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Sammanfattning 
Relationsmarknadsföring och upplevelsebaserad marknadsföring i form av event är en 
kommunikationsform som används allt mer av företag. Butiksevent är en typ av event som 
hålls för att stärka varumärkesidentiteten genom att samla målgruppen i butiken och erbjuda 
unika upplevelser till kunden. Den här studien syftar till att ta fram en mall för butiksevent 
hos ett modeföretag för att skapa möjligheter att anordna event i fler butiker. Studien 
behandlar ett verkligt behov och har utförts i samarbete med modeföretaget Lindex. Lindex 
anordnar idag butiksevent i Sverige men vill utöka verksamheten till att inkludera fler länder. 
Därför krävs ett verktyg som kan användas av anställda för att planera event.  
 
Resultatet av studien är en mall som skapades med grund i presenterad litteratur och i 
förstudien samt i relation till uppsatta mål. Mallen är baserad på Project Breakdown Structure 
och för att exemplifiera dess olika delar användes Lindex planeringsprocess som modell. 
Mallen värderades genom en enkätundersökning som utforskade hur testpersonerna 
upplevde mallen i förhållande till målen. Undersökningen visade att mallen till hög grad 
uppfyller målen. Därmed kunde slutsatsen dras att det sätt mallen är utformat på är väl 
fungerande för att uppfylla syftet.  
 
 
  



   
  

 
 

Abstract 
Relationship marketing and experience-based marketing in the form of events is a type of 
communication that is increasingly used by companies. In-store events are a kind of event 
which is held to strengthen the brand identity by gathering the target group in the store and 
offer unique experiences to the customer. The purpose of this study is to produce a template 
for in-store events at a fashion company to create opportunities to organize more events. 
The study is based on a real need and was conducted in collaboration with the fashion brand 
Lindex. Today, Lindex organizes in-store events in Sweden and wants to extend the activity 
to include more countries. Therefore, a tool that employees can use to plan events is needed.  
 
The result of the study is a template that was created based on existing literature as well as 
the pre-study and in regard to the established objectives. The template is based on Project 
Breakdown Structure and the planning process at Lindex was used to exemplify its different 
parts. The template was evaluated though a survey which investigated how the test subjects 
experienced the template in relation to the objectives. The survey showed that the template 
meets the objectives to a great extent. Thus, it can be concluded that the way the template 
is designed is well functioning in fulfilling the purpose. 
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1. Inledning 
 
I dagens mediesamhälle blir mottagaren allt mer mättad av traditionell och digital 
marknadsföring. Företag behöver därför hitta alternativa sätt att nå ut till målgruppen och 
bygga varumärkesvärde (Zarantonello & Schmitt, 2013). Den traditionella 
marknadsföringsmixen som fokuserar på att värva nya kunder ersätts mer och mer med 
relationsmarknadsföring med fokus på långsiktiga relationer till den befintliga kundkretsen 
(Gummesson, 1994). Relationsmarknadsföring kan användas för att skapa värde för både 
kunden och företaget (Baran och Galka, 2013) genom att ge kunden personliga erbjudanden 
och kvalitativ service som kan leda till fler köp eller rekommendationer till närstående 
(Cristopher, Payne & Ballantyne, 2002).  
 
Eventmarknadsföring är en växande marknadsföringsform som ger högre avkastning än 
andra former och får allt större utrymme i företagens marknadsföringsstrategier (Sneath, 
Finney, & Close, 2005). Det är ett sätt för ett varumärke att samla sin målgrupp i tid och rum 
och kan vara en effektiv strategi för att skapa starka relationer (Grönkvist, 2000). 
Eventmarknadsföring möjliggör ett möte med kunden ansikte mot ansikte som få andra typer 
av marknadsföring erbjuder (Sneath, Finney, & Close, 2005). Det skapar ett forum för 
marknadsföring som inte störs av andra företags annonser och kommunikationsförsök 
(Targosz, 2018) och är ett sätt att låta kunden uppleva varumärket på ett nytt, direkt vis som 
lämnar envägs- och masskommunikation bakom sig (Zarantonello & Schmitt, 2013).  
 
Det finns olika typer av event som kan anordnas av ett företag som önskar att stärka 
relationen till sina kunder. Event i butik, eller butiksevent, är en aktivitet där målgruppen 
samlas i företagets butiker för att få inspiration och/eller handla. Butiksevent skapar enligt 
Leischnig, Schwertfeger och Geigenmueller (2010a) en unik shoppingupplevelse som, om 
eventet är lyckat, ger kunden positiva associationer till varumärket.  
 
Den här studien genomförs i samarbete med AB Lindex (hädanefter Lindex). Lindex är ett 
internationellt modeföretag med cirka 460 butiker samt e-handel världen över och ett 
dotterbolag till STOCKMANN Oyj Abp (Lindex, 2020). I utvalda Lindex-butiker i Sverige 
anordnas 2-3 event per kvartal med mål att stärka varumärket och öka försäljningen (se bilaga 
1). Lindex problem grundar sig i att planeringen av butiksevent i Sverige idag görs av en 
person på huvudkontoret som bygger processen på erfarenhet (se bilaga 1). Den 
konceptuella delen av eventet och dess innehåll planeras på huvudkontoret. De praktiska 
delarna i planeringen, så som beställning av mat och dryck eller utrustning, utförs av de 
enskilda butikerna efter direktiv från huvudkontoret. Lindex vill i framtiden kunna anordna 
event även i butiker i andra länder, där eventen följer samma upplägg som de tidigare utförda 
eventen i Sverige för att stärka varumärkesidentiteten. För att kunna öka antalet genomförda 
butiksevent krävs att fler medarbetare på huvudkontoret kan planera och utföra eventen. 
Erfarenheten av eventplanering varierar mellan medarbetarna och därför behövs en mall som 
de kan följa innan, under och efter butiksevent för att göra processen så enkel och tidseffektiv 
som möjligt. Studien kommer därför ta reda på och utgå ifrån vilka krav som ställs på en 
sådan mall. 
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1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att ta fram en mall för planering av event i butik. Mallen ska skapa 
möjligheter för fler av AB Lindex medarbetare att effektivt kunna planera och utföra 
butiksevent för kedjans kunder.  
 
För att precisera uppgiften och besvara syftet har följande forskningsfråga formulerats:  

• Hur kan en mall med riktlinjer för planering av butiksevent hos ett modeföretag 
utformas för att möjliggöra för fler anställda att arbeta med eventplanering på ett 
enkelt och effektivt sätt? 

 

1.2 Avgränsning  

För att ge studien ett tydligt exempel har den avgränsats till att endast undersöka 
eventplanering på Lindex. De undersökningar som gjorts har baserats på Lindex arbetssätt 
för att konkretisera innehållet och ge mallen ett tydligare syfte.  
 
Då studien syftar att ta fram en mall för planering av event kommer marknadsföring i stort 
endast beröras kortfattat för att ge studien kontext. Relationsmarknadsföring presenteras för 
att ge en förståelse för vikten av eventmarknadsföring men berörs inte vidare då studiens 
syfte inte är att undersöka hur Lindex kan använda sig av relationsmarknadsföring för att öka 
varumärkesvärdet.  
 
Studien berör butiksevent i olika länder vilket ger upphov för kulturella skillnader. Sådana har 
inte undersökts i arbetet eftersom mallen ska användas av medarbetare i Sverige och följa 
det upplägg som redan används vid butiksevent på Lindex.  
 

1.3 Centrala begrepp  

Mall – begreppet mall används återkommande i studien och syftar i det här fallet till ett 
hjälpmedel innehållande riktlinjer för eventplanering. Det är en modell som är utformad efter 
en typ av event och som sedan kan användas för att skapa andra, liknande, event.  
 
Effektivitet – i studien används begreppet effektivitet för att beskriva något som är anpassat 
för att ha god funktion och vara väl användbart i den tilltänka situationen.  
 
Enkelhet – någonting som är enkelt bedöms i den här studien som lätt att förstå och möjligt 
att använda oavsett förkunskap.  
 
Tydlighet – någonting som är tydligt bedöms i studien som åskådligt och lätt att följa.    
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2. Teoretisk ram 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som använts för att ge arbetet kontext 
och presentera de delar som är centrala för studien. Till att börja med berör kapitlet 
marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring för att belysa vikten av 
eventmarknadsföring och hur det påverkar det, av kunden, upplevda värdet. Därefter 
presenteras väsentliga delar inom eventmarknadsföring och eventplanering och till sist 
berörs projektplanering i stort.  
 

2.1 Marknadsföringsmixen  

Marknadsföringsmixen är ett begrepp som beskriver ett företags erbjudande till 
konsumenten. McCarthy (1960) definierar fyra delar (4Ps) som centrala i 
marknadsföringsmixen: produkt, plats, kampanj och pris (eng. product, place, promotion, 
price). Genom att hitta den bästa kombinationen av de fyra delarna kan ett företag skapa en 
produkt som lockar konsumenten. McCarthy (1960) betonar dock vikten av att hålla 
marknadsföringsmixen flexibel och justera den efter situationen på marknaden.  
 

2.2 Relationsmarknadsföring  

På senare år har kritik riktats mot marknadsföringsmixen och McCarthys 4Pn då den anses 
vara otillräcklig (Gummesson, 1994). Istället presenteras relationsmarknadsföring (RM) som 
essentiell för företag som vill behålla sina kunder (Gummesson, 1994). RM kan, enligt 
Christopher, Payne och Ballantyne (2002), ses som ett nygammalt koncept som länge använts 
av företag men som fick ett uppsving under 1990-talet. Likt marknadsföringsmixen är RM 
riktad mot konsumenten. Däremot riktar sig marknadsföringsmixen till förstagångskunden 
och att fånga intresset hos potentiella kunder medan RM är mer fokuserat på långsiktiga 
relationer (Grönroos, 1995). Genom att fokusera insatserna på utvalda kunder som kan skapa 
mer lönsamhet menar Christopher, Payne och Ballantyne (2002) att företag kan skapa mer 
effektiv marknadsföring. Gummesson (1994) förklarar att RM ser konsumenten och företaget 
som lika parter som kan dra nytta av varandra. Baran och Galka (2013) beskriver RM som ett 
sätt att skapa värde för kunden som sedan ger värde tillbaka till företaget genom att handla 
mer eller tipsa sina vänner och bekanta om produkten eller tjänsten. Förutom att handla mer 
och tipsa vänner beskriver Cristopher, Payne och Ballantyne (2002) att befintliga, nöjda, 
kunder handlar mer konsekvent, är villiga att betala mer och gör det svårare för konkurrenter 
att ta sig in på marknaden.  
 
Nordfält (2007) benämner två typer av RM: beteendestyrning och attitydstyrning. 
Beteendestyrning innebär att försäkra att kunden fortsätter handla hos företaget genom att 
erbjuda rabatter och bonussystem. När kunden känner att den får högre värde av att handla 
hos en viss kedja än en annan blir bytesbarriären högre. När det kommer till attitydstyrning 
förklarar Nordfält (2007) att personalen är central. Attitydstyrningens fokus är kundnöjdhet 
och personalen kan i högsta grad påverka kundens upplevelse och överträffa dess 
förväntningar på butiken. Genom RM menar också både Gummesson (1994) och Christopher, 
Payne och Ballantyne (2002) att marknadsföringsansvaret har utökats från att tidigare ligga 
på marknadsavdelningen till att nu innefatta hela företaget. Det grundas i tanken att alla i 
företaget arbetar med något som berör kunden.  
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2.2.1 Hantering av kundrelationer 

Customer Relationship Management (CRM) är ett samlingsbegrepp för de processer som 
används för att hantera och skapa långsiktiga kundrelationer och hör därför ihop med 
relationsmarknadsföring. I ett företags relationer inkluderas sådana med konsumenter, 
leverantörer, distributörer, m.fl. (Baran & Galka, 2013). För den här studiens syfte kommer 
endast CRM i förhållande till konsumenter beröras.  
 
CRM kan innebära att samla in och analysera data för att förstå varför konsumenten inte 
fullföljer ett köp eller ta reda på vilka kanaler som fungerar bäst för att nå en viss kundgrupp 
(Helgeson, 2017, Baran & Galka, 2013). Att samla in data om kunder är enligt Grönroos (1996) 
viktigt för att kunna ha mer direkt kontakt med kunden och visa att den är viktig för företaget. 
Baran & Galka (2013) menar att CRM gynnar både företaget och konsumenten genom att 
låta företaget lagra kunddata som sedan används för att ge konsumenten personliga 
erbjudanden. CRM kan vara speciellt viktigt i eventmarknadsföring för att lyckas möta 
kundernas behov och skapa värde (Wood, 2011). Det är också enligt Wood (2011) 
nödvändigt för att ta reda på vad kunden förväntar sig av eventet och därefter kunna 
kontrollera om förväntningarna nåddes. Höga förväntningar som inte nås kan leda till lägre 
deltagande på framtida event.   
 

2.3 Upplevelsebaserad marknadsföring 

Eventmarknadsföring (eller marknadsföring via evenemang) är en metod för marknadsföring 
som grundar sig i en upplevelse som målgruppen får ta del av. En fördel med 
eventmarknadsföring är enligt Grönkvist (2000) att gästerna själva valt att besöka eventet 
och därför har deras uppmärksamhet redan fångats. Det gör det lättare för varumärket att 
nå fram med sitt budskap. Andra positiva aspekter som presenteras av Grönkvist (2000) är 
att eventmarknadsföring kan främja långsiktiga relationer, ger varumärket möjlighet att 
använda olika typer av marknadsföring som når alla sinnen, och att aktiviteten har hög 
genomslagskraft.  
 

2.3.1 Upplevelsen 

Grönkvist (2000) presenterar mötet, budskapet och upplevelsen som viktiga delar i event där 
upplevelsen är den mest centrala. Att skapa en unik upplevelse låter varumärket synas i 
mängden. Hoyle (2002) menar att underhållning (eng. Entertainment), spänning (eng. 
Excitement) och företagsamhet (eng. Enterprise) är de mest betydelsefulla delarna. 
Företagsamheten beskriver Hoyle som viljan att investera och testa nya vägar i 
marknadsföringen. Underhållningsfaktor beskriver Hoyle (2002) som central eftersom vi i 
dagens samhälle har fri tillgång till underhållning i hemmet. Vi behöver inte längre gå ut för 
att se sport eller teater. Därför behöver underhållningsvärdet av event som marknadsföring 
vara stort för att slå igenom. Upplevelsen behöver vara mer värd än det du kan få hemma. 
Även spänning bidrar enligt Hoyle (2002) till upplevelsen och kan skapas både genom 
presentationen av ny information och genom oväntade händelser som t.ex. ett 
artistframträdande. Precis som Grönkvist (2000) och Hoyle (2002) understryker Allen (2002) 
vikten av att göra eventen till någonting unikt och speciellt. Det bör vara en aktivitet som inte 
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går att utföra själv och som möter och överträffar gästernas förväntningar. Belöningen gäster 
får ta del av genom att bli inbjudna till eventet är bara minnesvärd och värdefull för 
varumärkets image om den är speciell. Däremot är det också viktigt att inte lägga ribban för 
högt. Företaget måste ha råd och möjlighet att hålla samma standard på alla event för att 
undvika att göra gästen besviken i framtiden (Allen, 2002).  
 

2.3.2 Eventenergi 

Ett events energi påverkar hur lyckat det blir. Eventet måste planeras strategiskt och 
aktiviteterna läggas vid rätt tillfälle för att balansera energin (Allen, 2002). Ett sätt att påverka 
eventenergin är genom mingel. Gummesson (2008) menar att kund-till-kund interaktion (eng. 
Customer-to-customer interaction) är viktig för att den kan göra ett event lyckat eller förstöra 
upplevelsen för gästen och få den att undvika liknande event i framtiden. Ett vanligt scenario 
på event är att gäster står i små grupper och pratar utan att röra sig längre än till borden 
med dryck eller tilltugg och tillbaka. Ett sätt att undvika den dynamiken är enligt Allen (2002) 
att ha flera bord med olika typ av mat och dryck och att placera dem långt ifrån varandra. Ett 
sådant upplägg gör att gästerna måste röra sig runt i lokalen för att kunna prova allt som 
bjuds på. Det öppnar för mer rörelse och mingel (Allen, 2002) vilket kan öka den positiva 
inverkan av kund-till-kund interaktion.  
 

2.3.3 Butiksevent  

Butiksevent är aktiviteter som tar plats i ett företags butiker. Leischnig, Schwertfeger och 
Geigenmueller (2010a) rekommenderar att företag inkluderar butiksevent i sin 
marknadsföringsstrategi men betonar också vikten av att ha kundens uppfattning om eventet 
i åtanke. Butiksevent kan enligt Sands, Oppewal och Beverland (2014) antingen vara 
underhållnings- eller undervisningsorienterade. Valet av fokus för eventet menar Sands, 
Oppewal och Beverland (2014) bör göras med utgångspunkt i vilken typ av kund som ska 
lockas. Är kunden uppgiftsorienterad i sitt shoppingbeteende är ett undervisningsorienterat 
event att föredra, medan en nöjesorienterad kund får bättre associationer till varumärket av 
ett underhållningsorienterat event. Sands, Oppewal och Beverland (2014) diskuterar också 
problemet med att olika typer av kunder troligtvis kommer att vistas på samma event. I en 
sådan situation rekommenderar de att eventet planeras för att innehålla både underhållning- 
och utbildningsorienterade aktiviteter där kunden ges möjlighet att välja vilka aktiviteter den 
deltar i. Ett events uppfinningsrikedom och hur väl det passar varumärkets image är också 
viktiga delar som påverkar kundens uppfattning om eventet och vilka associationer eventet 
skapar i dess medvetande (Leischnig, Schwertfeger och Geigenmueller, 2010b).  
 

2.4 Eventplanering 

Eventplanering bör göras i tre faser: Förarbete, detaljplanering och efterarbete (Dowson & 
Bassett, 2018). Förarbetet innehåller mer abstrakt planering såsom konceptgenerering, 
budgetering, och målformulering. Detaljplaneringen innefattar logistiken kring eventet 
såsom körschema, kostnadskalkyl samt val av plats och leverantörer. Under efterarbetet 
utvärderas eventet i sin helhet. Utvärdering av de olika stegen i eventplaneringsprocessen 
bör också göras löpande under arbetets gång eftersom varje steg i processen påverkar det 
nästkommande (Dowson & Bassett, 2018). 
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2.4.1 Förarbete 

Grunden i strategisk eventplanering ligger enligt Allen (2002) i syfte, handling och 
förutsägbart svar. Syftet med eventet måste formuleras innan man kan komma fram till vilken 
handling som krävs och vad den förutses ger för resultat. Även Grönkvist (2000) menar att 
det ska finnas ett tydligt syfte och mål med aktiviteten för att den ska vara effektiv och att 
det viktigaste i arbetet med eventmarknadsföring är att formulera målet med 
marknadsföringen. Vem ska nås och vad ska hända efteråt? Allen (2002) beskriver två olika 
typer av mål; interna och externa. De interna målen är villkoren för eventet. Avsikt (t.ex. 
produktlansering, försäljning eller teambuilding) och budget är grundläggande delar som 
bestämmer hur eventet ska utformas. Även målgruppen är viktig att bestämma eftersom den 
påverkar vilken typ av aktivitet som bör planeras samt hur gruppdynamiken kommer vara. 
Vilken målgrupp eventet riktar sig till beror på vad för resurser som finns och vad målet med 
aktiviteten är. Det kan planeras för en liten grupp utvalda gäster eller vara en stor, öppen 
tillställning (Grönkvist, 2000). Externa mål är kundens dolda önskemål om hur eventet ska 
vara. Det är betydelsefullt att ta reda på dessa för att kunden annars kan avslå förslaget för 
att den saknar något. Genom att titta på tidigare event som kunden utfört kan man hitta 
mönster och komma fram till vad de dolda önskemålen är (Allen, 2002).  
 

2.4.2 Detaljplanering  

I detaljplaneringen sker den största delen av arbetet inför ett event. Här behöver flera olika 
faktorer övervägas. Till att börja med är det viktigt att ha i åtanke hur väl eventet och 
aktiviteterna under det passar företagets värderingar och image. Om dessa delar inte 
stämmer överens kan gäster lätt bli fundersamma kring poängen med aktiviteten (Dowson & 
Bassett, 2018). Som tidigare nämnt är målgruppen en betydelsefull faktor i planeringen av 
event. Körschemat och de aktiviteter som ska ingå i eventet bör enligt Dowson och Bassett 
(2018) planeras utefter vad man vet att målgruppen attraheras av. När det kommer till budget 
gäller det att inte glömma att räkna med dolda utgifter som moms, städavgift eller personal 
utöver ordinarie styrka. Hur pengarna används kommer märkas på eventet och att få bra 
erbjudanden på mat och dryck eller underhållning kan göra stor skillnad, menar Dowson och 
Bassett (2018). Vidare belyser de att om företaget har en uttalad policy kring socialt ansvar 
eller hållbarhet behöver eventet också spegla den.  
 

2.4.3 Efterarbete 

Utvärdering av event bör göras för att ta reda på till vilken grad eventet uppfyllde syftet och 
målet. Utvärderingen kan göras både på gästernas och arrangörens upplevelse. Ju tidigare 
utvärderingen görs efter eventet desto bättre, och det spelar mindre roll hur utförlig den är 
så länge den görs (Dowson & Bassett, 2018). Tre frågor att använda i utvärderingen är 1. Vad 
fungerade bra? Och hur kan vi göra det bättre?, 2. Vad fungerade inte bra? Och vad kan vi 
lära oss från det? och 3. Vilka frågor, idéer och problem orsakar detta? Och hur kan de 
utvecklas? Den andra delen av varje fråga är den viktiga eftersom den svarar på hur framtida 
event kan göras bättre (Dowson & Bassett, 2018). Den vanligaste utvärderingsmetoden för 
event är enkäter, antingen en som besvaras av gäster och personal direkt efter eventet, eller 
en som skickas ut via mail vid ett senare tillfälle. Enkäter kan även, som beskrivet av Goldblatt 
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(2005) skickas ut både innan och efter eventet för att skapa en bild av vad gästerna 
förväntade sig av eventet utifrån marknadsföringen, jämfört med hur de sedan upplevde det. 
Det går också att använda sig av en observatör, en person som är utbildad inom observation 
och är med under eventet för att sedan kunna ge sina kommentarer (Goldblatt, 2005).  
 

2.5 Projektplanering  

När kraven på snabb tillväxt inom alla delar av försäljning och företagande blir allt högre 
(Lindsay, 2012) krävs ny, snabbare planering av marknadsföring. Effektivitet är 
grundläggande, så även när det gäller eventplanering. Effektiviteten i ett projekt kan öka 
genom användningen av mallar (Jensen & Szulanski, 2007). En studie av Milosevic, Inman och 
Ozbay (2001) indikerar att högre standardisering av projektsystem ökar effektiviteten i 
projekt. Genom att ta fram mallar och standarder kan ett företag enklare sprida kunskap 
inom organisationen. Det ger också möjlighet att utvärdera processerna och få värdefulla 
insikter i vad som fungerar bra eller mindre bra och därmed behöver förändras (Goldblatt, 
2005). Ett system för eventplanering effektiviserar processen genom att låta anställda och 
andra som har del i eventet komma in i arbetet snabbare och tar bort en del av 
upplärningsperioden (Goldblatt, 2005). Användningen av mallar och ramverk i 
eventplanering är förutom för effektiviteten värdefull för att det låter planeraren minska sina 
egna åsikters påverkan på eventet. Däremot kan användningen av en mall också innebära att 
möjligheterna för lokal anpassning minskar (Jensen & Szulanski, 2007). 
 

2.5.1 Project Breakdown Structure  

Project Breakdown Structure (PBS), också kallat Work Breakdown Structure (WBS), är en 
teknik som kan användas i eventplanering för att tydliggöra vilka delar som ingår i 
planeringen (Goldblatt, 2005). Det ger enligt Devi och Reddy (2012) en mer hanterbar 
översikt som kan göras visuell och öppnar för att utföra uppgifter parallellt. Varje uppgift som 
ska utföras inför eventet skrivs ner och ges en deadline samt tillgängliga resurser. 
Uppgifterna delas därefter in i deluppgifter som får ett bestämt tidsspann och en ansvarig 
person. Devi och Reddy (2012) belyser att PBS/WBS inte är ett schema för projektet utan 
endast en översikt över projektet och dess delar.  
 

2.5.2 Critical Path Analysis  

Eventplaneringen innehåller enligt Goldblatt (2005) två typer av uppgifter; de som är 
självständiga och de som är beroende av varandra. Uppgifter som är beroende av varandra 
kräver mer noggrann planering av vad som ska göras i vilken ordning. För att planera och 
analysera uppgifter som är beroende av varandra kan Critical Path Analysis (CPA) användas. 
Knox (2011) beskriver CPA som ett sätt att planera utifrån hur lång tid och hur mycket resurser 
en viss del av ett projekt tar. Enligt Robinson och Richards (2009) påbörjas processen med 
CPA genom att en karta ritas upp som förklarar hur och vilka delar i projektet som är 
beroende av varandra. Sedan markeras de uppgifter som är kritiska för genomförandet – den 
kritiska kedjan. Till sist beskriver Robinson och Richards (2009) vikten av att lägga in buffertar 
i planeringen. CPA hjälper enligt Knox (2011) projektledaren att se vilka delar som påverkar 
deadlinen om de inte genomförs i tid.  
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2.5.3 Baklängesplanering 

I eventplanering där deadlinen vanligtvis inte kan flyttas menar Knox (2011) att CPA kan 
användas för att planera baklänges med utgång i eventdatumet och räkna ut hur lång tid 
planeringen av eventet kommer ta. Även Andersson (2015) beskriver baklängesplanering 
som ett alternativ som gör att engagemanget kan höjas för de uppgifter som ligger längre 
fram i tiden. Genom att börja med de uppgifter som ligger längst fram i tiden minskar risken 
att planeraren lägger för mycket fokus på det som ska göras först och sedan skjuter upp 
resten av planeringen.  
 

2.6 Färg som hjälpmedel  

Färg är ett visuellt hjälpmedel som kan vara värdefullt för att öka förståelsen för något. Enligt 
Silva, Santos och Madeira (2011) är en grafisk illustration med hjälp av färg viktigt för att 
förmedla information. Nominell färgkodning används enligt MacDonald (1999) för att åtskilja 
olika delar i ett system utan att indikera att delarna har olika värde eller prioritet. Vid val av 
färg till delarna krävs att man har i åtanke den mänskliga faktorn. MacDonald (1999) belyser 
att användaren måste kunna skilja färgerna åt samt minnas vad varje färg betyder. Därför 
menar MacDonald (1999) att antalet färger i ett system bör vara som mest fem till sju stycken. 
Enligt Stone (2006) kan en färgskala som graderas från ljus till mörk visa på en koppling 
mellan de olika delarna, t.ex. att de efterföljer varandra i tid. Silva, Santos och Madeira (2011) 
betonar däremot vikten av rätt färgval för situationen då fel val istället kan öka förvirringen 
och få användaren att fokusera på färgens betydelse istället för innehållet. Vid val av färg på 
text menar MacDonald (1999) att läsbarhet är den viktigaste faktorn att ha i åtanke. 
Kontrasten mellan färgerna är enligt MacDonald (1999) grundläggande för läsbarheten och 
där läsbarheten är speciellt viktig bör antingen texten eller bakgrunden ges färg, inte båda. 
 

2.7 Analysmodell 

Den analysmodell som används i studien för att besvara syftet presenteras i figur 1. Teorier 
kring marknadsföringsmixen (se 2.1) och relationsmarknadsföring (se 2.2) beskriver hur det 
blivit allt viktigare för företag att arbeta för att behålla befintliga kunder än att locka nya. 
Relationsmarknadsföring ger ett ökat värde, både för kunden och företaget, och hantering 
av kundrelationer (se 2.2.1) är viktigt för att få insikt om vad kunden attraheras av. Dessa 
teorier leder tillsammans in till upplevelsebaserad marknadsföring (se 2.3) som en form av 
relationsmarknadsföring. Upplevelsebaserad marknadsföring handlar om att, genom event, 
erbjuda kunden något nytt som den inte kan få någon annanstans. Det talar om vilka delar 
som bör ingå i event i allmänhet och butiksevent i synnerhet för att skapa en så positiv 
upplevelse som möjligt och därigenom ge kunden positiva associationer till varumärket. Vad 
som bör inkluderas i event påverkar följaktligen planeringen. Eventplanering (se 2.4) 
innehåller en mängd olika uppgifter som kan delas in i förarbete (se 2.4.1), detaljplanering 
(se 2.4.2) och efterarbete (se 2.4.3). Det finns många olika metoder för projektplanering (se 
2.5) som kan användas vid planering av event för att ge ytterligare struktur. För att undersöka 
vilken form mallen bör ta och därigenom besvara syftet analyseras eventplanering i relation 
till projektplanering. Till sist inkluderas färgteori (se 2.6) för att bidra till den estetiska 
utformningen av mallen och förklara på vilket sätt färg kan användas för att förtydliga 
indelningen av uppgifter.  
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Figur 1. Analysmodell 
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3. Metod 
Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ förstudie som syftade till att ta reda på hur 
eventplanering genomförs på Lindex idag samt vilka krav som ställs på mallen studien syftar 
att framställa. Därefter följde en designprocess där analys av resultaten i förstudien samt den 
insamlade teorin låg till grund för utformningen av tre koncept för planeringsmallen. 
Koncepten värderades med en värderingsmatris och resultatet av värderingen ledde till val 
av koncept. Konceptet utfördes sedan i sin helhet. Till sist värderades mallen och resultatet 
analyserades i relation till målformuleringen och litteraturen för att nå en slutsats och ett svar 
på forskningsfrågan.  
 

3.1 Förstudie 

Förstudien gjordes för att ge en överblick över vad som är bristande i den befintliga 
planeringsprocessen och utförandet av event och vad som behöver inkluderas i mallen. Den 
utgjordes av en nulägesanalys i två steg, det första steget var en intervju med en 
eventplanerare på Lindex och det andra steget var intervjuer med två butikschefer på Lindex.  
 

3.1.1 Nulägesanalys 

En semistrukturerad intervju genomfördes på telefon med den person som idag är ansvarig 
för planeringen av event på Lindex (bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer är passande vid 
kvalitativa studier då de ger möjlighet till mer djupgående svar och följdfrågor. Det ger också 
respondenten möjligheten att svara med egna ord vilket ger forskaren bästa möjliga chans 
att förstå individens tankar och erfarenheter (Magnusson & Marecek, 2015). Inför intervjun 
skickades frågorna via mail och svarades även på via mail för att få en grundförståelse för 
situationen och låta telefonintervjun fokusera på de svar som ansågs vara bristande i mailet. 
Frågorna som ställdes utformades för att ta reda på hur planeringsprocessen ser ut idag och 
vad för krav som ställs på den nya mallen. Intervjun spelades efter godkännande från 
intervjupersonen in och anteckningar fördes under tiden. Eftersom frågorna besvarades i två 
omgångar gjordes en sammanställning (bilaga 1) av svaren som sedan sammanfattades. Jag 
har även fått ta del av dokument som skapats för att informera butikerna om vad ett specifikt 
event går ut på och ska innehålla (Renman, 2020a, 2020b, 2020c). De har använts för att få 
en ytterligare förståelse för vad som ingår i eventen och hur planeringsprocessen ser ut.  
 
Som en andra del i nulägesanalysen gjordes semistrukturerade intervjuer via mail (bilaga 2) 
med två butikschefer på Lindex som tidigare arbetat med det informationsmaterial som 
nämns ovan. Detta för att få med användarperspektivet och ytterligare förståelse för hur 
planeringen av butiksevent genomförs. Dessutom gav intervjuerna möjligheten att utvärdera 
den nuvarande processen genom att butikscheferna fick svara på huruvida de är nöjda med 
planeringen som den går till idag eller om de skulle vilja ändra på något. De butikschefer 
som kontaktades valdes ut av eventplaneraren på huvudkontoret eftersom det är i deras 
butiker som flest lyckade butiksevent hålls. Mailkontakt var den kontaktform som önskades 
av butikscheferna då det gav dem möjlighet att själva styra tiden. Eftersom även mail ger 
möjlighet till följdfrågor fanns det ingen anledning att välja en annan form. Initialt planerades 
tre intervjuer med butikschefer för att minimera risken för motstridiga svar, men på grund av 
rådande omständigheter kring Covid-19 kunde den tredje intervjun inte genomföras.  
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3.2 Designarbete 

Nedan beskrivs arbetsprocessen som använts för att ta fram mallen. Processen innehöll fyra 
steg: målformulering, utformning av koncept, värdering av koncept och utformning av mall. 
I utformningen har litteraturen i den teoretiska ramen använts enligt den process som 
beskrivs i analysmodellen (se 2.7).  
 

3.2.1 Målformulering 

För att senare kunna värdera arbetet och den färdiga produkten har mål för mallen 
formulerats. Enligt Kroll, Condoor och Jansson (2001) är det viktigt att vid utvecklandet av 
en produkt identifiera de mål och krav som ställs på produkten. I det här fallet specificerar 
målen de krav som ställs på mallen i form av dess egenskaper och hur den ska användas. 
Kroll, Condoor och Jansson (2001) menar också att designern först måste tolka de krav 
beställaren uttryckt att produkten ska uppfylla för att kunna uppfylla de djupare målen med 
produkten. Målformuleringen gjordes därför med hjälp av svaren från nulägesanalysen som 
genomfördes i förstudien för att få en djupare förståelse för de krav som ställs på mallen.  
 

3.2.2 Utformning av koncept 

Utformningen av koncept gjordes med grund i den presenterade litteraturen kring mallar 
och standardisering av projekt. Detta för att utforska olika typer av projektplanering och olika 
alternativ på vilka mallen kan grundas. Tre koncept togs fram och baserades på varsin 
projektplaneringsform. Exempel på koncepten i form av prototyper togs fram för att 
konkretisera och tydligare visa funktionaliteten i de olika koncepten samt kunna utvärdera 
användbarheten (Elsen, Häggman, Honda & Yang, 2013). Exemplen gjordes generiska, utan 
att spegla ett specifikt event, för att ge möjlighet att hitta det alternativ som fungerar bäst 
för olika typer av butiksevent.  
 

3.2.3 Värdering av koncept  

Koncepten värderades med hjälp av en värderingsmatris. Värderingsmatriser kan enligt 
Arvola (2014) användas för att utvärdera koncept och därefter välja ett att gå vidare med i 
arbetet. De framtagna koncepten värderades mot de uppsatta målen för projektet och ett 
av koncepten användes som utgångspunkt i matrisen. Baserat på utgångspunkten 
värderades sedan de andra koncepten som likvärdiga, bättre eller sämre och ges då en nolla, 
ett plus eller ett minus på den punkten. Till sist sammanställdes matrisen genom att räkna ut 
summan av varje koncepts plus och minus. Det är enligt Arvola viktigt att fundera över 
resultatet och inte välja ett koncept endast baserat på summan. Man måste också fundera 
på vilka kriterier som väger tyngst och om det går att förändra ett koncept på något vis för 
att kunna ta bort ett minus. Det är vanligt att resultatet blir ett nytt koncept som är en 
kombination av de som värderades. För att tydliggöra vilka kriterier som vägde tyngst i 
värderingen gavs de olika värden från 1-3. Arvola menar också att det är viktigt att koncepten 
skiljer sig väsentligt åt för att värderingsmatrisen ska fungera.  
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3.2.4 Utformning av mall  

Utformningen av mallen gjordes efter val av koncept med grund i förstudien och den 
teoretiska ramen samt med hänsyn till målen som formulerats i designarbetets första del. För 
att knyta an till Lindex och den arbetsprocess som används idag användes samma dokument 
som i förstudien (se 3.1.1). Mallen utformades i Adobe InDesign och teorier kring färg (se 
2.6) användes för att ta välgrundade designbeslut när det gäller mallens estetiska utformning.  
 

3.3 Värdering av mall 

En värdering av den färdiga mallen utfördes för att granska om målen nåtts. Värderingen 
gjordes i form av kvantitativ datainsamling genom en Google-enkät (bilaga 4) som delades 
på Facebook för att öka spridningen och nå fler respondenter. Svar på enkäten togs emot i 
fem dagar och antalet respondenter var 15st. 10 av respondenterna arbetade eller studerade 
inom ämnet marknadsföring och kommunikation. Resterande 5 respondenter arbetade eller 
studerade inom ämnena internationella relationer, restaurang, service, mjukvaruteknik och 
dagligvaruhandel. 9 respondenter hade erfarenhet av eventplanering i någon form varav 5 
ansåg sig ha medelhög erfarenhet och resterande 4 låg erfarenhet. Ingen av de svarande 
ansåg sig ha stor erfarenhet av eventplanering. Initialt var avsikten att testa och utvärdera 
mallen med hjälp av de medarbetare på Lindex som senare ska använda den. Detta 
tillvägagångssätt gick inte att genomföra på grund av rådande omständigheter kring Covid-
19.  
 
Frågorna som ställdes i enkäten baserades på målformuleringen. För att en enkät ska fungera 
på bästa sätt krävs att frågorna ställs på rätt sätt. De ska enligt Phillips, Phillips och Aaron 
(2013) tillföra den typ av data som behövs. Phillips, Phillips och Aaron menar att för att frågan 
ska ge den typ av data som behövs får den endast ha en betydelse. Enkätfrågor som 
innehåller flera variabler (t.ex. tydlig och enkel) i samma fråga ger tvetydliga svar eftersom 
det inte går att veta vilken av variablerna svaret gäller. Vidare förklarar Phillips, Phillips och 
Aaron att enkätfrågor måste vara tydliga så att respondenten förstår, vara frågor 
respondenten vet svaret på, kan sätta ord på och är villig att svara på. För att minska risken 
för att respondenten inte kan utforma sitt svar så att det är mätbart föreslår Phillips, Phillips 
och Aaron att skalor kan användas. För att öka respondentens vilja att svara på frågan kan 
det vara nödvändigt att inkludera en förklaring till varför frågan är viktig för studien.  
 
Det sista steget i värderingen är att analysera resultatet av enkätundersökningen. Detta för 
att kunna dra en välgrundad slutsats och besvara forskningsfrågan på ett underbyggt och 
konkret vis. Svaren på undersökningen (se 3.3) analyserades i relation till målformuleringen 
för att kunna dra en välgrundad slutsats kring mallens funktion och vad som eventuellt 
behöver ändras för att förbättra mallen.  
 

3.4 Forskningsetik  

I enlighet med god forskningssed informerades alla deltagare i intervjuer och 
enkätundersökning om anledningen till studien, vad insamlad data kommer användas till och 
vem som kommer ta del av den samt påmindes om rätten att dra sig ur undersökningen när 
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som helst. Samtycke kring inspelning av samtalen samlades in innan dess början 
(ICC/ESOMAR, 2016).  
 

3.5 Validitet och reliabilitet  

För att öka studiens validitet och reliabilitet har, förutom åtgärderna i 3.4, triangulering 

använts till den grad det är möjligt. Triangulering kan uppnås genom att undersöka ett 
problem från olika perspektiv genom att använda olika typer av datainsamling och källor 
(Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008). Utöver triangulering kan validiteten ökas genom att tydligt 
förklara hur studien genomförts för att ge andra möjligheten att testa validiteten genom att 
utföra studien igen (Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008).   
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4. Genomförande 
 

4.1 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen ska ge en bild av hur planeringsprocessen för butiksevent på Lindex ser ut 
idag (se 3.1.1). En intervjumall (bilaga 1) har använts i undersökningen och besvarats genom 
mailkontakt och telefonsamtal med en eventplanerare på Lindex1,2. Kompletterande 
information har erhållits genom mailkontakt med marknadschefen på Lindex3. Utöver 
telefonintervjun och mailkontakt med huvudkontoret har intervjuer genomförts på mail med 
två butikschefer4,5. Till dessa användes intervjumallen i bilaga 2. Till sist har den information 
som delas med butikerna (Renman, 2020) använts för att skapa ytterligare förståelse för 
planeringsprocessen.  
 
I dagsläget arbetar en person på Lindex med planering av butiksevent i Sverige (se bilaga 1). 
Eventen schemaläggs kvartalsvis med grund i företagets övergripande marknadsplan. 
Därefter bestäms vilka butiker som ska arrangera eventen. Vanligtvis hålls två till tre event 
per kvartal. Innehållet i eventen varierar beroende på typ men det bjuds alltid på något att 
äta eller dricka och eventens besökare får någon form av rabatt. Storleken på eventen 
varierar från 20 till 300 besökare och pågår oftast i två till tre timmar. Den huvudsakliga 
målgruppen är medlemmar i Lindex kundklubb More at Lindex. De olika typerna av event har 
olika mål och syfte men generellt är alla event antingen varumärkesbyggande eller säljande. 
Det finns idag en checklista för event som inte används eftersom endast en person planerar 
eventen och då bygger besluten på erfarenhet.  
 
Butikerna har begränsad frihet i eventplaneringsprocessen. De beställer maten och bokar all 
utrustning som används under eventet, men innehållet bestäms av planeraren på 
huvudkontoret för att säkerställa att alla butiker får samma information och att eventet 
faktiskt genomförs. Informationen skickas till butikerna i form av PowerPoint-presentationer 
som innehåller checklistor med vad som ska göras inför eventet och ett körschema för 
eventdagen, samt information om vad som ska hända under eventet, t.ex. en presentation 
av den senaste kollektionen eller tips och råd kring hur man bygger en hållbar garderob 
(Renman, 2020). Även inbjudan till kunder skickas från huvudkontoret.  
 
Butikscheferna är överlag nöjda med planeringsprocessen som den fungerar idag (se bilaga 
2). De anser att de får den information de behöver och har lagom mycket frihet när det 
kommer till utförande. Förberedelserna för eventen kräver ganska mycket tid, det innefattar 
bland annat beställning av mat och dryck, val av plagg till en eventuell presentation och 
strykning av plaggen. Butikscheferna belyser dock att förberedelserna kräver olika mycket 
resurser beroende på typ av event och dess storlek. Till sist berättar butikscheferna om 
utvärderingen av event. I dagsläget görs utvärderingen i butik samt tillsammans med 

                                                
1 Eventplanerare på AB Lindex, mailkontakt den 13 mars 2020.  
2 Eventplanerare på AB Lindex, telefonsamtal den 16 mars 2020. 
3 Marknadschef på AB Lindex, mailkontakt den 3-18 mars 2020. 
4 Store Manager 094, butikschef Lindex Borås, mailkontakt den 9 april 2020. 
5 Store Manager 020, butikschef Lindex Växjö, mailkontakt den 15 april 2020.  



   
  

 
 
 

15 

marknadsansvarig och regionchef. Det finns inga riktlinjer för hur utvärderingen ska gå till 
men butikscheferna förklarar att de brukar prata igenom hur eventet gått och vad som kunde 
gjorts bättre. Dessutom tittar de på respons från eventets gäster och försäljningssiffror.  
 

4.2 Målformulering  

Uppdraget är att ta fram en mall med riktlinjer för planering av butiksevent med målet att 
den ska kunna användas av anställda på Lindex för att planera event i olika länder. Mallen 
ska kunna användas av medarbetare med varierande erfarenhet av eventplanering. Därför 
behöver den vara enkel, tydlig och detaljerad samt innehålla information om vad som ska 
göras inför, under och efter butiksevent. För att minimera resurser ska mallen främja 
tidseffektivitet. Marknadsföring av event sker enligt Lindex manér och ska inte inkluderas i 
mallen. 
 

4.3 Utformning av koncept 

Baserat på litteraturen i kapitel 2 har tre koncept tagits fram som alternativ för hur 
planeringsmallen kan utformas. För att exemplifiera har figurer tagits fram som visar hur 
koncepten fungerar och hur en mall skulle kunna vara uppbyggd. Den slutgiltiga mallen bör 
innehålla mer detaljerade uppgifter och mer omfattande figurer som går att dela in i 
sektioner baserat på förarbete, detaljplanering och efterarbete enligt 2.4.  
 

4.3.1 Koncept 1 – Project Breakdown Structure  

Det första konceptet baseras på Project Breakdown Structure (se 2.5.1) och bygger på en 
visualisering av projektet genom uppdelning av uppgifter (figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Exempel på Koncept 1 – Project Breakdown Structure  
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Genom att fylla i eventets olika delar samt bestämma deadlines för varje del kan planeraren 
skapa sig en tydlig överblick som sedan följs genom resten av projektet. Det är också enkelt 
att visualisera vem som utför vilken uppgift och vilka delar som är beroende av varandra. 
Indelningen av uppgifter bygger på planerarens egna preferenser och öppnar därmed för 
individualisering av processen. Däremot genererar konceptet inget schema som kan följas 
genom eventplaneringen utan ställer krav på planeraren att själv se till så alla delar blir gjorda 
i tid.  
 

4.3.2 Koncept 2 – Critical Path Analysis  

Det andra konceptet baseras på Critical Path Analysis (se 2.5.2) och bygger även den på en 
visualisering av projektet som visar vilka delar som måste göras innan det är möjligt att gå 
vidare till nästa uppgift (figur 3). Det visar också vilka delar som är mest kritiska i arbetet (figur 
4).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Exempel på Koncept 2 – Critical Path Analysis steg 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Exempel på Koncept 2 – Critical Path Analysis steg 2 

 
Vid Critical Path Analysis görs först en karta som visar alla uppgifter och hur de är länkade till 
varandra (figur 3). Sedan markeras de uppgifter som är kritiska för genomförandet (figur 4). 
Även vid Critical Path Analysis kan varje uppgift ges en ansvarig person och en deadline. Här 
är det ännu mer tydligt vilka delar som är beroende av varandra och om någon deluppgift 
påverkar fler uppgifter. Det går dessutom att se hur varje individuell del påverkar resten av 
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projektet genom att flödet av uppgifter ges ett format som liknar en tidslinje. Vid 
eventplanering ger det planeraren en klar bild av vilka konsekvenser det kan få om någon 
uppgift inte genomförs i tid.  
 

4.3.3 Koncept 3 – Baklängesplanering  

Det tredje och sista konceptet baseras på baklängesplanering (se 2.5.3) och bygger på en 
omvänd variant av Critical Path Analysis (figur 5).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exempel på Koncept 3 – Baklängesplanering  

 
Eftersom event har fasta deadlines krävs det att varje del görs i tid, framförallt de delar som 
är beroende av varandra. Att först planera de sista delarna i arbetet låter planeraren utgå 
från vad som krävs för att genomföra dessa och minskar risken för att inte hinna klart i tid. 
Baklängesplanering kan också vara ett sätt att undvika ofärdiga planeringar. Genom att 
planera de uppgifter som ligger längst fram i tiden först kommer planeraren vara mer 
motiverad att slutföra planeringen eftersom den annars inte vet hur den ska komma igång 
med arbetet.  
 

4.4 Värdering av koncept  

En värderingsmatris (tabell 1) användes för att jämföra styrkor och svagheter hos de olika 
koncepten. Parametrarna som användes baserades på målformuleringen (se 4.2). Eftersom 
de olika parametrarna var av olika vikt gavs de en ranking från 1-3 där 3 markerar de 
parametrar som väger tyngst, nämligen tydlighet, detaljrikedom och tid. Dessa parametrar 
är speciellt viktiga eftersom de bedöms som centrala i målformuleringen. Koncept 1 
användes som utgångspunkt i matrisen.  
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 Vikt Koncept 1 
PBS 

Koncept 2 
CPA 

Koncept 3 
Baklänges 

Tydlighet 3 0 - - 
Antal moment 2 0 - - 
Enkel att följa 2 0 - 0 
Detaljrikedom 3 0 + + 
Överblick 1 0 - - 
Risk för att inte slutföra 1 0 0 + 
Tid 3 0 - - 
Summa  0 -4 -2 

 

Tabell 1. Värderingsmatris  

 
Valet av koncept gjordes baserat på värderingsmatrisen (tabell 1). Resultatet av värderingen 
visar att koncept 1 – Project Breakdown Structure är det bästa alternativet. Däremot saknar 
konceptet detaljrikedom jämfört med de andra koncepten vilket är en av de viktigaste 
parametrarna. Därför krävs det att koncept 1 kompletteras med fler detaljer om varje del i 
planeringen.  
 

4.5 Utformning av mall  

Mallen (bilaga 3) utformades baserat på koncept 1 som en PBS med korta förklaringar till 
varje uppgift. Grunden i mallen bygger på Dowson och Bassets (2018) teorier kring förarbete, 
detaljplanering och efterarbete (se 2.4) samt Sands, Oppewal och Beverlands (2014) teorier 
om butiksevent (se 2.3.3). Som komplement har förklarande texter skrivits för att göra mallen 
mer detaljrik och därmed uppfylla fler av målen (se 4.4). Förklaringarna baseras på Lindex 
planeringsprocess för att ge dem konkret innehåll. Eftersom det i nulägesanalysen inte 
framkom någon önskan från butikscheferna att ändra processen (se 4.1) baserades texterna 
på den befintliga planeringsprocessen på Lindex. Mallen består av en figur som baseras på 
PBS och visar hur de olika arbetsuppgifterna hör ihop. Därefter följer förklaringar för de olika 
uppgifterna sorterade efter förarbete, detaljplanering och efterarbete.  
 
Färger (se 2.6) användes för att visa på flödet i mallen. Endast tre nyanser av blått valdes för 
att öka möjligheten för användaren att minnas deras betydelse. Nyanserna anses ha 
tillräckligt olika nyans för att särskiljas och främja läsbarhet samtidigt som de visar sambandet 
mellan de olika delarna. Genom att låta färgerna gå från ljus till mörk ton ger det användaren 
en indikation på i vilken ordning arbetet bör ske. Färgerna användes dessutom för att koppla 
samman de olika uppgifterna i överblicken med dess förklaringar genom att låta samma färg 
återkomma i uppgiften som i ramen runt den förklarande texten. Mallens olika delar och 
varför de är viktiga för planeringen beskrivs nedan.  
 

4.5.1 Syfte & mål 

Syftet för butiksevent på Lindex är antingen säljande eller varumärkesbyggande (se 4.1) och 
bestämmer vilka aktiviteter det ska innehålla (se 2.4.1). För butiksevent kan antingen 
undervisnings- eller nöjesorienterade aktiviteter planeras och de olika typerna tilltalar olika 
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kunder (se 2.3.3). Vissa kunder vill lära sig något av aktiviteten medan andra vill bli 
underhållna. För att förbättra alla olika kunders varumärkesattityd bör alltså aktiviteterna 
under butiksevent planeras så att de innehåller inslag av både undervisning och nöje. Det är 
också viktigt att ha i åtanke hur väl aktiviteterna passar varumärkets image (se 2.3.2) eftersom 
detta påverkar hur kunden uppfattar varumärket i stort. Dessutom bör det vara en typ av 
aktivitet som är speciell för kunden och som den inte kan utföra själv eftersom det ökar 
minnesvärdheten (se 2.3.1).  
 
Målen med eventet ska svara på vem som ska nås och vad som ska hända därefter (se 2.4.1). 
Ett mål kan till exempel vara att öka försäljningen av en viss produktkategori. Mål sätts för 
att efteråt kunna utvärdera om eventet var lyckat eller inte.  
 

4.5.2 Storlek 

Storleken bestäms av antalet gäster på eventet och hur lång tid det ska pågå. Vanligtvis hålls 
butiksevent på Lindex för 20-300 personer och pågår i 2-3 timmar beroende på vilka 
aktiviteter som ingår (se 4.1).  
 

4.5.3 Budget 
Budgeten bestämmer vad som kan bjudas på under eventet. Det är viktigt att komma ihåg 
att lägga in dolda utgifter som moms och extra personalkostnad i budgeten (se 2.4.2). 
Budget för mat och dryck kan sättas genom att begära in en offert från en café- eller 
restaurangkedja som finns i flera städer och som butikerna sedan själva kan beställa av eller 
genom att räkna ut en ungefärlig summa som butikerna förhåller sig till när de beställer 
(Renman, 2020a). För att stämma överens med Lindex hållbarhetsarbete bör maten vara 
vegetarisk och/eller lokalproducerad (se 2.4.2).  
 
Även tekniken som används under eventet behöver räknas in i budgeten. Det kan innefatta 
en scen, mikrofoner eller myggor och annan utrustning som inte redan finns i butiken 
(Renman, 2020c). Det är värdefullt att lägga lite extra arbete på att fördela budgeten 
eftersom det kan göra stor skillnad för helhetsintrycket (se 2.4.2). Eftersom mallen endast 
talar om vilka uppgifter som ska utföras men inte specificerar exakt hur eller vad de ska 
innehålla finns det möjligheter till lokal anpassning av t.ex. mat och dryck. (se 2.5)  
 

4.5.4 Info till butik 

Informationen som skickas till butikerna måste vara enhetlig och tydlig för att säkerställa att 
alla butiker genomför eventet som det är planerat (se 4.1).  
 

4.5.6 Checklista  

Att-göra-lista med punkter på allt som ska förberedas inför eventet. Bokning av teknik såsom 
scen och mikrofoner samt test av dessa, inventering av saker till servering (dukar, assietter, 
servetter, papperskorgar, osv.) och beställning av mat/dryck (Renman, 2020). Butiken ska 
tillsammans med matleverantören komma överens om när exakt antal meddelas. Eventuellt 
kan inspirationsbilder skickas med för att förtydliga.  
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4.5.7 Körschema  

Körschemat ska innehålla allt det som butikerna behöver göra innan och under eventet. Innan 
öppning bör skylten sättas upp vid ingången. Om en presentation ska hållas ska alla plagg 
förberedas och en yta för scen och serveringsbord skapas (Renman, 2020). Det är bra om det 
finns flera bord uppställda med olika mat/dryck på eftersom det uppmuntrar gästerna att 
röra sig omkring i butiken och främjar mingel (se 2.3.2). Ett genrep bör genomföras för att 
testa teknik och låta den som håller presentationen förbereda sig. Sedan ska bordet dukas 
och butiken snyggas till inför eventet. Precis innan eventet ska mat/dryck tas fram (Renman, 
2020).  
 
När eventet öppnar ska gästerna hälsas välkomna och prickas av vid ingången. När de flesta 
har kommit hälsas alla välkomna på scen och en genomgång av aktiviteterna hålls. Sedan 
hålls presentationen och efter den bjuds det in till shopping och mingel (Renman, 2020). 
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5. Värdering av mall 
Värderingen av mallen gjordes genom en enkätundersökning som delades på Facebook 
(bilaga 4) och fick 15 svar (se 3.3). Syftet med värderingen var att undersöka huruvida den 
framtagna mallen uppfyller de mål som satts upp för den och därmed kan användas av 
personer med olika förkunskapsnivåer för att planera butiksevent.  
 

5.1 Resultat  

Resultat av enkätundersökningen visar att 93% av respondenterna upplevde mallen som 
enkel eller mycket enkel att förstå (se figur 6). Ingen av respondenterna ansåg att det fanns 
någon del som var svår att förstå.  
 

 
Figur 6. Svar på påståendet: ”Mallen är enkel att förstå.”  

 
93% av respondenterna ansåg att mallens uppbyggnad gör den enkel att följa (se figur 7). 1 
person menade att de olika nivåerna innehöll många olika alternativ och föreslog att boxarna 
kunde ha olika storlekar för att särskilja dem.  
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Figur 7. Svar på påståendet: ”Mallens uppbyggnad gör den enkel att följa.”  

 
När det gäller detaljrikedom svarade 87% att de uppfattade mallen som detaljerad (se figur 
8). 2 personer svarade att det fanns delar i mallen de skulle önska var mer detaljerade. De 
önskade mer ingående information om saker som kan ingå i budgeten (t.ex. dekorationer) 
och exempel för att förtydliga de olika stegen.  
 

 
Figur 8. Svar på påståendet: ”Mallen är detaljerad.”  

 
3 respondenter (20%) uppgav att de saknade något i mallen. Samma person som önskade 
fler exempel för att öka detaljrikedomen svarade även här att den saknade exempel. En 
annan saknade illustrationer och den tredje saknade information om hur många personer 
som tillåts i olika lokaler och vad som gäller i en nödsituation. Till sist har 1 person svarat att 
den inte känner att den, med hjälp av mallen och nödvändig kunskap om varumärkets 
marknadsstrategi, skulle klara av att planera ett butiksevent. Personen har inte angett någon 
anledning till varför den inte skulle klara av uppgiften. Ingen av respondenterna hade några 
övriga synpunkter på mallen.  
 

5.2 Analys  

Efter att ha analyserat resultatet av enkätundersökningen i relation till de uppsatta målen kan 
resultatet i tabell 2 presenteras.  
 
MÅL RESULTAT AV 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
ENKELHET 93%  

TYDLIGHET 93% 

DETALJRIKEDOM  87% 

KAN ANVÄNDAS OAVSETT 
FÖRKUNSKAP 

93% 
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Tabell 2. Analys 

 
Resultatet av enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna anser att mallen 
uppfyller de uppsatta målen. De anser i mycket hög grad att mallen är enkel och tydlig. Även 
detaljrikedomen i mallen värderas högt. Den person som inte ansåg att den skulle klara av 
att planera ett butiksevent med hjälp av mallen gav inte någon förklaring till varför vilket 
indikerar att denna uppfattning inte kan ändras genom att förändra något i mallen. Däremot 
gav några av de andra respondenterna förslag på ändringar som skulle kunna förbättra 
mallens funktion och därmed öka deras uppfattning om till vilken grad mallen uppfyller de 
uppsatta målen. Förslagen var att inkludera mer detaljerad information om budget och 
säkerhet under event. Dessa förslag i kombination med resultatet i fråga om detaljrikedom 
visar att det finns möjlighet att förbättra resultatet genom att göra mallen mer detaljerad. 
Dessutom föreslogs att ge exempel och lägga till illustrationer samt modifiera storleken på 
rutorna i mallen för att användaren lättare ska kunna särskilja dem. En sådan förändring skulle 
öka tydligheten.   
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6. Diskussion 
Nedan följer en kritisk värderingen av studien i sin helhet genom diskussion av teoretisk ram, 
metodval, och resultat.  
 

6.1 Teori 

En kombination av källor har använts för att täcka in allt från projektplanering till ren 
eventplanering och teori kring event som marknadsföringsform. Först och främst presenteras 
teorier kring eventplanering och marknadsföring genom event (se 2.3-2.4). Detta för att 
fokusera studien på detta område. För att ge studien ett kommunikatörsperspektiv 
inkluderas även relationsmarknadsföring och CRM (se 2.1-2.2), och projektplanering 
inkluderas för att ge ett bredare perspektiv på planering (se 2.5). Marknadsföringsmixen och 
relationsmarknadsföring berörs inte i studien annat än i den teoretiska ramen. Dessa bedöms 
ändå som relevanta att inkludera eftersom de bidrar med en djupare förståelse för 
upplevelsebaserad marknadsföring och hur det passar in i marknadsföring i stort.  
 
De teorier som använts kommer från akademiska tidskrifter eller böcker inom området för 
att säkerställa trovärdigheten och ge arbetet en stadig grund (se 3.5). I största möjliga mån 
har källor som anses vara daterade kompletterats med nyare information där den äldre källan 
är bristande. Flera av författarna till artiklar och böcker som använts är framträdande inom 
sitt ämnesområde vilket har framkommit under studiens gång då de omnämns i ett stort antal 
senare producerade artiklar och studier. Artiklar från dessa författare bedöms därför ha hög 
trovärdighet. Objektiviteten i studien bedöms som fullgod då inga källor har förvrängts för 
att passa studiens syfte.  
 

6.2 Metod 

Nedan diskuteras studiens metod och hur den tänkbart kan ha påverkat validitet, reliabilitet 
och resultat.    
 

6.2.1 Förstudie 

I förstudien genomfördes en nulägesanalys av eventplaneringsprocessen på Lindex (se 3.1). 
För huvudkontorets perspektiv intervjuades endast en person vilket ger ett ensidigt svar. 
Däremot anses det vara tillräckligt eftersom det endast är en person som genomför planering 
av event på Lindex idag, det hade alltså inte varit möjligt att inkludera fler perspektiv. 
Dessutom gjordes en andra del i förstudien där butikschefer intervjuades om deras åsikt om 
planeringsprocessen (se 3.1.1). I denna del intervjuades två personer som arbetar som 
butikschefer på varsin butik i Sverige. Endast två personer intervjuades för att rådande 
omständigheter kring Covid-19 har lett till att Lindex deltidspermitterat sin personal som 
därför inte hade tid nog att delta i undersökningen.  
 
Att intervjuerna i förstudiens andra del genomfördes via mail medförde att inga nyanser i 
tonfall kunde uppfattas. Det kan ha lett till att vissa av butikschefernas svar inte tolkades på 
rätt sätt och kan ha påverkat resultatet av förstudien. Dessutom kan tidspressen 
butikscheferna kände under studien gjort att de inte svarade lika utförligt på frågorna som 
de kanske hade velat eller kunnat om mer tid funnits.  
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6.2.2 Genomförande 

Utformningen av koncept gjordes för att utforska alternativa lösningar på problemet (se 4.3). 
För att utforska fler alternativ kunde en brainstorming gjorts. Det hade öppnat för en större 
variation av lösningar. Dock fanns inte tiden att genomföra brainstorming utan koncepten 
utformades istället baserat på litteraturen i den teoretiska ramen. Värderingen av koncepten 
(se 4.4) genom värderingsmatrisen fungerade bra. De variabler som användes för att värdera 
koncepten stämde överens med målformuleringen (se 4.2) vilket gjorde resultatet av 
värderingen korrekt i förhållande till studiens övriga delar. Däremot genomfördes 
värderingen endast av mig själv vilket ger ökad risk för subjektivitet samt endast visar min 
uppfattning om konceptens egenskaper. Metoden kunde också ha varit mer effektiv om 
koncepten skiljde sig mer åt. Enligt Arvola (se 3.2.3) behöver koncepten som värderas vara 
väsentligt olika för att värderingsmatrisen ska fungera, vilket framförallt koncept 2 och 3 inte 
var. Däremot blev resultatet av värderingsmatrisen så pass distinkt att metoden bedömdes 
som fullgod. Utformningen av mallen (se 4.5) baserades på det koncept som valdes efter 
resultatet av värderingsmatrisen samt på Lindex planeringsprocess. För att göra exemplet 
applicerbart på alla typer av butiksevent användes inget specifikt event som grund. För att 
generalisera mallen ytterligare kunde mallen utformats med ett mer generellt exempel än 
Lindex. Däremot utförs studien i samarbete med Lindex och för att skapa värde för företaget 
krävdes att mallen utformades för deras medarbetare och efter deras arbetssätt. Hade 
resultatet av förstudien visat att planeringsprocessen på Lindex inte fungerar hade den inte 
kunnat användas i exemplet, men eftersom förstudien inte visade någon önskan från 
butikscheferna att ändra processen kunde den användas.  
 

6.3 Värdering 

Värderingen av mallens utformning kunde, som beskrivet i 3.3, inte genomföras på det sätt 
som inledningsvis var tänkt. Det ledde till att mallen aldrig testades på den tilltänkta 
målgruppen vilket kan ha gett ett missvisande resultat vad gäller mallens praktiska funktion 
och minskat validiteten. Istället delades enkäten på Facebook och besvarades av personer 
med varierande grad av förkunskap inom eventplanering vilket trots allt stämmer överens 
med målgruppens egenskaper. Att de svarande inte arbetar på Lindex men ändå anser sig 
kunna använda mallen visar att den kan vara värdefull även i större utsträckning. 
Enkätundersökning anses ha varit en bra metod då det gav möjlighet till fler svar än t.ex. 
intervjuer hade gjort. Det faktum att endast 15 personer svarade på enkäten gör att resultatet 
inte är representativt för en större massa, men det går heller inte att säga om fler personer 
hade svarat om enkäten skickats ut på Lindex som det var tänkt. Dessutom visade resultatet 
att respondenterna var mycket eniga i sina åsikter om mallen vilket gör att det ändå går att 
dra en slutsats baserat på enkätundersökningen. Det sätt som enkäten utformades på, dvs 
med skalor och frågor som endast mätte en parameter var, bedöms ha gjort resultatet 
korrekt mätbart och minskat risken för missförstånd. Resultatet av värderingen ger ingen 
kunskap om huruvida användningen av mallen ökar tidseffektiviteten vid planering av 
butiksevent då detta inte var möjligt att testa i den form av enkät som användes. Värderingen 
av koncept inkluderade däremot tid vilket innebär att parametern har hafts i åtanke vid 
utformningen.  
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6.4 Förslag på vidare studier 

Vidare studier inom området bör innehålla användartester för att undersöka om användning 
av mallen ökar effektiviteten jämfört med tidigare använd planeringsprocess. Detta eftersom 
ett av målen för mallen var tidseffektivitet vilket inte går att testa i en enkätundersökning. 
Vidare bör framtida studier beröra kulturella skillnader i upplägg på event och undersöka om 
kunder i olika kulturer attraheras av olika former av aktiviteter så som underhållnings- eller 
undervisningsorienterade.  
 
Ytterligare förslag på vidare studier är att undersöka eventplaneringsprocesser på andra 
företag och jämföra med Lindex. Det hade kunnat ge alternativa lösningar för mallen när det 
kommer till vilka delar som inkluderas samt vilken ordning innehållet presenteras i.  
 
Som nämnt i 3.1 valdes respondenterna till nulägesanalysen ut baserat på butikens framgång 
i att arrangera event. Det skulle vid vidare studier vara intressant att undersöka hur det 
kommer sig att vissa butiker gör bättre ifrån sig än andra vid event, även då de alla får samma 
information från huvudkontoret, och om detta kan förändras med hjälp av mallen.  
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7. Sammanfattning & slutsats  
Studiens syfte var att ta fram en mall för planering av event i butik. Mallen ska skapa 
möjligheter för fler av Lindex medarbetare att effektivt kunna planera och utföra butiksevent 
för kedjans kunder. För att konkretisera och besvara syftet användes följande forskningsfråga: 
 
Hur kan en mall med riktlinjer för planering av butiksevent hos ett modeföretag utformas för 
att möjliggöra för fler anställda att arbeta med eventplanering på ett enkelt och effektivt 
sätt? 
 
Nulägesanalysen (se 4.1) visade att den planeringsprocess som används på Lindex idag 
fungerar och att det inte finns någon önskan från butikerna att förändra upplägget eller den 
information de får i samband med event. Processen bygger på att den konceptuella 
planeringen genomförs på huvudkontoret och det praktiska genomförandet sker i butik. 
Mallen kunde alltså baseras på den befintliga planeringsprocessen för att möjliggöra för fler 
att använda den.  
 
I studien togs tre förslag på koncept fram baserade på olika projektplaneringstekniker (se 
4.3) för att testa olika former mallen kunde ta. Koncepten värderades med en 
värderingsmatris (se 4.4) för att undersöka vilket alternativ som bäst stämde överens med de 
uppsatta målen (se 4.2). Koncept 3 som baserats på PBS (Project Breakdown Structure) valdes 
ut och mallen utformades därefter (se 4.5). För att öka detaljrikedomen i mallen 
kompletterades PBS med förklarande text. Mallens olika delmoment färgsattes i olika 
nyanser av blått för att visa på vilka uppgifter som bör utföras först samt vilka texter som hör 
ihop med vilken del. 
 
Den slutgiltiga värderingen av mallen gjordes genom en enkätundersökning (se kapitel 5) 
som visade att mallen till hög grad uppfyller de uppsatta målen. Respondenterna upplevde 
mallen som enkel, tydlig och detaljerad och de allra flesta ansåg sig kunna planera ett 
butiksevent med hjälp av mallen. Därför kan slutsatsen dras att en mall för planering av 
butiksevent hos ett modeföretag kan utformas baserat på PBS med kompletterande text 
(bilaga 3) för att möjliggöra för fler anställda att arbeta med eventplanering på ett enkelt och 
effektivt sätt.   
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Bilaga 1 – Intervju med Lindex huvudkontor   
 
Intervjuguide 

1. Hur ser planeringsprocessen för butiksevent ut idag?  
2. Vilka delar ingår vanligtvis i eventen?  
3. Hur stora brukar butikseventen vara? Antal gäster? Tid?  
4. Vad är målet med eventen? Varumärkesbyggande? Försäljning?  
5. Vad för typ av event ska göras med mallen? Hur stora?  
6. Hur mycket frihet ska butikerna ha?  
7. Vilka krav ställs på mallen?  
8. Vem ska använda mallen? 
9. Ska mallen endast användas i Sverige/norden? 
10. Ska det finnas någon typ av marknadsföringsmaterial? 
11. Vilken är den huvudsakliga målgruppen för eventen?  
12. Hur jobbar Lindex med mallar i andra sammanhang? Finns det några liknande 

mallar som kan användas som exempel? 
 
Tabellen nedan är en sammanställning av svar via mail och telefon från en eventplanerare på 
Lindex6,7 och mail från marknadschefen8.  
 

Fråga  Svar  
1 Vi planerar vilka event vi skall ha kvartalsvis med den övergripande 

marknadsplanen som grund/innehåll, efter det bestämmer vi vilka butiker som 
skall ha respektive event. Vi gör en tidsplan, kan man säga. Den görs 
kvartalsvis. Det brukar vara två till tre event per kvartal. Ett i månaden har vi 
haft i snitt. Sedan görs planeringen av eventen på huvudkontoret och 
butikerna får information och sedan får de boka mat. Ibland beställs dricka av 
huvudkontoret och skickas ut, det beror lite på.   

2 Väldigt varierande beroende på typ av event, Vi bjuder alltid på något att 
äta/dricka, vi har alltid någon typ av rabatt, resten anpassar vi till det event 
det gäller.   

3 Även här stora variationer allt från 20 – 300 personer, oftast är de mellan 2-3 
timmar beroende på innehåll. 

4 Vissa event är mer sälj och vissa mer för varumärkesbyggande. 
Anledningen till att vi har event är att förstärka både marknadsplanen och 
varumärket i olika sammanhang, där vi har något innehåll, de flesta är sådana. 
Eller så har vi rena shoppingevent. Vi har två olika typer av event då.  

5 Inte babyshower-nivå (förtydligande: större babyshower-event har tidigare 
genomförts i butik på Lindex, författarens kommentar), de kommer inte gå att 
genomföra med de resurser vi har utan då måste vi ta extern hjälp. Vi har 
frukostshopping som hålls för våra Morekunder för att de ska få en fördel i att 

                                                
6 Eventplanerare på AB Lindex, mailkontakt den 13 mars 2020.  
7 Eventplanerare på AB Lindex, telefonsamtal den 16 mars 2020. 
8 Marknadschef på AB Lindex, mailkontakt den 3-18 mars 2020. 
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de kan komma innan jobbet och få frukost och någon rabatt. Det är väldigt 
enkla event att anordna och det finns en mall för det, vad det får kosta, hur 
de planeras och hur vi bjuder in. Sedan har vi större event, kvällsevent, t.ex. 
för vår nya kampanj Your Smart Wardrobe. Då stänger vi butikerna innan 
ordinarie stängning och bjuder in Morekunder. Vi bjuder på saker men har 
också en presentation där vi presenterar hur vi skapar en hållbar garderob, 
med personal shopper, bland annat. De två är typiska event som vi har, och vi 
väljer butiker utifrån kundunderlag och läge och så. Frukosten hålls i en typ av 
butiker och kvällseventen i en annan.  

6 Väldigt begränsad här måste vi säkra att det vi bjuder in till genomförs av 
butiken.  

7 Tydlig och detaljerad.  
8 Av oss på huvudkontoret. Ska innehålla hur vi ska planera och informera fram 

till överlämningen till butiken.  

9 Det ska vara en mall som gör att alla länder får hjälp med vad de ska tänka på 
före, under och efter sina event.  

10 Nej. Det finns ett manér för event, hur vi bjuder in. Vi har en mall för 
landningssida och sida där man anmäler sig. Vill vi göra något helt nytt kanske 
vi får titta på det tillsammans med marknadsföringsavdelningen.  

11 Våra Morekunder 

12 Den är svår, det finns instruktioner för typ allt som skall genomföras i butik. Vi 
har en typ av kom-ihåg-lista för event. Börjar med att planera event och 
beställa inbjudningar i systemet internt. Sen informerar man butikerna som 
ska ha eventet. Om vi ska bjuda på något beställer jag det. Sen informerar vi 
butikerna. De får ett körschema kan man säga. Jag använder den väldigt 
sällan för att jag gör så mycket event och går på erfarenhet.  
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Bilaga 2 – Intervju med Lindex butikschefer 
 
Intervjuguide 

1. Vilken är er generella åsikt om planeringen och genomförandet av event idag?  
2. Vad tycker ni om den information om event ni får från huvudkontoret idag?  

a. Saknar ni något? 
b. Är det något i informationen som är svårt att förstå? 

3. Hur delar ni informationen med personalen? 
4. Hur mycket resurser i form av tid och personal kräver ett event av er?  
5. Hur mycket frihet har ni kring planeringen idag? 

a. Har ni någon möjlighet att skräddarsy eventet efter vad som passar just er 
butik? 

b. Skulle ni vilja ha mer eller mindre frihet? 
6. Hur mycket frihet har ni kring utförandet idag?  

a. Skulle ni vilja ha mer eller mindre frihet? 
7. Hur utvärderas eventen idag?  

a. Skulle ni vilja göra på något annat sätt? 
 
Butikschefernas9,10 svar på frågorna är sammanställda i tabellen nedan.  
 

Fråga:  Respondent 1 Respondent 2 

1 Planering och genomförande har 
hittills varit väldigt bra. 

Jättebra. 

2 Informationen har också varit bra 
med förslag på genomförande. 

Saknar inget och tycker informationen 
är lätt att förstå.  

3 Vi har möten så att alla är delaktiga. På personalmöte eller liknande 
4 Det kräver ganska mycket tid till 

förberedelser. såsom att boka scen 
och mat osv. men också att planera 
plaggen som ska visas och de ska ju 
även strykas...Vi är 2 pers som håller 
i det. 
Svårt att säga exakt tid, men några 
timmar. 
Hela personalen jobbar under 
eventet som brukar vara 2 tim. 9 
pers X 2 tim 

Väldigt olika beroende på storlek av 
event 

5 Vi har möjlighet att skräddarsy tex 
ett event med Ladies Circle. Där 
hade vi lite större möjligheter att 
plocka in plagg som vi tyckte 

En del större event är ju styrda av 
Lindex SE men vi gör också egna 
mindre där vi styr själva.  
Mängden frihet är bra som den är.  

                                                
9 Store Manager 094, butikschef Lindex Borås, mailkontakt den 9 april 2020. 
10 Store Manager 020, butikschef Lindex Växjö, mailkontakt den 15 april 2020. 
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passade den gruppen. För övrigt 
ungefär likadant. 

6 Friheten vi har är valet av plagg 
inom ett visst tema.  
Tycker att det är bra med de 
riktlinjer vi får. 

Mängden frihet är bra som den är. 

7 Utvärdering görs i butik med 
personalen och även med 
marknadsansvarig och regionschef. 
I butiken pratar vi igenom hur det 
gått och om något kunde gjorts 
bättre. 
Också vad vi fått för respons av 
kunderna och hur det gått 
försäljningsmässigt... Inga speciella 
riktlinjer finns.  

Feedback, kundnöjdhet, 
försäljningssiffror.  
Skulle inte vilja göra på annat sätt.  
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Bilaga 3 – Mall för butiksevent   
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Bilaga 4 – Enkätundersökning  
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