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Sammanfattning 
Abstract 
Event marketing har allt sedan begreppet instiftades runt tiden för OS i Los Angeles 1984 varit starkt 
praktikerdrivet, vilket även återspeglas i den litteratur som skrivits om fenomenet. Den största delen av denna är av 
normativ karaktär och antar skepnaden av handböcker snarare än av akademisk litteratur. Bland författarna råder 
dessutom stor oenighet angående vad som faktiskt innefattas av begreppet event marketing. För den person som 
försöker förstå vad event marketing handlar om utgör detta ett problem; ett problem som ligger till grund för 
denna undersökning. 
 
Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte: Genom att ur ett 
marknadsföringsteoretiskt perspektiv studera olika författares och praktikers definitioner av och uppfattningar om 
event marketing, precisera de fenomen som bör innefattas av begreppet. 
 
Studien genomfördes i form av en omfattande litteraturstudie som kompletterades av fyra intervjuer. Majoriteten 
av den studerade litteraturen är skriven av amerikanska och tyska författare, men även svensk litteratur 
förekommer i studien. De fyra intervjuerna genomfördes per telefon med tre representanter för tre olika 
eventbyråer i Stockholm, samt med en av författarna till den hittills mest omfattande svenska bok som skrivits 
inom ämnet. 
 
Studien resulterade i att en ny definition av event marketing presenterades. Författarnas definition lyder: 
 
Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören under ett eget skapat event 
har för avsikt att kommunicera ett budskap. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Since the term event marketing was first coined, in the time of the Los Angeles Olympic Games in 1984, it has 
primarily been used by people in the business. This is reflected in the literature on the phenomena, the largest part 
of which is of normative nature and assumes the character of handbooks rather than of academic literature. Among 
the authors within this field disunity prevails concerning which phenomena that actually are to be comprised by the 
term. For a person who is trying to understand what event marketing is all about, this constitutes a problem; a 
problem that underlies this thesis. 
 
From the described situation above the following purpose was formulated for the thesis: 
Through studying different authors’ and practitioners’ definitions of - and conceptions about - event marketing, 
from a marketing theoretical perspective, specify which phenomena that ought to be comprised by the term.  
 
The study was carried out through a comprehensive literature study that was complemented by four interviews. 
The majority of the literature is written by American or German authors, although Swedish literature has been 
studied as well. The four interviews were conducted over the phone with three representatives from different event 
marketing agencies in Stockholm, as well as with one of the authors of the most comprehensive Swedish book that 
has yet been written within this field.  
 
The study resulted in the presentation of a new definition of event marketing. The authors’ definition reads: 
 
Event marketing is a marketing method focused on interaction, where the organizer during a self-created event 
intends to communicate a message.  
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I 
INLEDNING 

- Hell Caesar! 
 
Ljudet dånade ikapp med stridsvagnarna runt arenan när de över 50 000 
åskådarna som en man reste sig för att hälsa sin kejsare välkommen. Titus 
trädde värdigt in i arenan och intog position bredvid sin tron på 
hedersläktaren, han kände sig nöjd. Byggandet av Amphiteatrum Flavium, 
eller Colloseum som den knappt 50 meter höga arenan senare skulle komma 
att kallas, var redan en succé. Stämningen var uppspelt, på gränsen till hetsig, 
luften nästan möjlig att skära med kniv. Den ellipsformade skådeplatsen 
gapade fortfarande tom, men vilket ögonblick som helst nu skulle luckor i det 
rörliga arenagolvet släppa ut de hett efterlängtade tigrarna. Av de 100 dagar 
som invigningsfirandet skulle pågå återstod nu bara fjorton, men fortfarande 
slogs folk om biljetter. Så plötsligt dyker den första tigern upp som från 
ingenstans, Titus slår sig ner, spelen kan börja…  
 
Folket älskade dessa spektakel, tog det för ett skådespel; underhållning och 
inget annat. Lika omedvetna som de var om det politiska maktspel som låg till 
grund för dessa grandiosa evenemang, lika medveten var Titus om det 
budskap om oöverträffbar makt spelen sände ut till eventuella upprorsmakare. 
Vad den gode kejsaren dock föga anade var att dylika sätt att sända ut budskap 
knappt två tusen år senare skulle kallas event marketing.  
 
Som går att utläsa är fenomenet event marketing ingen ny företeelse, men 
begreppet är dock ett relativt nytt påfund inom marknadsföringsområdet. 
Enligt Bodén (2003-12-21) fick event marketing sitt egentliga genombrott vid 
de Olympiska Spelen i Los Angeles 1984. Behrer & Larsson (1998) anger att 
sponsorerna vid detta tillfälle erbjöds möjligheten att, förutom exponeringen 
under spelen, även använda sig av eventet i sin övriga marknadsföring. Med 
andra ord begränsades inte sponsorskapet till exponeringen av logotyper på de 
olika OS-arenorna utan utvidgades till att ge sponsorerna möjligheten att 
exempelvis anordna egna arrangemang i anslutning till tävlingarna. För att 
understryka skillnaden mellan sponsring och denna nya typ av marknadsföring 
myntades begreppet event marketing och i samband med detta övergick 
amerikansk marknadsföringslitteratur till att benämna sponsring av event 
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event marketing. Bowdin et al (2001) hävdar att OS i Los Angeles 1984 
officiellt anses representera event marketings födelse och även det tillfälle då 
man insåg att stora event kunde vara ekonomiskt försvarbara. Detta eftersom 
spelen detta år nådde ut till en större publik än någonsin förut och gav de 
medverkande företagen förbättrade möjligheter att effektivt kommunicera 
med hjälp av sina sponsorskap. 
 
Kopplingen mellan sponsring och event marketing är också anledningen till 
varför vi fattade intresse för ämnet. När vi under våren 2003 skrev C-uppsats1 
om sponsring kom vi även i kontakt med event marketing och idén tändes att 
ägna D-uppsatsen åt detta relaterade ämne. 

                                           
1 Den intresserade läsaren hänvisas till Linge & Skantze Carlsson 2003 
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1. Forskning om Event marketing 

Att event marketing alltsedan OS 1984 har varit ett uttalat praktikerdrivet 
fenomen kan enligt Anna Blombäck (2003-11-04), ansvarig för kursen Event 
Marketing och Branding vid Jönköping International Business School, vara en 
anledning till varför praktikerna även varit drivande gällande litteraturen inom 
området. Detta kan i sig förklara varför mycket av den litteratur som finns 
publicerad är av normativ karaktär och antar skepnaden av handböcker 
snarare än av akademisk litteratur. Det finns dock exempel på litteratur som 
bygger på forskning inom ämnet, huvudsakligen författade av tyska forskare. 
En förklaring till att utbudet på akademisk litteratur författad i Tyskland är så 
omfattande ger Manfred Bruhn (2004-01-13), professor vid Universität Basel, 
som menar att det hänger samman med den tyska traditionen av att utföra 
akademiskt inriktade studier. I relation till den normativa litteraturen är dock 
denna typ av litteratur fortfarande kraftigt begränsad. Ett exempel på detta är 
att man vid en sökning på ordet event marketing i Business Source Elite2, en 
av Linköpings universitets databaser, får 400 träffar. Begränsar man sökningen 
till att endast omfatta artiklar i akademiskt granskade tidskrifter decimeras 
antalet träffar betydligt; endast fem stycken kvarstår och vid närmare anblick 
är även dessa artiklar av normativ karaktär. I jämförelse med litteratur om 
andra marknadsföringsfenomen såsom sponsring är dock event marketing-
litteraturen fortfarande i sin linda. Exempelvis ägnar Philip Kotler, som anses 
vara något av en guru inom marknadsföringsområdet, inte mer än en sida åt 
event i marknadsföringssammanhang i den senaste upplagan av Principles of 
Marketing (2004), något vi finner anmärkningsvärt. 
 
Gällande svensk litteratur är utbudet väldigt tunt och den bok som oftast 
förekommer som referens i olika sammanhang är Behrer & Larssons bok 
”Event Marketing – att använda evenemang som strategisk resurs i 
marknadsföringen” från 1998. Det torde ha hänt mycket inom eventområdet i 
Sverige sedan boken skrevs, men till dags dato utgör den dock det enda 
exemplet på en renodlad event marketing-bok författad på svenska. 
                                           

2 Business Source Elite är en databas som erbjuder samtliga artiklar i full text från över 
1100 av världens mest ansedda ekonomitidskrifter, varav närmare 500 är akademiskt 
granskade (peer-reviewed). Utöver detta tillhandahålls index och sammanfattningar från 
ytterligare nästan 1800 ekonomitidskrifter. Exempel på tidskrifter är Business Week, 
Harvard Business Review, Journal of Marketing, Journal of Management Studies, Forbes 
etcetera. (https://lt.ltag.bibl.liu.se/login) 
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2. Event marketing i Sverige 

I Sverige började företag enligt Bodén (2003-11-21) under 90-talets inledande 
år tala i termer av att de begagnade sig av event marketing. Sedan dess har 
begreppet varit flitigast förekommande inom business-to-business området 
och det har då främst handlat om att påverka beslutsfattare, medier och andra 
opinionsbildare. Numera hävdar även företag som företrädelsevis vänder sig 
mot konsumenter i allt större utsträckning att de använder sig av event 
marketing. Företag har i allt högre grad insett att användandet av event 
marketing är ett ytterst välfungerande sätt att överrösta det tilltagande mediala 
bruset på. Event marketing har sålunda kommit att bli en vedertagen del av 
kommunikationsmixen (www.medietorget.se, 2003-11-04). 
 
Enligt Behrer & Larsson (1998) har det dock ända sedan begreppet 
introducerades rått stor osäkerhet på den svenska marknaden angående dess 
faktiska innebörd. Detta problem med att avgränsa event marketing från 
andra besläktade företeelser har lett till svårigheter att mäta dess utveckling. 
Institutet för Reklam och Mediestatistik (IRM)3 inledde inte sina mätningar av 
event marketing förrän 1999. De aktiviteter som omfattas av deras 
undersökningar är ”ett betalt evenemang genomfört i externt 
marknadsföringssyfte som för konsumenten/mottagaren är helt utan 
kostnad” (www.irm-media.se, 2003-11-05)4. År 2000 beräknade IRM att 
marknaden för event omsatte drygt 1,6 miljarder SEK, vilket innebar en 
ökning på hela 34,4 procent jämfört med föregående år. Två år senare, år 
2002, hade den kraftiga tillväxten avstannat: omsättningen minskade med 3,4 
procent jämfört med föregående år. I relation till reklaminvesteringar i 
traditionella medier fortsatte dock event marketing att växa, då dessa under 
samma period gick ned med 5,3 procent. Den totala omsättningen på den 
svenska reklammarknaden samma år uppgick till cirka 45 miljarder SEK. 

                                           
3 IRM är ett oberoende, självfinansierat institut, vars syfte är att kontinuerligt undersöka 
och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden (www.irm-media.se, 2003-11-05). 
4 Statistiken omfattar arrangörens totala kostnader för anordnande av events (www.irm-
media.se, 2003-11-05) 
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2.1 Begreppsförvirring 
I Sverige har den definition som presenteras av Sponsrings & 
Eventföreningen5 kommit att bli den allmänt accepterade. Definitionen är 
hämtad från Behrer & Larsson (1998) och lyder: 

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

Behrer & Larsson 1998:18 

Vid närmare granskning av denna definition blir det tydligt att den inte bidrar 
till att minska osäkerheten om vilka fenomen som faktiskt ingår begreppet6 
eftersom den lämnar stort utrymme för personliga tolkningar. Definitionen 
omfattar inte bara möjligheten att använda eventet i sig som 
marknadsföringskanal, utan även marknadsföringen av själva eventet i syfte att 
locka dit deltagare. Den omfattar egna event, sponsrade event, möjligheten att 
marknadsföra sponsringen av ett event etcetera.  
 
En annan anledning till den rådande osäkerheten kring event marketing är att 
det existerar ett antal begrepp som av dess instiftare alla tillskrivs mer eller 
mindre liknande betydelser. Vissa författare använder event marketing i 
samma betydelse som andra använder sig av event management, och tvärtom. 
Några författare ser event marketing som en del av det besläktade uttrycket 
event management medan andra hävdar att motsatt förhållande råder. 
Närliggande begrepp som event sponsorship och marketing events drar även 
de sitt strå till stacken för att förvirra situationen för den som vill skapa sig en 
uppfattning om event marketing. I Sverige tillkommer dessutom ytterligare en 

                                           
5 Sponsrings & Eventföreningen bildades 2003 då de redan existerande 
branschföreningarna Eventföreningen och Sponsringsföreningen slogs samman. Idag 
arbetar föreningen enligt egen uppgift för ett ”seriöst och professionellt användande av 
sponsring och event” samt för att ”främja medlemmarnas intressen för sponsring, event 
marketing och angränsande marknadsföringsformer”. Medlemmarna består av företag, 
konsulter och sponsrade parter såsom exempelvis Accenture, American Express, ATG, 
KPMG, ICA Handlarnas AB och Svenska Spel (www.eventforeningen.se, 2003-12-13). 
6 För att klargöra relationen mellan uttrycken ”begrepp” och ”fenomen” hänvisar vi till Ola 
Karlsson (2003-12-22) på Svenska Språknämnden: fenomen och begrepp egentligen samma 
sak. Fenomenet är det som sker i praktiken, medan begreppet är det som står i 
definitionen. Definitionen i sig utgör den språkliga manifestationen av begreppet. 
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dimension, i och med att första delen av event marketing-begreppet, ordet 
event, enligt Nordstedts stora engelsk-svenska ordbok (1993) kan översättas 
till såväl ”händelse, tilldragelse” som ”evenemang”. Detta innebär att 
betydelsen av event marketing kan variera beroende på vilket svenskt ord man 
väljer att översätta event till. I Sverige torde såväl ordet event som begreppet 
event marketing kunna betraktas som tillräckligt vedertagna för att användas 
utan att översättas, men trots detta har försök till översättningar gjorts. Ett 
exempel på den förvirring som kan uppstå är Mia Larsons (2003) introduktion 
av begreppet ”evenemangsmarknadsföring”. Vid första anblick är risken att 
läsaren uppfattar detta begrepp som en direkt översättning av event marketing 
och borde sålunda tillskriva begreppen samma betydelse. Som med all 
tydlighet kommer att framgå senare i uppsatsen handlar det i detta fall dock 
inte om en översättning. 
 
Då det redan existerar en rad olika definitioner av event och event marketing, 
anser vi det vara onödigt att lägga till ytterligare en dimension genom att 
översätta begreppen till svenska. Begreppen händelse och evenemang borde 
för att underlätta språkförbistringen enligt vår åsikt inte ges någon relevans i 
sammanhanget, varför vi i uppsatsen uteslutande kommer att använda oss av 
ordet event.  
 
Det viktiga när det gäller ordet event är att det, för att kunna betraktas som 
event i event marketing-sammanhang, har vissa kännetecken. För att ge 
läsaren en uppfattning om vad vi åsyftar, väljer vi att återge Nufers (2002) 
förklaring till hur event fungerar:  

”Durch produkt-, unternehmens- oder dienstleistungsbezogene Ereignisse sollen 
kognitive, emotionale und physische Reize dargeboten, Aktivierungsprozesse ausgelöst 
sowie unternehmensgesteuerte Botschaften, Informationen und Assoziationen 
kommuniziert werden, die zum Aufbau von Unternehmens- und Markenwerten 
einen positiven Beitrag leisten.“ 7,8  

 
Det centrala i denna definition är att event i event marketing-sammanhang ska 
genomföras i marknadsföringssyfte. 

                                           
7 Genom produkt-, företags- eller servicerelaterade händelser ska man erbjuda kognitiva, känslomässiga och 
fysiska stimuli, utlösa aktiveringsprocesser samt kommunicera budskap, information och associationer som 
är styrda av företaget. Detta skall bidra positivt till att bygga upp företagets och varumärkets värde. 
8 Samtliga översättningar från tyska till svenska är granskade av Lutz Läsker och Per 
Simfors, språklärare vid Institutionen för Språk och Kultur vid Linköpings universitet. 
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3. Konkretisering av problemet 

Den ovan beskriva situationen, där den allmänt vedertagna svenska 
definitionen i kombination med de skiftande innebörder som begreppet event 
marketing tillskrivs, innebär att det är omöjligt att veta vilket fenomen den 
som utger sig för att arbeta med event marketing i praktiken arbetar med. För 
att stämma denna källa till missförstånd fordras en precisering och en 
avgränsning av de fenomen som bör innefattas i begreppet event marketing. 
Med tanke på hur pass allomfattande Behrer & Larssons (1998) samt många 
andra författares definitioner av event marketing är, verkar det som om deras 
utgångspunkt varit andra författares och praktikers definitioner av och 
uppfattningar om vilka fenomen som ingår i begreppet. Den forskare som 
använder sig av detta tillvägagångssätt kommer, såtillvida hon inte intar ett 
kritiskt förhållningssätt, obönhörligen att producera en väldigt bred definition. 
Definitionen kommer att omfatta alla de fenomen som de olika personerna 
tillskriver begreppet och kommer således att lämna stort utrymme för 
personliga tolkningar. 
 
Även vi har arbetat utifrån andra författares och praktikers definitioner av och 
uppfattningar om vilka fenomen som ingår i begreppet. Dock är det inte vår 
avsikt att okritiskt acceptera deras åsikter utan utifrån ett 
marknadsföringsteoretiskt perspektiv analysera dessa. Syftet med detta är att 
undersöka om vissa av de beskrivna fenomenen inte redan ingår i andra 
begrepp eller om de av någon annan anledningen inte borde sammanföras 
under ett och samma begrepp. För att lyckas med detta fordras inte bara 
studier av litteratur titulerad ”Event Marketing”, utan även studier av litteratur 
innehållande begrepp som ibland används synonymt med event marketing 
eller är nära besläktade med detsamma.  
 
Vidare bör påpekas att vi föresatt oss att göra ett akademiskt bidrag till 
ämnesområdet event marketing. Vår målsättning är att producera en definition 
som av såväl praktiker som akademiker kan uppfattas som ett värdefullt 
bidrag till ett annars väldigt praktikerorienterat område. 

4. Syfte 

Genom att ur ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv studera olika 
författares och praktikers definitioner av och uppfattningar om event 
marketing, precisera de fenomen som bör innefattas i begreppet. 
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5. Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel av vilka läsaren nu har tagit del av det 
inledande. Nästföljande kapitel består av en redogörelse för det hermeneutiska 
synsätt som präglat hela uppsatsen och löper som en röd tråd genom 
innehållet. Kapitlet fyller funktionen att ge läsaren insikt i hur vår förståelse 
har utvecklats under uppsatsens fortskridande. I uppsatsens tredje kapitel 
presenteras den litteratur och det empiriska material vi samlat in. Läsaren blir 
även informerad om hur vi gick tillväga för att samla in materialet. I det fjärde 
kapitlet introducerar vi vår egenhändigt utarbetade definition av event 
marketing. Under kapitlet kommer därefter förklaringen till denna att 
presenteras, allt för att läsaren själv ska få möjlighet att tillägna sig en 
förståelse för de argument med vilka vi underbygger definitionen. 
Avslutningsvis sammanfattar vi i kapitel fem de slutsatser med vars hjälp vi 
utformat definitionen och på detta sätt avslutar vi sålunda den uppsats som nu 
tar sin början. 

6. Läshänvisningar 

Genom hela uppsatsen refererar vi till den författare varifrån informationen är 
hämtad med författarens namn och årtal första gången vi använder referensen. 
Då vi i ett stycke hänvisar till samma person flera gånger utan att ange årtal 
innebär detta att informationen hämtad från samma verk. 
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II 
HERMENEUTIK 

Anledningen till att läsaren där hon vid ett traditionellt uppsatsupplägg hade 
funnit ett metodkapitel, nu istället ställs inför ett renodlat hermeneutikkapitel, 
är att det vetenskapliga synsätt vi arbetat utifrån genomsyrar alla delar av 
uppsatsen. Därför har vi valt att presentera vårt praktiska tillvägagångssätt vid 
datainsamlingen i anslutning till redogörelsen för densamma. Avsikten med 
kapitlet är inte att förklara hermeneutiken för den oinsatte läsaren, utan 
snarare att visa att vår väg mot en egen definition av event marketing uppvisar 
stora likheter med den process genom vilken man som forskare enligt 
hermeneutiker närmar sig förståelse och kunskap.  
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1. Vår väg mot en egen definition 

Ganska snart efter att vi inlett arbetet med denna uppsats insåg vi att vår 
huvudsakliga uppgift skulle komma att bestå i att sammanställa, jämföra och 
tolka tillgänglig litteratur om event marketing och andra begrepp som tillskrivs 
liknande betydelse. I en stor del av den litteratur vi använde oss av saknas en 
uttalad definition av det fenomen respektive författare avsåg att beskriva och i 
dessa fall blev vi tvungna att själva försöka förstå och uttolka vilken innebörd 
författaren egentligen ger begreppet. Att förstå och tolka, framförallt svåra 
texter inom det teologiska men även inom det rättsvetenskapliga området, var 
enligt Gadamer (1988) den ursprungliga hermeneutikens främsta 
användningsområde. Enligt samma författare kom hermeneutiken med tiden 
att utvecklas från ren texttolkning till att bli av universell betydelse för 
tolkning av allehanda fenomen. Iakttagelser och observationer av olika slag 
kan enligt hermeneutiken uppfattas som symboliska texter och därmed tolkas 
på samma villkor som en skriven text. Själva begreppets ursprung står enligt 
Palmer (1969) att finna i den grekiska mytologin och guden Hermes, som i 
egenskap av gudarnas budbärare översatte gudomligt språk till för människor 
begripligt tungomål. Grekerna ackrediterade Hermes upptäckten av språket 
och skriften – verktyg med vars hjälp människan kan förmedla sakers 
betydelse till andra. 
 
Redan innan vi inledde arbetet med uppsatsen hade vi en uppfattning om vad 
event marketing handlar om, en förutfattad bild av ämnet. En dylik förmodad 
förståelse av ämnet refererar Palmer (1969) till som förförståelse. Enligt 
författaren måste tolkaren ha en förförståelse av ämnet och sin egen situation, 
sin egen kontext, i relation till detta för att i slutändan kunna förstå ämnet. 
Denna förförståelse ligger enligt författaren till grund för all tolkning och 
härstammar från alla de erfarenheter vi samlat på oss under vår livstid. Ett 
mer formellt sätt att uttrycka detta på torde vara att våra kognitiva strukturer 
påverkar vår uppfattning av ämnet. I vårt fall torde det främst vara våra 
tidigare studier inom företagsekonomi, med tyngdpunkt på marknadsföring 
och sponsring, i kombination med våra respektive upplevelser av diverse 
event som starkast präglat vår förförståelse av event marketing. Då dessa 
marknadsföringsteorier utgör en väldigt viktig del av vår förförståelse anser vi 
att det inte vara något problem att vi i syftet anger att vi ur ett 
marknadsföringsteoretiskt perspektiv ska studera olika författares och praktikers 
definitioner av och uppfattningar om event marketing. Detta är också 
anledningen till varför vi har valt exkludera ett traditionellt referenskapitel. De 
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teorier vi använder oss av för att utreda vilka fenomen som bör innefattas i 
begreppet event marketing är redan inbakade i vår förförståelse. Påpekas bör 
att vi inledningsvis givetvis inte hade en gemensam förförståelse av ämnet, 
exempelvis kopplade den ena av oss främst samman event marketing med 
business-to-business området medan den andra förknippade begreppet med 
marknadsföring gentemot konsument. Detta innebar att vi inledde vår 
vandring längs vägen mot vår definition med olika förståelse av ämnet, men 
under resans gång kunde vi konstatera hur våra uppfattningar om event 
marketing närmade sig varandra. Man skulle kunna spekulera i huruvida detta 
har påverkat vår uppsats. Vi är av uppfattningen att denna påverkan är ringa, 
men att de effekter det har givit har varit positiva. Vi har haft möjligheten att 
se saker och ting utifrån olika perspektiv, vilket har resulterat att dynamiken i 
tolkningsprocessen ökade och faktum är att ett antal diskussioner har 
uppkommit till följd av våra olika uppfattningar. 
 
När vi började läsa in oss på tillgänglig litteratur var Behrer & Larssons bok 
från 1998 den första vi stötte på, och följaktligen var deras definition, som är 
allmänt vedertagen i Sverige, den första vi tillägnade oss. Med hjälp av vår 
förförståelse och detta första möte med en definition av event marketing 
bildade vi oss en uppfattning om ämnet som sedermera skulle komma att 
revideras många gånger under uppsatsen. Vår förståelse av ämnet utvecklades 
i praktiken på följande sätt: 
 
I kontinuerlig takt med att vi tillgodogjorde oss ytterligare litteratur förde vi 
utdragna diskussioner om vad denna litteratur innebar för vår förståelse av 
event marketing. I vissa fall bekräftade litteraturen vår egen förståelse, men i 
många fall skänkte den en ny infallsvinkel till ämnet som gjorde att vi var 
tvungna att diskutera vilken betydelse detta hade för oss. Genom att diskutera 
och tolka litteraturen med hjälp av vår förförståelse och gryende förståelse av 
ämnet utvecklades denna förståelse av ämnet kontinuerligt. Med andra ord 
förändrades vår förståelse av vilka fenomen som bör ingå i event marketing-
begreppet och vår uppfattning om hur en definition av event marketing bör 
vara formulerad under hela den period vi ägnade åt att läsa och bearbeta 
litteraturen. Detta skedde via ett växelspel mellan olika delar av litteraturen, 
vår förförståelse samt förståelsen i sig. I takt med att vår förståelse av event 
marketing förändrades såg vi även vår förförståelse i nytt ljus och denna 
reviderades också till viss del. Ett konkret exempel på detta är att vi idag ser 
på marknadsföring och framförallt sponsring på ett något annorlunda sätt än 
innan uppsatsen. Att även förförståelsen utvecklas är enligt Palmer (1969) en 
nödvändighet för att uppnå förståelse. 
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Inom den existentiella hermeneutiken anses denna procedur vara någonting 
helt naturligt för att inte säga nödvändigt. Den procedur vi beskrivit ovan har 
stora likheter med Gadamers (1989) påstående att: 

“A person who is trying to understand a text is always projecting. He projects a 
meaning for the text as a whole as soon as some initial meaning emerges in the text. 
[…] Working out his fore-projection, which is constantly revised in terms of what 
emerges as he penetrates into the meaning, is understanding what is there. […] every 
revision of the fore-projection is capable of projecting before itself a new projection of 
meaning; rival projects can emerge side by side until it becomes clearer what the unity 
of meaning is; interpretation begins with fore-conceptions that are replaced by more 
suitable ones. This constant process of new projection constitutes the movement of 
understanding and interpretation.” 

Gadamer 1989:267 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) hävdar de existentiella hermeneutikerna 
att det, genom att på detta sätt växla mellan att studera fenomenet ifråga och 
återkoppla till det egna referenssystemet, det vill säga den egna förförståelsen, 
är möjligt att successivt förstå fenomenet samtidigt som den egna 
förförståelsen undan för undan revideras. Enligt författarna utgör denna 
process den existentiella hermeneutikens cirkel9.  

Figur 1: Den existentiella hermeneutikens cirkel  
Källa: Bearbetning av Alvesson & Sköldberg (1994:174) 
                                           
9 Alvesson och Sköldberg (1994:174) använder sig egentligen av det egenkonstruerade 
begreppet ”aletiska” och menar att den existentiella hermeneutiken tillsammans med den 
poetiska och misstankens hermeneutik utgör en del av denna. För att undvika missförstånd 
genom att införa ännu ett begrepp har vi dock valt att benämna denna hermeneutiska cirkel 
den existentiella. Detta borde inte innebära något sakfel, då den existentiella hermeneutiken 
fokuserar på förförståelse och förståelse. Exempelvis talar Gadamer (1988:263), själv 
förespråkare av denna hermeneutiska falang, om ”the circular structure of understanding”. 

Förståelse 

För-
förståelse 
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När vi hade läst en del av vår insamlade litteratur insåg vi att ämnet var mer 
komplext än vad vi inledningsvis insett. Som nämnts under uppsatsens 
inledande kapitel tillskriver mer eller mindre varenda författare begreppet 
olika attribut, och närliggande begrepp som exempelvis event management 
används av vissa författare i liknande betydelse som andra författare använder 
sig av event marketing. Det var uppenbart att vi för att kunna få en överblick 
av event marketing som helhet först var tvungna att sätta oss in i dess delar. 
Resonemanget om att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten och tvärtom utgör enligt Alvesson & Sköldberg (1994) 
den objektiverande hermeneutikens cirkel. 
 

Figur 2: Den objektiverande hermeneutikens cirkel 
Källa: Alvesson & Sköldberg (1994:116) 
 
Radnitzky (1968) förtydligar proceduren med hjälp av följande ord: 

“The anticipation of the global meaning of a text (the significance of an action, the 
horizon of a form of life, etc.) becomes articulated through a process in which the 
meaning of the parts is determined by the whole and also determines the global 
meaning of the text, etc., as a whole.” 

Radnitzky, 1968:23 

Helheten anser vi i vårt fall kunna betraktas som den sammanlagda 
”textmassa” i form av litteratur och intervjuer vi har samlat in. Delarna utgörs 
i sin tur av varje enskild ”text”, varje författare eller praktikers åsikt, uttryckt 
genom författandet av en bok eller via en intervju. Utifrån vår förförståelse 
och vår under uppsatsarbetet tilltagande förståelse tolkade vi dessa delar, 
vilket innebar att vår förståelse av helheten utvecklades i takt med att vi 
tillgodogjorde oss ytterligare litteratur. Detta i kombination med att ny insikt 
även förändrade vår förförståelse innebar att vår förståelse av de enskilda 
texterna, av textmassans delar, reviderades. Sammanfattningsvis kan sägas att 

Helhet  

Del 
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genom vår förförståelse ledde tolkning av delarna fram till en förståelse för 
helheten, vilket i sin tur påverkade vår förförståelse och vår förståelse av 
delarna. På vår väg mot en egen definition av event marketing tycks med 
andra ord inslag av både det existentiella hermeneutiska synsättet, där 
förförståelse och förståelse är centrala begrepp, likväl som det objektiverande 
där större tyngd läggs på delarnas betydelse för helheten och tvärtom, kunna 
skönjas. 
 
Vi anser dock inte att detta utgör ett problem för uppsatsen, och i detta finner 
vi stöd hos Palmer (1969) som inte anser att de två hermeneutiska synsätten 
motsäger varandra, snarare att de utgör två olika aspekter av hermeneutiken: 

”it [hermeneutiken, egen anmärkning] involves two different and interacting focuses of 
attention: (I) the event of understanding a text, and (2) the more encompassing 
question of what understanding and interpretation, as such, are.” 

Palmer 1969:8 

Enligt Palmer utgår de objektiverande hermeneutikerna (I), exempelvis 
Dilthey och Betti, från tolkaren och strävar efter normer för att kunna avgöra 
om en tolkning är felaktig eller korrekt. De existentiella hermeneutikerna (2), 
främst representerade av Heidegger och Gadamer, fokuserar först och främst 
på de mer filosofiska frågorna om vad förståelse i sig är. Gadamer (1997) 
säger själv att:  

”dess [hermeneutikens, egen anmärkning] uppgift inte är att utveckla någon 
förståelsens metodik, utan att reda ut de betingelser under vilka förståelse äger rum.” 

Gadamer 1997:142 

Alvesson & Sköldberg (1994) presenterar en kombination av de båda 
hermeneutiska cirklarna som vi anser stämmer väl överens med vår egen syn 
på den beskrivning av vår väg mot en egen definition av event marketing.  
 
Bilden visar hur forskaren genom att med hjälp av förförståelse tolka delarna 
utvecklar en förståelse för helheten, vilket i sin tur påverkar förförståelsen och 
förståelsen av delarna.  
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Figur 3: Den hermeneutiska cirkeln 
Källa: Bearbetning av Alvesson & Sköldberg (1994:174) 
 
Även Radnitzky (1968) verkar anse att de båda cirklarna är kombinerbara. 
Han menar att man som forskare vid inledningen av en studie träder in i 
ämnet med sin förförståelse, vilken således kommer att påverka det sätt på 
vilket man uppfattar den studerade delen och därmed även helheten som 
denna ingår i. Han beskriver utvecklingen av kunskap som en spiral eller en 
pendelrörelse med avtagande amplitud, där det ständiga växelspelet mellan en 
texts delar och dess helhet medför att forskarens förståelse, både vad gäller 
delarna och helheten, kontinuerligt ökar. Samtidigt tvingas forskaren, i de fall 
där den nya förståelsen inte överrensstämmer med förförståelsen, att revidera 
och utveckla sin förförståelse. Ett växelspel uppstår således mellan såväl del 
och helhet, som förförståelse och förståelse. Denna spiral mot kunskap 
tydliggör vår väg mot en egen definition på ett utmärkt sätt. Påpekas bör att 
den hermeneutiska spiralen enligt Radnitzky varken har någon absolut början 
eller något absolut slut, utan varje forskare väljer själv när hon ska kliva på och 
när det är dags för henne att stiga av. 

2. Objektiva tolkningar? 

Enligt Palmer (1969) anser de objektiverande hermeneutikerna att de 
subjektiva inslagen i tolkningar inte kan förbises, och försöker inte heller 
förneka att de är nödvändiga i varje form av mänsklig tolkning. Men de 
påpekar att föremålet för tolkning förblir ett objekt och att en objektivt riktig 
tolkning bör eftersträvas och kan uppnås. 

Helhet 

Del 

Förförståelse Förståelse 

Helhet 
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“An object speaks, and it can be heard rightly or wrongly precisely because there is an 
objectively verifiable meaning in the object. If the object is not other than its observer, 
and if it does not, of itself, speak, why listen?” 

Palmer 1968:56 

Betti (1962) förtydligar dock att objektiv kunskap ur ett hermeneutiskt 
perspektiv inte är absolut, såsom naturvetenskaplig kunskap, utan relativ. Han 
anger att alla fenomen har olika aspekter och kan tolkas på olika sätt beroende 
på utifrån vilken frågeställning (Fragestellung) man närmar sig fenomenet. Om 
man angriper ett fenomen utifrån en historisk, en sociologisk eller psykologisk 
frågeställning skiljer sig givetvis tolkningarna åt, men varje tolkning kan 
ändock vara objektiv utifrån den specifika frågeställningen. 

”jede solche Fragestellung führt, wenn die Interpretation methodisch richtig 
durchgeführt wird, zu eindeutigem Verständnis und zu einer objektiven Erkenntnis; 
d. h. zu einer solchen, die dem Gegenstand angemessen ist, wenn er in eine bestimmte 
Fragestellung gerückt wird.“  10 

Betti 1962:23 

Palmer (1969) anger vidare att de existentiella hermeneutikerna, med Gadamer 
som förkämpe, istället hävdar att det eftersom förståelse är historiskt betingat 
är absurt att tala om objektivt riktiga tolkningar. Gadamer (1989) själv säger 
att objektivitet förutsätter att tolkaren kan ställa sig utanför historien och 
utanför den kontext hon respektive objektet befinner sig i, utanför sin egen 
subjektivitet. Enligt författaren är det inte heller viktigt att objektivt tolka 
föremål, utan att ge det betydelse utifrån de historiska betingelser som råder i 
dagsläget. 
 
Betti (1962) avvisar de existentiella hermeneutikernas åsikt genom att hävda 
att dessa snarare ägnar sig åt att ge betydelse åt ett objekt utifrån sitt eget 
perspektiv (Sinngebung) än åt att försöka tolka objektet utifrån dess eget 
(Auslegung). Enligt honom innebär detta att objektet förlorar sin autonomi 
och därmed går möjligheten till en objektivt riktig tolkning förlorad. Han 
avfärdar det av Gadamer uppsatta kravet på att tolkaren måste ställa sig 
utanför sin egen subjektivitet för att uppnå objektivitet som ”die denkbar 
widersinnigste” 11 (1962:23) och hävdar att tolkaren endast måste ha förmågan att 

                                           
10 Om tolkningen genomförs metodiskt korrekt leder varje sådan frågeställning fram till entydig förståelse 
och till en objektiv kunskap, det vill säga, till en objektiv kunskap som är rimlig för föremålet om detta 
betraktas utifrån en speciell frågeställning. 
11 Det befängdaste man kan tänka sig 
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bortse från sina personliga önskemål angående tolkningens slutgiltiga resultat. 
Om tolkaren lyckas med detta går hon enligt Betti in förutsättningslöst i 
forskningen, vilket liksom vid övrig vetenskaplig forskning är ett krav för att 
objektivitet ska kunna uppnås. 
 
Redogörelsen ovan tydliggör skillnaden mellan de existentiella och de 
objektiverande hermeneutikerna, men liksom tidigare finner vi spår av båda 
uppfattningarna i oss själva. Liksom Gadamer (1989) anser vi att fullständigt 
objektiva tolkningar är omöjliga att uppnå, även om man med objektivitet, 
som Betti (1962), endast avser objektivitet utifrån en viss frågeställning. 
Anledningen till detta är att vi inte ser hur vi som tolkare skulle kunna bortse 
från vår förförståelse, vilket obönhörligen medför att varje tolkare lägger sina 
egna värderingar i det tolkade objektet. Bettis påstående om att det räcker med 
att som tolkare kunna bortse från det önskeresultat man själv vill se för att 
resultatet ska kunna betraktas som objektivt äger med andra ord inte giltighet. 
Däremot är det, som Betti anger och som Gadamer förnekar, viktigt att sträva 
efter ett så objektivt arbetssätt som möjligt. För även om fullständig 
objektivitet inte är realistisk, kan en tolkning vara mer eller mindre objektiv, 
något vi under arbetet med uppsatsen varit fullt medvetna om. Under arbetets 
gång har det inte existerat något önskeresultat då uppsatsen varken är skriven 
på uppdrag av ett företag eller för att bekräfta eller omkullkasta resultatet av 
tidigare forskning. Vad som vi möjligen, omedvetet, skulle ha kunnat vilja 
bekräfta är den förförståelse för ämnet vi hade innan uppsatsen och den 
grundläggande förståelse som uppstod under uppsatsarbetets inledning, vilket 
då skulle kunna betraktas som ett önskeresultat. Medvetna om både Bettis 
resonemang om önskeresultat och Alvesson & Sköldbergs (1994) snarlika om 
att förförståelse är en förutsättning likväl som den kan vara ett hinder för 
förståelse, har vi dock inte arbetat för att bekräfta denna grundläggande 
förståelse. I stället har vi låtit nya erfarenheter påverka och utöka denna, även 
om detta inneburit att vägen mot vår definition avvikit från den riktning som 
vi tidigare förmodat. Även vad gäller litteraturen, intervjuerna och övriga delar 
av uppsatsen har vi, som läsaren längre fram kommer att märka, strävat efter 
objektivitet i möjligaste mån. För att sammanfatta kan vi inte påstå att 
uppsatsen är fullständigt objektiv, men att vi utifrån den frågeställning vi 
angripit begreppet event markering utifrån producerat en uppsats med så hög 
grad av objektivitet att den ska kunna utgöra ett trovärdigt och värdefullt 
bidrag såväl till den akademiska litteraturen som för praktiker inom området. 
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III 
LITTERATUR- & 

INTERVJUREDOGÖRELSE 

I detta kapitel presenteras den event marketing- och event management-
litteratur som vi samlat in, tillsammans med resultatet från de intervjuer vi 
genomfört. Detta material kommer att utgöra grunden för den begreppsanalys 
som sedan presenteras i nästföljande kapitel. Vidare fyller det innevarande 
kapitlet funktionen att ge läsaren en uppfattning om begreppsförvirringen 
inom det valda ämnesområdet. För att missförstånd ska undvikas vill vi 
påpeka att denna litteratur- och intervjuredogörelse är precis vad namnet 
antyder, och därmed varken motsvarar en teoretisk referensram eller empiri i 
traditionell mening. 
 
Då lejonparten av kapitlet är baserad på material inhämtat från litteraturkällor 
inleder vi med ett avsnitt där vi först redogör för insamlingen av detta material 
och därefter presenterar det i sammanställd form. Det efterföljande avsnittet 
behandlar vårt tillvägagångssätt då vi samlade in intervjumaterialet och följs 
sedan upp med en sammanställning av den insamlade informationen.  
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1. Insamling av litteratur 

Den största delen av litteraturen inhämtades från Jönköpings 
högskolebibliotek och specialsamlingen Mässdok, Sveriges mest omfattande 
samling av event- och mässlitteratur. Efter att ha spenderat en heldag innanför 
den ombyggda industrilokalens robusta murar hade vi tillägnat oss en stor 
mängd material varav uppskattningsvis något mindre än hälften är refererad 
till i uppsatsen. En del av den litteratur vi gick igenom valde vi att inte 
använda oss av beroende på att källhänvisningen är bristande, författarna har 
kort sagt inte ansträngt sig för att på något sätt lägga fram belägg, varken 
teoretiska eller empiriska, för sina påståenden. Annan litteratur vi valde att 
bortse ifrån var böcker där det för oss var omöjligt att utläsa om det är 
författarens egna åsikter som framkommer eller om personen i fråga bara 
redovisar vad andra författare anser. Exempel finns på författare som 
presenterar fyra andra författares definitioner av event marketing men varken 
tar ställning till vilken de själva föredrar eller presenterar en egen. Enligt vår 
uppfattning blir det en dylik författare längre fram i boken skriver om event 
marketing tämligen värdelöst, då det inte går att avgöra vilka fenomen 
personen i fråga tillskriver begreppet. Av den litteratur vi däremot valde att 
begagna oss av är ungefär 75 procent författad av akademiker, doktorer eller 
professorer på olika universitet runt om i världen. Förorden i många av dessa 
författares verk vittnar dock om att många av dessa har ett förflutet som 
praktiker. Övrig litteratur är skriven av praktiker med lång erfarenhet av att 
anordna event. Detta förklarar varför ungefär hälften av den litteratur, 
framförallt den engelskspråkiga, vi använde oss av är av normativ karaktär. 
Men då området är praktikerdrivet anser vi inte att detta innebär att denna 
litteraturs relevans för vår uppsats minskar. Som läsaren kommer att märka 
fyller båda typerna dessutom en funktion i uppsatsen. Vidare bör påpekas att 
den viktning mellan normativ och mer forskningsinriktad litteratur som 
uppsatsen uppvisar inte på något sätt speglar det reella litteraturutbudet, då ett 
påstående om att den normativa litteraturen utgör dryga 75 procent av det 
totala litteraturutbudet säkerligen kan anses utgöra en kvalificerad 
uppskattning.  
 
Innan vi påbörjade vårt arbete var vår strävan att så långt som det var möjligt 
använda oss av forskningsartiklar inom ämnet, då dessa ofta innehåller de 
senaste akademiska framstegen. Som klargjorts tidigare visade sig detta dock 
vara en omöjlighet, då tillgången till event marketing-artiklar i vetenskapligt 
granskade tidskrifter var undermålig. Artiklar om event management fanns det 
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inte många fler av; endast 22 artiklar blev resultatet av en sökning bland de 
närmare 3000 tidskrifterna i databasen. Av dessa var fler 15 stycken mindre än 
två sidor långa och titulerade något i stil med ”Checklist for the Event 
Manager”. Följaktligen återger vi i denna litteraturredogörelse endast litteratur 
i bokform.  
 
Slutligen vill vi påpeka att vi vid tre tillfällen tagit kontakt med författare för 
att kontrollera betydelsen av vissa avsnitt i deras böcker och för att reda ut 
oklarheter. Vi har haft e-mailkontakt med Dr. Donald Getz vid Calgary 
University samt via telefon samtalat med Mia Larson, ekonomie licentiat vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för att utreda oklarheter. 
Dessutom har vi genomfört en intervju med Mattias Behrer, medförfattare till 
boken Event Marketing som refereras till i event marketing-avsnittet.12. 

Samtliga personer vi har varit kontakt med har godkänt att vi refererar till dem 
i uppsatsen. Vi valde att kontakta dessa personer för att undvika onödiga 
tolkningsmoment, men den bakomliggande anledningen var att kunna 
redogöra för den insamlade litteraturen så objektivt som möjligt för att läsaren 
själv ska kunna bilda sig en uppfattning om ämnesområdet. Givetvis 
förekommer tolkningar och allt vi skriver är på något sätt påverkat av vår 
förförståelse. Vi har dock arbetat med inställningen att, som Betti (1962) 
antagligen skulle ha uttryckt det, förstå objektet utifrån objektet själv. Vi har 
inte avsiktligen lagt egna värderingar i texten och vi har försökt att så långt det 
är möjligt bortse från vår egen förförståelse i syfte att kunna återge texten 
utifrån respektive författares frågeställning. Vår förhoppning är att läsaren ska 
uppfatta litteraturredogörelsen som trovärdig och därmed kunna skaffa sig en 
egen uppfattning om event marketing att jämföra med den definition vi 
slutligen kommer fram till.  

                                           
12 För ytterligare information om intervjuns genomförande, se sida 37-38. 
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2. Litteraturredogörelse 
Nedan inleds så redovisningen av den insamlade och lästa litteraturen. För att 
bereda läsaren möjligheten att till fullo förstå hur vår väg mot förståelse av 
event marketing utvecklades, borde vi i detta avsnitt ha presenterat materialet i 
den ordning vi själva läste det. På det sättet skulle läsaren, som själv tolkar 
uppsatsen under läsandets gång, på ett bättre sätt kunna förstå uppsatsen 
(objektet) utifrån uppsatsen (objektet) själv. Detta hade dock med största 
sannolikhet av läsaren uppfattats som ytterst kaotiskt av den enkla 
anledningen att vi läst event management- och event marketing-litteratur om 
vartannat. Således har vi istället valt att presentera materialet uppdelat i event 
management och event marketing. Denna uppdelning är inte gjord utifrån 
vilka betydelser författarna de facto tillskriver respektive begrepp, utan snarare 
utifrån den frågeställning respektive författares verk är skrivet. De författare 
som huvudsakligen skriver om marknadsföring i eventsammanhang utifrån 
frågeställningen hur ett event anordnas framgångsrikt återfinns under rubrik 
2.1 som behandlar event management. Andra författare, som snarare har 
skrivit utifrån frågan om hur ett event kan användas i 
marknadsföringssammanhang, återfinns under rubrik 2.2 som behandlar event 
marketing. Båda avsnitten är relevanta för vår uppsats då de visar på 
begreppsförvirringen och att begreppet används i många olika sammanhang. 
Detta innebär även att läsaren inte ska förvånas då begreppet event marketing 
dyker upp under event management-avsnittet, eftersom detta vid vissa 
tillfällen förekommer i den litteratur som författaren i fråga valt att titulera 
event management. I slutet av litteraturredogörelsen finner läsaren så ett kort 
avsnitt om sponsring och dess relation till event marketing, detta för att påvisa 
såväl det nära sambandet mellan de två företeelserna som de punkter på vilka 
de skiljer sig åt. För att underlätta för läsaren än mer presenterar vi i bilaga 1 
en sammanställning av respektive författares viktigaste synpunkter. 
 
Gällande dispositionen inom event management- respektive event marketing-
avsnitten bör det följande påpekas. För att skänka någon form av struktur till 
event management-avsnittet presenteras författarna utifrån det antal P:n de 
tillskriver marknadsföringsmixen. Av denna anledning inleds avsnittet med de 
författare som utgår från de klassiska 4 P:na13. Sist i avsnittet återfinns så de 
författare som inte fäster någon vikt vid just marknadsföringsmixen. Event 
marketing-avsnittet inleds med Behrer & Larssons (1998) definition av 
                                           
13 Med dessa avser vi Product, Price, Place och Promotion, som introducerades av 
McCarthy 1960. 
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begreppet då dessa författare var de första vi stötte på i uppsatsens 
inledningsfas. Därefter följer ännu en svensk definition som sedan följs upp 
med ett antal tyska dylika. Slutligen presenteras ytterligare en svensk 
författares åsikt, som markant skiljer sig från alla de tidigare, och av just denna 
anledning har placerats sist i avsnittet och därmed åtskiljt från de andra 
svenska författarna. Anledningen till att ingen engelskspråkig litteratur 
presenteras under detta avsnitt är kort sagt att ingen av de engelskspråkiga 
författare vi tar upp skriver om event marketing utifrån denna frågeställning. 
 
För att öka läsvänligheten har vi valt att när vi refererar till fler än en 
författare, eller när vi jämför flera olika författares åsikter med varandra, 
använda oss av fotnoter. 

2.1 Event management 
Bowdin et al (2001) dedicerar sin bok helt åt event management. I detta 
begrepp lägger författarna in en rad faktorer: planerandet av event, ledarskap 
och human resources, marknadsföring av events, sponsring av events, kontroll 
och budgetarbete, rättsliga frågor och rättshantering, logistik, själva 
genomförandet likväl som utvärderingen av event. Vad gäller marknadsföring 
ur ett event management-perspektiv så är författarna inriktade på hur man 
lockar besökare till ett event. De använder sig bland annat av 
marknadsföringsmixens fyra P:n, där Product i detta fall utgörs av själva 
eventet, Price avser det värde besökarna tillskriver upplevelsen av eventet och 
vad de är beredda att betala för det, Place avser både eventets geografiska 
lokalisering samt försäljningsställen där besökare kan införskaffa biljetter till 
det, och Promotion avser marknadskommunikation i form av reklam, sales 
promotion, public relations, direct mail etcetera. Vad gäller att locka folk till 
eventet lägger författarna extra vikt vid Promotion och hävdar att dess roll är 
att skapa och öka folks medvetenhet om eventet, skapa en positiv image runt 
eventet, positionera eventet jämfört med andra liknande event, informera om 
relevanta detaljer under eventet samt skapa efterfrågan för eventet. 
 
För att producera ett framgångsrikt event måste event managern enligt 
författarna genomföra en rad marknadsföringsaktiviteter, som att analysera 
målgruppens behov och anpassa eventet efter dessa, skapa unika inslag i 
jämförelse med liknande event, förutspå antal besökare och när dessa kan 
tänka sig att gå på eventet, uppskatta hur mycket de är villiga att betala för det, 
avgöra vilka och i vilken utsträckning promotionverktyg ska användas, 
bestämma hur biljetter ska säljas, och utvärdera marknadsföringsaktiviteternas 
framgång.  
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McDonnell et al (1999) är snarlik Bowdin et al (2001) i sin behandling av 
event management och marknadsföring av event. En skillnad står dock att 
finna i att Bowdin et al inte begagnar sig av begreppet event marketing, medan 
McDonnell et al (1999:55) använder det i titeln till ett avsnitt, ”Event 
marketing and management”, i boken. När man läser avsnittet framgår det att 
författarna begagnar sig av begreppet event marketing för att beskriva 
marknadsföring av event i sig. Den definition av marknadsföring ur ett 
eventperspektiv som författarna använder sig av är hämtad från Hall (1992)14. 
Även om McDonnell et al, till skillnad från Bowdin et al inte skriver det rakt 
ut, får man som läsare intrycket av att de ser marknadsföring av event som en 
event management-funktion. De säger bland annat att användandet av olika 
marknadsföringsverktyg kan underlätta beslutsfattandet för event managern. 
Vidare använder sig författarna av Getz’ (1997) definition15 av eventanpassad 
marknadsföring för att visa på marknadsföringsmixens betydelse. De 
använder sig av samma P:n som Bowdin et al och tillskriver dessa snarlik 
betydelse16. 
 
Goldblatt (1997) hävdar att  

”Event marketing […] is now an intrinsic part of any marketing plan. Along with 
advertising, public relations, and promotions, events serve to create awareness and 
persuade prospects to purchase goods and services.” 

Goldblatt 1997:5 

Ur citatet går att utläsa att ett syfte med event är att skapa medvetenhet, och 
eftersom event enligt citatet utgör en del av marknadskommunikationsmixen 
torde innebörden av ”skapa medvetenhet” inte vara att skapa medvetenhet 
om eventet i sig utan om företaget som anordnar det. Medvetenhet skapas 
inte endast av eventet i sig utan av all kommunikation kring eventet, under 
förutsättning att den är knuten till företaget. Det verkar med andra ord som 
att Goldblatt i likhet med Behrer & Larsson (1998) lägger in all 
kommunikation kring och under eventet i event marketing-begreppet. 
 
Längre fram i boken framgår det dock att författaren främst betraktar 
marknadsföring, sett från ett event management-perspektiv, på liknande sätt 

                                           
14 Definitionen återfinns på sida 27 
15 Definitionen återfinns på sida 26 
16 Läsaren som själv önskar kontrollera denna bedömning hänvisas till McDonnell et al 
1999:108-109. 



Event Marketing – En Begreppsutredning 
Litteratur- & Intervjuredogörelse 

-25- 

som Bowdin et al (2001), nämligen att event managerns 
marknadsföringsuppgift främst handlar om att locka folk till själva eventet: 

”in most cases, event managers use marketing forces such as advertising, public 
relations, promotion, advertising specialties, stunts, and other techniques to promote 
individual events. These traditional marketing techniques should be used to inform, 
attract, persuade, sustain, and retain potential customers of the event.” 

Goldblatt 1997:235 

Vad gäller marknadsföringsmixen använder sig Goldblatt (1997) till skillnad 
från Bowdin et al (2001) inte av fyra utan fem P:n. Utöver de klassiska P:na 
som Goldblatt med negligerbara17 variationer tillskriver samma betydelse som 
Bowdin et al, lägger Goldblatt till Public Relations. Han anser att Public 
Relations är betydligt mer värdefullt och trovärdigt än vanlig reklam, då 
budskapet inte utgörs av vad företaget själv säger om eventet utan vad andra 
säger om det.  
 
Hoyle (2002) skriver i inledningen av sin bok att marknadsföring av event är 
en disciplin inom event management och dedicerar boken åt just denna. Event 
marketing så som Hoyle använder sig av begreppet handlar om hur man på ett 
framgångsrikt sätt marknadsför ett event, hur man får folk att offra tid och 
eventuellt pengar på att besöka ett event. Liksom ett antal andra författare 
använder sig Hoyle av marknadsföringsmixen, och tillskriver denna fem P:n. 
Kombinationen av P:n, Produkt, Price, Place, Public relations och slutligen 
Positioning, är han dock ensam om i den här redovisade litteraturen. 
Författaren lägger tyngdpunkten på Product och anger att man först måste få 
fram en riktigt bra produkt, i betydelsen event, innan man kan börja använda 
de andra ingredienserna i marknadsföringsmixen för att marknadsföra denna. 
Price och Place tillskriver författaren likvärdig innebörd som Bowdin et al 
(2001)18, Public Relations behandlas som i Goldblatt (1997)19 och Positioning 
är enligt författaren en nödvändig strategi för att via intuition, efterforskning 
och utvärdering avgöra vilken nisch, vilka behov hos eventbesökaren, som 
eventet ska uppfylla. 
 
Getz (1997) anger att event management handlar om följande: 

                                           
17 Läsaren som själv önskar kontrollera denna bedömning hänvisas till Goldblatt 1997:230-
235. 
18 Läsaren som själv önskar kontrollera denna bedömning hänvisas till Hoyle 2002:13-16. 
19 Läsaren som själv önskar kontrollera denna bedömning hänvisas till Hoyle 2002:16-18. 
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”organizing and coordination; leadership; planning, evaluating, and controlling; 
human resources (or staffing); financing; and marketing”. 

Getz 1997:11 

Vad gäller marketingfunktionen presenterar han en egen definition av 
marknadsföring av event: 

“Marketing events is the process of employing the marketing mix to attain 
organizational goals through creating value for clients and customers. The 
organizations must adopt a marketing orientation that stresses the building of 
mutually beneficial relationships and the maintenance of competitive advantage.” 

Getz 1997:250 

Vad Getz avser med ”marketing orientation” är att företag kontinuerligt måste 
lägga energi på att identifiera och svara upp till existerande och potentiella 
kunders/besökares önskemål och behov.  
 
Marknadsföringsmixen består enligt Getz (1997) av påverkningsbara faktorer 
som event managern kan använda för att uppnå sina mål. Han utökar antalet 
P:n till åtta, av vilka fyra är de klassiska och tillskriver dessa i stort sett samma 
betydelse som Bowdin et al (2001)20. De övriga fyra är Programming, People, 
Partnerships och Packaging and Distribution, ursprungligen utvecklade av 
Morrison (1995) som speciellt viktiga i turism-, och resemarknadsföring. Med 
Programming avses nödvändigheten att tillse att eventets innehåll håller hög 
kvalité och att det har unika egenskaper jämfört med andra event. People 
betraktas som en viktig ingrediens i marknadsföringsmixen eftersom 
personalen faktiskt utgör en del av själva produkten och ofta är den faktor 
som avgör om ett event blir en succé. Även eventets besökare och eventuell 
publik innefattas i People-kategorin eftersom event inte skulle kunna existera 
utan deras medverkan. Partnerships anses vara viktiga både när det gäller 
marknadsföring liksom vid produktionen av events och Packaging and 
Distribution handlar om vad som ingår i eventet som helhet och hur biljetter 
till det distribueras. Packaging och Distribution anses vara viktigt för att skapa 
en unik upplevelse för besökaren. Det femte P:t som Goldblatt (1997) 
använder sig av, Public relations, lägger Getz in under Promotion.   
 
Till skillnad från de båda tidigare nämnda författarna uttalar Getz (1997) att 
marknadsföring av event inte ska blandas ihop med event marketing, 

                                           
20 Läsaren som själv önskar kontrollera denna bedömning hänvisas till Getz 1997:251-253. 
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”as the term is usually used by corporations to describe marketing through sponsorship 
or production of events.” 

Getz 1997:250 

Anledningen till att dessa två begrepp inte bör blandas ihop är enligt Getz att 
marknadsföring av event är en event management-funktion. När ett företag 
använder sig av ett event, eget skapat eller sponsrat, för att på något sätt 
kommunicera ett budskap handlar det om event marketing. 
 
Hall (1992) anger att event management har fyra huvuduppgifter varav den 
första är Planering. Här innefattas uppsättandet av mål och såväl utformandet 
som implementeringen av strategier för att uppnå dessa mål. Den andra 
huvuduppgiften utgörs av Organisering som ska möjliggöra implementeringen 
av strategierna. Därnäst kommer Ledarskap som handlar om att motivera de i 
eventet involverade personerna, delegera uppgifter etcetera. Den avslutande 
huvuduppgiften består i att Kontrollera att eventet utvecklar sig i enlighet med 
de uppsatta strategierna. Marknadsföring av eventet eller via ett event sorteras 
med andra ord inte in under huvuduppgifterna, men under rubriken ”The 
Event Marketing Process” (1992:136) säger författaren ändå att 
marknadsföring är en viktig beståndsdel av event management. För att 
definiera marknadsföring ur ett event perspektiv modifierar författaren Kotler 
& Levy’s definition av marknadsföring från 196921: 

”marketing is that function of event management that can keep in touch with the 
event’s participants and visitors (consumers), read their needs and motivations, develop 
products that meet these needs, and build a communications programme which 
expresses the event’s purpose and objectives.” 

Hall 1992:136 

Hall (1992) ser marknadsföringsmixen som en komponent i arbetet med att 
utveckla en lämplig övergripande marknadsföringsstrategi för eventet. Han 
koncentrerar sig på de fyra klassiska P:na, men använder sig liksom Getz 
(1997) även av Morrisons (1995) fyra P:n. 
 
Behrer & Larsson (1998) går i sin bok inte närmare in på event management, 
men Behrer (2003-11-19) nämner att begreppet i USA ofta används i 

                                           
21 Ursprunglig definition i Kotler & Levy (1969:15): ”Marketing is that function of the 
organization that can keep in constant touch with the organization’s consumers, read their needs, develop 
“products” that meet these needs, and build a program of communications to express the organization’s 
purposes” 
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”bemärkelsen att marknadsföra evenemang”, det vill säga för att locka folk till 
eventet. I Sverige å andra sidan handlar det ofta om ”att vara projektledare eller 
utveckla hela event marketing aktiviteten”. 

2.1.1 Sammanfattning 

Event management beskrivs av de flesta författare som en aktivitet med syfte 
att organisera och planera event. Alla författare talar om vikten av att 
marknadsföra eventet är en event management-funktion och de flesta av dem 
anger att marknadsföringsmixen är verktyget för att genomföra detta på bästa 
sätt. 

2.2 Event marketing 
Avstamp för denna redogörelse för ett antal åsikter om event marketing tar vi 
i Behrer & Larssons (1998) definition som lyder: 

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

Behrer & Larsson 1998:18 

I sin bok hävdar Behrer & Larsson att begreppet event marketing är ”ett 
samlingsnamn för marknadsföring via evenemang.” (1998:18). Enligt Behrer (2003-
11-19) omfattar definitionen även marknadsföring av själva eventet22; ”[…] du 
måste ju på något sätt se till att det blir ett evenemang, d.v.s. att folk kommer.”.  
 
Vidare omfattar Behrer & Larssons (1998) definition ytterligare en dimension; 
att samla målgruppen i tid och rum. Just detta, att samla människor kring en 
social aktivitet och interagera med dem personligen, anser Behrer (2003-11-
19) vara en mycket viktig beståndsdel av event marketing. Dessutom hävdar 
Behrer & Larsson att eventet, för att det ska kunna klassificeras som event 
marketing, måste utgöra såväl kommunikationsansats, det vill säga 
angreppssätt för marknadskommunikationen, som medium, i betydelsen kanal 
som kommunikationen förmedlas genom. 
 

                                           
22 Jämför Bowdin et al (2001), Goldblatt (1997), Getz (1997), Getz (1997), Hall (1992), 
McDonnell (1999) som anser att marknadsföring av evenemanget är en event 
managementfunktion. 
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I sin bok presenterar författarna (Behrer & Larsson, 1998) fyra olika former 
av marknadsföring med hjälp av event, som man i Sverige traditionellt sett 
benämnt event marketing. Action marketing beskriver författarna som 
aktiviteter med syftet att stimulera till direkt köp. Ett exempel på detta är när 
den lokala matvarubutiken bjuder in en känd person för att denne ska 
marknadsföra en viss vara. 3-dimensionell annonsering är kreativ reklam 
som riktar sig till konsumenter och exponeras på offentliga platser. Exempel 
på detta är Gevalias ”om du får oväntat besök”-kampanj, innehållande diverse 
installationer på offentliga platser runt om i Stockholm. Enligt Behrer & 
Larsson är ingen av dessa två företeelser uttryck för event marketing, främst 
beroende på att avsikten att samla målgruppen i tid och rum saknas. I fallet 
med trafikskapande och relationsskapande event marketing finns dock 
detta syfte. Ett trafikskapande event kan exempelvis utgöras av ett event 
anordnat av en galleria för att locka besökare till butikerna i densamma; 
avsikten är att skapa ett möte mellan företag och kunder. Relationsskapande 
event marketing handlar om att genom att skapa ett möte mellan företag och 
kund stärka företagets eller varumärkets image. Dessa två företeelser är enligt 
Behrer & Larsson de som bäst överensstämmer med deras egen definition av 
event marketing.  
 
Behrer & Larsson (1998) drar även paralleller mellan event marketing och 
relationsmarknadsföring. De menar att event marketing är ett kundorienterat 
verktyg eftersom fokus ligger på att evenemanget som forum möjliggör 
interaktion även mellan ett företag och dess kunder. Med andra ord blir det 
möjligt för konsument och producent att under eventet stå i direkt kontakt 
med varandra. Vidare hävdar författarna att event marketing handlar om att 
sätta relationer, nätverk och interaktion i centrum. Dessutom påpekar de att 
förändrad eller förstärkt image är möjliga effekter av event marketing. Under 
eventet levandegörs det arrangerande företaget och dess varumärke genom 
den upplevelse som äger rum. Detta skapar en association som i sin tur hjälper 
till att förtydliga det varumärket står för, det vill säga påverka den image som 
målgruppen har av varumärket. Dessutom ger event marketing företaget 
möjligheten att kombinera denna med andra, säljfrämjande åtgärder, som på 
ett mer direkt sätt syftar till att öka försäljningen av företagets produkter och 
tjänster.  
 
Ytterligare en författare som ger en definition av event marketing är 
Grönkvist (2000) som säger att det rör sig om ”Marknadsföring med hjälp av ett 
evenemang, ofta i egen regi.” (2000:247). Enligt Grönkvist är den gemensamma 
nämnaren för alla tillgängliga definitioner av event marketing att de på ett eller 
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annat sätt innefattar ett möte mellan människor i en ”aktiv och kreativ miljö” 
(2000:11). Dessutom menar han att ”Kort uttryckt rör det sig om 
upplevelsemarknadsföring.” (2000:11) och anger att event marketing i tillgängliga 
definitioner, vilka uppger han inte, beskrivs som en engångsföreteelse, 
exempelvis en kick-off eller en produktlansering. Likt Behrer & Larsson 
(1998) kopplar Grönkvist samman event marketing med 
relationsmarknadsföring, vilket tydliggörs genom det faktum att avsnittet om 
event marketing står att finna under kapitlet om relationsmarknadsföring.  
 
Även Kinnebrock (1993) ser kopplingar mellan event marketing och 
marknadsföring med hjälp av upplevelser. Hans definition av event marketing 
lyder: 

”Event-Marketing wird zum integrierten Bestandteil der Kommunikationsstrategie. 
Integriertes Event-Marketing umfasst alle Bestandteile moderner Kommunikation, die 
dazu beitragen, ein szenario-bezogenes Erlebnis aufzubauen oder zu vermitteln.“ 23  

Kinnebrock 1993:52 

Kinnebrock anger att alla situationer där företag på något sätt använder sig av 
event i marknadsföringssyfte, oavsett om de är eget skapade eller sponsrade, 
är event marketing.  
 
Sistenichs (1999) definition knyter även den an till det ovan nämnda; att event 
marketing handlar om att skapa upplevelser: 

                                           
23 Event marketing blir till en integrerad del av kommunikationsstrategin. Integrerad event marketing 
innefattar alla de beståndsdelar i modern kommunikation, som bidrar till att bygga upp eller förmedla en 
scenariorelaterad upplevelse.  
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”Eventmarketing ist ein innovatives Kommunikationsinstrument, das der 
erlebnisorientierten Umsetzung von Marketingzielen eines Unternehmens durch 
Planung, Vorbereitung, Realisierung und Nachbereitung von (Marketing-) Events 
dient. Eventmarketing versteht sich als integrierter Bestandteil eines ganzheitlichen 
Marketingkonzeptes des Unternehmens.“24,25 

Sistenich 1999:61 

Även i denna definition tydliggörs att event marketing bör betraktas som en 
integrerad beståndsdel av företags marknadskommunikationsmix och att den 
på ett strategiskt sätt måste inordnas i densamma. För att förtydliga sin 
definition ställer Sistenich upp ett antal kriterier som karakteriserar event i 
event marketing-sammanhang. Bland annat skriver han att själva eventet är 
eget skapat, icke säljdrivande samt interaktionsorienterat i betydelsen att 
kunden själv blir aktivt delaktig i det arrangerande företagets 
kommunikationsstrategi och att det som en följd av detta kan uppstå en 
relation mellan deltagare och arrangör.  
 
Liksom både Kinnebrock (1993) och Sistenich (1999) behandlar även Nufer 
(2002) vikten av den upplevelse som förmedlas genom event marketing. Han 
talar om betydelsen av att, genom skapandet av upplevelser, väcka känslor hos 
konsumenten och på detta sätt påverka hennes uppfattning om varumärket. 
Dessutom menar han att arrangören då eventet äger rum ges möjligheten att 
ha en dialog med konsumenten och i kombination med övriga faktorer kan 
detta på lång sikt leda till positiva effekter i form av merförsäljning.  
 
Nufer (2002) presenterar vidare sin egen definition av event marketing: 

                                           
24 Event marketing är ett innovativt kommunikationsinstrument, som fyller funktionen att genom 
planering, förberedelse, realisering och uppföljning av event omsätta ett företags upplevelseorienterade 
marknadsföringsmål i praktiken. Event marketing kan förklaras som en integrerad del av företagets totala 
marknadsföringskoncept. 
25 Jämför med Bowdin et al (2001), Goldblatt (1997), Getz (1997), Hall (1992) samt 
McDonnell et al (1999) som alla anser att planering, förberedelse, realisering etcetera är 
event management-funktioner. 
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”Event-Marketing ist ein interaktives sowie erlebnisorientiertes 
Kommunikationsinstrument, das der zielgerichgteten, zielgruppen- bzw. 
Szenenbezogenen Inszenierung von eigens initiierten Veranstaltungen sowie deren 
Planung, Realisation und Kontrolle im Rahmen einer Integrierten 
Unternehmenskommunikation dient.“ 26 

Nufer 2002:19 

Nufers definition är snarlik Sistenichs (1999) i det avseende att den inkluderar 
mer än kommunikationen under själva eventet. Längre fram i boken låter 
författaren nämligen läsaren förstå att marknadsföringen av själva eventet är 
en del av planeringen gällande detsamma (Planung), en funktion som han 
inkluderar i event marketing-definitionen. I likhet med Sistenich understryker 
han dessutom att event marketing är ett strategiskt 
kommunikationsinstrument, som på ett meningsfullt sätt bör integreras i 
företags marknadskommunikationsplaner. Några av de viktigaste målen med 
event marketing är enligt honom att skapa kontaktmöjligheter mellan 
målgrupp och arrangör samt att medvetandegöra målgruppen om arrangören 
och dennes varumärke. Ytterligare en viktig aspekt i Nufers definition står att 
finna i det faktum att han anger att det endast handlar om event marketing i 
det fall då företaget självt initierat, det vill säga skapat, eventet i fråga.  
 
Här kan vi återigen knyta an till Behrer & Larsson (1998) som till skillnad från 
Nufer anger att event marketing kan förekomma såväl vid eget skapade som 
vid redan befintliga event. Med befintliga event avser författarna event vars 
huvudsakliga innehåll redan existerar. Som exempel på ett befintligt event som 
kan utnyttjas i event marketing syfte anger Behrer & Larsson Folkoperan, som 
för ett antal år sedan bjöds in till Gallerian27 i Stockholm med syftet att 
framhäva centrets roll som mötesplats för stockholmarna. I detta fall 
användes enligt författarna ett befintligt event på Gallerians arena, en för 
eventet främmande plats, i syfte att marknadsföra Gallerian. 
 
En författare som dock stödjer Nufers (2002) uppfattning om att eventet 
måste vara egeninitierat för att aktiviteten ska kunna klassas som event 

                                           
26 Event marketing är både ett interaktivt och ett upplevelseorienterat kommunikationsinstrument. Det 
möjliggör ett målinriktat, målgrupps- eller situationsbaserat iscensättande av särskilt initierade 
arrangemang samt planeringen, realiseringen och kontrollen av desamma inom ramen för integrerad 
företagskommunikation.  
27 Gallerian är ett köpcentrum i centrala Stockholm.  
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marketing är Bruhn (1997). Författaren ställer upp en egen definition av event 
marketing som lyder: 

”Unter Event-Marketing wird die zielgerichtete, systematische Planung, 
Organisation, Inzenierung und Kontrolle von Events als Plattform einer erlebnis- und 
dialogorientierten Präsentation eines Produktes, einer Dienstleistung oder eines 
Unternehmens verstanden, so daß durch emotionale und physische Stimulans starke 
Aktivierungsprozesse in bezug auf Produkt, Dienstleistung oder Unternehmen mit 
dem Ziel der Vermittlung von unternehmensgesteuerten Botschaften ausgelöst werden.“ 
28 

Bruhn 1997:778 

Enligt författaren implicerar ovanstående definition vissa nödvändiga kriterier 
för att event marketing ska kunna betraktas som ett självständigt instrument 
för företagskommunikation. Bland annat menar han att en planeringsprocess 
måste föregå eventet29, att eventet måste vara eget skapat, i betydelsen att 
arrangören själv tar initiativ till händelserna under eventet, och att målet med 
event marketing primärt är att påverka besökaren emotionellt. På grund av det 
sistnämnda är event marketings uppgift aldrig att enbart förmedla information 
utan även att underhålla och skänka besökaren en upplevelse.30 Med 
upplevelse avser Bruhn något som bidrar till besökarens subjektiva livskvalitet. 
Hur stort värde deltagaren sätter på denna upplevelse beror på hur speciell 
hon anser den vara. Ju mer speciell upplevelse, desto högre värde förväntas 
deltagaren tillskriva denna och desto kraftfullare effekter kan arrangören av 
eventet förvänta sig av sin event marketing. Detta kan jämföras med den 
”dubbla hävstångseffekt” som Behrer & Larsson (1998) talar om. Med detta 
avser de just möjligheten att de positiva associationer som skapas under 
eventet förstärks via upplevelsen, men att dessa lika gärna kan förbytas till det 
omvända om deltagaren uppfattar något av det som sker under eventet som 
                                           
28Med event marketing menas att man målinriktat och systematiskt planerar, organiserar, iscensätter och 
kontrollerar event som plattform för en upplevelse- och dialogorienterad presentation av en produkt, en 
tjänst, eller ett företag. Genom emotionell och fysisk stimulans ska man utlösa kraftfulla 
aktiveringsprocesser i fråga om produkt, tjänst eller företag, med målet att förmedla budskap som är styrda 
av företaget. . 
29 Jämför Sistenich (1999) och Nufer (2002) som båda anser att detta är event 
marketingfunktioner. Jämför även med Bowdin et al (2001), Goldblatt (1997), Getz (1997), 
Hall (1992) samt McDonnell et al (1999) som alla anser att planering, förberedelse, 
realisering etcetera är event managementfunktioner.  
30 Jämför Kinnebrock (1993), Sistenich (1999) och Nufer (2002) som alla påpekar vikten av 
upplevelser för event marketing. 
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negativt. Dessutom påpekar de att effekterna, såväl positiva som negativa, blir 
starkare i det fall ett företag skapat ett event själv än om företaget står som 
sponsor till ett redan befintligt event.  
 
Liksom Nufer (2002) anger Bruhn att marknadsföringen av ett event är en 
event marketing-funktion, som han lägger in under planerings- och 
beslutprocessen. Han särskiljer eventet från andra kommunikationsinstrument 
då eventet erbjuder möjligheten till en upplevelse på plats, vilket ger 
besökaren en känsla av äkthet och exklusivitet som i sin tur förstärker det 
intryck besökaren får av eventet och dess arrangör. Vidare skriver han att 
event marketing är en del av kommunikationsmixen som bör integreras med 
övriga verktyg i densamma. 
 
För att addera ytterligare en dimension till denna diskussion om event 
marketing har vi valt att kort presentera det begrepp som Mia Larson (2003) 
behandlar i sin avhandling, nämligen evenemangsmarknadsföring. Att det här 
inte rör sig om en direkt översättning av event marketing är som nämnts inte 
fallet. Ett citat från Larson förtydligar: 

”Evenemangsmarknadsföring ska inte blandas ihop med engelskans 'event 
marketing', som ofta används av företag i betydelsen marknadsföring genom sponsring 
eller skapande av evenemang. ”Event marketing” kan dock ses som en komponent av 
evenemangsmarknadsföring.” 

Larson 2003:13 

Larson menar alltså att evenemangsmarknadsföring är ett paraplybegrepp, av 
vilket event marketing är en del. Hon förklarar under ett informellt 
telefonsamtal (2003-12-10) att skillnaden mellan begreppen kan förklaras av 
vem som står som ägare till eventet och eventets fokus. För ett företag är 
skapandet av ett event bara en ytterst liten del av dess verksamhet, medan för 
exempelvis en festival, ett projekt som endast sysslar med festivalen i sig, så 
utgör eventet hela dess verksamhet. Enligt Larsons uppfattning sysslar företag 
som marknadsför sig själva eller sina produkter med hjälp ett eget skapat eller 
ett sponsrat event med event marketing, både vad gäller den marknadsföring 
av eventet som sker innan och den marknadsföring som sker under själva 
eventet. Men den tidigare nämnda festivalen, vars syfte med 
marknadsföringen endast är att marknadsföra festivalen i sig och inte ett 
företag, sysslar med evenemangsmarknadsföring.  
 
Vidare uppger Larson (2003) att event marketing genomförs av  
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”sponsorföretagen, som använder evenemanget som ett redskap att marknadsföra sina 
egna företag. Med hjälp av evenemanget vill sponsorerna skapa en image för företaget 
och dess produkter/tjänster.” 

Larson 2003:14 

Från det företags synvinkel, som sponsrar ovan nämnda festival och utnyttjar 
detta i sin marknadsföring, handlar det följaktligen om event marketing. Sett 
ur festivalens synvinkel är denna marknadsföring dock en del av festivalens 
evenemangsmarknadsföring. 

2.2.1 Sammanfattning 

Som framkommer i detta avsnitt betraktar de omnämnda författarna event 
marketing som marknadsföring under ett event, och ett flertal författare 
betonar också betydelsen av upplevelsen i event marketing. Åsikterna går dock 
isär framförallt på en punkt; huruvida ett event måste vara eget skapat för att 
kunna ge upphov till event marketing. Värt att påpeka är även att de tyska 
författarna inkluderar faktorer såsom planering och organisering och därmed 
även marknadsföring av event i sina definitioner.  

2.3 Event marketing och sponsring 
För att avsluta detta avsnitt kommer vi att presentera olika författares åsikt 
angående hur event marketing är relaterat till sponsring.  
 
Vi inleder med Grönkvists (2000) tankar om de två företeelserna. Han skriver 
i sin bok att ”somliga menar att sponsring är en del av event marketing, andra att event 
marketing ingår i sponsring.” (2000:183) och säger sedan att det i själva verket är 
ointressant hur man benämner det man gör; viktigast är att aktiviteten är 
framgångsrik. Vidare anger han att ett sponsringsavtal ofta ger upphov till 
event marketing, antingen genom samarbete med en partner eller i egen regi.  
 
Enligt Behrer & Larsson (1998) finns det fall då event marketing kan vara 
synonymt med sponsring, exempelvis i de situationer då ett sponsoravtal 
anpassats till det sponsrande företagets egna kommunikationsbehov. Dock är 
författarna av åsikten att man ändå inte bör referera till dessa situationer som 
sponsring eftersom ”det skulle innebära att kommunikationsansatsen ‘marknadsföra 
via evenemang’ därmed skulle gå under två olika namn.” (1998:24). De påpekar dock 
att sponsring som begrepp inte är passé utan att det fortfarande är användbart 
gällande traditionell sponsring, där ett företag sponsrar exempelvis en 
idrottsstjärna. I en intervju säger Behrer (2003-11-19) dock att företag i allt 
större utsträckning börjat förstå att sponsring kan vara mer än att ”[…] bara 
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köpa plats att synas på […]” och att man genom att ”[…] hitta på kringaktiviteter, 
koppla det till reklam och annonsering man gör i andra medier […]” kan uppnå så 
kallade integrationseffekter. I detta fall menar Behrer att ”då blir det ju det jag 
kallar för event marketing”. 
 
Avslutningsvis har vi valt att redogöra för Nufers (2002) perspektiv på 
sponsring och event marketing. Hans åsikt är att de båda skiljer sig åt på en 
rad punkter. För det första anser han att event marketing möjliggör 
interaktivitet mellan företag och målgrupp, till skillnad från sponsring som är 
ensidig till sin karaktär. För det andra är event marketing upplevelseorienterad, 
medan sponsring tenderar att vara mer informativ. En tredje aspekt utgörs av 
vem som står för själva genomförandet av aktiviteten ifråga. Event marketing 
genomförs och iscensätts av företaget själv, vid sponsring däremot används en 
främmande, extern, inramning som presentationsplattform. För det fjärde 
initieras event marketing av företaget själv, medan sponsring organiseras av en 
extern part. 

2.3.1 Sammanfattning 

Ovan har vi konstaterat den nära sammankopplingen mellan event marketing 
och sponsring och att de två i vissa fall anses vara synonyma. En skillnad 
mellan de båda är att sponsring ibland beskrivs som mer informativ till sin 
karaktär, medan event marketing anses vara mer upplevelseorienterad.  
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3. Insamling av intervjumaterial 

För att komplettera den stora mängden litterära källor med dagsaktuell 
information, beslöt vi oss för att göra tre intervjuer med personer som arbetar 
med event marketing på tre olika eventbyråer i Stockholm. Olle Lundström, 
Senior Consultant på Eventum, och Joakim Bodén, VD på Bodén & Co, 
valde vi ut på rekommendation av Lisa Båsk Johansson, VD på Sponsrings & 
Eventföreningen. Alexander Bernhard, VD på Eventforum, valdes ut på 
grundval av att han arbetat med event marketing under en lång period31. 
Dessutom genomförde vi som redan nämnts en intervju med Mattias Behrer, 
medförfattare till boken Event Marketing, i syftet att klarlägga huruvida våra 
egna tolkningar av vissa avsnitt i boken var riktiga ur Behrers synvinkel. 
Resultatet av denna har intervju redogörs dock inte för i detta avsnitt eftersom 
det redan presenterats i litteraturredogörelsen tillsammans med informationen 
från boken. 
 
Beroende på den snäva tidsram vi arbetade inom beslöt vi oss för att göra alla 
intervjuer tillsammans per högtalartelefon. Givetvis hade det varit att föredra 
att göra personliga intervjuer, öga mot öga, men vi är ändå av uppfattningen 
att det valda tillvägagångssättet inte påverkat utkomsten av intervjuerna. 
Möjligheten att observera den intervjuades reaktioner och rörelsemönster 
försvinner visserligen vid telefonintervjuer, men med tanke på att våra frågor 
inte på något sätt var av känslig karaktär, vare sig på ett personligt eller 
yrkesmässigt plan, finner vi det inte troligt att vi skulle ha uppnått ett annat 
utfall vid personliga intervjuer. Av samma anledning anser vi att det inte är 
troligt att intervjupersonerna av någon anledning skulle ha förvrängt eller 
hållit inne någon information. Varje intervju varade i snitt cirka 45 minuter. 
Vid intervjuerna använde vi oss av två i förväg utformade intervjuguider32, en 
riktad till de tre personerna på eventbyråerna och en specifikt utarbetad för 
intervjun med Mattias Behrer. Dessa intervjuguider tjänade som vägledning 
under intervjuerna, dock följde vi dem inte vid något tillfälle helt strikt. 
Anledningen till detta var att vi ville att intervjuerna skulle utvecklas till 
diskussioner snarare än utfrågningar, så att de intervjuade skulle få 
möjligheten att resonera fritt och ge uttryck för sina tankar och värderingar. 
Dessutom möjliggjorde det för oss att anpassa frågorna efter hur intervjun 
utvecklade sig och de tolkningar av den intervjuades svar som vi gjorde under 

                                           
31 För utförligare information om respektive företag, se bilaga 2. 
32 Intervjuguiderna återfinns i bilaga 3 respektive 4. 
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tiden. Vi kontrollerade dock förloppet av intervjuerna såtillvida att vi 
fortlöpande prickade av de frågor vi ansåg ha blivit besvarade. Vid vissa 
tillfällen valde vi att ställa ledande frågor med syftet att klarlägga sådant som 
tedde sig diffust, för att få klarhet i vad den intervjuade faktiskt menade. Med 
anledning av att vi inte ville påverka de intervjuade personernas svar, undvek 
vi frånsett dessa tillfällen att ställa denna typ av frågor. Eftersom vi inte hade 
några önskesvar på frågorna, kan sägas att vi, för att använda Bettis (1962) 
uttryck, genomförde intervjuerna förutsättningslöst. Som ett led i vår strävan 
efter objektivitet undveks på detta sätt risken att de intervjuade gav oss svar 
som passade överens med vår förförståelse av ämnet och det önskeresultat 
som måhända omedvetet påverkade oss i vårt arbete.  
 
Vidare spelades alla intervjuer in på band, med den intervjuades samtycke, för 
att förenkla den efterföljande transkriberingen och för att viktig information 
inte skulle gå förlorad. De utskrivna intervjuerna skickades därefter ut till 
respektive intervjuad person för godkännande. Medvetna om att vår 
förförståelse kan ha påverkat även vår tolkning av de utskrivna intervjuerna 
valde vi, för att försäkra oss om att vi behandlat materialet så objektivt som 
möjligt, att även skicka ut den slutgiltiga intervjuredogörelsen för 
godkännande. Ingen av de intervjuade hade dock någonting att anmärka, 
varken gällande de utskrivna intervjuerna eller de slutgiltiga 
intervjuredogörelserna. Avslutningsvis bör nämnas att samtliga personer gav 
sitt samtycke till att figurera med namn i uppsatsen.  
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4. Intervjuredogörelse 

I detta avsnitt följer så resultatet av de tre intervjuerna med personerna på de 
olika eventbyråerna. Redogörelsen följer samma mönster som 
litteraturredogörelsen, med andra ord inleds avsnittet med event management, 
fortsätter med marknadsföring av event som därefter följs upp med event 
marketing och slutligen event marketing i förhållande till sponsring. 
Anledningen till att vi har valt att presentera materialet från intervjuerna 
integrerat är vår förhoppning om att det på detta sätt ska bli lättare för läsaren 
att urskilja de punkter på vilka de intervjuades åsikter skiljer sig åt alternativt 
sammanfaller. 
 
För att öka läsvänligheten har vi valt att lägga alla jämförelser av 
intervjupersonernas åsikter med litteraturen i fotnoter.  

4.1 Event management 
Event management kan enligt Lundström betraktas som en benämning på 
själva genomförandet av ett event. För att förklara närmare sätter han det i 
relation till event marketing och säger att ”Event marketing, det är när eventet blir 
marknadskommunikation och event management, det är ju hur man genomför eventet.”. 
Vidare menar han att event management är nödvändigt för att event 
marketing ska kunna bli framgångsrik. Sålunda handlar event management 
enligt Lundström om produktionsledning; planeringen och genomförandet av 
eventet33, något som även Bodén anser. Enligt honom handlar event 
management om att  

”Projektleda, verkställa, finansiera, allt det här, det är event management.” 34 

Bodén menar att event management kan betraktas som ett skrå, innefattande 
de människor som arbetar med att ”managera event”, som han uttrycker det. 

                                           
33 Jämför Bowdin et al (2001), Getz (1997), Hall (1997) och Behrer (2003-11-19) som alla 
betraktar event management som själva produktionen av eventet. 
34 Jämför Bowdin et al (2001), Goldblatt (1997), Getz (19997), Hall (1992) och McDonnell 
et al (1999) som alla anger att event management handlar om dylika funktioner. Sistenich 
(1999) och Nufer (2002) tar istället upp dessa som event marketing funktioner.  
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Han hävdar vidare att det är möjligt att se event marketing som en del av 
event management35 och säger att  

”[…] själva aktiviteten eller de lösningar du skapar, är event marketing. […] när 
du upparbetar alla resurser och så vidare, då pratar man om event management.” 36 

Bernhard sin tur anger att han stött på förklaringar av event management där 
man  

”lägger någon form av mer taktisk betydelse i event marketing och mer strategisk 
betydelse i event management.”.  

Den strategiska delen handlar då om ”hur man på sikt ska göra någonting och sätta 
upp någon form utav mål”, medan den taktiska delen står för hur man på kort sikt 
ska genomföra saken ifråga. 
 
Vidare talar Bernhard om skillnaden mellan event management och event 
marketing och säger att 

”event management är det som företag jobbar med för att lägga upp en plan för hur 
företag ska göra evenemang och det finns event marketing som vi inom branschen, som 
producerar evenemang, hjälper våra kunder med. Så en del säger att det är samma 
sak, fast det är sett från två olika håll.” 

4.2 Marknadsföring av event 
Med tanke på att det finns så många typer av event anser Bodén att det inte 
går att rent generellt avgöra huruvida marknadsföring av event är en del av 
event marketing. För att belysa detta använder han sig av ett exempel.  
 
Future Design Days (FDD) i Borås är ett event som lyfter fram designens roll 
i samhället. Marknadsföring av det eventet skulle enligt Bodén vara ”vanlig 
traditionell marknadsföring”. Om en sponsor däremot skulle gå in och stödja 
FDD så skulle all den marknadsföring som de gör runt eventet, det vill säga 

                                           
35 Jämför Goldblatt (1997), Hoyle (2002), Getz (1997) och McDonnell (1999) som alla är av 
åsikten att event marketing är en funktion inom event management disciplinen. Observera 
dock att den betydelse dessa författare lägger i begreppet event marketing avviker från 
Bodéns. 
36 Jämför Bowdin et al (2001), Getz (1997), Hall (1997) och Behrer (2003-11-19) som alla 
betraktar event management som själva produktionen av eventet. 
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”allt som de gör för att dra nytta av sitt sponsorskap i kommunikationsväg, vara event 
marketing.”.37 
 
För att ytterligare förtydliga sitt resonemang ger Bodén exemplet där ett 
företag arrangerar ett seminarium och utannonserar detta, exempelvis genom 
att skicka ut inbjudningar. Enligt Bodén är i detta fall ”all marknadsföring kring 
eventet en del i ‘event marketing’.”. Vidare påpekar Bodén att det inte 
nödvändigtvis är event managerns uppgift att marknadsföra eventet38. 

 
Då marknadsföring av event kommer på tal inleder Lundström med att 
redogöra för de två sätt som man enligt honom kan betrakta ett event på; 
antingen som ett event i event marketing-sammanhang eller som ett event i 
betydelsen en aktivitet av vilket slag som helst. För att belysa vad han menar 
ger han ett exempel baserat på hockey-VM.  
 
Lundström inleder med att slå fast att det är möjligt att göra ett event för att 
marknadsföra en annan aktivitet, i detta fall hockey-VM. Samtidigt kan 
hockey-VM i sig själv utgöra ett event. I det fall Svenska hockeyförbundet gör 
reklam för hockey-VM kan det betraktas som en del av 
marknadskommunikationen kring det egna eventet; det är inte event 
marketing. Men i det fall en sponsor, exempelvis Folksam, går ut och gör 
reklam för sin sponsorsatsning på hockey-VM, då kan det betraktas som event 
marketing. Likaså om Folksam skulle göra reklam för hockey-VM genom att 
anordna ett eget event, handlar det enligt Lundström om event marketing. 
Men om Folksam däremot skulle sponsra VM, men inte på något annat sätt 
använda sig av detta i sin marknadskommunikation, då kan man enligt 
Lundström inte säga att det är event marketing. Istället är situationen den att 
”Då har de ju använt sin sponsring integrerat istället.”.  
 
Bernhard i sin tur anger att huruvida marknadsföring av ett event är event 
marketing eller ej varierar från situation till situation. Vidare säger han att 
marknadsföring av event  

                                           
37 Jämför Behrer & Larssons (1998) definition av event marketing, som anger att all 
kommunikation, såväl av eventet som under detsamma, bör gå under namnet event 
marketing. 
38 Jämför Bowdin et al (2001), Goldblatt (1997), Hoyle (2002), Getz (1997), Hall (1992) och 
McDonnell (1999) som alla anger att marknadsföring av event är en event management-
uppgift. 
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”säkerligen vid tillfällen ses som event marketing och vid andra tillfällen ses som 
annonsering, försäljning eller vad det nu kan tänkas vara för åtgärd som krävs.” 

4.3 Event marketing 
Enligt Lundström måste ett event inte nödvändigtvis ha ett 
marknadsföringssyfte. Hans åsikt är att en föreställning på Dramaten också är 
ett event eftersom ”det är ju en upplevelse, ett möte, en händelse […] men du har inget 
kommersiellt syfte i det.”. Däremot anger han att event som görs i näringslivets 
regi alltid kan betraktas som event marketing eftersom ”man försöker nämligen slå 
mynt av en händelse.”. Även interna aktiviteter kan enligt Lundström ha ett 
kommersiellt syfte. Även om företag ofta hävdar att det endast handlar om att 
ge personalen en rolig upplevelse, menar han att det finns en baktanke med de 
flesta aktiviteter, exempelvis att inspirera medarbetarna till att sälja mer.  
 
Vidare gör Lundström skillnad mellan möten som skapas utifrån ett event 
marketing-perspektiv och den typ av möten som han benämner affärsmöten. 
Att ett företag köper biljetter till Melodifestivalen och tar med sig en grupp 
kunder dit har inget med event marketing att göra. Detta handlar snarare om 
möten som anordnas i syfte att knyta affärskontakter39. 
 
Enligt Bodén handlar event om ”någon form av händelse där folk har samlats eller 
man har samlat folk för en eller annan anledning.”. Även han menar att ett event 
som sådant inte måste ha ett marknadsföringssyfte. Han går vidare och 
förklarar att eventet övergår till att bli event marketing först när man 

”börjar göra marketing av det hela […] använder ett evenemang som plattform för 
marknadskommunikation.” 

Bodén menar att det finns många firmor som arbetar med event, men att inte 
alla gör det ur ett marketingperspektiv. Sålunda kan event enligt hans åsikt 
innefatta väldigt mycket, men för att det ska röra sig om event marketing 
måste det finnas ”en kommunikationstwist på det hela, i marknadsföringssyfte.”40.  
 

                                           
39 Jämför Behrer & Larsson (1998), Kinnebrock (1993), Sistenich (1999) och Nufer (2003) 
som alla talar i termer av att det måste finnas ett syfte att kommunicera ett budskap för att 
ett event ska kunna betraktas ur event marketing perspektiv. 
40 Jämför Behrer & Larsson (1998), Kinnebrock (1993), Sistenich (1999) och Nufer (2002) 
som alla betonar marknadsföringen under själva eventet i sina definitioner. 
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Enligt Lundströms åsikt börjar event i mötet människor emellan. Han 
påpekar att ”[…] ju mer nära det blir, ju mer personligt, desto starkare blir upplevelsen.” 
och säger vidare att event marketing utgår ifrån just mötet. Denna aspekt 
betonar även Bernhard. Att möten är ett slagkraftigt redskap hävdar han att 
det inte råder någon tvekan om och säger att  

”jag tror inte det finns något starkare redskap, som kan påverka människor i olika 
situationer, som just möten”41 

Bernhard anger vidare att man genom eventet på något sätt vill skapa en 
relation till sin kund eller fördjupa en befintlig sådan, 

”inte bara via en storbildstavla eller en tidningsannons eller liknande, utan man vill 
faktiskt träffa personen ifråga.” 

Bernhard berättar även att event i hans ögon har utvecklats från att för ett 
tiotal år sedan varit ”lite grand av firmafestbetonat” till att idag utgöra ett regelrätt 
marknadsföringsredskap. Han anger att marknadsföringsaspekten av event 
först och främst handlar om att förmedla ett budskap, oavsett om budskapet 
är att föra fram en ny produkt, visa på hur länge man varit i branschen eller att 
företagen växer och frodas.  

”du ska ju på något sätt meddela någonting, eller förmedla ett budskap vid ett sånt 
här tillfälle, och det är ju själva marknadsföringsingrediensen i det här.” 42  

Lundström i sin tur anger att event marketing innefattar både ”säljriktade, 
korta event marketing aktiviteter eller det kan vara större, varumärkesbyggande event 
marketing-aktiviteter.” 43 
 
Vidare anger såväl Lundström som Bernhard att det är väldigt viktigt att 
integrera event marketing i den övriga marknadskommunikationen44. Som 
                                           
41 Betydelsen av mötet är även något som betonas av Behrer & Larsson (1998), Grönkvist 
(2000) och Nufer (2002). 
42 Jämför Behrer & Larsson (1998), Kinnebrock (1993), Sistenich (1999) och Nufer (2003) 
vilka samtliga betonar det faktum att event marketing möjliggör kommunikationen av ett 
visst budskap. 
43 Jämför Behrer & Larssons (1998) uppfattning om att event marketing kan användas av 
företag för att åstadkomma imageeffekter; det primära syftet med event marketing är inte 
att uppnå merförsäljning. 
44 Jämför Lundström (2003-11-25) samt Kinnebrock (1993), Sistenich (1999) och Nufer 
(2002) som alla understryker betydelsen av att använda event marketing integrerat. 
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exempel nämner Lundström Volvo Ocean Race där det ibland är ”gröna tröjor 
på butikspersonalen och ibland är det grön båt och så hänger det där ihop.”.  

4.4 Event marketing och sponsring 
Enligt Lundström har det skett en förändring inom det han kallar event- och 
sponsringsbranschen sedan slutet av 90-talet. Då existerade det i Sverige två 
separata branschföreningar, en för sponsring och en för event. Idag är dock 
de två föreningarna hopslagna, vilket enligt Lundström påvisar att ”när man 
hanterar event så måste man också hantera sponsring.” 45.  
 
Bernhard anger att det definitivt går att särskilja sponsring från event 
marketing, men påpekar att det samtidigt är svårt att veta vart man ska dra 
linjen: 

”i samband med en sponsringsaktivitet så är det ju väldigt vanligt att man gör ett par 
evenemang och liknande. Så det är ju klart att de här vävs ihop på ett eller annat 
sätt. Men att säga att det är samma sak i grund och botten, det tycker jag nog inte.” 

Han poängterar bland annat att många sponsringsaktiviteter kan jämföras med 
att köpa en tidningsannons, och att skillnaden mellan detta och event 
marketing är betydande. Vidare säger Bernhard att genom ett sponsorskap 
visa engagemang i en fråga ”är ju ett budskap i sig, men det är ju ingen relation”, och 
säger att det då är att ta i att säga att det är någon form av event46.  
 
På frågan huruvida det är möjligt att dra en skarp gräns mellan event 
marketing och sponsring svarar Bodén med ett resolut ”Absolut.”, men 
tillägger dock att de två företeelserna smälter samman såtillvida att det är 
vanligt förekommande att företag ”använder ett sponsorskap som plattform för att 
marknadsföra”. Dessutom kan ett sponsorskap ge upphov till möjligheter att 
utföra event marketing47. Som exempel nämner han en bilfirma som genom 
att sponsra damernas alpina World Cup-tävling i Åre får möjligheten att bjuda 
in sina viktigaste kunder och genomföra någon typ av aktiviteter med dem på 
plats. Enligt Bodén har sponsorskapet i detta fall givit upphov till event 
marketing eftersom då ”använder man evenemanget som plattform för marknadsföring 

                                           
45 Jämför Grönkvist (2000) och Behrer & Larsson (1998) som även de är av uppfattningen 
att event marketing och sponsring svårligen kan skiljas åt. 
46 Jämför Nufers (2002) uppfattning om att sponsring till skillnad från event marketing är 
ensidig till sin karaktär och därmed inte på samma sätt inbjuder till relationsskapande. 
47 Jämför Grönkvist (2000) som är av liknande åsikt. 
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och det implicerar olika typer av kommunikation.”. Han belyser dock skillnaden 
mellan sponsring och event marketing med uttalandet att sponsring från 
början ”handlar ju om rätten att associeras med något eller någon”. 
 
Även Lundström talar om just skapandet av associationer och menar att det 
är en faktor som binder samma event marketing och sponsring ”I sponsring så 
associeras man till den företeelsen man sponsrar” medan ”i eventet så associeras man ju till 
den upplevelsen man gör, till det där mötet.”. Vidare påpekar han att det sätt på vilket 
man uppträder på eventet, kommer att påverka den syn de människor man 
möter genom eventet får av företaget. Det är just detta, viljan att åstadkomma 
en association, som enligt Lundströms åsikt är den förenande faktorn mellan 
event och sponsring.  
 
Lundström anger vidare att företag väljer att sponsra något för att få 
möjligheten att ”[…] ta till sig värderingarna från det man sponsrar, man vill uppfattas 
som bättre, gladare, poppigare, snällare, busigare […]”. Antingen gör företaget det 
för att befästa sin nuvarande position eller för att det vill förändra den på 
något sätt. Ett event kan företag göra av en mängd olika anledningar, men 
Lundström menar att det oftast sker i syftet att interagera med sin målgrupp 
och få direkt kontakt med de människor som utgör den48.  
 
Likt Bodén anser Lundström att sponsring kan ge upphov till möjligheter att 
genomföra event marketing och han säger att ”uttrycket av en sponsringssatsning 
blir nästan alltid event.”. Huruvida det utvecklas till event marketing är beroende 
av hur företaget utnyttjar sitt sponsorskap: 

”Om man bara pytsar in 25 miljoner kronor i Djurgården och bara får exponering 
[…] då är det ju inget event. Men så fort man börjar möta människor och ta med 
kunder på hockey, då blir det ju event av det.” 

För att förtydliga sitt resonemang ger Lundström ett exempel om ett företag 
som sponsrar Röda Korset och som ett led i detta anordnar en seminarieserie 
tillsammans med föreningen. Detta kan betraktas som ett skolexempel på en 
situation där en sponsringssatsning övergår till att bli ett event. För att 
använda Lundströms egna ord ”event är ju när man möts egentligen, fysiskt.”.  
 
Enligt Bodén är event marketing och sponsring i själva verket inte är kanaler 
utan metoder för marknadskommunikation. Han anger att man ofta ”lite 
slarvigt, säger att event marketing är ett media”, medan det egentligen bör ses som 
                                           
48 Jämför Nufer (2002) som är av liknande åsikt. 
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en plattform utifrån vilken man sedan integrerar med externa media som 
exempelvis radio och TV. 

4.5 Sammanfattning 
Samtliga intervjuade är av åsikten att event management främst handlar om 
själva genomförandet av ett event; planering, finansiering och 
produktionsledning är ledord i sammanhanget. Då det gäller marknadsföring 
av event menar både Bodén och Lundström att marknadsföring av ett eget 
event inte är event marketing. Om däremot en sponsor gör reklam för sin 
satsning på ett visst event kan detta refereras till som event marketing. För att 
event marketing ska komma till stånd krävs att eventet har ett 
marknadsföringssyfte; det måste finnas en vilja hos arrangören att förmedla 
något till sin målgrupp. Samtliga intervjuade poängterar även vikten av det 
personliga mötet. Alla intervjuade är dessutom överens om att det är svårt, 
dock inte omöjligt att skilja event marketing från sponsring. Att sponsring ofta 
ger upphov till event marketing är en också en åsikt som samtliga intervjuade 
givit uttryck för.  



Event Marketing – En Begreppsutredning 
Begreppsanalys 

-47- 

IV 
BEGREPPSANALYS 

Något som möjligen får den erfarne uppsatsläsaren som snabbt skummar 
igenom denna inledning att i en gest av lätt förvåning höja en aning på vänster 
ögonbryn, är att hon direkt efter inledningen till detta kapitel möts av en 
definition av event marketing. Eftersom en definition i en begreppsutredande 
uppsats torde kunna utgöra en slutsats kan detta nog ställa till med lite 
huvudbry, då slutsatser traditionellt sett placeras sist i uppsatsen. Men om 
läsaren inte hade haft riktigt så bråttom och läst denna inledning aningen mer 
noggrant hade hon sluppit bli förvånad och istället betraktat definitionen som 
den bör betraktas, som utgångspunkt för begreppsanalysen likväl som 
resultatet av den hermeneutiska tolkningsprocess som denna uppsats 
författare gått igenom innan begreppsanalysens början.  
 
Under hela den tidsperiod vi ägnade åt att tillgodogöra oss vårt insamlade 
litteratur- och intervjumaterial utvecklades vår förståelse av event marketing i 
enlighet med den hermeneutiska process vi beskrev under 
hermeneutikkapitlet. Rent praktiskt drevs denna utveckling framåt genom att 
varje nytt textstycke vi läste följdes av utdragna diskussioner om hur texten i 
fråga påverkade vår förståelse. Innebörden av detta är att vi redan nu innan 
begreppsanalysen tar sin början har en klar uppfattning om vilka fenomen 
som borde ingå i begreppet event marketing, och likaså en klar uppfattning 
om hur en definition borde vara formulerad. Det är också denna definition 
som presenteras bara ett par rader nedanför. Vad vi sedan gör under resten av 
kapitlet är att redovisa de diskussioner som ledde fram till denna definition. 
Huvudsyftet är att för läsaren visa att definitionen, det vill säga resultatet av 
diskussionerna, är underbyggd av övertygande argument. Det teoretiskt bästa 
sättet att få läsaren att förstå hur vi diskuterat oss fram till definitionen vore 
att återge dessa i den ordning de uppkom under arbetets gång. Praktiskt sett 
skulle nog detta tyvärr innebära att den berömda röda tråden går av på ett 
flertal ställen för att aldrig mer kunna knytas ihop. Vi har därför valt att 
presentera diskussionerna i en för oss och förhoppningsvis även för läsaren 
logisk ordning.  
 
Men det som i vårt fall är värt att understryka, är att definitionen inte endast 
utgör ett resultat utan även kan betraktas som en utgångspunkt. Detta innebär 
att det inte nödvändigtvis är så att den definition som här nedan presenteras 
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ser ut på samma sätt som uppsatsens slutliga version kommer att göra. I och 
med att vi skriver ner de diskussioner vi i praktiken redan haft kommer vi att 
bearbeta det insamlade materialet en gång till. Resultatet av detta kommer med 
stor sannolikhet bli att vår förståelse om ämnet utvecklas än mer. Vad detta i 
sin tur kommer att innebära för vår definition så som den ter sig innan 
begreppsanalysen inleds är det dock för tidigt att sia om. I och med att vår 
förståelse kommer att utvecklas i takt med att vi skriver ner våra diskussioner 
vore det obstinat att till 100 procent hålla fast vid dessa för att försöka 
bekräfta definitionen. Om vi märker att vår ökade förståelse också innebär att 
vi ser en särskild text eller fenomen i ett nytt ljus kommer vi därför inte rädas 
att ta upp även den diskussionen. Det är inget självändamål i sig att hålla fast 
vid den presenterade definitionen, däremot är det ett mål att motivera varför 
den ser ut som den gör.  
 
I uppsatsens syfte anger vi att vi utifrån ett marknadsföringsteoretiskt 
perspektiv ska studera olika författares och praktikers definitioner av och 
uppfattningar om event marketing. För att de utsagor vi gör med hjälp av vår 
förförståelse ska bli trovärdiga för läsaren har vi valt att i de följande avsnitten 
påvisa att marknadsföringsteori utgör en viktig del av vår förförståelse. Detta 
gör vi genom att referera till välkända författares åsikter. För samma erfarna 
uppsatsläsare som skummar igenom inledningen kan detta uppfattas som att 
vi bryter mot ett av uppsatsskrivarens allra heligaste budord, nämligen att inte 
referera till nya källor under ”analysen”. Eftersom denna uppsats inte har 
något referenskapitel blir det dock relativt svårt att följa denna gyllene regel, 
men vi vill påpeka att det är vår förförståelse vi använder för själva 
tolkningsarbetet och referenserna syftar endast till att påvisa att de påståenden 
vi själva gör har en trovärdig bakgrund.  
 
För att inte läsaren ska tro att vi påstår att vi kan ställa oss utanför oss själva 
och på detta sätt objektivt beskriva vår förförståelse vill vi påpeka att vi är 
mycket medvetna om att det egentligen är en omöjlighet att på något sätt 
presentera sin individuella förförståelse för någon annan. Att som vi säga att 
marknadsföringsteori utgör en stor del av vår förförståelse vad gäller event 
marketing är att göra en grov, men för trovärdighetens skull nödvändig 
förenkling.  
 
Till sist vill vi upplysa läsaren om att vi för att tydliggöra skillnaden mellan när 
vi refererar till teorier som ligger inbakade i vår förförståelse använder oss av 
författarnamn plus årtal. När vi refererar till personer som figurerar i vår 
litteratur- och intervjuredogörelse har vi valt att endast använda oss av 
författarnamnet. Då ingen av författarna finns representerade med mer än ett 
verk så borde risken för missförstånd, utelämnat årtal till trots, vara minimal.  
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1. Presentation av vår definition 

Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören 
under ett eget skapat event har för avsikt att via upplevelser kommunicera ett 
budskap. 

Förtydligande av de viktigaste inslagen i definitionen: 
 

•  Avsikten med uttrycket interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod är att 
belysa den viktigaste aspekten i event marketing, nämligen att 
arrangören under eventet får möjligheten att interagera med 
eventdeltagarna. Påpekas bör dock att mötet under vilket interaktionen 
sker inte nödvändigtvis är personligt eller innebär att deltagarna måste 
samlas i tid och rum. 
 
Interaktionsfokuserad innebär att all marknadsföring via event som inte 
möjliggör interaktion faller utanför definitionen. Därmed även 
marknadsföring av event. 
Marknadsföringsmetod innebär att produktion, organisering etcetera av 
event exkluderas från definitionen. 
Varför de angivna fenomenen utesluts från definitionen förklaras under 
rubrik 1.1 Interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod 

  
•  Eventet i event marketing-sammanhang är eget skapat, genomförs i 

marknadsföringssyfte och är inte primärt säljdrivande. 
 

Eget skapat utesluter att event som företag saknar koppling till eller 
sponsrar kan användas till event marketing.  
Marknadsföringssyfte utesluter event i allmänhet. 
Inte primärt säljdrivande utesluter event vars syfte är att vid eventtillfället 
sälja produkter. 
Varför de angivna fenomenen utesluts från definitionen förklaras under 
rubrik 1.2 Eget skapat event och rubrik 1.3 Event marketing och 
sponsring. 
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•  Upplevelsen i eventet tillskriver vi samma betydelse som Bruhn; att den 
ska utgöra ett bidrag till deltagarens subjektiva livskvalitet. 
 
Under eventet ska deltagaren beredas möjligheten att tillägna sig en 
upplevelse. Värdet för kunden skapas i interaktionen mellan arrangör 
och besökare. Upplevelsens roll för event marketing förklaras under 
rubrik 1.4 Upplevelsen. 

1.1 Interaktionsfokuserad 
marknadsföringsmetod 

I vår definition skriver vi att event marketing är en interaktionsfokuserad 
marknadsföringsmetod. Vad detta i praktiken innebär är att arrangören under 
eventet får tillfälle att möta och interagera med sin målgrupp. Att mötet är en 
väldigt viktig aspekt av event marketing finner vi stöd för hos ett flertal 
författare, såsom Behrer & Larsson, Grönkvist och Nufer. Exempelvis säger 
Behrer & Larsson att event marketing handlar om att skapa ett möte mellan 
företag och kund och därigenom stärka företagets eller varumärkets image 
samt att skapa eller förstärka relationen dem emellan. Eventet ser författarna 
som ett forum som möjliggör interaktion mellan företag och dess kunder. 
Även de tre personer vi har intervjuat understryker att det är i mötet som 
eventet har sitt ursprung och att event marketing blir resultatet när man 
utnyttjar detta till att kommunicera med sin målgrupp. Exempelvis säger 
Bernhard att han inte tror att det finns något starkare redskap än möten när 
det gäller att påverkar människor. Att på detta sätt skapa direkt kontakt mellan 
kund och företag är enligt Grönroos (2000) en av grundbultarna inom 
relationsmarknadsföring. Enligt författaren bör företag så långt det är möjligt 
möta sin målgrupp öga mot öga, eller på annat sätt komma så nära sina 
kunder som möjligt för att inleda en dialog med dessa. Att ett event utgör en 
plattform för möten och även ger arrangören möjligheten att skapa/förstärka 
relationer till sin målgrupp utgör med andra ord en koppling till 
relationsmarknadsföring, som enligt Gummesson (2002) främst handlar om 
relationer, nätverk och interaktion.  
 
En annan koppling till relationsmarknadsföring utgörs av att det enligt Bruhn 
är i interaktionen mellan arrangör och besökare som upplevelsen och värdet 
av eventet, både från arrangörens och besökarens synvinkel, skapas. Innan 
eventet äger rum har det inte något värde i sig. Denna utsaga, som ytterligare 
understryker betydelsen av interaktionen i event marketing uppvisar likheter 
med Storbacka & Lehtinens (2000) uttalande om att fokus inom 
relationsmarknadsföring ligger på interaktion och inte på produkt. Enligt 
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författarna är det i interaktionen mellan kund och företag som värde skapas, i 
motsats till transaktionsperspektivet där värde anses ligga inbäddat i 
produkten eller tjänsten. Att det värde som deltagaren tillägnar sig under 
eventet i sin tur kommer att påverka hennes uppfattning om det arrangerande 
företaget är för oss, liksom för Lundström, en självklarhet. Den uppfattning 
en person har om ett företag kommer enligt de Chernatony & McDonald 
(1998) i sin tur att påverka hennes relation till företaget i fråga.  
 
De två föregeående resonemangen visar på den starka kopplingen mellan 
marknadsföringen under eventet, som uppkommer i interaktionen mellan 
deltagare och arrangör, och relationsmarknadsföring. I och med detta utgör de 
även argument för vårt i definitionen formulerade påstående att event 
marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod. En möjlig invändning 
mot denna formulering skulle dock kunna vara att besökaren vid många typer 
av event inte har möjlighet att personligen interagera med arrangören. Dessa 
typer av event skulle då, enligt vår definition, inte vara möjliga att använda i 
event marketing-sammanhang. Därför anser vi det vara viktigt att påpeka att 
varken vi eller de Chernatony & McDonald (1998) anser att relationer enbart 
kan existera människor emellan; vi kan även ha relationer till objekt, symboler 
eller andra fenomen. För att exemplifiera detta använder vi oss av VM i 
fotboll. 
 
Vid ett event av sådan dignitet som VM i fotboll med hundratusentals 
besökare utspridda över en dryg månad förekommer givetvis inte personlig 
kontakt mellan arrangören och besökaren i särskilt stor utsträckning. 
Uppenbarligen är det så att det inte endast är själva huvudeventet, det vill säga 
fotbollsturneringen i sig, som formar besökarens totalupplevelse, utan även 
hur allting runtomkring fungerar. Faktorer som att offentliga transportmedel 
fungerar som de ska, att boendet är tillfredställande, att biljettdistributionen 
fungerar smidigt, allt detta kommer av besökaren att associeras inte bara med 
VM i fotboll utan även med staden/landet som tillsammans med FIFA och 
det nationella fotbollförbundet står som arrangör49. Med andra ord behöver 
inte de interaktioner som på lång sikt påverkar relationen till arrangören, i vårt 
exempel en stad eller ett land, bestå i möten människor emellan.  
 
Inte heller vid event av mindre skala behöver interaktionen bestå utav fysiska 
möten. Om en välkänd mobiltelefonoperatör i marknadsföringssyfte anordnar 

                                           
49 Information om arrangörsförhållandena erhölls från Andreas Nilsson på Svenska 
Fotbollförbundets informationsavdelning (2003-12-17). 
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ett event i form av ett tält med roliga aktiviteter, kommer besökarens 
uppfattning av eventet inte enbart att påverkas av personalen i tältet. Även hur 
övriga saker fungerar, om datorerna brakar ihop, om det är rörigt inne i tältet, 
om man inte har installerat infravärme trots att man slagit upp ett tält mitt i 
vintern, allt detta kommer påverka besökarens upplevelse och därmed det 
värde hon tillskriver eventet och i långa loppet även relationen till företaget.  
 
Att interaktion inte förutsätter ett personligt möte, är en av anledningarna till 
varför vi till skillnad från Behrer & Larsson har valt att i samband med vår 
definition inte inkludera att eventet i event marketing-sammanhang 
nödvändigtvis samlar målgruppen i tid och rum. Faktum är att eventbesökarna 
i dagens IT-samhälle inte ens behöver befinna sig på samma fysiska plats som 
arrangören. Ett Internet-baserat seminarium där ett företag i 
mjukvarubranschen bjuder in en grupp befintliga kunder för att under en 
timma berätta om framsteg inom branschen och den senaste versionen av 
storsäljaren ”Complete Order Management”, utgör ett lämpligt exempel på 
detta. Mjukvaruföretaget har i detta fall skapat ett eget event som de använder 
i marknadsföringssyfte och via en chatfunktion interagerar de med 
målgruppen utan ett personligt möte äger rum.  
 
De diskussioner vi hittills har tagit upp visar på att marknadsföring som sker 
under ett event i grund och botten handlar om relationsmarknadsföring, och 
stödjer därför vårt påstående om att event marketing är en interaktionsfokuserad 
marknadsföringsmetod.  
 
Att vi i vår definition såsom den hittills gestaltar sig väljer att exkludera 
marknadsföringen av event skulle säkerligen mötas av kritik av de författare som 
använder sig av begreppet event marketing för att beskriva detta fenomen. 
Författare som Bowdin et al, Hall, Getz och McDonnell anger alla att 
eventarrangörer bör använda sig av marknadsföringsmixen, som enligt 
McCarthy (1990) introducerades redan 1960 av honom själv, för att locka 
besökare. På samma sätt som produktchefen på ett företag strävar efter att 
skapa ett erbjudande som ska locka konsumenten till köp av produkten, 
arbetar event managern enligt ovan nämnda författare för att erbjuda ett event 
som ska locka potentiella deltagare. Enligt Kotler & Armstrong (2004) handlar 
transaktionsmarknadsföring om denna grundläggande funktion; att kunden får 
tillgång till en produkt eller en tjänst i utbyte mot pengar. I eventsammanhang 
handlar det dock snarare om att besökaren med sin tid betalar för det värde, i 
form av en upplevelse, hon genom att delta vid eventet erhåller. Att 
marknadsföringen av eventet i sig handlar om transaktionsmarknadsföring 
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torde vara lika uppenbart för läsaren som det är för oss. Med andra ord finns 
det en grundläggande skillnad mellan marknadsföringen som sker under ett 
event, på den plats där eventet äger rum, och marknadsföringen som syftar till 
att locka deltagare. Det förstnämnda fenomenet handlar om 
relationsmarknadsföring och det senare om transaktionsmarknadsföring. 
Detta i sig anser vi utgöra ett tillräckligt starkt incitament för att inte samla 
båda aktiviteterna under samma begrepp, men det finns ytterligare 
anledningar. 
 
Att använda sig av transaktionsmarknadsföring för att marknadsföra ett event är 
enligt alla engelskspråkiga författare i vår litteraturredogörelse en event 
management-uppgift50. Bland våra intervjupersoner går dock åsikterna i denna 
fråga isär och flera av de funktioner, inklusive marknadsföring av event, som 
enligt de engelskspråkiga författarna ligger inom event management-gebitet tas 
av flertalet tyskspråkiga författare upp i deras respektive definition av event 
marketing. Enligt vår uppfattning är dock dessa funktioner snarare att jämföra 
med projektledning, eller för att använda ett klatschigt försvenskat uttryck; 
managera event, än om marknadsföring. Enligt vår uppfattning är 
marknadsföringen av eventet framförallt en del av förberedelserna innan det 
äger rum och kan därför sorteras in tillsammans med andra event 
management-uppgifter. Detta är ytterligare en anledning till varför 
marknadsföring av event inte bör inkluderas i en definition av event 
marketing. Då begreppet event marketing implicerar marknadsföring bör en 
definition av detsamma omfatta just detta och ingenting annat. På detta sätt 
borde en del av den förvirring som nu uppstår då man tillägnar sig de 
existerande definitionerna kunna undvikas.  
 
Dock är skillnaden mellan marknadsföring under ett event och event 
management i vissa sammanhang hårfin. För att exemplifiera detta använder 
vi oss av vårt tidigare VM i fotboll-exempel. Eftersom besökarnas upplevelse 
påverkas av hur exempelvis offentliga transportmedel och biljettförsäljning 
fungerar övergår i det här fallet klassiska event management-funktioner till att 
bli en del av event marketing. Detta skulle kunna vara en anledning till varför 
Sistenich, Nufer och Bruhn samtliga har valt att inkludera funktioner som 
produktion och organisering i sina definitioner av event marketing. Vi anser 
dock att event management snarare bör ses som en förutsättning för att event 
marketing överhuvudtaget ska kunna genomföras och ha möjligheten att bli 

                                           
50 När vi hädanefter använder oss av event management-begreppet avser vi produktion och 
organisering etcetera av event. 
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framgångsrik än som en del av samma begrepp. Följaktligen bör de två 
företeelserna skiljas åt, men det nära sambandet kan inte förnekas.  
 
För att sammanfatta de diskussioner vi hittills redogjort för är anledningen till 
att vi i vår definition väljer att använda oss av uttrycket interaktionsfokuserad 
marknadsföring att vi vill betona att det är i mötet mellan arrangör och besökare 
som eventets värde skapas och en relation kan uppstå. Att marknadsföring av 
event inte innefattas av definitionen beror på att denna typ av marknadsföring 
dels bör betraktas som en event management-uppgift och dels på att den 
handlar om transaktionsmarknadsföring. Att som Behrer & Larsson inkludera 
all kommunikation kring eventet resulterar i en alltför bred definition som 
lämnar stort tolkningsutrymme och osäkerhet omkring vilka fenomen som 
faktiskt bör innefattas i begreppet.  

1.2 Eget skapade event 
För att förklara vad vi menar med eget skapade event och varför det endast är 
eget skapade event som inkluderas i vår definition inleder vi med ett exempel 
hämtat från Behrer & Larsson. De är av uppfattningen att event marketing 
inte förutsätter att arrangören skapar eventet själv, något som de exemplifierar 
med ett tillfälle då Folkoperan uppträdde i Gallerian i Stockholm. I detta fall 
handlade det enligt författarna om ett redan befintligt event, Folkoperan, som 
placerades på en egen arena, Gallerian. Med andra ord utnyttjades ett event 
som någon annan skapat i arrangörens egna marknadsföringssyften. Vår egen 
uppfattning om huruvida dylika arrangemang kan utgöra event marketing 
skiljer sig inte fundamentalt från Behrer & Larssons, det vi däremot ställer oss 
kritiska till är deras påstående att man kan flytta ett befintligt event till en för 
detta event främmande arena. Enligt oss existerar befintliga event endast så 
länge eventet befinner sig i sin egen, naturliga kontext, på sin egen arena, och 
när det faktiskt äger rum. Flyttas eventet därifrån och placeras i en främmande 
kontext har ett nytt event skapats av den som tog initiativ till flytten. För att 
förtydliga; om Folkoperan ger en föreställning i sina egna lokaler är detta ett 
event, dock ej event marketing. Folkoperan i sig utgör inget event, utan ett 
koncept. Flyttas detta koncept till en främmande kontext har ett nytt event 
skapats, ett event som har potential att användas i event marketing-syfte. Med 
andra ord är en föreställning i Folkoperans egna lokaler ett helt annat event än 
en föreställning i Gallerian, även om samma ensemble uppträder. För en 
hermeneutiker som varken ansluter sig till den existentiella eller 
objektiverande falangen kan knappast någon annan slutsats än denna vara 
aktuell. Eftersom absolut objektiva tolkningar förutsätter att tolkaren kan 
ställa sig utanför såväl sin egen som objektets kontext, vilket anses vara 
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omöjligt, innebär en förändrad kontext med automatik att objektets subjektiva 
innebörd förändras. Med andra ord skapas ett nytt event om man placerar in 
ett befintligt koncept i en ny kontext. Liksom i fallet med VM i fotboll sker i 
Gallerian-exemplet antagligen inget personligt möte mellan arrangör och 
besökare, men i likhet med att VM-besökarna får en upplevelse av 
staden/landet får de som besöker Gallerian en förhoppningsvis positiv 
upplevelse som, vilket tidigare påvisats, i långa loppet påverkar relationen till 
köpcentrumet. En intressant iakttagelse är att Behrer & Larsson i sin 
definition skriver att event marketing handlar om att samordna 
kommunikationen kring ett eget skapat eller sponsrat event. Med andra ord tar 
inte definitionen upp event av den typ som Folkoperaexemplet enligt 
författarna själva utgör; nämligen befintliga event på egen arena. Gallerians 
event med Folkoperan är uppenbarligen varken eget skapat (enligt författarna) 
eller sponsrat, men tas ändå upp som en form av event marketing. 
 
En annan svårighet som vi stötte på i vårt arbete är den nära kopplingen till 
det som kan kallas affärsmöten. När vi under arbetes gång diskuterade frågan 
använde vi oss oftast av ett exempel med en ishockeymatch för att 
konkretisera den, och så även nu. Detta resonemang påverkar inte 
definitionen direkt, men är ändå viktigt för att visa vikten av att eventet ska 
vara eget skapat för att det ska vara möjligt att särskilja event marketing från 
närliggande fenomen.  
 
Om ett företag till en ishockeymatch bjuder in en grupp företagskunder och 
bokar en VIP-lounge, ordnar med mat och dryck och tillsammans med 
kunderna ser matchen från den spegelglasförsedda bastun är frågan om detta 
bör betraktas som event marketing. Utifrån kundernas perspektiv blir kvällen 
utan tvivel ett event i betydelsen händelse, och företaget har dessutom själva 
tagit initiativet till möjliggörandet av denna, något som såväl Nufer som 
Bruhn anger som en förutsättning för event marketing. Från företagets sida 
kan syftet med kvällen givetvis vara allt från oskyldigt, trevligt samkväm till att 
övertala kunden att underteckna ett för henne egentligen ganska ofördelaktigt 
kontrakt, ett underliggande syfte eller resultat torde dock alltid vara att någon 
form av relation mellan företag och kund ska uppstå. Ytterligare en likhet med 
event marketing är att kunden antagligen kommer att associera kvällens event 
med företaget och utifrån detta bilda sig en uppfattning om företaget som i sin 
tur påverkar företagets image. Innan vi hade diskuterat exemplet med 
Folkoperan och att denna snarare är ett välkänt koncept än ett event i sig, och 
att om man flyttar detta koncept till en ny kontext skapar ett nytt event, var vi 
av uppfattningen att företaget i vårt ishockey-exempel faktiskt använde sig av 
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event marketing. Företaget hade genom att hyra VIP-loungen etcetera skapat 
ett eget eventet för kunden, interaktion mellan företag och kund stod i fokus, 
associationer kunde uppstå, en upplevelse skapades för kunden och så länge 
eventet inte primärt anordnades i säljdrivande syfte verkade det som att det 
inte var möjligt att särskilja detta fenomen från event marketing. Men 
diskussionen om Folkoperan fick oss att ändra uppfattning. Vi insåg att det 
företaget egentligen gör är att utnyttja ett sedan tidigare känt koncept; 
matchen, VIP-loungen, bastun etcetera, utan att flytta detta till en ny kontext. 
Företaget tar visserligen initiativet till vad som för kunden utgör en händelse, 
ett event, men skapar ingenting själv. Det befintliga konceptet förändras inte 
bara för att företaget tar dit sina kunder och följaktligen skapades inget eget 
event. Det företaget egentligen gör är att de utnyttjade ett befintligt event som 
en trevlig inramning till ett affärsmöte. Efter att vi insett att detta inte är ett 
eget skapat event blev vi än mer övertygade om att endast eget skapade event 
bör innefattas i en definition av event marketing. Om kriteriet inte skulle 
finnas skulle även denna typ av möten kunna gå under benämningen event 
marketing, vilket skulle krångla till användandet av begreppet i onödan. 
Huruvida denna typ av aktivitet ska kallas affärsmöte, representation eller 
någonting annat tar vi dock inte ställning till i denna uppsats, men vår 
bedömning är att event marketing i alla avseenden inte är en lämplig 
benämning. 
 
Denna slutsats förde oss vidare till en diskussion om ytterligare skillnader 
mellan vår ishockeymatch och event marketing. Ett event som utförs i event 
marketing-sammanhang ska enligt vår uppfattning och lejonparten av 
författarna i vår litteraturredogörelse utföras i marknadsföringssyfte. Syftet för 
företaget i ovanstående exempel med att bjuda in sina kunder till ett event kan 
anses vara snarlikt detta, men i grund och botten är vi av uppfattningen att 
dylika möten i de flesta fall primärt handlar om att knyta kontakter och skapa 
relationer till sina kunder, vilket ytterligare föranleder oss att göra åtskillnad 
mellan denna typ av möten och event marketing. För denna uppfattning 
finner vi stöd hos Lundström som använder sig av exemplet med företaget 
som bjuder in kunder till Melodifestivalen, för att klargöra att man måste skilja 
på möten som ordnas utifrån event marketing-perspektiv och möten av denna 
typ. 
 
Om samma företag däremot bjuder in sina kunder till ett exakt likadant event 
som det ovan beskrivna, med undantaget att de dessutom, i marknadsföringssyfte, 
håller en föreläsning om det egna företaget och dess utmärkta produkter, då är 
event marketing den korrekta benämningen för aktiviteten. Det är endast det 
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som sker under det eget skapade eventet, i detta fall föreläsningen, som är event 
marketing, något som även Nufer påtalar. Vad företaget i praktiken har gjort 
är att utnyttja ett befintligt event som en tilltalande omgivning till ett 
affärsmöte, i vilket ett eget i marknadsföringssyfte skapat event går av stapeln.  
 
Att vi i vår definition har valt att i likhet med Sistenich, Nufer och Bruhn 
hävda att event marketing endast förekommer under ett eget skapat event 
motiveras inte endast genom de två tidigare diskussionerna om att man 
genom att flytta ett befintligt koncept till en ny kontext skapar ett nytt event, 
samt diskussionen om nödvändigheten att formellt särskilja affärsmöten och 
andra närliggande fenomen från event marketing. Ytterligare en anledning är 
att kunna eliminera villfarelsen att olika typer av sponsringsaktiviteter ska 
blandas ihop med event marketing. 

1.3 Event marketing och sponsring 
Som vi kommer att påvisa finns en tydlig distinktion mellan sponsring och 
event marketing gällande såväl avsikten med sponsring respektive event 
marketing, varför sponsring av ett event via själva sponsorskapet kan ge 
upphov till event marketing men aldrig i sig själv användas för event 
marketing samt varför marknadsföring av ett sponsrat event inte är event 
marketing.  
 
Gällande anledningen till varför företag använder sig av sponsring respektive 
event marketing är det möjligt att finna såväl skillnader som likheter. Som 
nämnts är två av huvudmålen med event marketing enligt Nufer att skapa 
kontakt mellan målgrupp och arrangör samt att skapa medvetenhet om 
arrangören och dennes verksamhet. Att event marketing syftar till att skapa 
relationer är något som även understryks av bland annat Sistenich. Enligt 
Meenaghan (2001), som idag är en av de mest framträdande teoretikerna inom 
sponsringsområdet, kan sponsring dock inte förväntas ge upphov till 
interaktion mellan arrangör och målgrupp och följaktligen uteblir den för 
event marketing så betydelsefulla relationsskapande effekten. Andra möjliga 
effekter av sponsring sammanfaller till viss del med effekterna av event 
marketing. Liksom event marketing kan sponsring enligt Meenaghan (2001) ge 
imagerelaterade effekter, men också goodwill och engagemang från 
målgruppens sida är potentiella följder. Dessa förväntas ge gensvar i form av 
fler sålda produkter eller tjänster, med andra ord ett utökat antal transaktioner. 
Detta sistnämnda mål med sponsring återfinns endast indirekt i event 
marketing. Nufer likväl som Behrer & Larsson anger visserligen att 
merförsäljning är ett mål med event marketing. Detta är ingenting vi avvisar, 
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dock anser vi det inte vara ett av event marketings primära mål. Viktigast är att 
genom att interagera med eventdeltagarna skapa en relation till desamma, 
vilket i slutändan förhoppningsvis leder till ökad försäljning. Event som 
primärt genomförs i säljdrivande syfte bör liksom produktion och 
organisering av event inte ingå i en definition av event marketing. 
Anledningen till detta tål att upprepas: en definition av begreppet event 
marketing, ett begrepp som implicerar att marknadsföring är dess gebit, bör 
endast innefatta marknadsföringsaktiviteter. Säljdrivande event som primärt 
syftar till direkt försäljning bör snarare jämföras med den typ av event som 
Behrer & Larsson benämner action marketing. Det viktigaste ur ovanstående 
resonemang är att sponsring inte kan förväntas ge upphov till interaktion och därmed 
på ett grundläggande sätt skiljer sig från event marketing. 
 
En åsikt vi inte kan hålla med om är Larsons och Behrer & Larssons som 
anger att företag kan använda sig av ett sponsrat event i event marketing-syfte. 
Båda författarna är ense om att det handlar om event marketing när ett företag 
som sponsrar ett event inte nöjer sig med att se sitt varumärke presenterat i 
samband med eventet, utan även hittar på någon egen aktivitet i anslutning till 
området där eventet äger rum. Att detta kan vara event marketing förnekar vi 
inte, men vår uppfattning skiljer sig ändå från författarnas i och med att vi inte 
instämmer i deras åsikt att företaget i detta fall använder det sponsrade eventet 
till event marketing. Vi är istället av uppfattningen att företaget tack vare sitt 
sponsorskap kan arrangera ett eget skapat event i event marketing-syfte. 
Skillnaden kan tyckas hårfin, men den är ändå av yttersta vikt för att kunna 
särskilja sponsring och event marketing. Låt oss förtydliga: 
 
Ett företag har bestämt sig för att sponsra en landskamp på Råsunda och i 
sponsoravtalet står att företagets logotyp under matchen kommer att visas på 
x antal skyltar runt planen. Logotypen kommer även att finnas med i 
matchprogrammet och i övrigt tryckmaterial som Svenska Fotbollförbundet 
använder sig av för att uppmärksamma folk om arrangemanget. Utöver detta 
finns en klausul som säger att företaget har rätt att använda sig av matchen i 
sin egen marknadsföring. Dessutom finns möjligheten att utanför stadion 
anordna någon form av happening för att ytterligare kunna slå mynt av den 
sponsringsavgift företaget i enlighet med avtalet betalade i god tid innan 
eventet. Detta gyllene tillfälle till att möta potentiella kunder utnyttjas och 
företaget beslutar att slå upp ett tält där ett urval av dess produkter på ett 
smakfullt sätt presenteras bredvid informationsfoldrar om företaget. Inuti och 
runt omkring tältet framgår det klart att företaget är en officiell sponsor till 
landskampen. För att göra tillställningen mer intresseväckande anordnas en 
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tävling där publiken i anslutning till tältet har möjlighet att genom att skjuta en 
fotboll i ett mål kan mäta vilken skotthastighet de kan uppnå. Lite extra 
feststämning ordnas genom att det under tillställningen även spelas musik på 
hög nivå. Tanken bakom eventet är att få möjligheten att träffa potentiella 
kunder och att publiken ska få en positiv upplevelse av företaget. 
 
I ett dylikt fall skulle både Larson och Behrer & Larsson hävda att företaget 
utnyttjar ett redan befintligt, av företaget sponsrat event för event marketing. 
Vi är dock av uppfattningen att det företaget egentligen gör är att utnyttja sitt 
sponsorskap till att skapa ett eget event i anslutning till det sponsrade eventet. 
Syftet är givetvis att marknadsföra sig själva och samtidigt visa kopplingen 
mellan företaget och det sponsrade eventet. Enligt Meenaghan (1996) ingår de 
i exemplet beskrivna rättigheterna att utnyttja sponsorskapet i ett typiskt 
sponsringspaket, men detta innebär givetvis inte att företag med automatik 
utnyttjar detta. Företaget i exemplet måste själv ta initiativ till att skapa ett 
event, det föreligger uppenbarligen ett marknadsföringssyfte i och med att 
man vill kommunicera ut sin koppling till det sponsrade event, besökarna 
erbjuds möjligheten att skapa sig en upplevelse och det skapade eventet är inte 
primärt säljdrivande. Sammantaget blir det tydligt att företaget under ett eget 
skapat event använder sig av event marketing. Pudelns kärna är att företaget 
inte utnyttjar det sponsrade eventet för att marknadsföra sig. Istället används 
sponsorskapet till att skapa ett eget event i event marketing-syfte. Med andra ord 
kan sponsring ge upphov till event marketing via eget skapade event, men ett 
sponsrat event i sig kan inte användas till event marketing. 
 
En åsikt vi mött bland våra intervjupersoner och även hos Larson och Behrer 
& Larsson är att ett företags sponsring även i andra fall kan betraktas som 
event marketing. Författarna hävdar att om ett företag sponsrar ett event och 
använder detta i sin övriga marknadsföring, exempelvis i TV-reklam eller 
annonser, är detta att betrakta som event marketing. Behrer & Larsson skriver 
vidare att amerikansk marknadsföringslitteratur talar om att man gick över till 
att benämna denna typ av sponsring event marketing under mitten av 80-talet, 
vilket vi finner en aning förbryllande. Detta stämmer inte överens med den 
uppfattning om sponsring vi erhöll av all den sponsringslitteratur51 vi använde 
oss av under vår C-uppsats. Bland annat hävdar Meenaghan (1996) att ett 
sponsringsavtal normalt innefattar rätten att använda associationen till det 
sponsrade, oavsett om det är ett event eller någonting annat, i sin övriga 
marknadskommunikation. Han begagnar ingen annan benämning än 

                                           
51 Den intresserade läsaren finner ett urval av denna litteratur återgiven i bilaga 5. 
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sponsring för denna användning av sponsorskapet. Detta är dock inte den 
enda anledningen till varför vi anser att dylika aktiviteter inte handlar om 
event marketing, utan om att företaget i fråga integrerar sitt sponsorskap i 
övrig marknadskommunikation. 
 
I grund och botten handlar det om samma princip som i exemplet med 
företaget som sponsrar en landskamp. I likhet med företaget i 
landskampsexemplet använder sig företaget som marknadsför sin sponsring 
via annonsering i en rikstäckande dagstidning inte av det sponsrade eventet 
för att marknadsföra sig. I motsats till vad Behrer & Larsson säger, att det i 
detta fall handlar om marknadsföring via det sponsrade eventet, använder 
företaget sitt sponsorskap integrerat i den övriga marknadskommunikationen. 
Detta är enligt Meenaghan (1996) ett vanligt sätt att använda sponsorskapet. 
Det primära för företaget är givetvis inte att marknadsföra eventet i sig, utan 
att marknadsföra sin egen koppling, sitt sponsorskap, till det. En annan 
grundläggande skillnad illustreras genom vår tidigare diskussion om att event 
marketing handlar om marknadsföring under ett events och syftar till att via 
interaktioner skapa relationer till besökarna. Om ett företag marknadsför sitt 
sponsorskap av ett event saknas den nödvändiga interaktionen för att en 
relation till målgruppen ska kunna uppstå. Fenomenet, att marknadsföra sitt 
sponsorskap, kan jämföras med traditionell reklam som snarare bygger på 
transaktions- än relationsmarknadsföring. Denna avsaknad av interaktion är något 
som överlag skiljer sponsring från event marketing, då sponsring i förhållande till 
event marketing oftare handlar om envägskommunikation. Detta påstående 
stöds av Nufer som hävdar att sponsring är mer ensidig och informativ till sin 
karaktär än event marketing. 
 
För att sammanfatta så kan ett sponsrat event via själva sponsorskapet ge 
upphov till event marketing, men kan aldrig i sig användas till event 
marketing. Detta styrker påståendet om att bara eget skapade event kan 
användas i event marketing-sammanhang. 

1.4 Upplevelsen 
I denna del av begreppsanalysen var det tänkt att vi skulle redogöra för de 
diskussioner som motiverar varför vi inkluderar via upplevelser i den definition 
vi presenterade i inledningen av begreppsanalysen. Men när vi börjar 
formulera orden vi ska föra ner på papper inser vi att de diskussioner vi förde 
parallellt med att vi tillägnade oss litteraturen inte längre äger giltighet. Vi kan 
inte längre motivera varför upplevelsen skulle vara en förutsättning för event 
marketing. Om vi ser tillbaka på de diskussioner vi hittills har skrivit ner i 
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begreppsanalysen är det uppenbart att vi inte har lagt alltför stor vikt vid via 
upplevelser-delen av definitionen. Innan begreppsanalysens inledning kändes det 
logiskt att ha med via upplevelser i definitionen. Med tanke på att Grönkvist 
hävdar att event marketing är upplevelsemarknadsföring, Bowdin et al drar 
likhetstecken mellan ett events värde och besökarens upplevelse, Behrer & 
Larsson, Kinnebrock, Sistenich, Nufer och Bruhn alla inkluderar upplevelsen i 
sina respektive definitioner är detta kanske inte så konstigt. Vi accepterade 
dessa åsikter utan närmare eftertanke och såg ingen anledning till varför via 
upplevelser inte skulle vara en del av även vår definition. Men när vi nu ska 
motivera detta val inser vi att det inte var helt genomtänkt. Eftersom vi skrivit 
ner våra diskussioner som ledde fram till den definition vi presenterade i 
begreppsanalysens inledning, och därmed bearbetat litteratur- och 
intervjumaterialet en gång till, har vår förståelse av event marketing utvecklats. 
Därför ser vi nu upplevelsens betydelse för event marketing som helhet i ett 
annat ljus än innan begreppsanalysen. Vi är fortfarande övertygade om att 
upplevelsen är viktig för att förstärka effekterna av event marketing, därom 
vittnar bland annat Bruhn. Men vad som är en upplevelse, därom tvistar de 
lärde. Det som för en person innebär en världsbildsförändrande upplevelse 
kanske en annan person tillskriver lika stor upphetsning som att iaktta en 
nymålad garagevägg torka. För Sven, som aldrig besökt en hockeymatch, 
kanske den första bekantskapen med en smädesordsvrålande hemmaklack är 
en enorm upplevelse. Men för Maria – totalt ointresserad av hockey men som 
av kärlek följer med Sven på matchen – kanske samma match inte är en större 
upplevelse än den hon fick när hon knöt sina Camel-kängor på väg ut genom 
dörren. Med andra ord kan två personer uppleva ett och samma event på 
totalt olika sätt, och det är därför vi inte kan inkludera via upplevelser i vår 
definition. Låt oss konkretisera varför: 
 
Om en arrangör av ett event har för avsikt att via en upplevelse kommunicera 
ett budskap, men misslyckas totalt med upplevelsebiten, är det då inte event 
marketing? Om bara hälften av besökarna anser att eventet var en upplevelse 
– har då företaget bara använt sig av event marketing gentemot hälften av 
deltagarna? Vad har de övriga varit med om? Det enda rimliga svaret på de två 
första frågorna är Nej. Detta medför att vi inser att upplevelsen under eventet 
inte kan vara en förutsättning för event marketing, utan endast ett sätt, om än 
betydelsefullt, att förstärka eventets effekter. Detta innebär att vi lyfter ut via 
upplevelser ur definitionen och resultatet av denna stympning blir sålunda: 
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Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören 
under ett eget skapat event har för avsikt att kommunicera ett budskap. 

Att vi så här i slutet av begreppsanalysen tvingas revidera vår definition utgör 
ett prydligt exempel på hur den hermeneutiska processen fungerar. Samtidigt 
som vi behandlade det insamlade materialet en gång till vandrade vi stadigt 
vidare uppåt i den av svagt avtagande motlut karaktäriserade hermeneutiska 
spiralen. Med tanke på att vår förståelse per definition utvecklades med 
mindre steg under andra genomgången är det kanske inte konstigt att det var 
först i slutet av begreppsanalysen som vår förståelse av event marketing som 
helhet utvecklats så pass mycket att vi insåg att vår uppfattning om 
upplevelsen, och upplevelsens inverkan på event marketing som helhet, hade 
förändrats. Vi betraktade upplevelsen utifrån en annan förståelse av helheten 
än efter den första bearbetningen av materialet. Denna förändring påverkar 
givetvis vår förståelse av ämnet som helhet, dock inte i sådan utsträckningen 
att vi känner oss nödgade att göra ytterligare förändringar i vår definition eller 
i de diskussioner vi fört ner på pränt under begreppsanalysen. Genom fortsatt 
bearbetning av materialet eller genom att tillägna oss mer litteratur om event 
marketing hade vi kunnat fortsätta vår vandring längs den hermeneutiska 
spiralen. Spiralens avsaknad av ett absolut slut innebär dock att vägen blir 
väldigt lång att vandra, och det är upp till var och en att avgöra när det är dags 
att kliva av. För oss är det nu dags att göra just detta och vi sammanfattar 
därför det vi har kommit fram till i ett avslutande kapitel. 
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V 
SAMMANFATTNING 

Vår begreppsutredning har resulterat i följande definition: 

Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören 
under ett eget skapat event har för avsikt att kommunicera ett budskap. 

Det fenomen som bör omfattas av begreppet event marketing är den 
marknadsföring som sker under ett eget skapat event som anordnas i 
marknadsföringssyfte.  
 
Att event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod innebär att 
transaktionsmarknadsföring i alla dess former utesluts ur definitionen. Detta 
medför således att marknadsföring av event inte kan betraktas som event 
marketing.  
 
Att eventet är eget skapat betyder att all sorts sponsring faller utanför 
definitionen. Dock kan sponsring, via sponsorskapet i sig, ge upphov till event 
marketing.  
 
Att avsikten med event marketing är att kommunicera ett budskap innebär i sin 
tur att event där arrangören inte gör några anspråk på att förmedla någonting 
om sig själv inte är event marketing.  
 
Slutligen kan konstateras att eftersom event marketing handlar om 
marknadsföring bör inte event management, som huvudsakligen handlar om 
planering och organisering, det vill säga förberedelser inför ett event, inte 
omfattas av en event marketing-definition. Event management är snarare en 
förutsättning för event marketing än en del av samma fenomen.  
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Bilaga 1: Litteraturöversikt 

 Författare Ursprungsland Typ av studie Frågeställning Uppfattning om Event Management Uppfattning om Event Marketing  
        
 Bowdin et al 

(2001) 
Storbritannien Normativ Event Management Planering, budgetering, genomförande 

och utvärdering, samt marknadsföring av 
event. 

Tar inte upp begreppet   

 Behrer &  
Larsson 
(1998) 

Sverige Akademisk 
(normativa 
inslag) 

Event Marketing I Sverige projektledning och produktion 
av event. I USA marknadsföring av event.

All kommunikation kring ett event. 
Samlingsnamn för marknadsföring via 
event. 

 

 Bruhn 
(1997) 

Tyskland Akademisk 
(normativa 
inslag) 

Event Marketing Tar inte upp begreppet. Planering, organisering, 
genomförande, marknadsföringen 
under ett eget skapat event samt 
marknadsföringen av detsamma. 

 

 Getz 
(1997) 

USA Normativ  Event Management Organisering och koordinering; ledarskap; 
planering, utvärdering och kontroll; hr; 
finansiering och marknadsföring av event.

Marknadsföring via sponsring eller 
produktion av event. 

 

 Goldblatt 
(1997) 

USA Normativ  Event Management Research, design, planering, koordinering, 
marknadsföring av event och utvärdering.

Marknadsföring under och av event.  
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 Författare Ursprungsland Typ av studie Frågeställning Uppfattning om Event Management Uppfattning om Event Marketing  
 Grönkvist 

(2000) 
Sverige Akademisk 

(normativa 
inslag) 

Event Marketing Tar inte upp begreppet. Marknadsföring med hjälp av event. 
Upplevelsemarknadsföring. 

 

 Hall 
(1992) 

Storbritannien Akademisk 
(normativa 
inslag) 

Event Management Planering, organisering, ledarskap, 
kontroll och marknadsföring av event.  

Marknadsföring av event.  

 Hoyle 
(2002) 

USA Normativ  Event Management Produktion av event Marknadsföring av event, som är en 
del av event management 

 

 Kinnebrock 
(1993) 

Tyskland Akademisk 
(normativa 
inslag) 

Event Marketing Tar inte upp begreppet. Marknadsföring under event. 
Upplevelsemarknadsföring. 

 

 Larson 
(2003) 

Sverige Akademisk   Evenemangs-
marknadsföring 

Tar inte upp begreppet. Marknadsföring via sponsring eller 
under ett eget skapat event. 

 

 McDonnell  
et al 
(1999) 

Australien Normativ  
 

Event Management Planering, budgetering, genomförande 
och utvärdering, samt marknadsföring av 
event. 

Marknadsföring av event.  

 Nufer 
(2003) 

Tyskland Akademisk Event Marketing I USA planering, organisering och 
ledarskap. Används enligt författaren inte 
i tyskland 

Planering, organisering, 
genomförande, kontroll samt 
marknadsföring under och av event.  

 

 Sistenich 
(1999) 

Tyskland Akademisk Event Marketing Tar inte upp begreppet. Planering, förberedelser, 
genomförande, uppföljning samt 
marknadsföring under och av event. 
Upplevelsemarknadsföring. 

 



Event Marketing – En Begreppsutredning 
Bilagor 

67 

Bilaga 2: Information om intervjuföretagen 

Eventum 

Bodén & Co 

Intervju med: Joakim Bodén, VD 
Grundades: 1991 
Antal anställda: 15 
Affärsområden: Business to business, business to consumer, 

musikproduktion, design och grafisk form samt 
videoproduktion.  

Vision/Mission: ”Att inspirera människor och att skapa lösningar som 
inspirerar våra kunder och deras målgrupper till en önskad 
handling eller tankeförflyttning.” 

 

Intervju med: Olle Lundström, Senior Consultant 
Grundades: 1982 
Antal anställda: 19 
Affärsområden: Major Event, Strategy & Concept, Consumer & 

Corporate samt VIP Ticket. 
Vision/Mission: ”Eventum AB ska som branschledare verka för en 

expansion av event marketing och sponsring i Sverige och 
Skandinavien.”
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Eventforum 

Intervju med: Alexander Bernard, VD 
Grundades: 2001 
Antal anställda: 7 
Affärsområden: Möten 
Vision/Mission: ”Vi väljer världsklass.” 
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Bilaga 3: Intervjufrågor Eventbyråer 

•  Kan du berätta om din funktion på företaget? 
 

•  Vad skulle du säga att ni arbetar med? 
 
•  Hur ser ett typiskt uppdrag ut? 

 
•  Hur skulle du beskriva begreppet event? 

 
•  Vad är action marketing? 

 
•  Vad handlar event marketing om enligt din uppfattning? 

 
•  Hur skulle du beskriva utvecklingen i branschen under de senaste 

åren… 
a) …gällande omfattningen av användandet av event marketing? 
b) …gällande hur företag använder sig av event marketing?  
c) …gällande allmänna attityder gentemot event marketing som     

företeelse? 
 

•  Hur skulle du säga att event marketing respektive 
evenemangsmarknadsföring är relaterade till varandra? 

 
•  Hur använder sig företag (era kunder) av event marketing? 

 
•  Vad handlar event management om enligt din uppfattning? 

 
•  Hur anser du att event marketing och event management är relaterade 

till varandra? 
 

•  Hur anser du att event marketing och sponsring är relaterade till 
varandra? 

 
•  Hur skulle du klassificera Volvo Ocean Race, som sponsring eller event 

marketing? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor Mattias Behrer 

•  Kan du berätta lite om din nuvarande position på de Laval? 
 
•  Skulle du kunna förtydliga er definition av event marketing? 

  
•  Vad handlar event management om enligt din uppfattning? 

 
•  Hur skulle du säga att event marketing respektive 

evenemangsmarknadsföring är relaterade till varandra? 
 

•  Om ett företag sponsrar exempelvis Cancergalan och har rätt att 
använda detta faktum i sin marknadsföring för att på detta sätt påverka 
den egna imagen, har vi då tolkat er rätt om vi säger att detta innebär 
att ”kommunikationsansatsen ’marknadsföra via evenemang’ skulle gå under två 
olika namn” (Behrer & Larsson, 1998:24) och att det rimliga enligt er i 
detta fall är att benämna båda företeelserna event marketing? 

 
•  Hur anser du att event marketing och sponsring är relaterade till 

varandra?  
 

•  Hur skulle du klassificera Volvo Ocean Race, som sponsring eller event 
marketing? 

 
•  Ni skriver i er bok att det för ett företag är möjligt att använda sig av ett 

befintligt evenemang på den egna arenan för att exempelvis öka 
tillströmningen av kunder till en galleria. Vår fundering är att om man 
flyttar ett befintligt event från sin naturliga kontext, är det då 
fortfarande ett befintligt event? Är det inte så att man har skapat ett 
eget event? 

 
•  Har du någon uppfattning om hur företag använder sig av event 

marketing? 
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Bilaga 5: Rekommenderad 
sponsringslitteratur 

Artiklar 
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Internal Corporate Audience, International Journal of Advertising, Volym 17, 
Nummer 1, s 51-73 
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