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Event och evenemang är en växande kanal för företag och organisationer att nå ut till sina kunder. Kommu-
nikationskanalen öppnar för att tillfredsställa alla människans sinnen. Vilket krävs för att ett budskap skall gå 
in i mottagaren och memoreras. I forskningsluckan vi valt att bidra till har vi gjort en fallstudie av ett eve-
nemang som inte är sportrelaterat och som tittar på både sändarperspektivet och mottagarperspektivet. Syf-
tet med vår studie är att få en ökad förståelse om hur sändaren förmedlar syftet och målet med evenemanget 
till mottagaren. Detta genom att förklara hur mottagaren tagit till sig det som sändaren valt att förmedla. 
 
För att genomföra denna studie har vi använt oss av en kombination av metoder med en pragmatisk ansats. 
Vi har utfört en kvalitativ semistrukturerade intervju med en projektledare för ett event och utifrån infor-
mantens svar har vi gjort en kvantitativ, strukturerad enkät. Med detta verktyg har vi tagit reda på hur besö-
karna nåtts av sändarens budskap. Vi har även utfört kompletterande kvalitativa observationer i samband 
med insamling av ovannämnd data. Vår teoretiska referensram utgörs av fem huvudområden event, bud-
skap, upplevelsen, projektplanering och relationsbyggnad.  
 
Resultatet av vår studie visar att sändarens budskap är att leverera en kul kväll för tjejer som leder till att nya 
relationer skapas med företaget. Budskapet når fram till mottagarna men utifrån vår teori finns det möjlighet 
till förbättring för att uppnå bättre resultat. Så som ett tydligare tidsperspektiv som ska kommuniceras i pro-
grammet för evenemanget. En tydligare anknytning till företagets huvudsyfte i evenemanget för att öka relat-
ionerna till företaget och en tydligare projektorganisation som tillsammans kan forma budskapet tydligare 
och förmedla till arbetsgruppen bättre som i sin tur kan förmedla budskapet bättre till besökarna. Utifrån vår 
teoretiska referensram och vår fallstudie har vi gjort en utvecklad kommunikationsmodell anpassat för 
kommunikationskanalen event. 
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Events are a growing channel for companies and organizations to reach out to their customers. The com-
munication channel opens up to satisfy all human senses. Which are required for a message to go into the 
receiver and be memorized. The research gap we decided to contribute to we made a case study of an event 
that is not sport related and looking at both the transmitter perspective and receiver perspective. Thus, the 
purpose of our study is to increase the understanding of how the transmitter should be able to convey the 
purpose and goal of the event to the receiver. Using an event to create an experience that mediate the mes-
sage from the transmitter to the receiver and creates a relationship with the company or organization.  
 
To carry out our study we have used mixed methods with a pragmatic approach. We conducted a qualitative 
semi-structured interview with a project manager for an event. Based on the informant's response, we creat-
ed a quantitative, structured survey to find out how visitors was reached by the sender's message. We also 
did additional qualitative observations when we collected the above mentioned data. Our theoretical frame-
work consists of five main areas. Event, message, experience, project planning and relationship building. 
 
The results of our study shows that the sender's message is to deliver a fun evening that will lead to new 
relationships created with the company. The message reaches the receiver but based on our theory, there is 
opportunity for improvement to reach better results. The event needs to have a clearer time perspective for 
the event which should be communicated in the agenda for the event. The event need a clearer connection 
to the company's main goals in the event to enhance relationships with the company.  The event should 
have a defined project organization who together can shape the message and goal clearer and transmit it to 
the rest of the working group, which can lead to better transition of the message to the visitors. Based on 
our theoretical framework and our case study we created a developed communications model adapted for 
the communication channel event.  
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1 Inledning 
I det här kapitlet vill vi presentera bakgrunden till vårt forskningsområde som sedan leder fram till vår 
problemformulering. Avslutningsvis beskriver vi vårt syfte med studien och våra avgränsningar.  

De flesta företag vet att event är en bra satsning, just för att det skapar en personlig kontakt till företaget 
och är en chans att bygga relationer (Mårtenson, 2008). Men uppnår eventet arrangörernas mål? När före-
tag ändå satsar på event och har en större mängd besökare i sina lokaler är det inte då av intresse att ta 
tillvara på detta tillfälle och leverera en oväntad upplevelse för besökarna? 

Företag är medvetna om att evenemang är en bra kommunikationskanal, men planeringen av deras event 
kan ibland låta tvivelaktig. På ett evenemang har företag chans att visa upp vad just de har som konkurren-
terna inte har. Det behöver inte vara vem som har den dyraste champagnen i glasen utan istället vems be-
sökare som lämnar eventet med kvällens aktiviteter memorerade i hjärnan (Mårtenson, 2008). 

En av de viktigaste bitarna är planeringen av evenemanget, hur projektledaren styr och motiverar projekt-
gruppen och hur väl genomtänkt eventet är. Alla event måste ha ett syfte och något slags budskap som 
skall framgå annars är det bara slöseri med besökarens och företagets tid (Larsson, 2008). För att eventet 
inte skall bli platt och tråkigt som gör att kunden hellre hade velat spendera sin tid på annat sätt måste 
eventet skapa en upplevelse. Vi behöver aktiveras, lära oss, tänka, fundera och bli imponerade (Mårtenson, 
2009). 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en digital värld där det är enkelt att undvika all fysisk kontakt med människor. De flesta av oss 
vet hur mycket information, reklam och budskap försöker slåss om att synas i det digitala flödet. Därför 
kan en mer personlig kontakt och interaktion med företag vara lyckat för att sälja sin produkt (Mårtenson, 
2008). Event eller evenemang som i den här uppsatsen är synonymer, är ett sätt att locka människor från 
den digitala världen ut i det verkliga livet. Den bästa marknadsföringen görs där kunden helst får, känna, 
klämma, lukta, smaka, se och höra, aktivera så många sinnen som möjligt (Mårtenson, 2008).  

Även om alla reklamböcker och management böcker pekar på alla positiva fördelar med event kan frågan 
väckas hur mycket tanke det finns bakom dessa event. Att bjuda in till ett event och sedan bjuda besökar-
na på något gratis exempelvis en kopp kaffe, så kommer folk komma och se hur bra deras produkt är. Så 
enkelt är det inte, det är mycket mer komplext än så (Getz, 1997).  

I dagens samhälle tillfredsställs kunden inte enbart genom en gratis kopp kaffe. Kunden vill bli överraskad, 
besökaren vill uppleva något (Örnbo, Sneppen & Würtz, 2005). Evenemanget måste överträffa det som 
besökaren annars hade kunnat uppleva i vardagen (Mårtenson, 2008). När företag bjuder in till ett event 
ger det en chans till att bygga relationer och på så sätt istället för att få kunder att känna sig ditlurade och 
påtvingade med reklam ger företaget kunderna en möjlighet att komma hem till företaget och träffa män-
niskorna bakom och skapa minnen av besöket. Därför är det intressant att titta närmare och studera hur 
dagens företag arbetar med evenemang och hur givande evenemang kan var som en kommunikationska-
nal.   

Vi kommer göra en fallstudie på ett av Gilberts Bil:s evenemang, i fortsättningen benämnt som GB, för att 
undersöka hur de arbetar med deras event. Vi har fått uppdraget av GB och vi tycker att företaget är in-
tressant på grund av att det är ett växande företag som byggts från grunden till ett av Sveriges största bil-
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återförsäljare på 60 år. Företaget har en stark framåtanda och har mycket fokus på kunden, därför anser vi 
att deras evenemang är intressant att studera. Vi kommer göra vår fallstudie på deras event Tjejkvällen. 

1.2  Problemformulering 
Vi vill studera kommunikationskanalen event och detta med hjälp av en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod; intervju med projektledaren för eventet och enkätundersökning med besökarna. Utöver 
dessa metoder kommer vi även att göra några kompletterande observationer i samband med insamlingen 
av annan data. Det vi avser är att tillföra en vetenskaplig studie för användning av kommunikationska-
nalen event genom att göra en fallstudie av evenemanget Tjejkvällen på Gilberts Bil i Fröslöv. Resultatet 
kommer att presenteras för företaget och förhoppningsvis hjälpa dem att förbättra sina framtida event 
utifrån en vetenskaplig grund. Vår studie kommer även tillföra forskning runt evenemang som inte är 
sportrelaterade, vilket vi anser att det finns en brist på i forskningsfältet. Företaget vi undersökt vill vara 
anonyma därför är Gilberts Bil i Fröslöv och projektledaren Charlotte Svensson fiktiva namn.  

Vår problemformulering är därför följande: 
Hur lyckas arrangörerna kommunicera budskapet till besökarna genom kommunikationskanalen event? 
För att kunna svara på den frågan måste vi först ta reda på: Vad är syftet och målet med eventet Tjejkväl-
len? 

För att kunna besvara vår problemformulering behöver vi titta på följande delfrågor: 
Hur jobbar projektledaren tillsammans med projektgruppen med planering av eventet och hur kan arbetet 
förbättra förmedlingen av budskapet? 
Skapar företaget en upplevelse som gör att mottagaren tar till sig budskapet/informationen? 
Om målet är relationsbyggande, hur bra lyckas de och skapas det nya relationer i slutändan? 

1.3  Syfte 
Syftet med vår undersökning att få en ökad förståelse hur processen i kommunikationskanalen event fun-
gerar utifrån Shannon och Weavers (Larsson, 2008) klassiska kommunikationsmodell. Även hur plane-
ringen av ett event kan förändra besökarens upplevelser av eventet. Vi vill skapa en förståelse hur ett eve-
nemang kan fungera som en kommunikationskanal. Det finns många studier gjorda på sportevenemang 
därför vill vi bidra med en fallstudie på ett evenemang utanför sportsektorn. Vi vill förstå sändarens mål 
och hur det uppnås av mottagaren, således vill vi se hur det kodade budskapet i evenemanget avkodas av 
besökarna på eventet. Vi tittar på båda perspektiven men sändarperspektivet är det primära. Tidigare stu-
dier tittar oftast på antingen sändaren eller mottagarens perspektiv. Vår studie görs utifrån ett kommunika-
tivt perspektiv istället för ett ekonomiskt perspektiv, vilket är det vanligast inom forskningsfältet. Utifrån 
tidigare forskning ser vi att det finns en kunskapslucka som undersöker mindre evenemang där studier tar 
upp sändaren och mottagarens perspektiv. Vi avser inte att undersöka vilka ekonomiska effekter företaget 
får ut av ett evenemang. Vi avser även inte att undersöka genusperspektivet eftersom det perspektivet 
skulle kunna bli en helt egen studie i det här fallet. 
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1.4 Begreppsbeskrivning 
Ord och begrepp som förekommer i vår studie utifrån vår beskrivning. 

Baltic Business School - Minnesskapande evenemang: mötesengagemang och mervärdeseffekter - är en studie i 
Event Marketment vid högskolan i Kalmar. 

Charlotte Svensson -Projektledare för eventet Tjejkvällen. 

Event/evenemang - I vår uppsats är dessa begrepp synonymer. Event är den engelska versionen på eve-
nemang och är ett förekommande moment i en kommunikationsplan. Event/evenemang är en plattform 
där avsändaren kan förmedla sina värderingar och idéer i avsikt att påverka besökarna.  

Event management - en form av projektledning som används för att planera och organisera stora som 
små evenemang.  

Event marketing - är ett verktyg för genomförandet av ett event. 

Fallstudie - En forskningsmetod som går ut på att djupgående studera ett empiriskt fall.  

Gilberts Bil - Företaget som denna fallstudie grundar sig på. 

Mjuk marknadsföring - I den här studien använder vi oss av projektledaren Charlotte Svenssons definit-
ion, marknadsföring som når till de mjuka sidorna hos människan. Känslorna, sinnena och inte så mycket 
hård fakta och försäljning.  

MKV - Medie- och kommunikationsvetenskap. Forskningsfältet som denna studie är skriven utifrån.  

Relationsbyggnad - Vi syftar på skapandet av nya relationer. 

RM - Förkortning på relationsmarknadsföring. 

Tjejkvällen - Evenemangets namn som denna fallstudie är gjort på. Evenemanget anordnas av och för 
enbart tjejer av företaget Gilberts Bil i Fröslöv.  

WOM - Word of mouth, en kanal där information sprids från mun till öra. 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1- Inledning 
I det här kapitlet vill vi presentera bakgrunden till vårt forskningsområde som sedan leder fram till vår 
problemformulering. Avslutningsvis beskriver vi vårt syfte med studien och vilka avgränsningar vi valt att 
göra.  

Kapitel 2- Tidigare forskning 
I detta kapitel tar vi upp några olika studier som vi anser är relevanta för vår studie. Först tar vi upp de 
olika studiernas resultat som handlar om motiv och medvetenhet hos arrangörerna. Därefter sammanfat-
tar vi de olika studiernas insamlingsmetoder av data. 

Kapitel 3- Teori 
I detta kapitel tar vi upp de teorier vi utgått från i denna undersökning. Vi börjar med en beskrivning om 
event som är övergripande för alla teoretiska aspekter. Därefter snävar vi in på budskap, upplevelse och 
projektplanering. Sist i teoridelen tar vi upp relationsbyggnad som är ett av resultaten av ett event. 

Kapitel 4- Metod 
I detta kapitel presentera vi de olika metoderna vi använt oss av och motivera varför vi valt just dem och 
utifrån vilken ansats och filosofiskt förhållningssätt. Efter att vi förklarat varje metod beskriver vi hur vi 
har gått till väga vid insamlingen av data. I kapitlet tar vi även upp forskningsetik, källkritik och redogör 
för studiens reliabilitet och validitet. Sist i avsnittet tar vi upp metodkritik. 

Kapitel 5- Källkritik 
Kapitlet redovisar hur vi jobbat med källor och vilka kriterier vi utgått ifrån när det gäller val av källor.  

Kapitel 6- Empirin 
I det här kapitlet redovisar vi resultatet av insamlingen av vår kvalitativ och kvantitativa data från intervju, 
enkät och observationer. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av eventet Tjejkvällen.  

Kapitel 7- Analys 
I det här kapitlet analyserar vi tidigare forskning, teori och empirin. Empirin som vi redovisat i tidigare 
kapitlet är insamlad ifrån intervju med projektledaren Charlotte Svensson, enkät och observationer. Uti-
från analysen besvarar vi våra frågeställningar. 

Kapitel 8- Slutdiskussion 
I kapitlet diskuterar vi kring hur teorin och empirin stämmer överens. Diskussionen leder fram till vårt 
bidrag till forsningen som är en utvecklad kommunikationsmodell anpassad för kommunikationskanalen 
event. 

Kapitel 9- Slutsats 
I det här kapitlet redovisar vi att vi uppfyllt syftet med studien och hur vi fyllt forskningsluckan. 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel tar vi upp några olika studier som vi anser är relevanta för denna studie. Först tar vi upp de 
olika studiernas resultat som handlar om motiv och medvetenhet hos arrangörerna. Därefter sammanfat-
tar vi de olika studierna. Vi har valt dessa studier därför att de arbetat utifrån sändarperspektiv och motta-
garperspektiv. 

2.1 Översikt av forskningsläget  
Inom området evenemang finns det mycket forskning, dock finns det med olika inriktningar. Den forsk-
ningen som vi tagit del av har ett ekonomiskt perspektiv eller ett marknadsföringsperspektiv. Ändå tycker 
vi att de studier vi läst har använt sig av samma referensram. Många namn återkommer i studierna vilket 
gör att det tydligt syns vilka forskare som är relevanta inom forskningsfältet. Några av dem som vi stött på 
är D.Getz, L.Mossberg, M.Beherer och Å. Larsson. När det gäller svenska studier är de flesta gjorda från 
Mitt Universitet, vilket gör att många studier är gjorda omkring Östersund och mycket fokus på skid- och 
vinter evenemang. Fallstudier är vanligt inom forskningen av evenemang och inom forskningsfältet an-
vänds en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Ofta är det publiken forskarna vill analyser 
och hur de har upplevt evenemanget. 

2.2 Motiv och medvetenhet 
Bergh och Lindgren (2004) har gjort en kvalitativ studie om event marketing. I deras studie har de titta 
närmare på tre olika företag och hur de jobbar med event. Vad deras motiv med event är och hur dessa 
event genomförs för att motiven skall uppnås. Enligt Bergh och Lindgren (2004) har företagen tre motiv 
till att använda sig av event i sin marknadsföring. De tre motiven är relationsskapande, utbildning och tra-
fikskapande. Även Antonsson (2012) har använt sig av en kvalitativ studie och undersökt nio marknads-
chefer från erkända varumärken inom sportbranschen och deras medvetenhet om skillnaden mellan 
sponsring och event marketing. Där de nio företagens motiv med event marketing och sponsring är att 
styrka sitt varumärke (Antonsson 2012). Antonsson (2012) menar även att det är av stor vikt att arbeta 
med relevanta event som stämmer överens med företagets värderingar och normer, detta för att stärka 
trovärdigheten för varumärket, samt tydliggöra för kunden vad varumärket egentligen står för och vill as-
socieras med. Samtliga nio företag värderade ett event högt när det handlar om att stärka sitt varumärke 
(Antonsson, 2012). 

 
De nio företagen som studerats anser att event marketing generellt är ett starkare sätt att öka mervärdet 
för varumärket än vad sponsring är (Antonsson, 2012). Marknadscheferna som deltagit i Antonssons stu-
die anser att det är tid- och resursmöjligheter som hindrar marknadschefer att arbeta med event marketing 
i större omfattning (Antonsson, 2012). Några av marknadscheferna som blivit intervjuade antyder att en 
kombination av event marketing och sponsring är den bästa lösningen. Antonsson (2012) drar slutsatsen 
att utifrån studiens empiri och analys har hon kommit fram till att marknadschefer är medvetna om skill-
naden mellan sponsring och event marketing, dock saknar de kunskap kring vilken kommunikationsmetod 
som ger bäst resultat och värde för varumärket gentemot den kostnad i tid och resurser som de olika me-
toderna kräver (Antonsson, 2012). De företag som tas upp i Bergh och Lindgrens studie (2004) trycker 
mindre på de ekonomiska vinsterna och mer på vinsten i att förmedla sitt budskap. De tre företag som 
undersökts har alla tre budskap, upplevelse och möte med i sin definition av event marketing (Bergh & 
Lindgren, 2004). Jämfört med Pettersson (2007) som studera effekterna av VM i Åre. Han pekar på de 
ekonomiska, sociala och samhällseffekter ett evenemang kan bidra till i en ort (Pettersson, 2007). Vad 
både Pettersson (2007) och Berg & Lindgren (2004) tar upp är hur viktig upplevelsen är för att styrka ett 
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evenemang. De båda utgår ifrån Pine och Gilmores modell (Mossberg, 2004) som visar på de fyra fälten 
som gör en upplevelse. Således finns det olika motiv och aspekter av att arrangera event. Gemensamt för 
de tre studier vi tar upp är att man vill locka nya ansikten till sitt företag eller ort men motiven med eve-
nemang skiljer dem åt även om det långsiktiga målet för alla tre studierna är det samma, att de vill få en 
ekonomisk effekt (Pettersson, 2007; Antonsson, 2012; Bergh & Lindgren, 2004). Vissa företag pratar om 
ekonomiska effekter som ett snabbt resultat (Antonsson, 2004) medan andra företag först och främst vill 
stärka relationen till sitt företag för att på lång sikt få en ekonomisk vinning (Bergh & Lindgren, 2004). I 
vissa fall tillför inte ett evenemang ett specifikt företag utan har som motiv att stärka en hel orts känne-
dom och relation (Pettersson, 2007).   

 

2.3 Metoder 
Använda metoder inom forskningsfältet evenemang är oftast en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
metod. Pettersson (2007) har gjort deltagande observationer och intervjuer med besökarna. Studien har 
fokuserat på besökarna och har lämnat ute deltagare i tävlingarna, press och arrangörer. Att mäta upple-
velser skriver Pettersson (2007) är svårt eftersom upplevelser är så individuellt men utifrån de 1500 obser-
vationer som gjordes med bestämt klockslag med en gradering från 1-5 hur positiva eller negativa upple-
velsen var, visade generella mönster som gör mätningarna användbara i studien (Pettersson, 2007). Pet-
tersson (2007) genomförde även 618 muntliga strukturerade intervjuer med en kvantitativ karaktär med 
besökarna på VM-området. Resultatet har han kvantifierat och presenterar i tabeller och diagram. Bergh 
och Lindgren (2004) har intervjuat personer från de tre företagen och tittat på deras årsredovisningar och 
andra informationskanaler från företagen, således har de gjort en kvalitativ undersökning. Antonsson 
(2012) har även hon använt sig av en kvalitativ metod. I de studier vi tittat på finns det alltså en skillnad. 
Pettersson (2007) har besökarna, mottagarna i fokus och kräver därför en kvantitativ ansats, eftersom de 
är den stora massan medan de andra två studierna undersökt företag, sändarna vilket kräver en förståelse 
(Antonsson, 2012; Berg & Lindgren, 2004). Den tidigare forskningen vi tagit del av har undersökt evene-
mang från två olika perspektiv. Pettersson (2007) utifrån besökaren, mottagaren och Antonsson (2012), 
Berg och Lindgren (2004) utifrån sändaren. Eftersom vi intresserar oss av båda perspektiven och vill un-
dersöka hur väl sändaren når fram till mottagaren med sitt evenemang har vi valt en kombination av kvali-
tativ och kvantitativ metod och likt Berg och Lindgren (2004) kommer vi utföra en intervju med sändaren 
för att få en förståelse och sedan en kvantitativ metod för att förklara hur besökarna, mottagarna uppfattat 
det. 
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3 Teori 
I det här avsnittet tar vi upp de teorier vi utgått från i denna undersökning. Vi börjar med en beskrivning 
om event som är övergripande för alla teoretiska aspekter. Därefter snävar vi in på budskap, upplevelse 
och projektplanering. Sist i teoridelen tar vi upp relationsbyggnad som är ett av resultaten av ett event. 

Event är bakgrund för våra kommande teorier, budskap, upplevelse, relationsbyggnad och projektplane-
ring. De tre vanligaste begreppen forskare inom event talar om är: event marketing, event management 
och event. Det som är gemensamt för dessa begrepp är att det handlar om företagande, antingen ur pro-
duktperspektiv, köparperspektiv eller utvecklingsperspektiv. Det som skiljer dem åt är utförande och ar-
betssätt. (Baltic Business School, 2001) Den stora skillnaden mellan event och event marketing är att even-
tet är kärnan och event marketing är verktyget för genomförandet. Event marketing är en strategi för att 
marknadsföra sin/sina produkter eller tjänster, skapa lojalitet till sina produkter eller stärka sitt varumärke 
hos kunden genom att använda sig av ett event. Event marketing är ett positivt sätt för företagare att på-
verka opinionsbildare. Det vill säga människor som vill vara först med det senaste på marknaden och 
kommer föra budskapet vidare. Därför är det viktigt att opinionsbildaren blir positivt påverkad av bud-
skapet med eventet. Företag måste även se till de väsentliga fördelarna, detta för att evenemanget inte ska 
bli ytterligare ett medium med svårigheter att tränga igenom kommunikationsbruset. Fördelar kan exem-
pelvis vara att fånga besökarens uppmärksamhet, skapa en stark upplevelse eller att stimulera besökarens 
sinnen.  (Baltic Business School, 2001)  

Event som kommunikationskanal är inget nytt fenomen utan har funnits inom företagande och andra om-
råden under en längre period (Baltic Business School, 2001). Redan i antikens Grekland fanns evenemang, 
då i form av teatrar fram till idag då ett evenemang kan vara stora spelkonvent som Dreamhack i Jönkö-
ping. Enligt Behrer och Larsson (1998) (refererad i Baltic Business School, 2001) var det först när företag 
vände sig till konsumenter med olika händelser som benämningen event uppstod. Evenemang har utveck-
lats kraftigt de senaste åren och är ett nytt forskningsfält. Enligt Andersson, Larsson & Mossberg (2007) 
publicerades den första akademiska artikeln inom forskningsfältet år 1978 av Ritchie och Beliveau.  

I slutet av 80-talet, när samhället förändrades att inte längre tillhörde industriåldern utan trätt in i det så 
kallade informationssamhället som tillförde informationsteknologin, tjänstesamhället och det ökade tem-
pot, det var då event branschen växte fram. Event innebar mer än att locka kunder till ett omedelbart köp, 
event blev en del i den långsiktiga marknadsstrategin. (Baltic Business School, 2001) Perspektiven inom 
evenemangsforskning varierar något men vanligen är det utifrån ett ekonomiskt perspektiv där intresset är 
att se vad ett evenemang kan leda till för ekonomiska effekter (Andersson, Larsson & Mossberg 2007). 
Forskning utifrån ett samhällsperspektiv är också vanligt för att se hur en evenemangsstad kan förändras 
med ett stort återkommande evenemang (Pettersson, 2007).  

Under de senaste 10-15 åren har medievalet evenemang ökat sin andel av marknadskommunikation. I det 
medievalet blandas text, bild, ljud och ger en hög grad av personlig kontakt. Nackdelen är att det blir en 
dyr kontaktkostnad och fördelen att det blir hög kvalité på kontakten. Event marketing har blivit ett sätt 
att få uppmärksamhet i den allt svårare mediekonkurrensen. (Larsson, 2008)  

Möjligheterna att göra varje event unikt och anpassat till varje tillfälle gör att event skiljer sig ifrån fasta, 
stationära aktiviteter som exempelvis tivoli. Det ökade intresset och nyttan av event har gjort att industrin 
växt och idag blivit en professionalitet (Getz, 1997). Det är inte längre självklart att reklam är den enda 
metoden för marknadskommunikation. Alla aktiviteter som företaget arrangerar måste ha en stark anknyt-
ning till företagets helhet och över tid vara konsekvent (Mårtenson, 2009). 
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3.1 Budskap 
Kärnan i all kommunikation är budskapet. Med ett bra budskap kan ett företag nå fram till sin målgrupp, 
även om mediet idag spelar en större och viktigare roll i genomslagskraften med hjälp av teknikens ut-
veckling (Larsson, 2008). Teori om budskap är väsentligt i vår studie eftersom det är själva kärnan i vår 
studie. Teorin hjälper oss att förstå vad budskap är och vad som krävs för att det skall nå fram till motta-
garna.  

Sändaren måste kommunicera utifrån mottagarens mål. Målen avgör vad mottagaren bedömer och värde-
rar objekt och händelser i olika situationer. Målen avgör också vad mottagaren minns och de varumärken 
som kan hjälpa mottagaren att uppnå sina mål. Människor har inte möjlighet eller lust att värdera all in-
formation de utsätts för. För att bearbeta ett budskap krävs det att budskapet är relevant för mottagaren. 
Det finns tre aspekter som sändaren skall beakta för att lyckas få mottagaren att bearbeta budskapet: mo-
tivation, möjlighet och förmåga. (Mårtenson, 2009)  

”Ju mer motiverade människor är, ju bättre möjligheter de har att få tillgång till informationen och ju 
större deras förmåga att förstå den är, dessutom större är chansen att budskapet skall gå fram på avsett 
sätt.” (Mårtenson, 2009:206).  

Således är ett sätt att öka kommunikationens effektivitet att öka målgruppens motivation, möjlighet och 
förmåga att bearbeta informationen via utformningen av kommunikationen (Mårtenson, 2009). 

Word-of-mouth (WOM) räknas till oplanerade budskap enligt Finne (2004). Det kan exempelvis vara ryk-
tesspridning, nyhetsrapportering i olika medier eller personalskvaller. Problemet med oplanerade budskap 
för företag är att kunna kontrollera budskapet (Finne, 2004). WOM är en av de kanaler som enligt forsk-
ning har visat sig vara en stor fördel vid evenemang, det är den vanligaste informationskällan till att det 
finns ett evenemang och att en besökare bestämmer sig för att gå. WOM är personlig marknadsföring och 
bland den bästa reklamen för ett evenemang. Getz (1997) tar upp fyra punkter som kan uppmana och 
stärka WOM. (1) Engagera så stora delar som möjligt av organisationen som arrangerar evenemanget på så 
sätt ökar nätverket och cirkeln av kommunikationen. (2) Maximera frivillig arbetskraft exempelvis volontä-
rer och funktionärer, detta ger samma effekt som tidigare punkt. (3) Besökare och utställare ges informat-
ion eller gåvor med sig hem efteråt. (4) Ge de anställda möjlighet att ta med en vän gratis eller ge första-
gångsbesökare rabatt om de tar med sig ytterligare en förstagångsbesökare. WOM har visat sig vara mest 
effektivt vid kommunala och regionala evenemang (Getz, 1999 ).   

Inifrånstrategier är den strategi som är vanligast inom marknadskommunikation, eftersom strategin har ett 
tydligt sändartänkande, en organisation eller företag som vill nå mottagaren. Jämförelsevis med utifrånstra-
tegier där det handlar om att skapa en dialog och ett fungerade system för de som söker kontakt, exem-
pelvis kundtjänst (Larsson, 2008). Det finns olika teorier om hur mottagaren påverkas av kommunikation 
byggd på inifrånstrategier. Det handlar alltid om att man vill skapa en följdpåverkan mellan kunskap, atti-
tyd och beteende. En allmänt känd formel är AIDA-modellen som bygger på attention, interest, desire 
och action (Larsson, 2008). Översatt till svenska betyder det att kommunikationen skall dra till sig upp-
märksamhet, väcka ett intresse, skapa ett ha-begär och slutligen leda till att mottagaren kan gå till handling 
och genomföra exempelvis ett köp (Larsson, 2008). Larsson (2008) menar på att det fortfarande är utfor-
mandet av budskapet som är det viktigaste. 

Stuart Hall är grundaren till begreppen encoding och decoding (Sullivan, 2013). Stuart Hall kom fram till 
att alla meddelande som sändaren vill kommunicera till mottagarna kodas med mening och innebörd 
(encoding). Sedan är det upp till mottagarna att avkoda meningen och innebörden i meddelandet 
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(decoding). Varje mottagare avkodar meddelandet olika utifrån just deras kontext. Alltså kan sändaren ald-
rig vara säker på att mottagaren avkodar meddelandet så som sändaren hade kodat det. (Sullivan, 2013) 

I slutet av 1940-talet konstruerade Shannon och Weavers basmodell för hur kommunikation går till. Sän-
daren formar ett meddelande som den skickar i en kanal till mottagaren som tar emot meddelandet om det 
inte stoppas av bruset som finns mellan sändaren och mottagaren (Larsson, 2008). Stuart Halls teorier om 
encoding och decoding blev ett komplement till Shannon och Weavers basmodell som redan existerade 
(Larsson, 2008). 

 

 

 

(Figur 1.0 Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell, Larsson 2008) 

 

 

3.2 Upplevelse 
Upplevelsen i ett event är nyckeln till vad besökaren tar med sig från eventet. Att skapa en positiv upple-
velse för besökarna innebär att man skapar bekräftelse och lustfyllda känslor hos människor. (Baltic Busi-
ness School, 2001) Vi har valt att ta med området upplevelse i vårt teoriavsnitt eftersom det är i upplevel-
sen som själva budskapet skall finnas. Teorin hjälper oss att förstå vad en upplevelse är och vilka delar 
som måste finnas för att det ska bli en upplevelse. 

Upplevelser i marknadskommunikation kan användas olika aktivt, exempelvis om företag vill förstärka 
upplevelsen kan miljön för upplevelsen förstärkas genom färger, dofter och relaterade förnimmelser. 
Detta kan leda till att associationerna till varumärket stärks och blir ännu tydligare. Mårtenson (2009) pe-
kar på hur viktigt det är att tilltala alla sinnen hos mottagaren, det är lättare att memorera en upplevelse av 
ett varumärke ju fler sinnen som stimuleras än till en upplevelse där bara ett fåtal sinnen aktiveras. Genom 
att använda företagsrelaterade ledtrådar i upplevelsen kan företaget understryka och förstärka företagets 
budskap genom att länka upplevelsen till företaget. (Mårtenson, 2009)  

Vad är en upplevelse och vad är det som gör en upplevelse? Enligt Mossberg (2001) är en upplevelse nå-
got som skiljer sig från vår vardag. Det kan vara en upplevelse med antingen ett mentalt engagemang eller 
ett fysiskt engagemang. En upplevelse ska beröra besökaren och skapa något minnesvärt. Företag måste 
tänka till helheten, det räcker inte bara att ha en bra produkt för att lyckas. Företaget ska helst leverera en 
känsla från att du som besökare sätter foten innanför deras dörr. (Mossberg, 2001) Att skapa en positiv 
upplevelse kan bidra till att besökarna sprider sin upplevelse till sin omgivning. För att differentiera sitt 
evenemang från andra finns det tre punkter som Mossberg (2001) anser måste uppfyllas: (1) Nöjesinslaget 
förstärks och produkter och tjänster förpackas till en helhet. (2) En samtidighet avseende nytta och nöje. 
(3) Kunden ges något extra som konkurrenter inte erbjuder. Att genomföra dessa åtgärder och leverera en 
helhet som överträffar kundens förväntningar skapas mervärde (Mossberg, 2001). Mårtenson (2009) me-
nar även hon på att företag som erbjuder sina kunder upplevelser där de får direktkontakt med företaget 
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och varumärket leder till engagerade kunder. Vilket i sin tur leder till bättre inlärnings förmåga. Jämfört 
med passivt observerande, exempelvis direktreklam i brevlådan, som resulterar i sämre inlärning (Mårten-
son, 2009). 

Mossberg (2001) tar upp och utvecklar fyra dimensioner som grundar sig i Pine och Gilmores (1998) mo-
dell om upplevelsen. De fyra dimensionerna som gör en upplevelse är underhållning, utbildning, estetik 
och eskapism. (1) Underhållning är kanske det vanligaste vid en upplevelse. Det kräver inte att besökaren 
aktivt deltar utan kan istället passivt beskåda, exempelvis en konsert. (2) Utbildning, kräver till skillnad från 
underhållning aktivt deltagande. Det kan vara lärande i form av att delta i en paneldebatt, eller lyssna på en 
föreläsning och aktivt delta genom att ställa frågor och på så sätt reflektera över det som sägs. (3) Estetik, 
ett estetiskt rum är viktigt för en upplevelse. Estetik som besökaren kan ta del av men inte förändra. Det 
tillfredsställer besökaren och kan göra att hen fördjupar sig i omgivningen. Genom estetiska inslag i upp-
levelserummet skapas ett mångdimensionellt upplevelserum.  Larsson (2008) håller med om att utsmyck-
ning och symboler är ett viktigt attribut för att förtydliga att besökaren befinner sig utanför sin vanliga 
värld och vardag. (4) Eskapism är motsatsen till att passivt ta del av underhållning, istället handlar eskapism 
om ett aktivt deltagande. Att besökaren inte bara ska vara där utan ska vara där och aktivt delta i upplevel-
sen mentalt och fysiskt. Besökaren ska ta något med sig ifrån upplevelsen för att eskapism ska ha upp-
nåtts. (Mossberg, 2001) 

Teman kan var något som gör upplevelser bättre (Mossberg, 2001). En känsla i rummet som är en del av 
marknadsföringen, exempelvis ett tema som genomsyrar hela upplevelsen kan också bidra till en förstärkt 
image som besökaren tar med sig därifrån och sprider vidare (Mossberg, 2001).  

Mårtenson (2009) håller med Larsson (2008) om att möjligheterna att iscensätta sig själv och legalisera en 
ny status är en faktor till att öka motivationen hos mottagaren. Genom att uppmärksamma saker som får 
mottagaren att må bättre och möjligheten att drömma sig bort kan relevansen och motivationen öka till att 
bearbeta budskapet (Mårtenson, 2009). Programläggningen är en viktig del i eventet och för upplevelsen. 
Programmet har som syfte att vara lockande för besökare men syftet med evenemanget skall också synas i 
programmet (Larsson, 2008). Några punkter som tas upp som de viktigaste enligt Larsson (2008) är (1) 
inledning som väcker nyfikenhet och intresse (2) pedagogisk ordningsföljd (3) omväxling i tid, innehåll 
och presentationsformer (4) paneldebatter om det gagnar syftet men inte av slentrian. 

Det är även viktigt att företaget har förståelse för målgruppen de kommunicerar med och vad som är vik-
tigt för dem. Den mest kraftfulla upplevelsen vår kropp besitter är våra känslor, det vi minns är inte trivial 
fakta utan istället det som väcker känslor inom oss. Detta på grund av att emotionella aktiviteter kommer 
mottagaren ihåg bättre än neutrala upplevelser (Mårtenson, 2009). Värderande betingning kan förändra 
och bilda attityder, exempelvis då mottagaren utsätts för exponering av varumärket och betingar det med 
positiva upplevelser (Mårtenson, 2009). Betingning kan vara sådant man väljer att använda i sin reklam, 
exempelvis Pripps blå som associeras med blå himmel och hav. Därför måste företag se till de väsentliga 
fördelarna. Dessa fördelar kan exempelvis vara att fånga besökarens uppmärksamhet, skapa en stark upp-
levelse eller att stimulera besökarens sinnen.  (Baltic Business School, 2001)  

3.3 Projektplanering 
Många ledare har olika strategier och metoder för att leda så bra så möjligt för att uppnå bästa resultat. Vi 
har tittat på projektplanering utifrån forskning runt planeringens olika faser. Dessa faser ligger till stor 
grund för att lyckas förmedla syftet och målet med evenemanget i den projektorganisation som skall ut-
föra evenemanget. Är inte syftet och målet planterat i projektorganisationen kan de ha svårt att forma ett 
budskap och kommunicera det externt. Därför är denna teori viktig för den här studien, just för att visa 
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hur projektplanering kan förändra förmedlingen av budskapet till mottagarna och hur viktigt det är med 
en definierad projektorganisation. 

Lundin och Söderholm (1995) har utifrån fyra punkter definierat vad som utgör en projektorganisation 
jämfört med en organisation som arbetar permanent med sina arbetsuppgifter. (1) Tid, en projektorgani-
sation har en begränsad tid för arbetet och därefter upplöses projektgruppen. Ett projekt har oftast en 
strikt deadline, då allt skall vara klart och sjösättas. I teorin finns det två olika metoder för projektledaren 
att strukturera upp arbetet, dessa är GANT- och PERT-scheman, som är typiska planeringsscheman som 
idag finns som färdiga dataprogram. (2) Uppgiften, alla projekt har en uppgift. Ett övergripande mål som 
skall uppnås. Under huvuduppgiften finns det mindre uppgifter som måste klaras för att nå det övergri-
pande målet. (3) Arbetsgruppen, alla projekt behöver en arbetsgrupp som utför arbetet. Oftast finns det en 
del professionella människor i gruppen och en del består av volontärer och funktionärer som är obetalda. 
Arbetsgruppen är en stor del i ett lyckat evenemang. Gruppens ledning har som uppgift att se till så att 
punkter som rekrytering, utbildning, lärande, belöning, arbetsmotivation, säkerhet och hälsa, kommunikat-
ion och arbetslagsstiftning finns med i ledningen av gruppen. (4) Förnyelse, alla återkommande evenemang 
kräver förnyelse. Evenemang kräver en före- och efterfas för att upptäcka förändringar och resultat. Ex-
empelvis fungerade alla programpunkter? Efterfrågades något under eller efter eventet? Sådana frågor kan 
komma upp och måste dokumenteras inför nästkommande arbetsgrupp eller för framtida erfarenheter i 
andra projekt. (Lundin & Söderholm, 1995) 

I projektorganisationen måste det finnas en projektledare. Projektledarens huvudsakliga uppgift är att leda 
projektgruppen så att ett så bra resultat som möjligt levereras (Tonnquist, 2012). Enligt Tonnquist (2012) 
är en projektledares främsta egenskap att ha ett intresse för människor. En framgångsrik projektledare har 
förmågan att kommunicera med medarbetarna och även att se, höra och stärka medarbetarna så att de 
känner sig uppskattade och tar ansvar för sina handlingar. Ibland måste projektledaren peppa medarbetar-
na och se varje persons speciella styrkor i gruppen (Tonnquist, 2012). En ledare med en oförstående eller 
omotiverad projektorganisation kan vara en bidragande faktor till ett misslyckat evenemang (Getz, 1999). 
På samma sätt kan en driftig ledare som gör sitt jobb bra, vara nyckeln till att ta ett evenemang till nästa 
nivå (Getz, 1999). De som planerar projekt måste vara noga med att inte slentrianmässigt planera projekt 
och kampanjer, eftersom människor handlar olika i olika situationer (Larsson, 2008). Även om en kampanj 
uppnått resultat ett år betyder det inte att det blir lyckat nästa. 

I nästan all litteratur skriven om planering och ledning av projekt finns det olika faser i projektets gång. 
Många är relativt lika men med några små detaljer som skiljer dem åt. Larsson (2008) säger att projektpla-
nering bör grunda planeringen på vetenskaplig teori. Projektplanering är en av de få ämnen som går hand i 
hand gällande vetenskap och praktik (Larsson, 2008). Som vi tidigare nämnt finns det flera som anser att 
det finns en saknad av teoretisk anknytning till evenemangsplanering (Baum, Lockstone-Binney & Martin 
Robertson, 2013). Flera forskare hävdar att själva planeringen görs för att ligga till grund för den interna 
kommunikationen om visioner, mål och strategier som behöver ses över grundligt internt för att lyckas 
förmedla det externt (Larsson, 2008). Planerna är således inte bara ett dokument att jobba efter utan också 
medier för internkommunikation som skall sändas till besökarna (Larsson, 2008). 

Andersson, Larsson och Mossberg (2009) tar upp fyra planeringsfaser som de anser ett projekt borde pla-
neras efter. (1) Initieringsfasen, som för ett nytt projekt är relativt lång eftersom projektet skall kunna backas 
upp av en förstudie som fastställer att evenemanget är möjligt att genomföra. För återkommande evene-
mang är den här fasen något kortare eftersom det redan finns en förstudie. I visa fall då evenemanget skall 
förändra hela konceptet krävs grundligare förstudie. Det är i denna fas det krävs entusiasm och inspiration 
för att lyckas få intressenter och investerare att tro på projektet. (2) Planeringsfasen, där projektledningen 
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bestämmer övergripande mål och gör upp en utförlig plan, innehållande alla delmål och eventuella externa 
kontakter som måste anlitas i projektet. (3) Genomförandefasen, i den här fasen styrs arbetet efter aktivitets-
planer som är tydliga så att arbete kan genomföras självständigt utan att ledningen kontinuerligt måste till-
frågas. (4) Utvärderingsfasen, kanske den viktigaste fasen för framtiden. I den här fasen ska arbete utvärderas 
och summeras både positivt och negativt. Denna kunskap är till för förbättring av kommande evenemang. 
Därför är det viktigt att punkterna dokumenteras och finns till hands för nästkommande projektledare. 
(Andersson et al. 2009) 

 

3.4 Relationsbyggnad 
Vi tror att företags mål med event är att skapa nya relationer till företaget då event erbjuder personlig kon-
takt med företaget. Därför har vi valt att ta med teori om relationsbyggande för att kunna utifrån teorin 
avgöra om vår fallstudie uppnår några nya relationer i samband med deras evenemang.  

Företagen möter en allt hårdare konkurrens i samhället, därför är det en fördel att lyssna på sina kunder 
och arbeta utifrån strategier där företaget tillgodoser och möter upp kundens behov och tillfredsställelse 
(Kotler et al. 2005). Exempelvis kan aktiviteters budskap vara att förmedla företagets mål och visioner 
främre än att sälja sin produkt. Detta för att kundernas förväntningar på företaget skall bli riktiga när de 
väl kommer att köpa företagets produkt (Mårtenson, 2009). För att uppnå ökade relationer till företaget 
krävs relationsmarknadsföring. Ett nyckelbegrepp i relationsmarknadsföring, som vi i fortsättningen 
kommer att förkortar till RM, är trovärdighet. Är ett företags varumärke inte trovärdigt för kunden drab-
bas företaget negativt. (Mårtenson, 2009) Även Antonsson (2012) menar att RM är ett effektivt verktyg 
för att öka ett företags trovärdighet. 

Syftet med RM är att bibehålla befintliga kunder samt att attrahera nya (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). 
Gummessons (2002) definition på RM innebär “marknadsföring som sätter relation, nätverk och interaktion i cent-
rum” (Gummesson, 2002:16). Resultatet av RM ger en ökad lojalitet hos kunderna vilket leder till en för-
bättrad lönsamhet. Att sätta kundrelationen som grund för en verksamhet vars mål är att skapa möjlighet-
er för kunden att uppleva en samverkan med företaget. När kunden känner en samverkan med företaget 
då skapas tillfredsställda och lojala kunder, återköp och positiv word-of-mouth (Blomqvist et al. 2004). 

Med hjälp av att dagens teknologi utvecklas erbjuds företag bättre möjligheter att utnyttja och samla in 
kundinformation. Detta innebär att marknadsföringens förutsättningar förändras i takt med att nya kom-
munikationsmetoder utvecklas. Internet påverkar företagens verksamhet och ger nya och effektivare sätt 
att bedriva RM. Forskare menar även på att många företag ser internet som en betydande möjlighet för att 
effektivisera kundservice, möjliggöra mass customization, fördjupa kundrelationer och personalisera 
marknadsföringsbudskap. (Blomquist et al. 2004) 

RM påverkar processer som sträcker sig utanför den traditionella marknadsföringen, därför anser 
Blomquist et al. (2004) att RM är en strategifråga som kräver en helhetssyn på företagets verksamhet och 
skall inte bedrivas separat av en marknadsavdelning. RM-strategin ställer krav på företagets informations-
insamling och hantering. Det är viktigt att företaget bearbetar kundinformationen för att tillfredsställa 
kundens önskemål, därför ställs det stora krav på företagets informationshantering. Informationen måste 
hanteras på ett rationellt sätt, den måste organiseras och systematiseras för att kunna vara grundande för 
de beslut som fattas. RM-strategin grundar sig på god kännedom om kundens behov, beteende och prefe-
renser. (Blomquist et al. 2004) 
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4 Metod 
I det här kapitlet presentera vi de olika metoderna vi använt oss av och motivera varför vi valt just dem 
och utifrån vilken ansats och filosofiskt förhållningssätt. Efter att vi förklarat varje metod beskriver vi hur 
vi har gått till väga vid insamlingen av data. I kapitlet tar vi även upp forskningsetik, källkritik och redogör 
för studiens reliabilitet och validitet. Sist i avsnittet tar vi upp metodkritik. 

”Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information som hjälper oss att 
få en förståelse av samhället” (White Riley, 1963 refererad i Holme & Solvang, 1997). 

4.1 Metod val 
För att vi ska kunna förklara hur väl budskapet kommuniceras måste vi förstå vad sändaren vill kommuni-
cera. Därför har vi valt ett pragmatiskt förhållningssätt, med en abduktiv ansats. Detta innebär att vi an-
vänt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i form av semistrukturerad intervju och 
strukturerad enkät. Som ett komplement har vi även använt oss av etnografiska metoder och gjort ett fåtal 
observationer i samband med insamling av övrig data. I vårt metodavsnitt beskriver vi vad som menas 
med dessa begrepp samt motiverar för de metoder vi valt att använda. 

4.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi vill skapa en förståelse för hur ett evenemang kan fungera som en kommunikationskanal. Utifrån in-
samlade data vill vi kunna få fram användbar information som kan bekräfta och förklara att teorierna vi 
tittat på genererar till de mål som sändaren har med sitt event. Detta genom att förstå och utveckla den 
klassiska kommunikationsmodellens olika delar. Därför anser vi att vårt behov kräver en användning av 
ett pragmatiskt förhållningssätt som är en kombination av hermeneutiskt- och positivistiskt förhållnings-
sätt. 

Hermeneutik betyder läran om tolkning och bildar en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens 
tonvikt för förståelse och tolkning (Dalen, 2008). Det finns en växelverkan inom hermeneutiken, mellan 
helhet och del, detta för att nå fram till en djupare förståelse vilket beskrivs som den hermeneutiska cir-
keln. Vilket betyder att det inte finns någon utgångspunkt eller slutpunkt för en hermeneutisk tolkning 
(Dalen, 2008). Detta förhållningssätt härleds ofta till forskning med en kvalitativ ansats och en forsknings-
roll som är öppen, subjektiv och engagerad (Lantz, 1993; Patel & Davidson, 2011). 

Positivism har ett naturvetenskapligt forskningsideal med mål att förklara en definitiv sanning (Andersson, 
1979). Den inriktar sig främst på att generalisera medan hermeneutiken anser att verkligheten är subjektiv 
(Lantz, 1993). Detta förhållningssätt bildar en grund för den kvantitativa forskningen (Patel & Davidson, 
2011). 

Pragmatism kommer från handlingar, situationer och konsekvenser snarare än från det föregångna som 
positivismen utgår från. Forskarna pekar på hur pragmatismen fokuserar på forskningsproblemet och då 
främst inom samhällsvetenskapen. Pragmatismen är inte ett förhållningssätt på samma sätt som de två 
ovannämnda. Istället är pragmatismen en kombination av de båda. Pragmatismen vill med hjälp av olika 
metoder förstå forskningsproblemet på bästa sätt och kräver därför en kombination av metoder, både 
tolka och förstå (Creswell, 2014). 

Vi använder oss av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, därför anser vi att vårt behov krä-
ver en användning av ett pragmatiskt förhållningssätt med fokus på att både förstå och förklara. 
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4.1.2 Ansats 
Deduktion, induktion och abduktion är tre begrepp som forskare kan arbeta med för att relatera teori och 
empiri (Patel & Davidson, 2011). Vår undersökning har en abduktiv ansats som är en blandning av deduk-
tiv- och induktiv ansats.  

Deduktiv ansats även kallat det förklarande bevisandets väg som bygger på logik (Holme & Solvang, 2012; 
Thurén, 2010). Kännetecken för ett deduktivt arbetssätt är att man utifrån allmänna principer och befint-
liga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2011). Syftet med den deduktiva 
strategin är att förklara verkligheten (Bryman, 1997). Deduktion går under den kvantitativa forskningen 
(Ryen, 2004:25). 

Induktiv ansats eller mer upptäcktens väg är ett angreppsätt som man brukar tala om när det gäller den fö-
reteelse forskaren ska studera (Holme & Solvang, 1997). Induktion innebär att man drar generella slutsat-
ser utifrån empirisk fakta och utvecklar nya teorier och hypoteser. (Ryen, 2004; Thurén, 2010) Genom 
empiriska undersökningar kan vi stärka eller försvaga tilliten till teorin. (Holme & Solvang, 1997) Genom 
att arbeta induktivt kan forskaren följa upptäckandets väg. Med detta menas att forskaren kan studera 
forskningsobjektet utan att först ha förankrat sig i tidigare teori, att utifrån insamlad information och em-
pirin formulera en teori. (Patel & Davidson, 2011) Induktion går under den kvalitativa forskningen (Ryen, 
2004:25). 

Abduktion är det tredje sättet att relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete och är en kombination 
av induktion och deduktion (Dalen, 2008; Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) beskriver 
abduktion i två steg. Det första steget kännetecknas att vara induktivt.  ”Abduktionen innebär att utifrån ett 
enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, det vill säga ett förslag till en teoretisk djupstruktur” 
(Patel & Davidson, 2011:24). I steg två arbetar forskaren deduktivt, här prövas hypotesen eller teorin i nya 
fall (Patel & Davidson, 2011). Vår studie har en abduktiv ansats eftersom vi utifrån tidigare fall kommit 
fram till en teoretisk referensram som vi sedan vill pröva på det fall som vi undersöker och se om de 
stämmer in på även detta. Vi hoppas också kunna bidra till att visa att dessa teorier går att applicera på 
andra fall i framtiden. 

4.2 Kombination av metoder 
Forskare är eniga om att det finns svårigheter med att särskilja en tydlig gräns mellan kvalitativ och kvanti-
tativ forskningsmetod (Ryen, 2004). Holme och Solvang (1997) menar att alla metoder är ett arbetsred-
skap som i olika grad använder sig av olika metodiska principer, så som analytiska principer samt system 
och aktörs principer. Det finns principiellt ingen konkurrens mellan kvalitativ och kvantitativ metod, där-
för kan de med sina starka och svaga sidor stärka varandra (Holme & Solvang, 1997). Ett gemensamt syfte 
med de två olika metoderna är att ge en bättre förståelse av samhället vi lever i och hur enskilda männi-
skor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra (Holme & Solvang, 1997). 

4.2.1 Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 
Grönmo (1982) (refererad i Holme & Solvang, 1997) nämner olika kombinationer av kvantitativ och kvali-
tativ metod. Traditionellt har dessa kombinationer i stor utsträckning kännetecknats av att den kvalitativa 
aspekten fått en klar underordnad karaktär. Där den kvalitativa aspekten har oftast bestått av en förunder-
sökning innan man gjort den egentliga undersökningen (Holme & Solvang, 1997). Holme och Solvang 
(1997) menar på att ett sätt att kombinera metoder är: Kvalitativa undersökningar kan vara en förberedelse 
till kvantitativa. Den kvalitativa fasen är då en förståelsefas där forskaren på bästa sätt förbereder sig inför 
den egentliga undersökningen. Genom detta upplägg försäkras en empirisk grund utifrån så bra redskap 
som möjligt kan konstrueras. (Holme & Solvang, 1997) 
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Vi har valt denna kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för att vår studie både vill förstå och 
förklara. Med den kvalitativa metoden vill vi främst besvara vår andra fråga i problemformulering, Vad är 
syftet och målet med eventet? Detta kräver en förståelse av projektledarens tankar och planer. Den insamlade 
datan ifrån den kvalitativa metoden utgör sedan materialet till den kvantitativa insamlingens redskap. Den 
kvantitativa metoden ska främst besvara vår första fråga i problemformuleringen, Hur lyckas arrangörerna 
kommunicera budskapet till besökarna genom kommunikationskanalen event? Här behöver vi främst förklara för att 
sedan förstå och därför passar det med en kvantitativ metod där vi kan kvantifiera resultatet av den insam-
lade datan. 

4.3 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metods primära uppgift är att ha ett förstående syfte och det centrala är att samla in information 
som kan ge oss en djupare förståelse av det problem vi studerar och beskriva helheten av det sammanhang 
vårt problem inryms i (Holme & Solvang, 1997). Det finns ingen standardmetod bland kvalitativa forskare 
utan flera olika metoder, så som intervju, analys av texter eller dokument, observation och bruk av visuella 
medier (Ryen, 2004). Styrkan i kvalitativ forskning ligger i att undersökningssituationen liknar ett vanligt 
samtal och en vardaglig situation, detta innebär att intervjuaren låter informanten påverka samtalets ut-
veckling (Esaiasson et. al 2012). Intervjuarens uppgift är att ge de tematiska ramarna och se till att få svar 
på de frågor man vill belysa (Dalen, 2008). Vilket innebär att den kvalitativa metoden kännetecknar en 
närhet till informationskällan. I denna metod är det forskarens uppfattning och tolkning av informationen 
som står i förgrunden exempelvis motiv, sociala processer och tolkning av referensramar (Holme & Sol-
vang, 1997). 

Den kvalitativa metoden är lämplig för vår studie då vi vill förstå projektledaren för evenemanget Tjejkväl-
len och få reda på vad hennes syfte och mål med eventet är. Vi vill också veta hur hon tänker kring event, 
upplevelser och de andra teoretiska delarna som ligger till grund för vår studie. Vi vill att informanten skall 
ge en så verklighetsmässig bild som möjligt av hennes vardagliga arbete och därför tycker vi det är viktigt 
att vi besöker henne i hennes miljö. 

4.3.1 Semistrukturerad intervju 
Intervju betyder enligt Dalen (2008) ”en utväxling av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett visst tema” 
(2008:9). Den kvalitativa intervjun är lämpad för att ge förståelse och insikt om informantens egna käns-
lor, tankar och erfarenheter (Dalen, 2008). Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa intervjuer är en 
mycket krävande form av informationsinsamling och en intervju kan ta från en upp till tre timmar att ge-
nomföra. Forskaren väljer utifrån förhållandet till det tema som forskaren önskar belysa och vilken mål-
grupp man riktar sig mot hur hen vill lägga upp intervjun (Holme & Solvang, 1997). Det finns tre olika 
huvudtyper av intervjuer menar Dalen (2008), dessa är: (1) Strukturerad intervju med fasta frågor och 
svarskategorier eller upplysningar som erhålls på ett mer informellt sätt. (2) Ostrukturerad där inga förbe-
redda frågor finns utan mer ämnen som forskaren önskar att ta upp. (3) Semistrukturerad intervju har för-
utbestämda huvudfrågor men mer i öppen form och möjlighet till följdfrågor, således en kombination av 
de två ovannämnda. Forskaran skiljer också på öppna och slutna frågor. Öppna frågor ställs då forskaren 
vill få informanten att berätta så fritt så möjligt (Dalen 2008). Slutna frågor är frågor som kan besvara med 
korta svar som exempelvis ja och nej (Dalen 2008).   

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju, en intervjuform som befinner sig mellan den öppna och 
den helt strukturerade intervjun (Ryen, 2004). Vi valde denna form för att den tillät mer utrymme för 
följd- och spontana frågor vilket vi vill få fram av vår informant. Med den här metoden tror vi att vi 
kommer få fram det bästa resultatet eftersom vi vill komma åt hennes tankar och erfarenheter av hur hon 
planerar och tänker om event. 
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När man använder sig av den kvalitativa metoden intervju finns det ett behov av att använda sig av en ut-
arbetad intervjuguide (Dalen, 2008). Specifikt krävs det när man använder sig av en strukturerad intervju 
eller som i vår undersökning en semistrukturerad intervju. Det centrala temat, nedbrytning av undersök-
ningens frågeställning och frågor som ska täcka de viktigaste områdena för undersökningen är det som en 
intervjuguide innehåller och skapar en dynamik i intervjun (Dalen, 2008). När man framställer en intervju-
guide kan man använda sig av områdesprincipen, vilket menas att intervjuaren börjar med de frågor som 
ligger i periferin i förhållande till de frågor som är mer centrala och mer känsloladdade (Dalen, 2008). Det 
är av stor vikt att varje fråga är kopplad till den problemformulering studien bygger på, detta för att frå-
gorna ska vara relevanta för studien. Några kriterier att tänka på när man utformar aktuella frågor till sin 
intervjuguide utifrån Dalen (2008): (1) Är frågan klar och otvetydlig? (2) Är frågan ledande? (3) Kräver 
frågan speciell kunskap? (4) Är frågan för känslig för informanten? (5) Ger frågeställningen utrymme för 
informanten att ha egna uppfattningar? 

Vi intervjuade projektledaren för Tjejkvällen på Gilberts Bil. Vi konstruerade våra frågor utifrån vår teori 
och problemformulering så att varje fråga var relevant för studien och på så sätt formade vår intervjuguide 
(Dalen, 2008). Vi inledde med generella frågor kring eventet Tjejkvällen för att börja med något som in-
formanten var väl insatt i och hade lätt att prata om för att bygga upp en bekväm situation för att senare i 
intervjun gå in på mer precisa och krävande frågor (Dalen, 2008). Som del två i intervjuguiden kom event, 
då inte specifikt tjejkvällen utan mer event överlag. Detta för att skapa en uppfattning om informantens 
förhållningssätt och erfarenheter av event. Tredje delen i intervjuguiden handlade om projektledning. Frå-
gorna syftade på informantens uppfattning om sitt eget ledarskap och hennes syn på en bra projektledare 
och projektgrupp. Nästa del i intervjuguiden handlade om valda kommunikationskanaler inför eventet, 
denna del syftade på att samla in data som vi kunde operationalisera till vårt kvantitativa insamlingsred-
skap. Den sista delen i intervjuguiden handlade om relationsbyggande, även denna del hade delvis frågor 
operationaliserade utifrån vår teori men också frågor för att förstå informantens definition av relationer 
och hur deras företag jobbar generellt med denna biten. Dalens (2008) fem kriterier som nämndes ovan 
hade vi med i utformningen av frågorna och ändrade om visa frågor för att uppfylla dessa kriterier.   

Vi hade delat upp ansvaret mellan oss som gjorde intervjun, en ställde frågorna så att det inte skulle bli för 
hackigt eller avbrytande för informanten. Den andra skötte inspelningen av intervjun och fick inflika frå-
gor i slutet av intervjun. Vi var noga med att situationen inte skulle kännas som ett förhör utan mer som 
ett samtal. Intervjun tog ca 45 minuter och vi hade planerat en timme så vi höll tidsramen. De frågorna vi 
hade formulerat på förhand hade rangordnats på ett sådant sätt att de viktigast stod först och de mindre 
viktiga på slutet under respektive del av intervjun. Detta för att veta vilka frågor som vi kunde spara till 
slutet om det fanns tid över. Vi var noga med att lämna pauser efter varje fråga för att få så bra svar som 
möjligt och vara bekräftande mot informanten utan att moralisera eller dementera (Dalen, 2008). Intervjun 
transkriberades utifrån vårt inspelade material och anteckningar som gjordes under intervjun. 

4.4 Etnografisk observation 
Observation tillhör etnografiska metoder. Observationer kan vara hjälpsamma när forskare intresserar sig 
för att studera en grupp människor, som kan vara samhällsgrupper, slutna grupper eller grupper av männi-
skor från andra kulturer än den forskaren själv lever i. Observation innebär att man under en tid följer den 
eller dem som man vill studera som forskare. (Holme & Solvang, 1997) En observation måste vara syste-
matiskt planerad och den information man samlar in måste systematiskt registerars (Patel & Davidson, 
2011). Som forskare ska du både se, höra och fråga för att kartlägga det du vill ha reda på (Holme & Sol-
vang, 1997). Det finns två typer av observationer, öppen och dold. En öppen observation innebär att 
forskaren befinner sig i gruppen som ska undersökas och gruppen är medvetna om att de blir observerade 
(Olsson, 2008). En dold observation innebär att forskaren är okänd för gruppen eller i alla fall okänd som 
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forskare och observatör i gruppen (Olsson, 2008). De båda sätten har sina för- och nackdelar. Det viktig-
aste är att ta reda på vilken observation som är bäst för att ge ett så gott resultat som möjligt, med hög 
reliabilitet och validitet. En forskare kan också göra observationer samtidigt som de exempelvis gör kvali-
tativa intervjuer. Då vet informanten att forskaren gör en undersökning men hen vet inte nödvändigtvis 
att forskaren samtidigt observerar. Observationer ställer höga krav på etiska regler. En observatör kan få 
reda på mycket intim information och kanske speciellt om de gör en dold observation där informanten 
inte ens vet att de blir observerade (Holme & Solvang, 1997). Därför är det viktigt som forskare att tänka 
på de etiska konsekvenserna och bibehålla en hög anonymitet i de fall som kräver det (Dalen, 2008). 

Observationerna vi genomförde var en väldigt liten del av vår insamling av data. De observationer som 
gjordes var mest som kompletterande data vid insamlingen av kvalitativ och kvantitativ data. Under själva 
evenemanget var enda gången vi observerade utifrån en observationsguide och då med ett kvalitativt för-
hållningssätt för att kunna stärka känslan som fanns i evenemangslokalen och för att göra minnesanteck-
ningar av vissa faktorer som skulle kunna vara relevanta för vår studie. Besökarna på evenemanget som 
observerades var medvetna om att observatören utförde en enkätinsamling och syftet med studien men de 
visste inte att de observerades i lokalen. Observationsguidens innehåll utformades från vår teori och det 
som studerades var mestadels upplevelsen. Det som vi visste kunde vara svårt att få fram i enkäten. Vi 
tittade därför på vilka montrar som drog mycket folk, utsmyckning av lokalen, programmets innehåll och 
hur aktiviteten på och runt scenen såg ut. 

4.5 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod innebär sådan forskning som går ut på mätningar vid datainsamling och statistiska be-
arbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 2011). Den kvantitativa metoden bygger på ett ideal 
om en förutsättningslös och objektiv vetenskap (Holme & Solvang, 1997). På samma sätt som den kvalita-
tiva metoden bygger den kvantitativa på förutsättningar som rör värderingar och kunskap (Holme & Sol-
vang, 1997). Om frågeställningen gäller hur ofta, hur vanligt eller hur många, då ska undersökningen an-
vända en kvantitativ studie (Trost, 2012). Exempel på tre forskningsfrågor som kräver en kvantitativ me-
tod: (Holme & Solvang, 1997) (1) Vi vill utifrån urvalet säga något om den grupp urvalet gäller (2) Vi vill 
ha ett tvärsnitt av den förståelse vi studerar för att kunna göra säkra jämförelser (3) Vi vill visa hur starka 
vissa samband är eller vilken omfattning en viss förståelse har. 

Den kvantitativa metoden är lämplig för insamling av infomation till vår första fråga i problemformule-
ringen som är, Hur lyckas arrangörerna kommunicera budskapet till besökarna genom kommunikationskanalen event? 
Som Trost (2012) säger så är den kvantitativa metoden passande när man vill ha svar på hur många som 
exempelvis nåddes av budskapet i vårt fall. Holme och Solvang (1997) styrker också varför vi ska använda 
oss av en kvantitativ metod eftersom vi vill ha reda på något om vårt urval. Vi vill ju veta hur de nåtts och 
tolkat budskapet som projektledaren tänkt kommunicera genom eventet som är kommunikationskanalen. 

 

4.5.1 Enkät 
Termen enkät kommer från franskans enquête som betyder rundfråga. Det svenska språkbruket har lett 
till att termen enkät kommit att betyda frågor som besvaras med den svarandes egna hand. Forskare bru-
kar enligt Trost (2012) tala om enkätformulär som ett mätinstrument, ett instrument vilket man mäter 
människors beteende, känslor och åsikter. Det finns två enkätundersökningar man brukar skilja på,  
postenkät och gruppenkät (Trost, 2012). Vid en så kallad gruppenkät eller enkät under ledning som Patel 
och Davidson (2011) vill kalla det, besöker intervjuaren de personer som ska besvara frågorna och hjälper 
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till ifall eventuella frågor uppkommer. Postenkät är när enkäten skickas till respondenten via post (Trost, 
2012). 

När forskaren påbörjar framställningen av enkäten är det viktigt att redan i sammanhanget komma in på 
avgränsningsfrågor om exempelvis storlek på formuläret, storleken på urval av potentiella besvarare och 
språksvårigheter hos dem som inte har svenska som modersmål (Trost, 2012). När detta är gjort är det 
dags att börja konstruktionen av frågor och att få till ett urval. Frågorna ska operationaliseras utifrån teorin 
och syftet med undersökningen. Enkäten ska formgivas tydligt och förståeligt och slutligen skall det tryck-
as (Trost, 2012). Enligt Esaiasson et al. (2012) är det mycket viktigt att testa enkäten innan forskarna delar 
ut den till respondenterna i studien. Visar det sig att någon fråga är otydlig och detta inte upptäcks förrän i 
undersökningen är det försent att åtgärda den och istället får forskaren inte ut något av respondenternas 
svar (Esaiasson et al. 2012).  

För vår studie konstruerade vi en strukturerad enkät med totalt 19 frågor. Vårt mål med enkäten var att 
kunna utläsa om mottagaren hade uppfattat och tagit till sig budskapet. Variablerna är operationaliserade 
utifrån vår teori och kvalitativa data. Frågorna utgick ifrån tre av våra fem teoretiska områden, budskap, 
upplevelse och relationsbyggnad. De område som inte tas upp i enkäten är projektledning och event ef-
tersom de teorierna inte lämpar sig i denna metod av insamlingen. Vi ägnade mycket tid på att operational-
isera teorin så att det skulle bli lättförståeligt för respondenterna, alltså undvika fackspråk. Operational-
iseringen utifrån vår teori: 

Variabler 1-2: Är generella frågor för att se hur spridningen ser ut på de besökare som svarade på enkäten. 

Variablerna 4,5,7,8 och 15: Är operationaliserade utifrån vår teori om budskapet. Hur väl de tagit till sig 
och avkodat det budskapet som sändaren kodat evenemanget med. 

Variablerna 9-13 och 16: Handlar om upplevelsen, om de tycker att evenemanget har levererat en upple-
velse och om de själva har och hur väl de upplevt något under evenemanget. 

Variablerna 3,6,14,18 och 19: Dessa variabler grundas i vår teori om relationsbyggande och utifrån svaret 
på dessa frågor vill vi se om en det uppstått några nya potentiella relationer till företaget i samband med 
besöket på evenemanget tjejkvällen.  

Innan vi tryckte upp enkäten delade vi ut 10 stycken provenkäter för att se så att enkäten var tydlig och 
inte otydlig (Esaiasson et al. 2012). Efter testenkäten redigerade vi enkäten något men på det stora hela 
tyckte de flesta att den var lättförståelig och tydlig 

Frågorna var sammanställda på en A4 sida vilket var vårt mål eftersom det var en enkät som skulle fyllas i 
på plats och fick därför inte vara för lång. Som Trost (2012) rekommenderar, gjorde vi denna avgränsning 
nästan direkt. Frågorna var konstruerade så att de inledande frågorna skulle vara väldigt generella och lätt-
förståeliga. Första frågan var respondentens ålder, där de kunde välja mellan förvalda ålderskategorier. De 
mest invecklade och avancerade frågorna placerades i mitten av enkäten. Mot slutet av enkäten blev frå-
gorna åter igen mer lättförståeliga. (Trost, 2012) Sista frågan i enkäten löd Kommer du besöka Gilberts Bil igen? 
Vi valde den som sista fråga för att respondenten skulle påminnas om vilket företag det var som arrange-
rade eventet. 

Enkäterna delades ut av en av oss under Tjejkvällen tillsammans med en penna med GB:s logga. Respon-
denterna valdes således slumpmässigt ut på evenemangsområdet. Vi tog personlig kontakt med eventuella 
respondenter och förklarade kort syftet med enkäten och att det fanns en frivillig tävling med enkäterna. 
Fördelen med den personliga kontakten var att vi kunde hjälpa till att förklara någon fråga om det behöv-
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des (Trost, 2012). Respondenterna kunde fylla i deras mejladress på enkäten vilket resulterade i att de var 
med i utlottningen av ett pris Gilberts Bil stod för. Tävling var för att motivera respondenterna ytterligare 
att fylla i enkäten. Vi var även noga med att tala om att just deras svar kunde hjälpa till för att förbättra 
evenemanget. Det är viktigt att den person som motiverar respondenterna att verkligen svara på frågorna 
och att göra det på ett tillfredsställande sätt (Trost, 2012). Vi informerade respondenterna om att de kunde 
lämna in enkäten i en rosa låda som fanns framme på scenen. Enkäterna sammanställdes och bearbetades i 
datorprogrammet SPSS, som är lämpligt för att skapa en datamatris och utifrån den framställa diagram. 

4.5.2 Bortfall av analysenheter 
Vid ett slumpmässigt urval är det vanligt med något högre bortfall av analysenheter än vid andra icke 
slumpmässiga urval. 20-35 procent räknas i dagsläget som ett normalt bortfall av de tilltänkta anlysenhet-
erna. Egentligen behöver inte bortfallet ställa till några större problem om de inte snedvrider urvalet jäm-
fört med populationen. Vad forskare kan göra när insamlingen av data väl är genomförd och det inte finns 
någon möjlighet att påverka bortfallets storlek längre är att göra en bortfallsanalys. Det innebär att forska-
ren jämför de analysenheter som svarat med den statistik som finns över populationen som urvalet är ta-
get ifrån. Bortfallsanalysen ger då svar på hur representativt urvalet är från populationen. Även om forska-
ren gör en bortfallsanalys kan den aldrig vara säker på att de som svarat verkligen är representativt vad 
gäller deras tankar och vad de tycker. Forskning visar att ett stort bortfall inte behöver innebära en sämre 
miniatyrkopia av populationen jämfört med de studierna med ett mindre bortfall. (Esaiasson et. al 2009) 

Vi hade en minimumgräns på 100 insamlade enkäter. Eftersom vi använde oss av ett slumpmässigt urval 
var vi beredda på ett stort bortfall och därför valde vi att dela ut 220 enkäter. Vi fick 151 ifyllda enkäter 
alltså ett bortfall på cirka 32 % vilket är ett ganska stort bortfall men fortfarande inom gränsen för normalt 
bortfall. Vi tror bortfallet beror på att det slumpmässiga urvalet. Samtidigt var det de urvalet som lämpade 
sig bäst eftersom vi inte i förhand visste hur populationen såg ut och det visste vi inte i efterhand heller. 
Således kan vi inte svara på om vårt urval är representativt eftersom det enda kravet på respondenterna var 
att de skulle vara tjejer. Vi tror också att vår enkät var aningen för lång och hade en del krävande frågor 
vilket ledde till att vi fick in en del halvt ifyllda enkäter som vi var tvungna att välja bort eftersom vi då 
skulle få ett snedvridet resultat då de första tio frågorna skulle ha betydligt bättre svarsfrekvens än de nio 
sista. För att minska det stora bortfallet hade vi kunnat som vi nämnt göra en kortare och mindre krä-
vande enkät. Vi hade också kunnat göra ett annorlunda urval för att då lägga tid på att verkligen den per-
sonen svarade på enkäten. Samtidigt skulle det vara svårt att exempelvis fånga upp var femte person ef-
tersom många människor kom in i lokalen i en stora klunga. Därför tror vi att vi gjorde bästa urvalet men 
att utdelningen och insamlingen av enkäterna skulle kunna sett annorlunda ut.  

4.6 Metodkritik 
Den semistrukturerade intervjun genomfördes enligt planen och vi anser att vi fått ut data som metoden 
avsåg. Eventuellt hade vi kunnat välja en mer avslappnad miljö för intervjun, men på grund av att vi sam-
tidigt spela in intervjun för transkriberingens skull krävde det en tyst miljö utan bakgrundsljud. Hade vi 
haft en mer avslappnad miljö hade intervjun fått en mindre förhörskänsla. 

I efterhand tror vi att insamlingen av enkäterna skulle kunna gjorts på ett annat sätt. Det hade varit bättre 
att stå vid ett bord i evenemangslokalen för att få respondenterna att fylla i enkäten direkt på plats, istället 
för att lägga ansvaret på respondenterna att lämna enkäten i den rosa boxen. Denna förändring i in-
samlingen skulle kunnat öka vår svarsfrekvens. Att stå vid en fast punkt hade gjort att vi kunnat styra ur-
valet till ett strukturerat urval, exempelvis lämnat en enkät till var femte person. Vi tror att det var till en 
stor fördel att vi erbjöd pennor som de kunde använda eftersom många inte hade egna pennor. Men det 
kan också varit en nackdel för på pennan stod GB:s logga vilket kan ha gjort respondenten påmind om 
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vem avsändaren för evenemanget var, vilket var en av frågorna i enkäten. Vi tror att vår enkät var i det 
längsta laget och lite för avancerad då respondenterna inte orkade fylla i hela enkäten. Detta på grund av 
att en del respondenter hade lämnat i halvifyllda enkäter.     

Vi tror att vi skulle gjort en mer strukturerad observationsguide för vår observation, som var till för kom-
pletterande data till studien. Då hade vi kunnat samla in mer användbar data under förarbetet med evene-
manget istället för bara under evenemanget som det blev i detta fall. 

4.7 Urval 
Beteckningen teoretiskt urval används inom grundad teori för att beskriva hur proceduren ser ut för att 
sätta samman ett lämpligt urval. Exempelvis kan det handla om urval av intervjupersoner, olika former av 
skriftlig dokumentation eller anteckningar av observationsepisoder. (Dalen, 2008)   

Strauss och Corbin (1998) (refererad i Dalen, 2008) påpekar att forskare försöker konstruera urval som 
återspeglar en maximal variation av det som skall studeras. När forskare gör sitt urval av undersöknings-
personer är ett av målen att få så stort informationsinnehåll som möjligt med största möjliga variations-
bredd (Holme & Solvang, 1997). Exempelvis maximal spridning med avseende på ålder, kön, bostadsom-
råde och utbildning. En andra punkt för att öka informationsinnehållet är att använda sig av intervjuper-
soner med riklig kunskap om det område forskaren undersöker (Holme & Solvang, 1997). 

4.7.1 Urval till vår kvalitativa studie 
Syftet med en kvalitativ intervju är att öka informationsvärdet och skapa en grund till en djupare uppfatt-
ning om det vi studerar (Holme & Solvang, 1997). Urvalet för denna metod görs systematiskt utifrån vissa 
medvetet formulerade kriterier antingen strategiskt eller teoretiskt definierade (Holme & Solvang, 1997). 
När man gör ett urval inom den kvalitativa studien är det inte enbart vem som ska delta i projektet utan 
forskaren måste även ta hänsyn till miljön där det man vill undersöka verkligen kan undersökas (Ryen, 
2004). 

Vårt urval till den kvalitativa delen i vår studie gjordes systematiskt utefter kriterier liknande de Holme och 
Solvang (1997) tar upp. Vi ville intervjua den personen som styrde evenemanget och den personen som 
hade klart för sig varför eventet genomfördes och av vilket syfte och med vilka mål. Därför föll det natur-
ligt att projektledaren för evenemanget Tjejkvällen var den som uppfyllde våra kriterier för urvalet. 

4.7.2 Urval till vår etnografiska observation 
Det fann inget speciellt urval till vår etnografiska observation eftersom vi observerade de urval som vi 
gjort i den kvalitativa och kvantitativa delarna av studien. Förutom när vi observerade eventet under kväl-
len då studerade vi hela populationen (Patel & Davidson, 2011). 

4.7.3 Vårt urval till vår kvantitativa studie 
Eftersom besökarna anlände till lokalen vid olika tidpunkter hade vi ingen möjlighet att undersöka hela 
populationen utan gjorde ett slumpmässigt urval, vilket innebär en miniatyr av populationen s.k stickprov 
(Patel & Davidson, 2011). Detta betyder att de resultat vi erhåller från vårt urval kan vi generalisera utifrån 
för att tala om populationen. När man använder sig av ett slumpmässigt urval skall alla i populationen ha 
samma sannolikhet att bli valda när forskaren gör sitt urval (Patel & Davidson, 2011). Vilket alla hade i 
vårt fall, eftersom alla som befann sig i lokalen hade chans att bli tillfrågad om att fylla i enkäten. 
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4.8 Forskningsetik 
Dalen (2008) tar upp fyra punkter när det kommer till forskningsetik. (1) Krav på samtycke, vilket innebär 
att informanten ger sitt samtycke till utfrågningen utan påtryckningar ifrån forskaren. (2) Krav på att bli 
informerad, om studien och vad den handlar om. Vad syftet och målet är med studien. Vem det är som 
gör undersökningen och om det finns några risker med medverkandet. Informanten måste också bli in-
formerad om att de när som helst har rätt att avbryta medverkandet i studien. (3) Krav på konfidentialitet, 
speciellt vid en kvalitativ intervju där forskaren och informanten träffas personligen och informanten ofta 
ger mycket information och uppgifter. Informanten måste känna sig trygg med att uppgifterna inte kan 
spåras till personen som gett ut uppgifterna om informanten önskar detta. (4) Hänsyn till svaga och utsatta 
grupper, forskning inom dessa grupper kräver att forskaren är försiktig och närmar sig informanterna kor-
rekt. 

Dalens (2008) etiska förhållningsregler är något som vi läste in för vår intervju och enkät. Således har vi 
haft med oss reglerna i bakhuvudet under hela datainsamlingsperioden. Vi informerade vår informant och 
våra respondenter om studien och att det är frivilligt att medverka. Eftersom vi blev tillfrågade att göra 
studien av GB antog vi att de inte ville vara anonyma, vilket vi inte tog upp med dem under våra möten. 
Detta var felaktigt av oss som gör studien och har därför inte uppfyllt konfidentialitetkravet under hela 
vårt arbete med studien. Problemet blev åtgärdat så fort vi blev informerade och har därefter tilltalat fallet 
vid dess fiktiva namn. När det gäller vår enkät och konfidentialitetkravet informerade vi om att mejladres-
sen som de kunde fylla i på enkäten var endast för tävlingens syfte och vi skrev även på enkäten att den 
inte registrerades. Kravet på att närma oss gruppen på rätt sätt var inga stora problem för oss eftersom 
gruppen inte är av svag och utsatt karaktär. 

4.9 Reliabilitet och validitet 
Validitet innebär att man mäter det som är avsätt att mätas (Dalen, 2008). Reliabilitet innebär att under-
sökningen är trovärdig (Dalen, 2008). Begreppet validitet brukar definieras på tre sätt (1) överensstäm-
melse mellan teoretiska definition och operationella indikatorer (2) frånvaro av systematiska fel (3) att vi 
mäter det vi påstår att vi ska mäta (Esaiasson et al. 2012). Esaiasson et al. (2012) menar på att en god be-
greppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet. För att kunna få en god resultat-
validitet måste två krav vara uppfyllda: begreppsvaliditeten måste var god -frånvaro av systematiska fel och 
för det andra måste reliabiliteten vara hög -frånvaro av slumpmässigt eller osystematiska fel. Det som kan 
ge bristande reliabilitet är slarv- och slumpfel under datainsamlingen och databearbetningen. Exempelvis 
kan det handla om dåliga anteckningar, eller hörfel i samband med intervjuer. Esaiasson et al. (2012) be-
dömer att det inte enbart hjälper med ett felfritt mätinstrument som på ett systematiskt sätt kan användas 
för att undersöka det vi påstår att vi ska undersöka (god begreppsvaliditet). Utan vi måste även vara ex-
tremt noggranna när vi använder våra mätinstrument (hög reliabilitet).  

För att förtydliga vem som var avsändaren för undersökningen och skapa mer trovärdighet i enkäten pla-
cerade vi Högskolan i Jönköping logotyp nere i högra hörnet på enkäten. Eftersom vi utifrån teorin tagit 
del av vad som kan orsaka bristande reliabilitet i en undersökning, slump- och slarvfel. Vi har noggrant 
operationaliserat våra enkätfrågor utifrån våra teoriområden, därför anser vi att vi mäter det vi avser att 
mäta. Något vi tror ökar trovärdigheten med vår uppsats är att vi erkänner våra misstag istället för att dölja 
dem. Detta påpekar vi i vår forskningsetik där vi antog att det inte fanns någon relevans för företaget och 
vår informant att vara anonyma. Detta på grund av att det var företaget som skickat ut en förfrågan om 
granskning på deras event till studenter inom Medie- och kommunikationsvetenskap. Detta är en punkt vi 
vill upplysa andra uppsatsskribenter om att ta del av och kanske använda som en punkt i förberedelsefasen 
i sin uppsats. Vill ni vara anonyma eller inte? 
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5 Källkritik 
”Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och bedöma trovär-
digheten i såväl påståenden som historiska förlopp och omständigheter som nutida uppgifter om sakliga 
förhållanden” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007:315).  

Det finns en typ av regeluppsättning som kallas för ädelost inom källkritiken (Esaiasson, Gilljam, Oscars-
son & Wängerud). Det är regler som kan appliceras på vilken information som helst för att bedöma om 
källan är korrekt. Ädelost står för Ä- Äkthet, är materialet äkta? Är materialet från den tiden som anges? 
Dels kan forskaren analysera innehållet i källan men också göra en teknisk analys av exempelvis pappers-
kvalitén (Esaiasson et al. 2012). O- Oberoende, är källan oberoende av andra aktörer som skulle ha kunnat 
styra informationen åt något håll. Regeln oberoende kan bedömmas utifrån tre kriterier. Möjligheten att 
bekräfta berättelsen, kan två olika personer som är oberoende av varandra uppge samma fakta. Avståndet 
mellan berättare och berättelse, är källan en primärkälla eller är författarens berättelse omskriven av någon 
annan. Därför är det viktigt att i möjligaste mån gå till primärkällan för att se originalberättelsen (Esaiasson 
et al. 2012). Det tredje och sista kriteriet inom oberoende är berättarens grad av oberoende, berättelsen 
skall vara opåverkad av någon utifrån. Finns det påverkande faktorer måste forskaren analysera innehållet 
utifrån dessa som kan ha påverkat (Esaiasson et al. 2012). S- Samtidighet, hur lång tid har det gått från att 
författaren upplevt en händelse och sedan nedtecknat den? Ju bättre samtidighet det finns i källan desto 
bättre är det. Detta eftersom människor har en tendens att glömma bort och efterrationalisera, således kan 
fakta förändras från hur det egentligen var (Esaiasson et al. 2012). T- Tendens, är berättelsen skev eller 
tillrättalagd? En berättelse som är tendentiöst alltså snedvriden eller format till någons favör är den ten-
dentiös. Detta är vanligt förekommande i politiska berättelser då författaren vill lyfta fram visa saker till sin 
favör och dölja nackdelar (Esaiasson et al. 2012). Enligt Esaiasson et al. (2012) ska en forskare aldrig tro 
på en tendentiös källa, en sådan källa måste alltid styrkas med minst en oberoende källa.    

I vår studie har vi utgått mycket ifrån källor som är väl kända inom forskningsområdet. Vilket kan vara en 
risk för det riskerar att informationen kan vara tendentiös eftersom de vill beskriva sin forskning och var-
för den är relevant. Vi har därför försökt utgå från teorier och modeller som flera tidigare forskare tar upp 
vilket kan vara utgivna böcker, akademiska artiklar och tidigare studier. Källorna var både nationella och 
internationella. Vi har i möjligaste mån försökt att tillhandahålla information från primärkällan, första-
handskällor, alltså sådana källor som beskriver självupplevda fenomen och tankar (Esaiasson et al. 2012). 
Istället för sekundärkällor, som berättar något om en tredje parts upplevelse eller insikt (Esaiasson, et al. 
2012). När vi stött på tvivelaktigheter om någon källa har vi valt att inte använda denna. Vi har också varit 
noga med att välja källor av forskare i den akademiska världen och inte konsulter ifrån arbetslivet. Kon-
sultkällor beskriver oftast utifrån deras egna erfarenheter och styrker inte sina påståenden med någon ve-
tenskaplig teori. 
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6 Empiriskt resultat 
I det här kapitlet redovisar vi resultatet av insamlingen av vår kvalitativ och kvantitativa data från intervju, 
enkät och observationer. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av eventet Tjejkvällen. Därefter delas 
kapitlet upp efter våra teoretiska områden och därunder i de tre olika insamlingsmetoderna. Vi har under-
sökt om det finns samband i vårt kvantitativa material men eftersom vi inte funnit några starka positiva 
eller negativa samband har vi inte tagit med det i vår studie. Vi hänvisar istället till dessa korstabuleringar i 
våra bilagor. 

6.1 Tjejkvällen på Gilberts Bil i Fröslöv 
Tjejkvällen som utgör vår fallstudie, arrangeras nästan varje år och äger rum antingen på våren eller hös-
ten. Alla tjejerna som jobbar på GB blir tillfrågade att vara delaktiga i arrangerandet av Tjejkvällen.  I år 
ägde eventet rum en kväll i oktober.  Kvällen höll på mellan klockan 18:00-21:00. Under den tiden var det 
underhållning på scen led av en konferencier samtidigt fanns det ett 60-tal utställare i hallen som blivit 
tilldelade bord och sålde olika slags produkter. Programmet på scen varierade allt ifrån modevisningar till 
föreläsning om qigong och där emellan uppvisningar av olika gym. I entrén serverades cider och snack och 
där fanns också möjlighet att ta ut pengar och hänga in i garderoben. I hallen fanns hallvärdinnor som alla 
var iklädda svarta tröjor med GB:s logga. I år var första gången eventet samlade in pengar till välgörenhet i 
form av lottförsäljning, loppis och auktioner. Kvällen avslutades med utdelning av priser och en auktion. 

6.1.1 Ålder utifrån enkät 
 
Vi ville undersöka vilken ålder som besökta Tjejkvällen därför var första frågan på enkäten åldern på re-
spondenten. Ålderskategorierna var från 8-88 år med ett tioårs intervall. 

 
 
(Tabell 1.0 Ålder på besökarna på Tjejkvällen) 
 
Tabellen visar på att 25,8 procent av besökarna som ingick i vår undersökning var i åldern 19-28 år. Me-
dan enbart 3,3 procent av besökarna var i åldern 69-78 år. 

 

 

0

20

40

60

80

100

8-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78

6,6%

25,8%
17,2% 15,9%

20,5%
10,6%

3,3%

Ålder på analysenheterna

23 

 



 

6.2 Event 
6.2.1 Event utifrån intervju med projektledaren Charlotte Svensson, GB 

“Ett event är allt ifrån att samla tio personer kring ett matbord och diskutera och presen-
tera Gilberts Bil. Till att se till att det kommer 1000 personer hit som inte har någonting 
med Gilberts Bil att göra men som tycker att de skall göra någonting annorlunda någon-
stans oväntat. Event är när det händer något.” (Projektledare Charlotte Svensson, GB)   
 

Event är en viktig del i att skapa relationer. Charlotte menar att event tillför det lilla extra som hjälper till 
att associera varumärket GB och skapa en värdering som leder till mervärde. Charlotte beskriver event 
som marknadsföring utan att vara direktsälj och att det är just det som är det roliga och fördelen med 
event. 

“För mig är event en så naturlig del av att promota ett företag att visa vilka vi är utan att 
alltid prata om våra produkter. För mig är ett event väldigt mycket om vilka vi är, vi som 
jobbar här. Vad vi vill göra för våra kunder och inte vi säljer, det och det märket”. (Pro-
jektledare Charlotte Svensson, GB)  

 
Enligt Charlotte är ett lyckat event när det kommer folk, helst mer folk än vad man räknat med, att besö-
karna stannar kvar den tiden man som arrangör har tänkt sig och när det pratas om eventet både innan 
och efter. 

6.2.2 Event utifrån observation under eventet Tjejkvällen 
Från våra observationer vid Tjejkvällen och i intervjun har projektledaren antytt att Tjejkvällen är tänkt 
som en mässa och inte att besökarna skall anlända och sedan stanna till slutet utan att det mer skall kännas 
som en mässa där det är okej att komma och gå under hela kvällen. I lokalen fanns det sittplatser vid sce-
nen och vid caféet. Vid scenen fanns det cirka 150 sittplatser och vid caféet fanns det cirka 20 sittplatser. 
Totalt besökte cirka 1000 personer evenemanget. Utställarna i hallen var indelade i olika torg, alltså inga 
långa rader. Detta gjorde att det inte fanns en logisk väg att gå genom hallen. 

6.3 Budskap 

6.3.1 Budskap utifrån intervju med projektledaren Charlotte Svensson, GB 
När GB bjuder in till event använder de sig av olika kanaler beroende på målgruppen. Ibland använder de 
sig av inbjudan och ibland inte. När det inte bjuder in via inbjudan använder de sig exempelvis av mass-
mejl, tidningsinformation eller telefoninbjudan från säljarna. Tyvärr kunde inte vår informant svara på vil-
ken kanal som fungerade bäst när det gällde inbjudan vid deras olika evenemang. Men just Tjejkvällen är 
en väldig WOM-marknadsföring (Word-of-mouth). 

Budskapet och känslan med Tjejkvällen är att besökaren befinner sig på en marknad eller mässa. För kväl-
len är GB ett varuhus, ett varuhus i en bilhall. Med detta menar vår informant ett shop in shop koncept 
och ger oss exempel på NK, allt under samma tak. Det är deras ambition. 

”Man kommer hit, man behöver inte gå till en annan affär för att hitta gummistövlar, de 
finns här, man behöver inte gå någon annanstans för att köpa godis, det finns här. Allting 
finns här. Eller så mycket så möjligt.” (Projektledare Charlotte Svensson, GB) 
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Utställare som deltagit tidigare år har varit positiva till Tjejkvällen och återkommer på eventet. Genom att 
GB skickat ut ett formulär till alla utställare efter avslutat event har de kunnat ta del av utställarnas åsikter 
om eventet. Detta har också legat till grund för förbättringar till kommande år, exempelvis har GB tagit 
hänsyn till ljudet och val av bord för utställarna. 

”Mer än en tredjedel av årets utställarlista är återkommande” (Projektledare Charlotte 
Svensson, GB)      

Budskapet med Tjejkvällen är att det är kul, det ska vara kul att komma hit. Det är massa affärer, det är 
billigare än i ordinarie butik, avbrott i vardagen och en god gärning för välgörenhet enligt Charlotte Svens-
son. 

6.3.2 Budskap utifrån Enkät 
 

Varför besökte du Tjejkvällen? 
Vi ville undersöka mottagarensperspektiv, varför besökarna besökte Tjejkvällen på GB. Vi gav besökarna 
sju alternativ istället för att låta frågan vara öppen. Utifrån svaren ville vi undersöka om GB:s budskap 
undermedvetet nått fram till besökarna. Att budskapet med Tjejkvällen inte är att titta på bil utan att ha en 
kul kväll. 

 

(Tabell 2.0 Varför besöker du Tjejkvällen?) 

I vår undersökning kunde respondenten kryssa i flera alternativ på varför de besöker Tjejkvällen. Resulta-
tet visade att 124 stycken respondenter besökte Tjejkvällen för att ha en kul kväll. 

 

 

 

 

 

71 71

14 12

75

124
108

0
20
40
60
80

100
120
140

Varför besöker du Tjejkvällen?
(Frekvens)

Ja

25 

 



 

Vem är avsändare för Tjejkvällen? 
Vi ville ta reda på om besökarna visste vem som var avsändare för eventet Tjejkvällen. Besökarna fick tre 
alternativ att välja mellan men fick enbart kryssa i ett svar. 

  

(Tabell 3.0 Vem är avsändaren för Tjejkvällen?) 

Resultatet visar tydligt att besökarna visste att det var GB som var avsändaren. 97,4 procent svarade Gil-
berts bil, medan 1,3 procent trodde det var Fröslövs stad som var avsändaren. Kanske berodde den höga 
svarsfrekvensen på att vid tilldelning av enkäten fick respondenten en penna med GB:s logotyp.  

Hur fick du reda på Tjejkvällen? 
Genom denna fråga ville vi ta reda på hur besökarna fick reda på att eventet Tjejkvällen. Respondenten 
ringade in sitt svar på frågan eller valde annan källa, där de med egna ord kunde fylla i hur de fick reda på 
Tjejkvällen. 
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(Tabell 4.0 Hur fick du reda på Tjejkvällen?) 
 
Enligt vår kvantitativa undersökning fick 53,6 procent av besökarna i vår undersökning reda på Tjejkvällen 
via WOM (Word-of-mouth). Alltså stämde projektledarens teori, att WOM var den kanal som var bäst för 
eventet Tjejkvällen.  Gb:s instagram och webbsida informerade enbart 0,7 procent av besökarna om even-
tet. 

 

Vad tror du är budskapet med Tjejkvällen? 
Genom denna fråga ville vi undersöka vad besökarna trodde var budskapet med evenemanget. Respon-
denten fick sju alternativ att välja mellan och de fick enbart fylla i ett svarsalternativ. 

 

(Tabell 5.0 Vad tror du är budskapet med Tjejkvällen?) 
 
Budskapet med evenemanget var ganska tydligt hos besökarna. Undersökningen visade på att 47 procent 
trodde att budskapet var en kul kväll för tjejer. En fjärdedel av deltagarna trodde att ökad kundkrets för 
GB var budskapet. På tredjeplats kom budskapet välgörenhet med 15,2 procent. 
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Vilken blomma kännetecknade årets Tjejkväll? 
Utifrån Pine och Gilmores (1998) modell med inriktning på estetik vill vi ta reda på om besökarna lagt 
märke till temat och det grafiska för årets Tjejkväll. 

 

(Tabell 6.0 Vilken blomma kännetecknar årets Tjejkväll?) 
 
Två frågor angående uppfattningen om eventets estetik, det grafiska område ställdes, vilken färg och 
blomma kännetecknar årets Tjejkväll. Vi redovisar den ena frågan här. Besökarna på Tjejkvällen hade 
uppmärksammat vilken blomma som kännetecknade årets Tjejkväll. Hela 62,9 procent svarade rätt på 
denna fråga 14,6 procent svarade fel och cirka en femtedel besvarade inte frågan. 

 

Vilken butik auktionerade ut kvällens damoutfit? 
Vi ville se om besökarna var delaktiga av vad som presenterades under kvällen och om de tog till sig det 
som hände under eventet. Därför frågade vi vilken butik som auktionerade ut kvällens damoutfit. 
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(Tabell 7.0 Vilken butik auktionerade ut kvällens damoutfit?) 
 
Svaret på denna fråga presenterades löpande under kvällen av konferencieren på scen och butiken fanns 
på plats som en av utställarna i lokalen. Enbart 49 procent av vårt urval svarade på frågan vilket vi ser som 
ett negativt resultat. Av dessa hade 39,1 procent svarat rätt. 

Kolla bifogade bilagor för att se hur korstabuleringen ser ut inom området budskap. 

6.4 Upplevelse 

6.4.1 Upplevelse utifrån intervju med projektledaren Charlotte Svensson, GB 
När projektledaren för Tjejkvällen deltar i ett evenemang tycker hon att ett lyckat event innehåller något 
oväntat och lite annorlunda. Att få vara delaktig är så mycket roligare än att vara en passiv besökare. Att 
sitta på konserthuset och kolla på en show kan vara väldigt intressant men om det som händer på scenen 
påverkar henne eller om hon på något sätt får delta mer än bara applåder, kanske sjunga med då tycker 
hon att det helt plötsligt blev ett helt annat värde på upplevelsen. Hon vill även känna att det inte var 
bortkastad tid eller att det enbart var trevligt. 

”Det var trevligt. Det är inget lyckat event. Jag kunde lika gärna suttit i soffan och tittat 
på tv”. (Projektledare Charlotte Svensson, GB) 

Att lära sig något på ett event är inte en nödvändighet för informanten men att gå därifrån med nya tankar 
och få känslan av att, jag var inte bara en i mängden utan det var viktigt att jag var där. Det är betydelse-
fullt för henne. När hon relaterar detta till eventet Tjejkvällen, som detta år hade fokus på välgörenhet ger 
det besökaren en annan tanke för att de kom hit och deltog. De tillför tio eller tjugo kronor i lotteriet vil-
ket ger besökaren en upplevelse att inte enbart varit där för att shoppa eller ha en kul kväll utan de har 
varit med och bidragit till något bra. “Det där lilla mervärdet”, (Projektledare Charlotte Svensson, GB) 

GB har en inhouse marknadsavdelning. Detta underlättar mycket så att besökaren kan känna igen den 
röda tråden genom eventet. Från annons och inbjudan till affischer i lokalen och andra trycksaker som 
placerats ut i hallen under Tjejkvällen. Exempelvis börjar GB med inbjudan. Ibland bjuder de in direkt via 
tidningen. De som sett inbjudan ska känna igen utseendet på hemsidan, Facebook och eventuell annonse-
ring. Det är viktigt att man håller temat, är det löv på inbjudan så ska det finnas samma löv och samma 
färg på allt kring eventet. 

Inom upplevelseteorin finns det fyra fält som grundar en upplevelse, underhållning, utbildning, estetik och 
eskapism. GB tycker att det är viktigt med ett aktivt deltagande, eskapism. Därför är demo på scenen vik-
tigt. Besökarna ska känna att det där vill jag testa eller det där vill jag också göra. Exempel på aktiviteter på 
scenen under kvällen är HLR-utbildning av Röda Korset. 

Ska event vara en upplevelse? Projektledaren för Tjejkvällen anser att det ska finnas en speciell känsla i 
kroppen när man går där ifrån, personligt uttryckt en positiv Ååå!-känsla. 

”Det är sinnena som man tilltalar i ett event, inte tankarna, i alla fall inte, det är klart, 
vissa event tilltalar väl även logiskt tänkande. Här ska det vara en känsla, vad skönt det 
var, var kul det var, eller å till och med, vad läskigt det var”. (Projektledare Charlotte 
Svensson, GB) 
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6.4.2 Upplevelse utifrån observation under eventet Tjejkvällen 
I entrén skapades köer eftersom det var kö till att ta ut pengar och kö till garderoben och kö till att få cider 
och snacks alltså var det väldigt mycket folk i entrén. Det fanns inget startskott för kvällen, folk började 
komma en halvtimme innan det började och då släpptes de in och fick börja gå in i hallen. Klockan 18.00 
när konferencieren drog igång på scenen var det väldigt lite uppmärksamhet och reaktion, det var tomt 
runt scenen. 

Programmet fanns upptryckt på stora affischer dels direkt i entrén där det hängde ner från taket. I hallen 
fanns det på roll-ups som stod utställda lite varstans i lokalen. Framme vid scenen fanns programmet pro-
jicerat mot väggen. Det fanns inga tryckta programblad som besökarna kunde få i handen. Programpunk-
terna stämde men blev tidsförskjutet med ca 10 min under kvällen. 

De genomgående grafiska syntes i hallen, allt tryckt material hade den blomsterprydda bakgrunden och 
gick i färgen rosa. Allt från programmet på roll-upsen till toalettskyltar. De utställarna som utmärkte sig i 
lokalen var de som hade något annorlunda. Exempelvis byggt upp en egen monter och inte utgått från det 
tilldelade bordet. Utställare som erbjöd smakprov, tävlingsmoment och känna på silikonimplantat drog till 
sig mycket folk. 

 

6.4.3 Upplevelse utifrån enkät 
 

Vilket sinne känner du har stimulerats mest/minst ikväll? 

Vi tittade även på vilka sinnen som besökaren stimulerades mest/minst under eventet. De fick svara på en 

skala mellan 1-5 där fem var det som stimulerats mest. 

 

(Tabell 8.0 Vilket sinne känner du har stimulerats mest/minst under kvällen?) 

Vi upptäckte att det var ett stort bortfall av svar på denna fråga. Varför det fanns ett så stort bortfall tror 
vi berodde på att respondenterna inte uppfattade frågan eller inte visste hur de skulle svara på en skala 1-5, 
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därför valde vissa att sätta exempelvis ettor eller femmor på varje sinne. Resultatet visar att det sinne som 
stimulerats mest under Tjejkvällen var synen och minst var känsel. 

Hur mycket har du upplevt under Tjejkvällen? 

Vi har utgått från Pine och Gilmores (1998) modell när vi framställt frågorna om upplevelse till vår kvanti-
tativa undersökning. Där utgår de från fyra punkter, underhållning, utbildning, estetik och eskapism.  
Besökarna fick sätta ut 1-4, där fyra menas att de upplevt mycket och ett om de upplevt lite. 

 

(Tabell 9.0 Hur mycket har du upplevt under Tjejkvällen?) 

Resultatet visar att 47 procent av respondenter kryssat i ganska mycket på upplevelsen underhållning. Me-
dan enbart 9,9 procent av respondenterna kryssat i väldigt mycket på upplevelsen utbildning. 

6.5 Projektplanering 

6.5.1 Projektplanering utifrån intervju med projektledaren Charlotte Svensson, GB 
Charlotte beskriver projektledarrollen som en roll som måste vara lyhörd, det är inte projektledaren som 
skall bestämma allt utan det är den som skall samla andras tankar och idéer och välja ut de som fungerar. 
En sådan projektledare som bestämmer allt själv gör nog väldigt tråkiga event efter ett tag menar hon. 
Egenskaper Charlotte tycker en projektledare behöver ha är nyfikenhet, struktur, flexibilitet, tålamod och 
delegeringsförmåga. Delegering tycker själv Charlotte är det svåraste för henne.   

”Struktur är ganska viktigt, men man skall vara flexibel också. För det händer inte alltid 
när man tror att det skall hända. Sen kommer det alltid saker som är helt oväntade vilket 
är både väldigt stressande men samtidigt väldigt motiverande. För det är när det nästan 
skiter sig man lär sig något nytt.” (Projektledare Charlotte Svensson, GB) 

Alla projekt ser olika ut och så också arbetet. I projektgruppen till Tjejkvällen lämnas en stor bit som mo-
devisningen till en av tjejerna som är delaktig i Tjejkvällen. Det kräver att projektledaren hela tiden åter-
kopplar och stämmer av under projektets gång. I visa projekt finns det mycket idéer och tankar men ingen 
i gruppen som konkretiserar dem, då måste Charlotte som projektledare vara på ett annat sätt. 
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”Jag kan ha en tendens att låta det gå, till det verkligen måste hända och då visar jag helt 
plötsligt en annan sida av min personlighet där jag bara pekar med hela handen istället. 
Då är jag inte längre den som väntar in på att alla ska hitta sin plats och att det ska funka, 
då blir det bara gör så. Målet är där, deadline är där, vi hinner inte vara trevliga längre.” 
(Projektledare Charlotte Svensson, GB) 

Det vanligaste sättet för Charlotte att starta ett projekt är att starta med ett första möte där gruppen be-
stämmer datum för projektet deadline och så samlas de människor som anses ha med projektet att göra. 
Nödvändigtvis är inte alla som ska jobba med projektet på första mötet, men alla de som verkligen måste 
vara där är där. Frågor som tas upp på det första mötet är bland annat om event är den rätta kanalen, tema 
för eventet, målgrupp och vilken budget som finns. Vid första mötet delas olika uppgifter ut till de avdel-
ningar som är relevanta i just det projektet. 

Syftet med projekt är oftast väldigt tydligt för projektledaren. Men när Charlotte får frågan hur väl tjejerna, 
som är delaktiga i eventet Tjejkvällen, känner till projektets syfte är svaret: 

”Det vet jag inte, det tror jag inte. Det de vet är att det här gör vi tjejer tillsammans. Men 
just det här med att det här är någonting som vi gör för bara våra kvinnliga kunder, det 
vet jag inte om alla tänker på. Det är ingenting uttalat så.” (Projektledare Charlotte Svens-
son, GB) 

En av anledningarna till eventet Tjejkvällen är att styrka alla tjejerna i företaget. Charlotte definierar Tjejk-
vällarna hittills som lyckade och det är nu en stolthet hos tjejerna att vara med att jobba med den. Char-
lotte säger att tjejerna går stolta och raka i ryggen en hel vecka efter. Det är också en möjlighet för tjejerna 
att synas. Charlotte menar att Tjejkvällen bekräftar att alla tjejer är viktiga för företaget. 

Utvärdering av Tjejkvällen brukar ske i form av ett möte ungefär en vecka efter eventet och då tas positiva 
som så väl negativa saker upp. Alla som deltagit i arbetet med eventet får chans att delge sina reflektioner 
av arbetet. Det som tas upp på mötet dokumenteras och skickas sedan ut till de som medverkat i arbetet. 
Charlotte säger själv att de är väldigt dåliga på att utvärdera deras event och att det borde finnas en klar 
process hur det skall gå till så att man kan genomföra samma utvärderingsprocess på olika event. Hon 
tycker att det saknas en mätning av resultatet. Mätning av vilka kanaler som nått ut bäst till mottagarna 
saknas också och där hänvisar Charlotte till marknadsavdelningen. 

I planeringen av eventet kallades det till totalt 4 planeringsmöten var av endast ett var med marknadsav-
delningen och den ansvariga för modevisningen. Dessa möten kallade projektledaren till och höll i. Pro-
jektledaren delade vid första mötet ut en planering som angav viktiga datum i planeringen exempelvis vilka 
dagar annonser skulle gå ut i tidningar och när sista anmälningsdagen var. På dessa möten delades uppgif-
ter ut några delade projektledaren ut och några fick de tjejer som var där anmäla sig frivilligt till. Efter 
varje planeringsmöte dokumenterades det som gruppen kommit fram till och mejlades ut till alla inblan-
dade. Mellan projektmötena höll projektledaren i det mesta förutom modevisningen som en av tjejerna i 
projektgruppen hade hand om. 

 

 

6.5.2 Projektplanering utifrån observation under Tjejkvällen 
Utifrån de observationer som gjordes under kvällen såg vi att entrén blev väldigt snabbt full och eftersom 
det var tre olika stationer i entrén hade besökarna en tendens att proppa igen och det blev ett dåligt flöde. 
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Under dagen när sista minuten förberedelser skulle göras fanns inga tydliga aktivitetsscheman över vad 
som skulle hända. Projektledaren var svår att hitta i lokalerna och frågor skickades vidare i flera steg och 
krävdes att bekräftas av projektledaren. Det var ingen samling innan eventet startade för alla som jobbade 
med evenemanget. 

6.6 Relationsbyggnad 

6.6.1 Relationsbyggande utifrån intervju med projektledare Charlotte Svensson, GB 
Konceptet med Tjejkvällen på GB startade med en enklare modevisning. Men tanken att kunna dra nytta 
av att det befinner sig så många tjejer på samma plats vid samma tidpunkt gjorde att tjejerna på företaget 
utvecklade den enkla modevisningen till dagens Tjejkväll. 

Projektledaren menar på att företaget inte jobbar med att framställa marknadskommunikation som är 
mjuk och kvinnlig. Därför tog hon på sig rollen och fick förtroende från företaget att framställa ett sådant 
event utan att behöva tänka på budget eller att det måste mätas med försäljningen direkt. Under Tjejkväl-
len finns det ingen tanke om att prata bil. Det enda som symboliserar bil med Tjejkvällen är att de befin-
ner sig i en bilhall, de ser bilar, de vet vad varumärket Gilberts bil är, alltså de vet att de säljer bil men de 
säger inget om bilar under kvällen. 

”Tjejkvällen för mig den är så som jag skojade om innan, men jag skojade egentligen inte. 
Det är på allvar den är det enda vi gör som är kvinnorelaterat i en mansdominerad 
bransch.” (Projektledare Charlotte Svensson, GB) 

När besökaren lämnar eventet vill GB att de ska tycka att de haft en kul kväll, att det var oväntat att arran-
gera ett sådant event i en bilhall och att de mött personalen i sina svarta tröjor och känt att de brytt sig om 
och tagit väl hand om besökarna. Genom den mjuka marknadsföringen, de mjuka delarna i huset, vill fö-
retaget få in kvinnan helt enkelt. Målet med Tjejkvällen är alltså att kvinnorna ska känna att det är en själv-
klarhet att besöka GB när det är dags att kolla eller köpa bil eftersom det var så kul på Tjejkvällen. 

”Man associerar GB till någonting kul, någonting avslappnat, någonting som inte är 
tryckförsäljning. Det är mjuk marknadsföring”. (Projektledare Charlotte Svensson, GB) 

 

6.6.2 Relationsbyggande utifrån observation under eventet Tjejkvällen 
GB:s personal syntes tydligt i deras enhetliga klädsel och detta presenterades även på scenen, att alla i 
svarta tröjor med GB-loggan på var personal och kunde hjälpa till vid eventuella frågor. I entrén var det 
GB personal som delade ut cider och stod vid banken. Således var det GB:s personal de första besökarna 
möttes av. 

6.6.3 Relationsbyggande utifrån enkät 
Kolla bifogade bilagor för att se hur korstabuleringen ser ut inom området relationsbyggnad. 
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7 Analys 

I det här kapitlet analyserar vi tidigare forskning, teori och empirin. Empirin som vi redovisat i tidigare 
kapitlet är insamlad ifrån intervju med projektledaren Charlotte Svensson, enkät och observationer. Vi 
besvarar med hjälp av analysen våra delfrågor. Analysen och svaren på våra delfrågor leder fram till svaren 
på vår frågeställning.  

7.1 Event 
Genom att skapa unika event som är väl anpassade till syftet leder detta till att event skiljer sig ifrån fasta, 
stationära aktiviteter. Det ökade intresset och nyttan av event har gjort att industrin växt och idag blivit en 
professionalitet (Getz, 1997). Enligt empirin menar Charlotte Svensson, projektledare för Tjejkvällen på 
Gilberts Bil att ett lyckat event är när det kommer folk, helst mer folk än vad man räknat med, att besö-
karna stannar kvar den tiden som arrangören har tänkt sig och att det pratas om eventet både innan och 
efter. Empirin visar även på att GB anser att event är en viktig del i att skapa relationer. De menar på att 
event tillför det lilla extra som hjälper att associera själva varumärket GB och skapa en värdering som le-
der till mervärde. Charlotte beskriver event som marknadsföring men utan att vara direktförsäljning. Hon 
anser att ett event är en naturlig del när man marknadsför ett företag. Det är då företaget visar upp vilka 
de är, vilka som arbetar på plats utan att behöva prata om deras produkter. Tänkandet kring -vad gör vi 
för våra kunder istället för hur säljer vi mer och vilka märken har vi anser Charlotte borde spegla en större 
roll. Med Tjejkvällen skapar GB ett unikt event specifikt för kvinnor och anpassar aktiviteterna och un-
derhållningen för dem. 

En av punkterna Bergh och Lindgren (2004) tar upp i tidigare forskning angående motiven för att ett före-
tag ska använda sig av event i sin marknadsföring är relationsskapande. Teorin säger att företag måste se 
till de väsentliga fördelarna i ett event, detta för att eventet inte ska bli ytterligare ett medium med svårig-
heter att tränga igenom kommunikationsbruset. Fördelar kan exempelvis vara att fånga besökarens upp-
märksamhet, skapa en stark upplevelse eller att stimulera besökarens sinnen. (Baltic Business School, 
2001) Enligt empirin säger Charlotte att ett event är allt ifrån att samla tio personer kring ett matbord och 
diskutera och presentera företaget, till att det kommer 1000 personer dit som inte har någon tidigare kopp-
ling med GB och tycker att de skall göra någonting annorlunda, något oväntat.  

Perspektiven inom evenemangsforskning varierar något men ofta är det utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
där intresset är att se vad ett evenemang kan leda till för ekonomiska effekter (Andersson, Larsson & 
Mossberg 2007) säger teorin. Syftet med eventet enligt empirin har inget ekonomiskt perspektiv med fo-
kus på en ekonomisk vinning just för kvällen. Dock ser GB en vinning genom ökade relationer till företa-
get och i längden en ökad ekonomisk vinning. 

7.2 Budskap 
Teorin säger att kärnan i all kommunikation är budskapet (Larsson, 2008). De företag som tas upp i tidi-
gare forskning i Bergh och Lindgrens studie (2004) trycker mindre på de ekonomiska vinsterna och mer 
på vinsten i att förmedla sitt budskap. De tre företag som undersökts har budskap, upplevelse och möte 
med i sin definition av event marketing (Bergh & Lindgren, 2004). Enligt empirin är budskapet med Tjej-
kvällen att det ska vara kul, det ska vara kul att komma hit. Det finns massa affärer, det är billigare än i 
ordinarie butik, det är ett avbrott i vardagen och en god gärning för välgörenhet. 

I tidigare forskningar tar Antonsson (2012) upp vikten av att arbeta med relevanta event som stämmer 
överens med företagets värderingar och normer för att stärka trovärdigheten för varumärket, samt tydlig-
göra för kunden vad varumärket egentligen står för och vill associeras med. Teorin menar på att männi-
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skor inte har möjlighet eller lust att värdera all information de utsätts för. För att kunna bearbeta ett bud-
skap krävs det att budskapet är relevant för mottagaren. Det finns tre aspekter som sändaren skall beakta 
för att lyckas få mottagaren att bearbeta budskapet: motivation, möjlighet och förmåga. (Mårtenson, 2009) 
I empirin menar projektledaren att budskapet och känslan med Tjejkvällen är att besökaren befinner sig på 
en marknad eller mässa. Att just för kvällen är GB ett bilvaruhus, ett varuhus i en bilhall. Med detta menar 
Charlotte ett shop in shop koncept exempelvis NK, allt under samma tak. Besökaren ska kunna finna 
både gummistövlar, godis eller strumpbyxor på samma ställe, det är deras ambition menar Charlotte. Vår 
kvantitativa undersökning visar på att GB lever upp till speciellt två av deras värderingar när det kommer 
till Tjejkvällen, glädje och engagemang.  

När det är dags att marknadsföra ett event finns det olika kanaler att sprida informationen i. Teorin menar 
att WOM (word-of-mouth) är en av de kanaler som enligt forskning har visat sig vara en stor fördel vid 
evenemang, det är den vanligaste informationskällan till att det finns ett evenemang och att en besökare 
bestämmer sig för att gå. WOM är personlig marknadsföring och bland den bästa reklamen för ett evene-
mang. (Finne, 2004) I vår intervju anser projektledaren att WOM är den effektivaste kanalen för att sprida 
informationen om evenemanget Tjejkvällen. Resultatet av vår enkät visar att WOM var den kanalen som 
flest besökare nåtts av för att få information om eventet. Genom att GB kontaktat stora butiker som är 
delaktiga under eventet, med stora nätverk sprider sig informationen om eventet som en löpeld, plus att 
den är gratis. Det är därför viktigt att förtaget sprider rätt och sann information så att det inte uppstår 
några komplikationer bland mottagarna. Vi anser att GB har tagit del av Getz (1997) fyra punkter som kan 
uppmana och stärka WOM för ett event. 

Enligt teorin är inifrånstrategier den vanligaste strategin inom marknadskommunikation, eftersom denna 
strategi har ett tydligt sändartänkande, en organisation eller företag som vill nå mottagaren (Larsson, 
2008). Enligt de insamlade enkäterna använder sig GB av inifrånstrategier då det tydligt framgår vem som 
är avsändaren för eventet. En känd formel är AIDA-modellen som bygger på attention, interest, desire 
och action vilket betyder att kommunikationen skall dra till sig uppmärksamhet, väcka ett intresse, skapa 
ett ha-begär och slutligen leda till att mottagaren kan gå till handling och genomföra exempelvis ett köp. 
(Larsson, 2008) Enligt empirin anser vi att GB har jobbat enligt AIDA-modellen, skapat uppmärksamhet 
genom att marknadsföra eventet med en lockande och urskiljande layout, väcka intresse hos kunder och 
nya besökare genom att locka med unika butiker och fina vinster, skapa ett ha-begär genom att erbjuda ett 
brett utbud på marknaden med låga priser som slutligen leder till sista punkten, gå till handling eller ett 
köp.  

Av många skäl pekar teorin på varför ett event är en bra kommunikationskanal. Mycket för att det blir ett 
personligt möte och företag har chans att förstärka sitt varumärke och leverera sitt budskap på ett sätt 
utan att riskera att försvinna i bruset (Mårtenson, 2009). Under Tjejkvällen är det många olika företag som 
vill leverera sitt budskap och stärka sitt varumärke ändå är det nästintill alla besökare som deltog i vår stu-
die som lämnar eventet med en vetenskap om att det är GB som stod för evenemanget, således lyckas GB 
utmärka sig och synas så pass mycket att de inte försvinner ibland alla andra företag. 

7.3 Upplevelse 
Nyckeln till vad besökaren tar med sig ifrån ett event är upplevelsen (Baltic Business School, 2001). I teo-
rin pekar man på hur viktigt det är att skapa en känsla och beröra så många sinnen som möjligt hos besö-
karna. På detta sätt tar de bättre till sig information och lagrar mer i minnet (Mårtenson, 2009). Projektle-
daren för eventet i vår fallstudie ser på en upplevelse som något man tar med sig ifrån eventet, en känsla. 
“En upplevelse handlar inte om logiskt tänkande eller tankarna utan det skall vara en känsla som besöka-
ren tar med sig därifrån” (Projektledare Charlotte Svensson, GB).  

35 

 



 

Enligt teorin finns det tre punkter som Mossberg (2001) pekar på är grundande för att sticka ut med sitt 
evenemang, (1) nöjesinslaget förstärks, (2) samtidighet avseende nytta och nöje och (3) leverera någonting 
extra som konkurrenten inte har. I vårt fall uppfylls dessa tre punkterna. Nöjesinslaget förstärks genom att 
leverera en festlig stämning genom att exempelvis bjuda på ett glas bubbel och lite snacks i entrén. På sce-
nen genomförs modevisningar med pulserande musik som påminner om catwalken i Bryant Park och hela 
kvällen är full med händelser som inte finns i besökarnas vardag. Tjejkvällen levererar både nytta och nöje, 
besökarna kan både sätta sig vid scenen och lära sig nya saker eller svepas med i en dansuppvisning eller 
göra inköp som de ändå skulle gjort, exempelvis en ny handkräm. Kvällen erbjuder såldes både nytta och 
nöje. Hela eventet Tjejkvällen är något som konkurrenterna i bilindustrin inte erbjuder och detta är något 
stort menar Charlotte Svensson på och är en stor del till att differentiera sig ifrån konkurrenterna. 

Fyra dimensioner enligt Pine och Gilmore (1998) som måste finnas i ett event för att en upplevelse ska 
skapas är underhållning, utbildning, estetik och eskapism. I vårt fall håller projektledare med teorin och 
trycker på hur viktigt det är med att göra oväntade och överraskande saker. Eventet innehöll underhåll-
ning i form av programmet som hölls på scenen. Utbildning levererades också ifrån scenen i form av pro-
grampunkter som hjärt- och lungräddning. Den estetiska dimensionen fanns överallt i lokalen i form av 
allt tryckt material och det estetiska fanns redan med på inbjudan och all marknadsföring inför eventet. 
Det estetiska är något som GB jobbar mycket med och det finns en klar tanke om hur det estetiska ska 
följa som en röd tråd igenom ett event, vilket kommer fram i intervjun med Charlotte Svensson. Som teo-
rin tar upp är det viktigt med utsmyckning av upplevelseplatsen (Larsson, 2008) och i vårt fall anser pro-
jektledaren att det estetiska ska följas i upplevelserummet. Då syftar hon främst på alla trycksaker i rum-
met men hon tar inte upp någon annan form av utsmyckning och dekoration. I de insamlade enkäterna är 
det en stor del som uppmärksammat det estetiska mönstret, således har de uppnått den estetiska dimens-
ionen.  Eskapism fanns i form av provsmaker, testprodukter och erbjudande om olika tjänster på plats. I 
enkäterna frågade vi efter butiken som auktionerade ut en damoutfit i förmån för bröstcancerforskningen 
och rosabandet. Resultatet blev väldigt lågt och empirin visar att GB inte uppnådde eskapism vad gäller 
denna fråga. Besökarna var inte delaktiga och tog inte till sig informationen om auktionen och kunde där-
för inte namnge butiken. Charlotte Svensson tar upp eskapism som en viktig del i ett event eftersom hon 
själv tycker att det är det som gör en upplevelse mer värd, hon är införstådd med skillnaden som finns 
mellan underhållning och eskapism.  Utbildning är något som Charlotte inte tycker är något som måste 
inkluderas i ett event.   

I teorin menar Mårtenson (2009) att en väg till att lyckas nå mottagaren i en upplevelse är att erbjuda upp-
levelser där besökaren kan drömma sig bort och komma närmare visionen av sig själv. I vårt fall är detta 
något tjejkvällen i allra högsta grad erbjuder baserat utifrån våra observationer. De 60 utställarna som 
fanns på plats under kvällen hade alla något som kunde förverkliga drömmar eller hjälpa till att förändra 
en själv. Exempelvis fanns företag som visade upp bröstimplantat och sålde sådana produkter, tatuerare 
fanns där och kunde visa upp bilder på olika tatueringar som de kunde genomföra och där fanns även re-
sebyråer som lottade ut resecheckar som också kan vara en chans att fly vardagen.    

Programläggning enligt teorin är viktigt både för upplevelsen och eventet (Larsson, 2008). Programmet 
skall utformas efter fyra punkter enligt Larsson (2008). (1) Inledning som väcker nyfikenhet och intresse, 
(2) pedagogisk ordningsföljd, (3) varierande presentationsformer och längd, (4) paneldebatter om det gag-
nar syftet. I vårt fall läggs programmet efter innehållet. Inledningen av programmet var ett välkommande 
och presentation som ingen i lokalen uppmärksammade, vilket vi observerade. Det tryckta programmet 
fanns stort upptryckt på många synliga platser och ordningsföljden var pedagogisk och lätt att följa. De 
olika programpunkterna var genomförda av olika aktörer och hade varierande form och längd. Panelde-
batter var aldrig aktuellt för programmet. 
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Det är viktigt att företag har förståelse för målgruppen de kommunicera med och vad som är viktigt för 
dem menar teorin. Den mest kraftfulla upplevelsen vår kropp besitter är våra känslor, det vi minns är inte 
trivial fakta utan istället det som uppväcker känslor inom oss. Detta på grund av att emotionella aktiviteter 
kommer mottagaren ihåg bättre än neutrala upplevelser (Mårtenson, 2009). Enligt empirin har utställare 
som deltagit tidigare år varit positiva till Tjejkvällen och mer än en tredjedel av årets lista är återkommande 
på eventet. Genom att GB skickat ut ett formulär till alla utställare efter avslutat event har de kunnat ta del 
av utställarnas åsikter om eventet. Detta har också legat till grund för förbättringar till kommande år, ex-
empelvis har GB tagit hänsyn till ljudet och val av bord för utställarna. Under Tjejkvällen fick alla sinnen 
hos besökaren på Tjejkvällen sin dos. Det fanns många stationer i lokalen med smakprover så som kaffe, 
kött, godis, besökarna fick känna och ta på produkter exempelvis silikonimplantat och kläder, det fanns 
musik i lokalen som stimulerade hörseln, utställarna hade gjort ett bra jobb med att dekorera sina bord 
vilket vackert för ögat, exempelvis hade Smycka ett inglasat skåp med fina lyxiga smycken. Andra bord 
hade inriktat sig mer på sinnet lukt, så som Kahls Kaffe som spred en härlig arom i lokalen. 

7.3.1 Skapar företaget en upplevelse som gör att mottagaren tar till sig budskap-
et/informationen? 

De fyra dimensionerna i upplevelsen (Pine och Gilmore, 1998) som vi i denna studie utgått från finns alla i 
empirin. Underhållning, som är en av de tydligaste under evenemanget, ett tydligt avbrott från vardagen. 
Underhållningen varierar också i typ av underhållning, längd och form. Det är viktigt att projektledaren 
inte fyller ut programmet med det som är enklast finns tillhanda utan att reflekterar över om det verkligen 
uppfyller syftet och målet med evenemanget. Utbildning är den andra dimensionen i en upplevelse(Pine 
och Gilmore, 1998 ). Projektledaren anser inte att detta är en viktig del av en upplevelse. Utan att projekt-
ledaren själv ser det så har GB inkluderat utbildning i deras program. I form av scenpunkter som hjärt- 
och lungräddning och quigong. Utbildning behöver inte vara att sitta och lyssna på en föreläs-
ning(Mossberg, 2003 ). Estetik är den tredje dimensionen (Pine och Gilmore, 1998) och även den finns 
representerad i empirin. Framförallt finns det en tydlig röd tråd i de trycksaker som visats externt. Dessa 
trycksaker fanns även på plats på evenemanget och syntes tydligt. I evenemangslokalen fanns det inte nå-
gon direkt utsmyckning eller dekor utöver skyltar och roll-ups. I det här fallet är det positivt eftersom det 
är så många olika utställare vars montrar ser olika ut och det skulle kunna bli för mycket och för rörigt 
med mer dekor. Där GB skulle kunna styrka det estetiska inslaget skulle vara på scenen. Några roll-ups 
eller någonting som förmedlar den grafiska layouten och avsändaren för kvällen. Eftersom det är mycket 
fokus på scenen och många tar bilder på det som händer där. Besökarna får då en påminnelse om vem 
som stod för det som var värt att fotografera. På så sätt förtydligas avsändaren och kan vara ytterligare en 
detalj för att öka relationsbyggandet när besökaren senare tittar igenom sina bilder. Eskapism, fjärde och 
sista dimensionen (Pine och Gilmore, 1998) som även den är klart representerad i empirin. Auktionen där 
de auktionerade ut en damoutfit till förmån för välgörenhet är en bra idé för att få besökarna att engagera 
sig och aktiveras. Även om GB inte lyckades aktivera besökarna tillräckligt eftersom många av de som 
deltog i vår undersökning inte visste vem som bidrog med outfiten som auktionerades ut. Under evene-
manget Tjejkvällen var det många av utställarna som erbjöd provsmak eller tester av olika slag. Detta är 
något som GB uppmuntrar alla utställarna till och även om många av besökarna önskade mer provsmak är 
det svårt att nå total tillfredsställelse hos besökarna eftersom det kan alltid finnas mer av provsmak. Ef-
tersom större delen av utställare hade någon slags provsmak eller aktivitet anser vi att det absolut fanns 
gott om aktiviteter där besökarna kunde fysiskt delta i upplevelsen. Exempelvis tyckte vi att utställaren 
som bryggde kaffe på ett speciellt sätt bidrog mycket till att tillfredsställa luktsinnet på ett nytt och an-
norlunda sätt.  
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7.4 Projektplanering 
Teorin nämner fyra punkter som definierar en projektorganisation, tid, uppgiften, förnyelse och arbets-
gruppen (Lundin & Söderholm, 1995). (1) Tiden, GB hade en tydlig tidsplan där de markerade ut speciella 
dagar i projektet. Tidsplanen delades med alla som ingick i projektet. Deadlinen var tydlig och den verkade 
alla i organisationen ha kontroll på från starten av projektet. (2) Uppgiften, de som jobbade med Tjejkväl-
len hade en uppgift och den var att genomföra Tjejkvällen. (3) Arbetsgruppen, det hade GB och den best-
od av alla tjejer i företaget som ville vara delaktiga. Således kunde arbetsgruppen variera från möte till 
möte eftersom det var ett frivilligt ansvar att vara med, alltså det fanns inget tvång att vara på alla projekt-
möten. Arbetsgruppen innehöll en del volontärer men de kom inte in förrän på kvällen när Tjejkvällen 
ägde rum. (4) Förnyelse, Tjejkvällen har ägt rum sju gånger tidigare och i gruppen verkar det som att allt 
som gått bra under de tidigare åren fortsätter de med och om något får kritik exempelvis ljudet försöker 
de förändra det till nästkommande år. Det finns inga tydliga förre-stadie där gruppen dokumenterat för-
ändringar som gjorts inför kommande evenemang som sedan tas upp i efterfasen. Efterfasen finns där 
men den har ingen förre-fas att jämföras med. 

Utifrån intervjun och observationer för eventet Tjejkvällen anser vi att GB inte uppfyller Lundin och Sö-
derholms definition (1995) av en projektorganisation. Främst är det arbetsgruppen och förnyelsen som är 
de två bitar som inte är tydliga. Arbetsgruppen är inte definierad och de vill inte tala om gruppen som en 
projektgrupp utan det är en projektledare som är hårt belastad med all information och tankar med even-
tet och sedan är det ett 20-tal tjejer som är med på eget initiativ. Förnyelsen uppfyller företaget till en vis 
del men inte fullt ut som teorin definierar.   

I teorin finns det tydliga definitioner av hur en projektledare skall lyckas bäst med sitt ledarskap. Rätt le-
darskap kan vara en av faktorerna till ett mer lyckat event (Getz, 1999). Tonnquist (2012) menar att en 
framgångsrik projektledare har förmågan att kommunicera med medarbetarna, se, höra och stärka medar-
betarna. Eftersom GB projektorganisation är oklart definierad blir det mycket svårt för projektledaren att 
kunna ge medarbetarna den uppskattningen eftersom arbetsgruppen förändras hela tiden.  Tonnquist 
(2012) tar även upp att det är viktigt att en projektledare känner sig själv. I empirin kan projektledaren be-
skriva både sina positiva och negativa sidor. Charlotte Svensson säger i intervjun att hennes största utma-
ning är delegeringen av arbetsuppgifter och hon vet om det. Att projektledaren är medveten om sina 
svagheter krävs för att de ska kunna bli bättre och på så sätt tänka på det när hon leder gruppen (Tonquist, 
2012). Att motivera som både Tonnquist (2012) och Getz (1997) tar upp som en avgörande uppgift hos 
projektledaren visar sig vagt i empirin. Det är inget som Charlotte Svensson tar upp i intervju utan istället 
pekar hon på struktur och flexibilitet. En grupp som är omotiverade underrättar inte några storverk enligt 
Getz (1999). 

Utifrån Andersson, Larsson och Mossbergs (2009) teori om projektplanering finns det fyra faser. Vi har 
valt att utgå från Andersson et al. (2009) istället för Larssons (2008) planeringsfaser. Andersson et al. 
(2009) lägger mer tyngd på förstudien av projektet, vilket vi anser är viktigt innan målet för projektet for-
muleras. Vilket Larsson(2008) anser ska göras redan i första fasen.  

Första fasen, initieringsfasen som ska innehålla bakgrund och förstudie till projektet (Andersson et al. 
2009). I GB:s fall så är denna fas obefintlig, här är det mer ett slentrianmässigt agerande, vi gör som vi 
gjorde föra året. Enligt Larsson (2008) är det farligt att göra en slentrianmässig planering eftersom männi-
skor handlar olika i olika situationer. Varför ska eventet genomföras? Frågan kom först upp på uppfölj-
ningsmötet efter Tjejkvällen. Då satt en kille från administrativa avdelningen med och ifrågasatte syftet 
med eventet och hur evenemanget ledde till nya kunder för GB. Den här frågan, en fråga som skall vara 
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besvarad i initieringsfasen enligt teorin. I den här fasen skall projektet också vara förankrat hos företaget, 
vilket empirin visar att den inte var.  

Fas två, planeringsfasen då projektet blivit bestämt att det ska bli av. I den här fasen skall mål sättas upp 
och en plan göras för hur projektet skall genomföras (Andersson et al. 2009). Tjejkvällens projekt började 
i fas nummer två med projektmöten med alla som ville vara inblandade i årets Tjejkväll. Projektledaren 
som höll i mötena hade en klar dagordning och mötena handlade främst om att dela upp arbetet i gruppen 
och att diskutera innehåll. Måldefiniering var inget som diskuterades vid dessa möten inte heller syftet, 
vilket Charlotte själv säger i intervjun att de som är delaktiga i Tjejkvällen antagligen inte vet syftet med 
kvällen. Charlotte tar heller inte upp målfrågan som något som reds ut i de första projektmötena istället 
tycker hon att fastställa saker i projektet är det som de börjar med. Hon anser också att första projektmö-
tet inte nödvändigtvis behöver innehålla alla i projektgruppen utan bara de som måste vara där. I teorin 
pekar de på hur viktigt det är att en projektgrupp är väl informerad och vet om målet för att kunna jobba 
mot det (Larsson, 2008). Finns inte målen internt är de svårare att kommunicera externt säger Larsson 
(2008). 

Den tredje fasen enligt Andersson et al. (2009) är genomförandefasen, den fasen då allt planerande skall 
sjösättas i detta fall Tjejkvällen. Enligt teorin skall aktivitetsscheman finnas tillhands i den här fasen och de 
ska underlätta och effektivisera arbetet utan att kräva att projektledaren måste tillfrågas om allt. I genom-
förandefasen på Tjejkvällen fanns det inga aktivitetsscheman. Alla hade blivit tilldelade uppgifter och fått 
instruktioner via mejl. Så de som sålde lotter visste vad de behövde veta men inget mer. Projektledaren var 
svår att nå under genomförandet och eftersom det inte fanns några aktivitetsscheman krävdes det istället 
mycket godkännande av projektledaren och arbetet var svårt att göra självständigt och effektivt. 
 
Den fjärde och sista fasen är utvärderingsfasen, den här fasen är enligt många den viktigaste fasen. An-
dersson et al. (2009) menar att fasen ligger till grund för framtiden och för att kunna förbättra ett evene-
mang. I empirin kallades det till utvärderingsmöte men det som sades var reflektioner av de som jobbat 
under kvällen. Det fanns ingen mätning som gjorts av besökarna. Reflektionerna bemöttes av projektleda-
ren och många förslag som kom upp på mötet diskuterades vidare inför kommande år. Allt sammanställ-
des i dokument som efteråt skickades till de som jobbat med tjejkvällen. 

7.4.1 Hur jobbar projektledaren tillsammans med projektgruppen med planering av 
eventet och hur kan arbetet förbättra förmedlingen av budskapet? 

Den obefintliga projektorganisationen (Lundin & Söderholm, 1995) är ett stort problem i fallet vi studerat. 
Det finns en tydligt definierad projektledare som alla känner till.  Efter projektledaren kommer gruppen av 
alla tjejer från företaget som frivilligt valt att vara delaktiga i projektet. Tanken med att alla tjejer i företaget 
tillsammans skall göra evenemanget och stärka den interna lagkänslan anser vi dock är väldigt positivt. 
Eftersom arbetsgruppen ser ut som den gör blir projektledaren hårt belastad av allt arbete med projektet 
och övriga i gruppen bidrar väldigt varierat med tid, engagemang och ansvar. Det blir också upp till pro-
jektledaren att förmedla alla tankar och idéer till projektet. Detta arbetssätt blir lidande för förmedlingen 
av budskapet för att projektledaren inte lyckas förmedla syftet och målet med projektet till de tjejerna som 
är med i gruppen. De stora planeringsmötena med 20 deltagare leder till utkastande av idéer som sedan 
blir helt upp till projektledaren att verkställa. Eftersom det vid varje möte är olika personer som är där blir 
det mycket upprepning för vissa som medverkar på varje möte och ingen pålitlig grupp för projektledaren.  

Idag tillfrågas alla tjejer i företaget att medverka i projektet och då innebär det att de går på planeringsmöte 
där de har chans att bidra med idéer till evenemanget. De får också skriva upp sig på en uppgift som de 
ska genomföra under evenemangskvällen. Skulle det istället finnas en tydligt definierad projektorganisation 
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som består av cirka 5-7 personer som valt att vara med i projektorganisationen. På det sättet bildas det en 
projektorganisation med ett klart syfte och mål och med personer som valt att ta ansvar och bidra med 
idéer.  Planering och ansvar kan delas upp på de som sitter i den gruppen och istället för att ha 20 halvt 
informerade om vad evenemanget går ut på får de en kärngrupp som är till hundra procent medvetna om 
syftet och målet och kan bättre förmedla detta, både till sina arbetskamrater och besökarna under eventet. 

7.5 Relationsbyggnad 
Teorin säger att syftet med RM (relationsmarknadsföring)är att behålla befintliga kunder samt att attrahera 
nya (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Genom att sätta kundrelationen som grund för en verksamhet vars 
mål är att skapa möjligheter så att kunden får uppleva en samverkan med företaget skapas tillfredsställda 
och lojala kunder, återköp och positiv WOM. (Blomqvist et al. 2004) Empirin visar på att relationsbyg-
gande var en av grundstenarna i Tjejkvällen på GB. Detta genom att företaget fokuserade både på nya 
som tidigare besökare till Tjejkvällen när strategin för inbjudan skapades. Empirin visar på att 36 procent 
av besökarna på Tjejkvällen hade deltagit tidigare år. Medan cirka 62,4 procent av dem som aldrig hade 
besökt GB eller Tjejkvällen tidigare kommer återkomma nästa gång. Detta visar på att Tjejkvällen gynnar 
en ökning av kundbesök hos företaget vilket innebär en ökad relationsbyggnad.  

Med hjälp av att dagens teknologi utvecklas, erbjuds företag bättre möjligheter att utnyttja och samla in 
kundinformation, vilket innebär att förutsättningarna med marknadsföringen förändras i takt med att nya 
kommunikationsmetoder utvecklas. Internet påverkar företagens verksamhet och ger nya effektiva sätt att 
bedriva RM (Blomquist et al. 2004) säger teorin. Empirin visar att med hjälp av internet och tidigare spa-
rade register på GB hade de en stor fördel när det var dags att kontakta besökare som tidigare deltagit un-
der Tjejkvällen och skicka ut inbjudan. De som tidigare deltagit fick inbjudan tilldelad via mejl eller i pap-
persform medan nya besökare inbjöds via andra kanaler, exempelvis annonser, FB, eller WOM. Alla besö-
kare som tackade ja till att delta på Tjejkvällen fick fylla i sin mejl-adress som sedan skickades och registre-
rades hos GB. Detta medför att registret på de kvinnor som deltagit på eventet finns sparade till kom-
mande år, deltagarlistan växer och de har ökat sina chanser att skapa nya kundrelation. 

Teorin menar på att idag möter företagen en allt tuffare och hårdare konkurrens i samhället, därför är det 
till marknadsföringens fördel att lyssna på sina kunder och arbeta utifrån strategier där företaget tillgodo-
ser och möter upp kundens behov och tillfredsställelse (Kotler et al. 2005). I tidigare forskning menar An-
tonsson (2012) att RM är ett effektivt verktyg för att öka ett företags trovärdighet. Genom att personalen 
på GB fanns på plats under kvällen och alla besökare kunde komma i kontakt med dem fanns det möjlig-
het att förmedla företagets mål och visioner med Tjejkvällen direkt till besökaren. Då skapas ett mer tro-
värdigt intryck hos besökaren vilket kan leda till att förväntningarna på företaget blir mer riktiga när de 
återkommer till GB för att exempelvis provköra en bil. Om personalen inte ger ett trovärdigt intryck om 
företaget och varumärket kan de drabbas negativt (Mårtenson, 2009). 

Tidigare forskning visar på att vissa företag pratar om ekonomiska effekter som ett snabbt resultat (An-
tonsson, 2004) medan andra företag först och främst vill stärka relationen till sitt företag för att på lång 
sikt få en ekonomisk vinning (Berg & Lindgren, 2012). Enligt empirin finns det ingen tanke om att prata 
bil under Tjejkvällen. Det enda som symboliserar bil med Tjejkvällen är att evenemanget befinner sig i en 
bilhall, besökarna ser bilar och de vet vad varumärket Gilberts bil är, alltså vet besökarna att de säljer bil 
men de säger inget om bilförsäljning under kvällen. Tjejkvällen jobbar med mjuk marknadsföring och att 
stärka relationen till sina kunder för att på lång sikt få en ekonomisk vinning. Målet med Tjejkvällen är 
relationsbyggnad och att besökarna undermedvetet skall relatera till GB när det är dags för bilköp, ef-
tersom det var så kul på Tjejkvällen, enligt Charlotte Svensson (Projektledare, GB).  
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7.5.1 Om målet är relationsbyggnad, hur bra lyckas de och skapas det nya relationer i 
slutändan? 

GB har i dagsläget en kunddatabas där alla deras kunder skall registreras som har med bilköp att göra.  
Besökarna som registreras i och med anmälning till Tjejkvällen läggs inte in i kunddatabasen. Kvällen lyck-
as skapa nya relationer med besökarna men är det tillräckligt för att de ska återkomma. Som de tog upp 
vid utvärderingsmötet så borde dessa kvinnliga besökare hamna i databasen på något sätt. Men problemet 
är att de inte får känna att Tjejkvällen blir för mycket sälja bil då finns risken att Tjejkvällen tappar sin po-
pularitet och syfte. Problemet att eventet inte verkar var till hundra procent förankrat i företaget skulle 
eventuellt stärkas om de faktiskt tog in lite mer bil, de är ju ändå en bilfirma. Ett förslag från vår sida 
skulle vara att GB:s bilförsäljare faktiskt har en egen monter under kvällen. Kanske har de bara kvinnliga 
bilförsäljare i montern och där har de en chans att faktiskt prata lite bil och även kunna samla in informat-
ion som skulle vara relevant för deras kunddatabas. De skulle kunna följa upp det med ett specialutskick 
till de som besökt Tjejkvällen, ett erbjudande på att provköra en speciell bil eller liknande. På så sätt skulle 
relationen direkt styrkas och bli mer relaterad till företagets egentliga syfte.  

Idag är varumärkesbyggandet väldigt dolt i eventet. Ändå lyckas de förmedla några av sina värdeord i va-
rumärket väldigt tydligt under eventet Tjejkvällen. Vi tror att det är viktigt att eventet Tjejkvällen tar in lite 
mer bilförsäljning i eventet för att lyckas skapa relationer till framtida bilköpare. Idag lyckas de att skapa 
relationer men inte nödvändigtvis som leder till bilköp. För att kunna mätta detta, vilket krävs för att få en 
uppfattning om det gett något resultat måste därför de som besöker tjejkvällen registreras som tjejkvällen 
besökare så att försäljarna har en chans att se om de återkommer för att titta på och köpa bil. Upplevelsen 
borde således bädda in lite mer bil i evenemanget för att uppnå de relationer som de önskar. Men på ett 
sätt som passar det budskap de idag förmedla till de kvinnliga besökarna. 

 

7.6 Vad är syftet och målet med eventet Tjejkvällen? 
Syftet med evenemanget Tjejkvällen är att skapa en kul kväll för tjejer med hjälp av mjuk marknadsföring, 
således inte något direktsälj som har med bilförsäljning att göra. Målet med evenemanget är att skapa nya 
relationer med kvinnliga framtida kunder. Målet är att tjejkvällen skall lyckas få alla de 1000 kvinnorna 
som besöker företaget den här kvällen skall välja GB nästa gång de funderar på att köpa bil. 

 

7.7 Hur lyckas arrangörerna kommunicera budskapet till 
besökarna genom kommunikationskanalen event? 
Arrangörerna av Tjejkvällen uppnår att förmedla budskapet till de tjejer som besöker evenemanget till vis 
del. Att de flesta besöker tjejkvällen för att ha en kul kväll och shopping är något som nått fram. Om ar-
rangörerna lyckas uppnå målet att skapa nya relationer är svårt att mätta. Utifrån vår undersökning så är de 
flesta förstagångsbesökarna villiga att återvända eller rekommendera GB i framtiden. Och det samma gäl-
ler de som varit i kontakt med GB tidigare. Dock är det svårt att säga av vilka anledningar de skulle besöka 
GB igen. 

Vi har kommit fram till tre stora huvudpunkter som skulle kunna förbättras för att lyckas bättre med att 
förmedla sitt budskap och uppnå nya relationer. Dessa förslag är byggda på argument utifrån vår teori. 

Event behöver en tydligt definierad projektorganisation som tillsammans kan göra en väl genomarbetad 
initieringsfas där evenemanget förankras i företaget och budskapet formas. En tydligare projektorganisat-
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ion leder till att målet och syftet förankras tydligt internt och detta leder till att det kommuniceras bättre 
till externa intressenter och mottagarna. 

För att uppnå relationsbyggnad i ett evenemang krävs det att företaget bäddar in dolda ledtrådar som leder 
till företaget (Mårtenson, 2009 ). Men det är viktigt att man skapar relationer av rätt sort och att relation-
erna verkligen leder till det som arrangörerna vill. Som i vår fallstudie krävs det tydligare förankring till 
företagets huvudmål annars riskerar arrangörerna att bara skapa en relation till just evenemanget, Tjejkväl-
len. 
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8 Slutdiskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi vår resultatanalys vilket leder fram till det som blir vårt bidrag till forskning-
en som är en utvecklad kommunikationsmodell anpassad för kommunikationskanalen event. Vi definierar 
modellen och styrker våra argument utifrån teori, tidigare forskning och empirin. 

Vår studie har ur forskningssynpunkt undersökt hur en modell specifik för kommunikationskanalen event 
kan se ut. Utifrån den informationen vi samlat in och analyserat har vi gjort en utvecklad kommunikat-
ionsmodell, anpassad för kommunikationskanalen event. Vi har utgått ifrån Shannon och Weavers (Lars-
son, 2008) klassiska kommunikationsmodell men adderat steg i modellen som krävs i kommunikationska-
nalen event. 

De tre huvudpunkterna som vi har utvecklat kommunikationsmodellen med är (1) definitionen av pro-
jektorganisation (2) kodning av upplevelsen och budskapet (3) målet med kommunikationsprocessen är en 
skapad relation. Dessa tre punkter är de punkter som vi kommit fram till urskiljer kommunikationskanalen 
event jämfört med den klassiska kommunikationsprocessen.   

Mer ingående menar vi att de tre punkterna vi utformat till den klassiska kommunikationsprocessen inne-
bär:  

(1) Definiering av projektorganisation (Lundin & Söderholm, 1995), såldes de som arrangerar evene-
manget är det första steget i modellen. Till skillnad från den klassiska modellen måste detta steget utföras 
för att kunna definiera sändaren, eftersom det är en grupp som jobbar med ett event kräver det att hela 
gruppen sänder samma saker till mottagaren. Eventuellt skall mål och syfte också fastställas av arrangören, 
i vår fallstudie är det företaget själva som är arrangörer. I andra fall kan det vara företaget som fastställer 
mål och syfte och sedan lämnar över arrangörsrollen till ett externt evenemangsföretag. När projektorga-
nisationen är definierad och internt har ett tydligt syfte och mål är det de som planerar hur budskapet skall 
kommuniceras till mottagaren.  

(2) När sändaren är definierad och syfte och mål är fastställt måste budskapet kommuniceras genom att 
koda upplevelsen som besökaren tar del av på evenemanget. Således menar vi att upplevelsen är kanalen. 
Event handlar mycket om interaktion och personlig kontakt (Mårtenson, 2009) därför är det viktigt att alla 
dimensioner av en upplevelse (Mossberg, 2003) finns med och att så många sinnen som möjligt aktiveras 
(Mårtenson, 2009). Detta ska leda till att mottagaren bättre tar till sig budskapet, (Mårtensson, 2009) där-
för är det viktigt att budskapet verkligen är korrekt kodat i upplevelsen så att mottagaren har en chans att 
avkoda så som sändaren kodat upplevelsen. Är upplevelsen svagt kodat finns det större risk att meddelan-
det försvinner i bruset. Exempel på svag kodning ifrån vår fallstudie var auktionen som sponsrades av ett 
klädföretag. Många av besökarna uppfattade inte vilket företag som stod för outfiten som skulle auktion-
eras ut eftersom det var otydligt kodat i upplevelsen vilket gjorde att budskapet försvann i bruset.        

 (3) Det är viktigt att meddelandet som är kodat med budskapet även innehåller indikatorer och ledtrådar 
till vem som är sändaren och möjligheter till att skapa relationer till företaget eller organisationen som står 
för evenemanget. Svårigheterna att lyckas med detta är att inte skapa en relation till evenemanget utan till 
sändaren. I vårt fall riskerar sändaren främst att skapa relationer till evenemanget Tjejkvällen eftersom det 
finns för få ledtrådar och möjligheter som leder till relationer med GB. Därefter är det också viktigt att 
följa upp hur väl processen lyckats skapa nya relationer till sändaren. Exempelvis som i vår fallstudie där 
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GB kan registrera besökarna i en databas där informationen om de besökt Tjejkvällen finns tillhanda för 
försäljarna på företaget, detta för att skapa en koppling när besökarna från Tjejkvällen återkommer till GB 
för att exempelvis kolla på eller köpa bil.  

I tidigare forskning tar Bergh och Lindgren (2004), Antonsson (2012) och Petterson (2007) upp att målet 
med ett event för arrangörerna är att skapa en relation till företaget eller organisationen som står för even-
tet. Likaså säger arrangören av fallet vi studerat att målet är att en relationer till företaget skall uppstå efter 
evenemanget. Även om syftet med evenemang är något annat, som i vår fallstudie där syftet är att besöka-
ren skall ha en kul kväll (Charlotte Svensson, GB) så är det långsiktiga målet att skapa relationer.  

 

 

(Figur 1.0 Utvecklad kommunikationsmodell anpassad för kommunikationskanalen event. Konstruerad av 
författarna.) 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att kommunikationskanalen event kräver vissa steg i proces-
sen som den klassiska kommunikationsmodellen (Larsson, 2008) inte har. Detta är ett vetenskapligt bidrag 
som empirin kan ta lärdom av i praktiskt arbete med kommunikationskanalen event.   
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9 Slutsats 

Vår studie har bidragit med en ökad förståelse för hur kommunikationskanalen event ser ut. Vi har tillfört 
kunskap i den forskningslucka vi identifierat. I vår studie tittar vi på hela kommunikationsprocessen istäl-
let för att enbart fokusera på sändaren eller mottagaren. Det har varit av stor vikt att studera hela proces-
sen för att förstå vilka steg kommunikationsmodellen för kanalen event kräver. Syftet med studien är att 
förstå processen i kommunikationskanalen event, vilket studien tydligt visar genom utvecklingen av 
Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell (Larsson, 2008). Med denna studie har vi ut-
vecklat en modell för företag och organisationer som måste förstå komplexiteten i ett event för att nå ökad 
relationsbyggnad. Om alla steg i den utvecklade modellen görs grundligt och syfte och mål är djupt 
rotade i projektorganisationen kommer modellen i praktiken bidra till att nya relationer uppnås.  

 

9.1 Förslag på vidare forskning 
Vi tycker det skulle vara intressant att titta på skillnaden mellan professionella evenemangsföretag och fö-
retag som arrangerar sina egna event, vem som får fram budskapet, syftet och målet med eventet på bästa 
sätt till mottagarna genom en upplevelse. Kan det finnas en skillnad på när företaget själv skall konkreti-
sera syftet och målet i kanalen evenemang. Eller är det så att ett externt evenemangsföretag som måste 
skapa en helt ny uppfattning om företaget eller organisationen kräver ett klarare syfte och mål av de som 
anlitar de. Vi tror att företag med egen eventavdelning ibland blir hemmablinda och ser inte syfte och mål 
lika tydligt. De saknar en utomstående som ställer frågan varför. Varför ska vi göra evenemanget? Varför 
ska det vara på just den här platsen? 

Det hade även varit intressant att göra en studie av det fall som vi använt oss av men för att studera genus 
frågan. Om liknande event hade arrangerats för enbart killar hade det då blivit en stor debatt? Hur kan det 
vara så att detta event får göras av och för enbart tjejer med innehåll som är grovt generaliserat för just 
tjejer. Vad är det som säger att tjejer inte vill titta på motorer eller lära sig att byta däck? Under arbetet 
med den här studien har frågan kommit utifrån många gånger om genusfrågan, varför vi inte studerar den. 
Vi tror att en studie om genusfrågan skulle ligga rätt i tiden och ifrågasätta evenemangets hårda generali-
sering av vad en tjejkväll ska innehålla. 
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Bilagor 

1 Korstabulering inom relationsmarknadsföring 
 
Tabell 1.1 
 Kommer du besöka GB igen? Total 

Ja Nej Vet ej 

Tidigare besökt  

Tjejkvällen på GB? 

Nej Antal 78  1 17 96 

% 62,4% 50,0% 70,8% 63,6% 

Ja  Antal 47 1 7 55 

 % 37,6% 50,0% 29,2% 36,4% 

 Totalt antal 125 2 24 151 

Totalt % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabell 1.2 
 Kommer du rekommendera GB  

till dina vänner? 

Total 

Absolut 

inte 

Tvek-

sam 

Enstaka 

personer 

Absolut 

Tidigare besökt  

Tjejkvällen på GB 

Nej Antal 2 7 15 72 96 

%  100,0% 63,6% 71,4% 61,5% 63,6% 

Ja Antal 0 4 6 45 55 

%  0,0% 36,4% 28,6% 38,5% 36,4% 

 Totalt antal 2 11 21 117 151 

Totalt % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabell 1.3 
 Kommer du rekommendera GB till dina 

vänner? 

Total 

Absolut 

inte 

Tvek-

sam 

Enstaka 

personer 

Abso-

lut 

Har du haft tidi-

gare kontakt med 

GB? 

Nej Antal 1 8 9 34 52 

%  50,0% 72,7% 42,9% 29,1% 34,4% 

Ja Antal 1 3 12 83 99 

%  50,0% 27,3% 57,1% 70,9% 65,6% 

 Totalt antal 2 11 21 117 151 
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Totalt %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tabell 1.4 
 Kommer du besöka GB igen? Total 

Ja Nej Vet ej 

Har du haft tidigare kon-

takt med GB? 

Nej Antal 35 1 16 52 

%  28,0% 50,0% 66,7% 34,4% 

Ja Antal 90 1 8 99 

%  72,0% 50,0% 33,3% 65,6% 

 Totalt antal 125 2 24 151 

Totalt %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Tabell 1.5 
 Tidigare besök på tjejkväl-

len 

Total 

nej ja 

Har du haft tidigare kon-

takt med GB? 

Nej Antal 38 14 52 

%  39,6% 25,5% 34,4% 

Ja Antal 58 41 99 

%  60,4% 74,5% 65,6% 

 Totalt Antal 96 55 151 

Totalt % 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tabell 1.6 
 Kommer du rekommendera GB till dina vän-

ner? 

Total 

Absolut 

inte 

Tveksam Enstaka 

personer 

Absolut 

Uppfylldes dina 

förväntningar 

med Tjejkvällen? 

Nej, inte 

alls 

Antal 0 1 1 4 6 

%  0,0% 9,1% 4,8% 3,4% 4,0% 

Ja Antal 1 9 18 91 119 

%  50,0% 81,8% 85,7% 77,8% 78,8% 

49 

 



 

Ja, över 

förväntan 

Antal 1 1 2 22 26 

%  50,0% 9,1% 9,5% 18,8% 17,2% 

 Totalt antal 2 11 21 117 151 

Totalt %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

2 Korstabulering inom budskap 

Tabell 2.1 
 Vad tror du att budskapet med Tjejkvällen är? Total 

En 

kväll 

för 

tjejer 

Ökad 

kund-

krets 

Sälja 

bilar 

Väl-

gö-

renhet 

Under-

hållning 

främja 

utstäl-

larna 

visa 

upp 

höstens 

mode 

 

Varför be-

söker du 

Tjejkvällen - 

Shopping? 

N

e

j 

Antal 38 12 8 12 6 3 0 79 

%  53,5% 38,7% 88,9% 52,2% 75,0% 60,0% 0,0% 52,7% 

J

a 

Antal 33 19 1 11 2 2 3 71 

%  46,5% 61,3% 11,1% 47,8% 25,0% 40,0% 100,0% 47,3% 

 Totalt 

antal 

71 31 9 23 8 5 3 150 

Totalt 

%  

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 2.2 
 Vad tror du att budskapet med Tjejkvällen är? Total 

en kväll 

för tjejer 

ökad 

kund-

krets 

sälja 

bilar 

välgö-

renhet 

un-

der-

håll-

ning 

främja 

utstäl-

larna 

visa 

upp 

hös-

tens 

mode 

Varför besö-

ker du Tjejk-

vällen – Träffa 

personalen på 

GB? 

Nej Antal 68 24 9 22 8 5 2 138 

%  95,8% 77,4% 100,0% 95,7% 100,0

% 

100,0

% 

66,7% 92,0% 

ja Antal 3 7 0 1 0 0 1 12 

%  4,2% 22,6% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 33,3% 8,0% 

 Totalt 

antal 

71 31 9 23 8 5 3 150 

Totalt 

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

 
 
Tabell 2.3 

 Vad tror du att budskapet med Tjejkvällen är? Total 

en kväll 

för tjejer 

ökad 

kund-

krets 

sälja 

bilar 

välgö-

renhet 

un-

der-

håll-

ning 

främja 

utstäl-

larna 

visa 

upp 

hös-

tens 

mode 

Varför be-

söker du 

Tjejkvällen - 

Träffa nya 

människor? 

Nej Antal 61 28 9 23 7 5 3 136 

%  85,9% 90,3% 100,0

% 

100,0

% 

87,5% 100,0

% 

100,0

% 

90,7% 

ja Antal 10 3 0 0 1 0 0 14 

%  14,1% 9,7% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 9,3% 

 Totalt antal 71 31 9 23 8 5 3 150 

Totalt %  100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 
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Tabell 2.4  

 Vad tror du att budskapet med Tjejkvällen är? Total 

en 

kväll 

för 

tjejer 

ökad 

kund-

krets 

sälj

a 

bi-

lar 

väl-

gö-

ren-

het 

un-

der-

håll-

ning 

främja 

utstäl-

larna 

visa 

upp 

hös-

tens 

mode 

Varför besö-

ker du Tjejk-

vällen -

Modevisning? 

Nej Antal 38 13 6 12 4 2 0 75 

%  53,5% 41,9% 66,

7% 

52,2

% 

50,0% 40,0% 0,0% 50,0% 

ja Antal 33 18 3 11 4 3 3 75 

% 46,5% 58,1% 33,

3% 

47,8

% 

50,0% 60,0% 100,0

% 

50,0% 

 Totalt antal 71 31 9 23 8 5 3 150 

Totalt% 100,0

% 

100,0

% 

100

,0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 

 
 
 
 
Tabell 2.5 

 Vad tror du att budskapet med Tjejkvällen är? Total 

en 

kväll 

för 

tjejer 

ökad 

kund-

krets 

sälja 

bilar 

välgö-

renhet 

under-

hållning 

främja 

utstäl-

larna 

visa upp 

höstens 

mode 

 

Varför be-

söker du 

Tjejkvällen 

– Ha en kul 

kväll? 

Nej Antal 15 5 2 3 0 1 1 27 

%  21,1% 16,1% 22,2% 13,0% 0,0 % 20,0% 33,3% 18,0% 

ja Antal 56 26 7 20 8 4 2 123 

%  78,9% 83,9% 77,8% 87,0% 100,0% 80,0% 66,7% 82,0% 

 Totalt antal 71 31 9 23 8 5 3 150 

Totalt %  100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 2.6 

 Vad tror du att budskapet med Tjejkvällen är? Total 

en kväll 

för tjejer 

ökad 

kund-

krets 

sälja bi-

lar 

välgö-

renhet 

un-

der-

håll-

ning 

främja 

utstäl-

larna 

visa 

upp 

hös-

tens 

mode 

Varför be-

söker du 

Tjejkvällen --- 

Titta på bil? 

Nej Antal 65 26 6 22 7 5 3 134 

%  91,5% 83,9% 66,7% 95,7% 87,5% 100,0

% 

100,0

% 

89,3% 

ja Antal 6 5 3 1 1 0 0 16 

%  8,5 % 16,1% 33,3% 4,3 % 12,5% 0,0 % 0,0 % 10,7% 

Total Totalt antal 71 31 9 23 8 5 3 150 

Totalt %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabell 2.7 
 Vad tror du budskapet med Tjejk-

vällen är? 

Ålder på analysenhet Totalt 

8-18 år 19-28 

år 

29-38 

år 

39-48 

år 

49-58 

år 

59-68 

år 

69-78 

år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kväll för 

tjejer 

Antal 8 10 15 8 19 10 1 71 

%  80,0% 25,6% 57,7% 33,3% 63,3% 62,5% 20,0% 47,3% 

ökad kund-

krets 

Antal 2 7 5 6 7 3 1 31 

%  20,0% 17,9% 19,2% 25,0% 23,3% 18,8% 20,0% 20,7% 

Sälja bilar Antal 0 6 0 2 1 0 0 9 

%  0,0% 15,4% 0,0% 8,3% 3,3% 0,0% 0,0% 6,0% 

välgörenhet Antal 0 8 5 6 0 2 2 23 

%  0,0% 20,5% 19,2% 25,0% 0,0% 12,5% 40,0% 15,3% 

Underhåll-

ning 

Antal 0 4 1 0 2 1 0 8 

%  0,0% 10,3% 3,8% 0,0% 6,7% 6,3% 0,0% 5,3% 
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Främja ut-

ställarna 

Antal 0 3 0 1 1 0 0 5 

%  0,0% 7,7% 0,0% 4,2% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

Visa upp 

höstens 

mode 

Antal 0 1 0 1 0 0 1 3 

%  0,0% 2,6% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 20,0% 2,0% 

 Totalt 

antal 

10 39 26 24 30 16 5 150 

Totalt 

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 2.8 
  Ålder på analysenhet Totalt 

8-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur fick du 

reda på 

Tjejkvällen? 

Pappersin-

bjudan 

Antal 0 0 2 0 0 1 0 3 

%  0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 2,0% 

Tidnings-

annons 

Antal 0 0 0 0 1 1 1 3 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 6,3% 20,0% 2,0% 

WOM Antal 5 23 12 12 17 10 2 81 

%  50,0% 59,0% 46,2% 50,0

% 

54,8

% 

62,5

% 

40,0% 53,6% 

Facebook Antal 3 4 7 1 2 2 0 19 

%  30,0% 10,3% 26,9% 4,2% 6,5% 12,5

% 

0,0% 12,6% 

Instagram Antal 0 1 0 0 0 0 0 1 

%  0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,7% 

Mejl Antal 0 0 2 6 8 1 0 17 

%  0,0% 0,0% 7,7% 25,0

% 

25,8

% 

6,3% 0,0% 11,3% 

Webbsidan Antal 0 0 0 0 0 1 0 1 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% ,7% 

GB live Antal 0 0 1 1 1 0 1 4 

%  0,0% 0,0% 3,8% 4,2% 3,2% 0,0% 20,0% 2,6% 

Affisch Antal 1 2 1 0 0 0 0 4 

%  10,0% 5,1% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

Utställare Antal 1 7 1 3 1 0 1 14 

%  10,0% 17,9% 3,8% 12,5 3,2% 0,0% 20,0% 9,3% 
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% 

Annan källa Antal 0 2 0 1 1 0 0 4 

%  0,0% 5,1% 0,0% 4,2% 3,2% 0,0% 0,0% 2,6% 

 Totalt 

antal 

10 39 26 24 31 16 5 151 

Totalt 

%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 

 
Tabell 2.9 
 Vilken blomma känne-

tecknar årets Tjejkväll? 

 

 

 

Totalt 

Fel svar ros 

Hur fick du reda på 

Tjejkvällen? 

Pappersinbjudan Antal 0 3 3 

%  0,0% 3,2% 2,6% 

Tidningsannons Antal 0 2 2 

%  0,0% 2,1% 1,7% 

WOM Antal 11 54 65 

%  50,0% 56,8% 55,6% 

Facebook Antal 2 11 13 

%  9,1% 11,6% 11,1% 

Instagram Antal 0 1 1 

%  0,0% 1,1% 0,9% 

Mejl Antal 1 11 12 

%  4,5% 11,6% 10,3% 

Webbsidan Antal 0 1 1 

%  0,0% 1,1% 0,9% 

GB live Antal 3 1 4 

%  13,6% 1,1% 3,4% 

Affisch Antal 0 3 3 

%  0,0% 3,2% 2,6% 

Utställare Antal 5 6 11 

%  22,7% 6,3% 9,4% 

Annan källa Antal 0 2 2 

%  0,0% 2,1% 1,7% 

 Totalt antal 22 95 117 

Totalt %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 2.10 
 När anmälde du ditt intresse  

att medverka? 

 

 

 

Totalt 

0-1 vecka 

innan eventet 

2-3 veckor 

innan 

eventet 

4-6 veckor 

innan eventet 

Hur fick du 

reda på 

Tjejkvällen? 

Pappersinbjudan Antal 0 3 0 3 

%  0,0% 4,3% 0,0% 2,0% 

Tidningsannons Antal 1 1 1 3 

% 2,3% 1,4% 2,7% 2,0% 

WOM Antal 25 36 20 81 

%  56,8% 51,4% 54,1% 53,6

% 

Facebook Antal 10 4 5 19 

%  22,7% 5,7% 13,5% 12,6

% 

Instagram Antal 1 0 0 1 

%  2,3% 0,0% 0,0% 0,7% 

Mejl Antal 3 6 8 17 

%  6,8% 8,6% 21,6% 11,3

% 

Webbsidan Antal 0 1 0 1 

%  0,0% 1,4% 0,0% 0,7% 

GB live Antal 0 4 0 4 

%  0,0% 5,7% 0,0% 2,6% 

Affisch Antal 1 2 1 4 

%  2,3% 2,9% 2,7% 2,6% 

Utställare Antal 2 11 1 14 

%  4,5% 15,7% 2,7% 9,3% 

Annan källa Antal 1 2 1 4 

%  2,3% 2,9% 2,7% 2,6% 

 Totalt 

Antal 

44 70 37 151 

Totalt 

%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 

 

56 

 



 

Intervjuguide 

 
1 Tjejkvällen 
a) Vad är syftet med eventet? Varför anordnas eventet? 
b) Vad är målet med det här eventet? Vad har tidigare års tjejkvällar uppnått? 
   (Ökad försäljning, bättre relation till varumärket, bygga relationer med kunder) 
c) Vad vill du att besökaren skall ta med sig ifrån det här eventet? 
d) Hur tror du besökarens medvetenhet och image av er påverkas av Tjejkvällen? 
 
2 Event 
a) Vad är ett event för dig? 
b) Hur viktigt är event för att skapa relationer med kunder tycker du? 
c) Vad tycker du ett lyckat event innehåller? 
d) Hur mycket tänker ni på att era event ska ha en röd tråd från inbjudan till  
    utsmyckning i lokalen? 
e) Hur arbetar ni med utvärdering/mättningar av era event? 
    Vad gör ni med de resultaten? 
f) Hur länge har ni jobbat med event på företaget? 
   Har ni sett tydlig skillnad från första eventet till de ni har idag? 
 
3 Projektledning/ Projektgrupp 
a) Vilka egenskaper tycker du att projektledare skall ha? 
b) Hur skulle du beskriva dig själv som projektledare? (Ledarstil, planering,  
    motivering, problemlösning) 
c) Hur styr du en projektgrupp? 
d) Hur delar du ut ansvarsroller i en projektgrupp? 
e) Hur fungerar arbetet med ett event emellan projektmötena? 
f) Varför ser projektgruppen ut som den gör inför tjejkvällen? Finns det en baktanke med   
    att alla tjejer ska vara med? 
 
4 Marknadsföring 
a) Hur anpassar ni marknadsföringen inför olika event? Val av kanaler, medium? 
b) Mäter ni på något sätt vilka kanaler som ger mest respons? 
 
5 Relationsbyggnad/Varumärket 
a) Vad gör ni för att era kunder skall komma tillbaks? Hur stor del har era event i detta? 
b) Varför har ni valt att satsa på event som Tjejkvällen och andra ”kvinnliga” affär i er bil-
hall? 
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Observationsguide Tjejkvällen 2013 

Utställarnas montrar. Vilka montrar stack ut vilka var det mycket rörelse runt under kvällen.  

Hur ser rörelsen ut i lokalen?  Finns det ett flöde? 

Programmet för kvällen, var det synligt för besökarna? Var det tydligt? Följdes det? 

Utsmyckning av lokalen. 

Var besökarna aktiva, testade de på saker? Aktiva runt scenen? Applåderade människor? Frå-
gade vid programpunkter? 

Hur såg bemötandet ut vid entrén?  

Hur synliga var GB:s personal i lokalerna?  

Hur såg människor ut när de lämnade lokalen?  
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