Ensamföretagarens mål är att ha kontroll 

genom att läsa av kunden och situationen och därefter kunna fatta genomtänkta beslut 

(Intervjuperson c, 2012, muntlig uppgift). Den personalansvariga personen och projektledaren 

berättar att de håller sina event på en professionell nivå för att kunna bli större inom 

branschen (Intervjuperson a & e, 2012, muntlig uppgift). 

 

När en kund väljer att vända sig till ett visst eventföretag är det främst för att tillgodose ett 

visst önskemål (Crompton & McKay, 1997). Vid undersökningen framgick det att företagen 

hade olika krav på sina leverantörer bortsett från de faktiska behov de behövde ta ställning 

till. Ett utav de intervjuade företagen väljer att alltid vända sig till leverantörer de arbetat med 

innan, de anser däremot att det allra viktigaste är att anpassa sina leverantörer till kundernas 

önskemål och efterfrågningar (Intervjuperson e, 2012, muntlig uppgift). När kunder väljer ett 

eventföretag väljer de främst utefter faktorer som mänskliga resurser, lokaler och utrustning 

(Normann, 1992). Den köp/sälj- och kundansvariga intervjupersonen anser att det är viktigt 

när leverantörerna håller en professionell servicenivå mot företagets kunder (Intervjuperson d, 

2012, muntlig uppgift). Leverantörerna medverkar till lika stor del i servicemötet med 

kunderna som eventföretaget, det är därför viktigt att även de upprätthåller en professionell 

attityd vid kundkontakt. Ägarna till två av de intervjuade företagen hade liknande krav på sina 

leverantörer. Båda väljer att vända sig till leverantörer de arbetat med tidigare eftersom de 
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skapat en relation till dessa och vet därför att de är seriösa och alltid finns tillgängliga vid 

behov (Intervjuperson b & c, 2012, muntlig uppgift). Det är viktigt att eventföretagen har en 

utarbetad servicestrategi för sina leverantörer, detta för att få dem att förstå vikten av 

serviceanda så att även de håller sig på en professionell servicenivå mot kunderna. Även 

leverantörerna bör därför räknas med i utarbetandet av en förbättrad servicestrategi genom 

GAP – modellen.  

6.2.4 Kundvärden 

Det är viktigt för eventföretagen att bevara sitt förtroende hos kunderna och få kunderna att 

stanna hos dem (Normann, 1992). Det är mer gynnsamt att behålla existerande kunder 

eftersom de kan sprida rekommendationer till nya kunder (Normann, 1992). Det underlättar 

även för företaget eftersom personalen lär sig vad kunden har för önskemål och förväntningar. 

Respondenternas svar på varför kunderna väljer att vända sig till just deras eventföretag 

skiljde sig inte speciellt mycket åt. Samtliga företag ansåg att kunderna valde dem på grund 

av personalens motivation, kunskap och kvalitet (Intervjuperson a, b, c, d & e, 2012, muntlig 

uppgift). Det var ingen av de intervjuade personerna som relaterade deras kundrelation till 

fysiska ting, utan de underströk istället vikten av personalens kunskaper och färdigheter som 

kärnan för god servicekvalitet.  

6.2.5 Slutkommentar 

Efter att ha gjort intervjuerna visade det sig att eventföretagen hade höga målsättningar för att 

nå ut med en god service till sina kunder. Däremot verkar det som att de vill mer än vad som 

verkligen sker. Frågan är om det beror på okunskap, brist på engagemang hos ledning och 

personal eller om det är deras syn på service som måste utvecklas? Kanske skulle det hjälpa 

om eventföretagen till större grad använde sig av utbildning specificerad på intern service, om 

samtliga på företaget kontinuerligt skulle gå på utbildningsdagar. 

 

7. Slutsats 
Studien visar att företag inom eventbranschen har en liknande bild av vad service innebär. 

Trots att de är kundmedvetna och noga med att uppnå ett bra resultat genom att leverera en 

god service till sina kunder, så råder en viss oklarhet i hur hanteringen av den interna servicen 

ska gå till. Majoriteten av de intervjuade företagen använde sig av någon typ av 

serviceutbildning för personalen, så att det finns en viss medvetenhet om vikten av intern 

service finns det ingen tvekan om. Företagen är exempelvis mycket noga med att välja ut rätt 
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leverantörer för att anpassa sig till sina kunder. Samtliga företag framhäver även vikten av 

relationer, både till leverantörerna de arbetar med och till sina kunder. Med en utvecklad 

relation kan de sinsemellan känna förtroende och trygghet till varandra.  

 

Alla intervjuade eventföretag vet vad de vill med sin interna service, men problemet är att 

flera av dem inte har någon speciell strategi för hur de ska agera trots att de har uppsatta mål 

för vart de vill nå. Företagen måste utveckla sin syn på service för att förstå att det inte bara 

handlar om produkten utan om hanteringen av de inblandade i eventet. En ökad medvetenhet 

om hur viktigt intern service är skulle därför vara nödvändigt. Det är svårt att leverera en god 

service till kunderna ifall ledningen på företaget inte vet hur de ska arbeta med den interna 

servicen för att få personalen att inse vikten av serviceanda.  

 

7.1 Vidare forskning 

Författarna anser att vidare forskning krävs inom området för att förbättra förutsättningarna 

för både kunderna och företagen inom eventbranschen. Genom fortsatt fördjupning inom 

ämnet kan intresset och synsättet för intern service växa. Därmed kan fler inom 

eventbranschen öka sin medvetenhet om hur viktigt det är att arbeta med den interna servicen 

för att nå en bra slutprodukt. 
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor med resonemang kring service 

 

1) Hur många anställda har ni? 

Denna fråga ger ett perspektiv på hur stort företaget är. 

 

2) Vad är service för dig? 

Denna fråga svarar på respondentens personliga åsikt av betydelsen på begreppet service.  

 

3) Vad har ni för mål med er service på ert företag?  

Den här frågan ger en inblick i vilka mål företagen eftersträvar.  

 

4) Hur arbetar ni med service mot era kunder? Finns det någon speciell servicestrategi? 

Denna fråga svarar på ifall företagen använder sig av någon speciell servicestrategi för att 

vårda sina kundkontakter.  

 

5) Varför tror du att era kunder väljer just er som evenemangsbyrå? Vad skiljer er från 

andra evenemangsbyråer? 

Denna fråga besvarar vad det är som gör att kunden väljer att vända sig till en viss byrå och 

vad som gör att dessa avviker sig från andra konkurrerande företag. 

 



 2 

6) Arbetar ni med serviceutbildning för personalen? Hur får ni er personal att sträva 

mot samma mål och hålla en hög servicenivå gentemot kunderna? 

Den här frågan svarar på hur evenemangsbyråerna får sina anställda att inse vikten av att 

hålla en hög serviceanda. 

 

7) Hur väljer ni era leverantörer? Vad anser ni viktigt?  

Denna fråga ger inblick i vad företagen prioriterar vid val av leverantör. 
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Bilaga 2.  

Tryckta och otryckta källor  

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med projektledaren på ett eventföretag i Stockholm, 

2 maj 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Johanna Flyborg, Kyrkogatan 25D, 712 60 

Grythyttan. Intervju 2012-05-02, kl.10:00. Intervjuperson a, projektledare, Stockholm. 

Personen arbetar på ett eventföretag med 9 anställda. Företaget riktar sig till både stora och 

små företag.  

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med ägaren till ett eventföretag i Göteborg, 2 maj 

2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Johanna Flyborg, Kyrkogatan 25D, 712 60 

Grythyttan. Intervju 2012-05-02, kl.12:00. Intervjuperson b, företagsägare, Göteborg. 

Personen är ägare till ett eventföretag med 5 anställda. Företaget riktar sig till både stora 

och små företag.  

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med en ensamföretagare till ett eventföretag i 

Stockholm, 3 maj 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Johanna Flyborg, Kyrkogatan 

25D, 712 60 Grythyttan. Intervju 2012-05-03, kl.09:00. Intervjuperson c, ensamföretagare, 

Stockholm. Personen har ett eget eventföretag och använder sig endast av inhyrd personal. 

Företaget riktar sig till både stora och små företag. 

 

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med köp/sälj- och kundansvarig på ett eventföretag i 

Göteborg, 4 maj 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Johanna Flyborg, Kyrkogatan 

25D, 712 60 Grythyttan. Intervju 2012-05-04, kl.14:30. Intervjuperson d, köp/sälj- och 

kundansvarig, Göteborg. Personen arbetar som köp/sälj- och kundansvarig på ett 

eventföretag med 7 anställda. Företaget riktar sig till både stora och små företag. 

 

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med personalansvarig på ett eventföretag i 

Stockholm, 4 maj 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Johanna Flyborg, Kyrkogatan 

25D, 712 60 Grythyttan. Intervju 2012-05-04, kl.13:00. Intervjuperson e, personalansvarig, 

Stockholm. Personen arbetar som personalansvarig på ett eventföretag med 36 anställda. 

Företaget riktar sig till både stora och små företag. 


