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1 Inledning

1.1 Bakgrund

”Det svåra är att sälja grejorna -inte att uppfinna dem.”

Detta uttalande kommer, enligt Frankelius (1997, s. 31), från entreprenören Leif
Lundblad och visar på ett av marknadsföringens grundproblem. Gummesson
(1998) menar att detta problem i grunden alltid är hur man ska sälja något och få
betalt för det. God marknadsföring skapar framgång, och brister i den är en av
källorna till ett företags fall. Även om grundproblemet består, har synen på
marknadsföring utvecklats och nyanserats under åren då människors förändrade
behov och köpkraft medfört nya marknadsföringssituationer. Marknadsföring är
till stor del en fråga om kommunikation. Denna används till att skapa förtroende
hos människor och för att få en person att känna det där lilla extra för ett företag,
en person eller en produkt.

När industrialismen gjorde sitt insteg i slutet på 1800-talet var det, enligt
Frankelius (1997), främst broschyrer och varukataloger som användes för
reklam. I industrisamhället handlade marknadsföring främst om att sälja
konsumentvaror, och massproduktionen av dessa standardiserade varor gav
under denna period i människans historia upphov till behovet av ökad
försäljning. Massmarknadsföringen, i kombination med varumärkesskapande,
gav företagen möjlighet att nå och bearbeta många kunder samtidigt.

Den klassiska marknadsföringsteorin, även benämnd marknadsmixteorin eller
4P, är uppbyggd kring massmarknadsföringen. Den är, enligt Kotler (1999), ett
av de mest dominerande synsätten inom marknadsföring, och trots att den alltså
är framtagen för standardiserade konsumentvaror framställs den ofta som en
generell marknadsföringsteori. 4P står för variablerna produkt, pris, plats samt
promotion, verktyg som blandas till en för det enskilda företaget optimal
marknadsmix. Den klassiska marknadsföringen betonar vikten av att skapa
varumärken, vilket i sin tur syftar till att uppnå lojala kunder (Frankelius, 1997).
Vad denna teoribildning inte fokuserar på är situationer där hela värdeskapandet
sker tillsammans med kunder, som t.ex. i tjänsteföretag. Eftersom nya teoretiker,
t.ex. Gummesson (1998), Arnrup-Cooper & Edvardsson (1998) och även Kotler
i viss mån, menar att 4P inte är applicerbar i alla situationer, eftersom
interaktion och relationer är av underordnad betydelse, har begreppet
marknadsföring utvecklats och situationsanpassats.
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De senaste två årtiondenas marknadsföringsforskning pekar därför särskilt på
betydelsen av relationer, nätverk och interaktion och termen
relationsmarknadsföring vann under 1990-talet full acceptans både
internationellt och i Sverige (Gummesson, 1998). Nordiska forskare, exempelvis
Grönroos, Normann och Gummesson, hör till pionjärerna inom detta
forskningsområde, och det är också de två förstnämnda som myntat uttrycken
tjänstekvalitet respektive sanningens ögonblick, termer som vi återkommer till i
uppsatsen. Inom relationsmarknadsföringen menar teoretikerna att relationer i
stort sett alltid skapas i en köpsituation, enklare konsumentvaror som
exempelvis tvättmedel undantaget, och det är viktigt att vara medveten om
betydelsen av denna interaktion, det så kallade sanningens ögonblick. Ett
kännetecken för en stor del av forskarna inom relationsmarknadsföringsteorier
är, enligt Frankelius (1997), synsättet att relationsmarknadsföring är en
integrerad del av hela företaget och dess verksamhet, snarare än att vara endast
marknadsavdelningens uppgift.

För att relationsmarknadsföringen ska fungera optimalt, är det av stor betydelse
att företaget uppmärksammar vikten av en intern marknadsföring, vilken bland
annat syftar till att förmedla en företagskultur och kundbild. Enligt Ballantyne
(1997) är grunden för internmarknadsföring de aktiviteter som förbättrar intern
kommunikation och kundmedvetenhet bland personalen.

En typ av relationsmarknadsföring som uppmärksammats allt mer av företag
under de senaste åren är event marketing, eller marknadskommunikation via ett
evenemang. Enligt Behrer & Larsson (1998), är evenemanget en aktivitet som
samlar en specifik målgrupp, kommunicerar ett budskap och skapar en
upplevelse hos kunden. Ett evenemang ger marknadsföraren möjlighet till
personlig kontakt med konsumenten, och är därmed en relationsskapande
aktivitet ämnat att stärka varumärket och skapa lojala, långvariga kunder.

Event marketing är, enligt Frankelius (1997) inget nytt fenomen, även om det
inte fått genomslag förrän nu. Han beskriver hur J.P Åhlén, en av grundarna till
Sveriges första postorderföretag vilket sedemera blev Åhléns, inspirerad av idéer
från Amerika 1911 gav sig ut på en reklamresa genom Sverige i bil. På bilen
stod fullt med reklamtexter och den skapade så stor uppmärksamhet att
människor ibland gick flera mil för att uppleva sensationen. Frankelius jämför
detta med nutida så kallade roadshows. Detta innebär att företaget, exempelvis
med hjälp av en fullastad trailer, kommer till kunden istället för tvärtom och
erbjuder denna en upplevelse.

Även synen på vilka företagens primära kunder är har utvecklats och nyanserats
i takt med att nya köpstarka kundgrupper uppmärksammats. Kvinnor, och främst
hemmafruar, har traditionellt ansetts stå för de flesta av hushållens inköp, medan
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männen haft ansvaret för större investeringar som bilar. Det har funnits, och
finns till viss del fortfarande, en syn på kvinnan som hemmafru och inte kvinna i
karriären. Därmed har karriärkvinnan inte heller varit relevant ur
marknadsföringssynpunkt eftersom hon inte ansetts ha tid att utföra
hushållssysslor. På senare tid har dock marknadsförarna insett karriärkvinnans
starka köpkraft samt att även män utför hushållssysslor. Tills nyligen var bilar
ett av de få objekt som män tenderade att köpa mer än kvinnor. Reklamen var i
mångt och mycket inriktad på att attrahera män, exempelvis genom att anspela
på sex. Nu betonar många bilförsäljare funktioner som säkerhet snarare än
snabbhet för att göra fordonen mer attraktiva för kvinnliga förare. (Romaine,
1999)

1.2 Problemdiskussion
En stor utmaning för ett säljföretag i dag är inte bara att identifiera och attrahera
en specifik målgrupp. Det bör även skapa sig en bild av hur organisationen bör
kommunicera med den presumtiva kunden för att skapa en stadig relation, som i
sin tur kan borga för återköp. Situationen som uppstår då en försäljare för första
gången interagerar med en kund kallas sanningens ögonblick (Normann, 1983).
Det är vid detta ögonblick som grunden till en hållbar relation mellan säljare och
kund förhoppningsvis läggs. Det är av högsta vikt för ett företag att försäljaren
är införstådd i det beteende som företaget anser vara korrekt, och på så sätt
återspeglar den attityd och kundbild som organisationen har för avsikt att
förmedla gentemot kunden.

Problemet vid sanningens ögonblick är att företagsledningens
kontrollmöjligheter över säljarens beteende är mycket begränsade. Ett sätt som
förvisso kan styra säljarens agerande är den företagskultur som existerar i
organisationen. Genom att ledningen utarbetar en särskild företagskultur eller
kundbild kan även försäljarens beteende, till viss del, förutsägas. Problemet är
dock hur företagsledningen, på ett pedagogiskt vis, kan förmedla denna
företagskultur eller kundbild. En vanlig rekommendation för att genomföra detta
är att använda sig av internmarknadsföring, som syftar till att skapa en särskild
attityd inom organisationen. Dock finns inga tydliga riktlinjer för hur denna bör
utformas samt vilka variabler som är viktiga.

Behrer & Larsson (1998) menar att en av de variabler som är av vikt är event
marketing, exempelvis genom teambildande aktiviteter såsom en kick-off. Den
interna aktiviteten föregår alltså ofta en extern marknadsföringsaktivitet och
innefattar endast företagets anställda. Enligt Behrer & Larsson (1998) kan event
marketing därmed inte på samma gång, vid samma tillfälle ha både en intern och
en extern marknadsföringsfunktion. Detta är en infallsvinkel som, oss veterligen,
inte tidigare undersökts. Vi är därför av åsikten att det finns en möjlighet att
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utveckla detta resonemang i denna uppsats. Volvo Roadshows tjejkvällar skulle
kunna vara ett exempel på en kombination av intern- och externmarknadsföring
då det vid dessa evenemang finns både kunder och anställda närvarande.

Svårigheten för företagsledningen att sprida en företagskultur/kundbild till den
övriga organisationen torde vara än större i en spridd organisation, som
exempelvis Volvo och dess återförsäljare utgör. I en sådan organisation behöver
spridningen inte enbart vara av geografisk karaktär. Avståndet mellan den
administrativa ledningen och de kundinteragerande delarna av organisationen
kan även vara av kulturell, demografisk eller kognitiv karaktär, vilket säkerligen
kan utgöra problem vid implementeringen av företagsledningens bild av lämplig
kultur/kundbild.

1.2.1 Problemställning
Den teoretiska frågeställning som vi, utifrån den redovisade bakgrunden och
problemdiskussionen, avser att utveckla, behandla och besvara är sammanfattad
nedan:

Kan event marketing vid samma tillfälle fungera som ett intern- och
externmarknadsföringsverktyg för att påverka den interna
organisationens bild av den presumtiva kunden, samtidigt som den ger
kunden en positiv bild av företaget?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utröna huruvida event marketing är lämpligt att
använda både som intern- och externmarknadsföringsverktyg samtidigt, dvs. vid
samma tid och plats.

1.4 Problematisering utifrån fallföretaget
Bilköp har traditionellt varit männens område, och ämnet kvinnan som kund har
inte aktualiserats förrän det sista årtiondet, då kvinnans köpkraft alltmer
uppmärksammats. Samtidigt är den absoluta majoriteten av återförsäljarna män.
Detta beror enligt Olle Olsson, marknadschef på Volvo Personbilar Sverige, på
att kvinnor inte är intresserade av yrket, alternativt har en okunskap om vad
yrket innebär. I vår uppsats har vi förmånen att få utföra en fallstudie av Volvos
arbete med att integrera marknadsföringsverktyget event marketing med
företagets intern- och externmarknadsföring. Av de olika typer av evenemang
som finns har vi valt att studera Volvo Roadshows tjejkvällar då vi anser att de
kan visa på problematiken som kan uppstå i sanningens ögonblick. Vi har dock
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som målsättning att resultatet av studien ska vara möjligt att applicera på andra
kundgrupper och branscher.

Olle Olsson blev själv uppmärksam på problemet med att försäljarna har svårt
att kommunicera med kvinnliga kunder 1995, då han arbetade som
marknadschef hos en stor återförsäljare. Under våra inledande samtal berättade
han om det tillfälle som mer eller mindre blev startskottet för att skapa en
medvetenhet om den kvinnliga kundens behov. En dag ber en skakad försäljare
honom att komma ner i bilhallen och försöka blidka en mycket uppretad
kvinnlig kund. Denna kvinna körde 6000 mil om året och var intresserad av att
köpa en ny bil, kanske en Volvo. Under samtalets gång vände sig försäljaren
hela tiden till hennes man, förutom när han undrade vilken färg hon ville ha på
bilen. Detta gjorde kvinnan förbannad och när Olle Olsson i egenskap av chef
försökte reparera skadan, fick också han sig en avhyvling. Kvinnan ansåg att han
var en dålig chef som inte kunde sprida mer ”moderna” kundbilder och synsätt i
sin organisation.

Vid en undersökning 1995 hos samma Volvoåterförsäljare, visade det sig att
företaget inte hade en enda kvinnlig kund. Att kvinnan inte existerat som enskild
kund någon längre period bör medföra, anser vi, att det fortfarande finns en
osäkerhet bland försäljarna om hur en kvinnlig kund bör bemötas. Vi vill dock
påpeka att Volvos officiella synsätt är att försäljaren ska utgå från vilket
transportbehov kunden har, och inte om denna är man eller kvinna.

Enligt Olle Olsson var okunskapen och osäkerheten hos försäljarna två av
anledningarna till att Volvo beslöt att starta tjejkvällar, en typ av event
marketing arrangemang. Målet var att skapa en medvetenhet bland säljarna om
hur kvinnor bör bemötas och med hjälp av event marketing ville Volvo alltså
förbättra den interna marknadsföringen, så att sanningens ögonblick i sin tur
kunde förbättras. Ytterligare en anledning var rent ekonomisk, behovet av att nå
den allt mer köpstarka gruppen kvinnor. Olle Olsson ville även förändra den
”grabbighet” som ofta karaktäriserade stämningen på arbetsplatsen, så att
kvinnor lättare kunde känna sig bekväma i denna miljö. I strategin ingick även
att anställa fler kvinnliga försäljare.

Som redovisades i problemfrågeställning och syfte (avsnitt 1.2.1 och 1.3) avser
vi i uppsatsen att undersöka om event marketing samtidigt kan ha en intern och
en extern marknadsföringsfunktion. För att för vårt fallföretag Volvo förtydliga
frågeställningen, har vi även formulerat en mer företagsspecifik sådan.
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Uppfattar återförsäljarna evenemanget tjejkväll som ett
kompetensutvecklande verktyg för att förändra försäljarnas syn på den
kvinnliga kunden, samtidigt som tjejkvällen fungerar som ett
relationsskapande verktyg mot denna kundgrupp?

Det kompetensutvecklande verktyget, i form av internmarknadsföring, skulle
exempelvis kunna ta sig uttryck i att återförsäljaren lär sig att närma sig de olika
kundgrupperna på olika sätt och med olika argument, dvs. lär sig att ”möta
människan”, som Olle Olsson uttryckte det. Detta skulle i sin tur leda till att
försäljarna känner en större säkerhet i hur de ska hantera situationen med en
kvinnlig kund och kan på detta sätt öka förutsättningarna för ett positivt
sanningens ögonblick.

Eftersom lönen till stor del är baserad på provision kan kundbemötandet även ha
en viss ekonomisk betydelse för säljaren. Dessutom brukar en missnöjd kund
berätta för sina vänner, och företaget får en dålig word-of-mouth. Genom att
kunden bemöts på ett sätt hon finner positivt, stärks relationen mellan kund och
återförsäljare, och därmed förmodligen även till Volvo.

1.5 Avgränsningar
I uppsatsen observerar vi interaktionen mellan säljare och kund. Vi avser inte att
intervjua kunden för att ta del av dennes upplevelser och uppfattning gällande
säljarens agerande. Vi studerar enbart den del av återförsäljarens organisation
som interagerar med kunder som köper bil. Andra varor och tjänster såsom
tillbehör och bilreparationer kommer inte att behandlas.

För att ge läsaren en uppfattning om de olika, för uppsatsen relevanta,
marknadsföringsformerna har vi valt att även beskriva relationsmarknadsföring.
Denna typ av marknadsföring är dock främst externt fokuserad, dvs. mot kund.
Eftersom uppsatsen indirekt syftar till att utröna hur mötet mellan kund och
säljare kan förbättras anser vi det dock relevant att ta upp vissa begrepp inom
denna teori, exempelvis sanningens ögonblick och tjänstekvalitet, då säljaren
bör vara medveten om dem. Stora delar av relationsmarknadsföringen, dvs. de
delar som inte kan appliceras internt, är dock inte relevanta för denna uppsats
och diskuteras därmed inte vidare i uppsatsen.

Till event marketing räknas ofta sponsring. Detta gäller de fall då
sponsringsavtalet anpassats för att stämma överens med det sponsrade företagets
kommunikationsbehov. För att det ska kunna klassificeras som event marketing
fordras att företaget använder evenemanget som medium och som
kommunikationsansats, vilket sponsrade evenemang oftast inte gör. En
kommunikationsansats utgörs av de angreppssätt ett företag använder sig av för
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marknadskommunikation, t.ex. annonsering, Sales Promotion (SP), direkt
reklam (DR) och event marketing (Behrer & Larsson, 1998). Vi kommer inte
vidare behandla begreppet sponsring även om det kan räknas som en del av
event marketing.
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2 Metod
I detta kapitel redovisas den vetenskapliga grundsyn uppsatsen bygger på. I de
kommande avsnitten redogörs kortfattat för olika metodologiska synsätt, varpå
vi positionerar vårt förhållningssätt. Vår väg i metodologins djungel
sammanfattas i en beskrivning av det praktiska genomförandet av metoden för
empiriinsamlingen samt en schematisk bild (figur 2.1) över vår teoretiska färd
genom metodteorin. Detta följs av ett avsnitt med metodkritik.

2.1 Forskningsansats
Under avsnittet Forskningsansats diskuteras positivism och hermeneutik,
induktion och deduktion samt den kvalitativa kontra den kvantitativa metoden.

2.1.1 Positivism och Hermeneutik
Det positivistiska förhållningssättet har sina rötter i den
empiriska/naturvetenskapliga traditionen. Enligt Patel & Davidson (1998), anser
positivisterna att kunskap bygger på iakttagelser som är logiskt prövbara, att den
är exakt (genom att komplexa företeelser reduceras till sina enkla beståndsdelar,
s.k. reduktionism) samt att den är organiserad (genom att det formuleras som
lagbundenheter).

Enligt det positivistiska synsättet ska forskarna inom varje vetenskap sträva efter
att bygga upp kunskap bestående av generella lagar som består av orsak - verkan
samband. Dessa lagar bör också vara formulerade på ett neutralt och logiskt
korrekt språk, vilket medför att de föredrar hypoteser och teorier i form av
matematiska formler. Forskaren har ett förhållningssätt som kännetecknas av att
denne står i en yttre relation till forskningsobjektet. Detta medför att forskarens
uppfattning i olika frågor inte kan påverka forskningsresultatet, byts forskaren ut
ska resultatet ändå bli det samma. (Patel & Davidson, 1998)

Medan positivismen beskriver och förklarar, söker den hermeneutiska ansatsen
en helhetsförståelse. Själva ordet betyder tolkningslära och då hermeneutiken är
en mångfacetterad företeelse är det svårt att exakt beskriva vad som
kännetecknar denna ståndpunkt. Det finns inte någon bestämd utgångspunkt
eller slutpunkt för tolkningsprocessen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).
Den hermeneutiske forskaren närmar sig undersökningsobjektet subjektivt
utifrån sin egen förförståelse. Denna förförståelse, som består av de tankar,
intryck och kunskap forskaren har, är en tillgång för att tolka och förstå
forskningsobjektet. (Patel & Davidson, 1998)
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Sammanfattningsvis har positivismen i den samtida debatten ofta fått stå för
kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga
förklaringsmodeller samt en forskarroll som antas vara objektiv och osynlig.
Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en
forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad.

Vi ser i den här rapporten på kunskap och forskning utifrån den hermeneutiska
ansatsen. Vår uppgift är att tolka ett skeende genom intervjuer och observationer
och uppsatsen har därmed ett sådant tillvägagångssätt att den baseras på våra
subjektiva tolkningar av olika skeenden och beskrivningar. Vi anser dock att en
alltför hög grad av subjektivitet skadar trovärdigheten i undersökningen, och är
därför av åsikten att det måste finnas en balans mellan saklighet och
subjektivitet. Vi utvecklar denna diskussion i följande avsnitt.

Objektivitet
Enligt Lundahl & Skärvad (1982), är det dominerande synsättet bland
samhällsvetare att fullständig objektivitet inte är möjlig. Dock bör största
möjliga saklighet hela tiden eftersträvas. Till detta hör att forskaren tydligt
redovisar sina antaganden och perspektiv. Detta är ett förhållningssätt som vi
som författare försökt beakta. Forskaren bör, enligt Lundahl & Skärvad (1982),
skilja på fakta och värderingar, vilket t.ex. innebär att uppgiften inte blir att fälla
värdeomdömen om hur något bör vara, utan endast fastställa hur något är.

Detta kriterium anser vi vara svårt att tillämpa fullt ut då uppsatsen har en
rådgivande ansats samt eftersom vi eftersträvar att redovisa människors
uppfattningar gällande tjejkvällarna. Dessa utvärderingar kan i många fall
betraktas som högst subjektiva då de bygger på individers personliga
uppfattningar av tjejkvällarna.

Lundahl & Skärvad (1982) påpekar även att det i många fall kan vara svårt att
identifiera vilka värderingar och förutsättningar som styr utredningsarbetet samt
vilka av dessa som påverkar själva utredningen. Vi anser att ett evenemang som
har ett fokus på könsroller kräver att forskaren är medveten om sina egna åsikter
och uppfattningar då ämnet till sin art är sådant att det generar subjektiva åsikter
och bedömningar. Risken finns alltså att forskaren tolkar in sina egna
värderingar i slutsatserna. För att minska risken för detta avser vi att tillämpa
begreppet fullständighet. Detta uppnås genom att fenomenet beskrivs eller
förklaras på ett fullständigt sätt, dvs. inga fakta förtigs eller vinklas så att en
felaktig bild av verkligheten beskrivs. Vi har exempelvis spelat in samtliga
intervjuer på band för att säkerställa att vi inte efter våra subjektiva preferenser
redan på intervjustadiet väljer ut vilken information vi tycker är väsentlig.
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2.1.2 Deduktion och Induktion
Enligt Patel & Davidson (1998), består forskarens arbete av att relatera teori och
verklighet till varandra. Hur teori ska relateras till verklighet är därmed ett av de
centrala problemen inom det vetenskapliga arbetet. De två alternativa sätt som
teoriproduktionen kan bedrivas på benämns deduktion och induktion.

Vid deduktivt arbetssätt drar forskaren, utifrån allmänna principer och befintliga
teorier, slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds
hypoteser, som sedan prövas empiriskt. Positivisterna anser att forskning bör
bedrivas enligt den deduktiva metoden. Arbetar forskaren induktivt gäller istället
det omvända då denne istället studerar forskningsobjektet, utan att först ha
förankrat undersökningen i tidigare vedertagen teori. Det är utifrån den
insamlade empirin som en teori formuleras. En nackdel är att det ofta är svårt att
veta något om teorins generalitet eftersom den baserar sig på teoretiskt underlag
som är hämtat ur en speciell situation, tid eller grupp av människor.

Vi har i vårt arbete både en deduktiv och en induktiv ansats. Den deduktiva
ansatsen återfinns i de teorier där event marketing behandlas som ett
relationsmarknadsförings- och internmarknadsföringsverktyg. Den induktiva
ansatsen tydliggörs i den del av undersökningen då vi avser att utröna om dessa
verktyg kan kombineras.

2.1.3 Kvantitativ och Kvalitativ metod
Något förenklat syftar beteckningarna kvantitativt och kvalitativt på hur
forskaren väljer att bearbeta och analysera den information som insamlats. Den
kvantitativa forskningen använder sig av statistiska bearbetnings- och
analysmetoder. Dessa statistiska metoder medför att de resultat som uppnås är
av mer generell karaktär, dvs. de kan sägas gälla för människor som kan
betraktas som jämförbara med den undersökta gruppen. Det är alltså inte en hel
population, utan ett stickprov som studeras för att konstatera statistiska samband
till den övriga populationen. (Patel & Davidsson, 1998)

Kvalitativa undersökningar är sådana där forskaren samlar in, analyserar och
tolkar data som inte på ett meningsfullt sätt kan kvantifieras, dvs. uttryckas i
sifferform. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Analysmetoden är, till skillnad mot
kvantitativ metod, verbal till sin karaktär (Patel & Davidsson, 1998). Genom den
kvalitativa forskningen uppnås, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), en djupare
kunskap än den mer fragmentiserade kunskap som kommer ur den kvantitativa
metodansatsen. Bearbetning enligt den kvalitativa metoden påverkas, enligt
Patel & Davidsson (1998), även i högre grad av den person som genomför
arbetet och metoden kan därför sägas vara präglad av subjektivitet. Då vår
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teoretiska problemansats överensstämmer med kriterierna för en kvalitativ
ansats, är vi av åsikten att undersökningen bör ha denna karaktär.

2.2 Undersökningsansats
En lämplig utgångspunkt för att bestämma den grundläggande tekniska
utformningen är, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), att fråga sig vilket
huvudintresse forskaren har i sitt analys- och tolkningsarbete. Lekvall &
Wahlbin menar i princip att detta intresse kan vara av tre slag: att jämföra olika
förhållanden på bredden vid en viss tidpunkt (tvärsnittsstudie), att gå på djupet i
enskilda fall (fallstudie) eller att studera en utveckling över tiden
(tidsseriestudie).

Då vår studie utförts under en begränsad tidsrymd ter det sig naturligt att en
studie över tidsperioder inte är en tillämpbar undersökningsansats i detta fall. Vi
har därför valt att i följande avsnitt grundligare förklara och presentera de två
undersökningsansatserna tvärsnitts- och fallstudier.

2.2.1 Tvärsnitts- och Fallstudier
Vid en tvärsnittsstudie utförs undersökningen på en större, avgränsad grupp,
med hjälp av exempelvis frågeformulär. Denna metod ger forskaren möjlighet
att samla information om ett stort antal, förutbestämda, variabler ur en stor
population. Denna datainsamling bidrar till generaliserbarhet och även
möjligheten att undersöka statistiska samband mellan olika variabler.
Tvärsnittsstudier används ofta för att besvara frågorna vad, var, när och hur.
(Patel & Davidson, 1998). Denna undersökningsansats är ofta kvantitativ till sin
karaktär (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Termen fallstudier betecknar, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), studier där
intresset är riktat mot detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och
analyser av enskilda fall. Fallstudier används till exempel vid studier av
processer och förändringar (Patel & Davidson, 1998). Denna ansatsform är,
enligt Lekvall & Wahlbin (1993), även användbar då forskaren på förhand inte
vet vad som är viktigast att undersöka. Undersökaren etablerar då sådana
kontakter med fallen att det är möjligt att återkomma för att komplettera de
frågeställningar som forskaren finner av intresse. Lundahl & Skärvad (1982)
menar att fallstudier är lämpliga vid explorativa studier, för att formulera eller
precisera hypoteser samt utveckla eller testa teorier. Den vanligaste
tillämpningen torde, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), dock vara för deskriptiva
eller förklarande studier, där forskaren från början har frågeställningarna relativt
klara. Den deskription som forskaren då åsyftar går på djupet och svarar ofta på
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frågeställningen varför. Uppenbarligen är fallstudier oftast kvalitativa till sin
karaktär.

Vi har med vårt syfte i åtanke valt att genomföra en fallstudie av Volvo
Roadshows tjejkvällar. På detta sätt får vi en tydligare bild av helheten samtidigt
som vi får möjlighet att djupare analysera de frågeställningar som dyker upp
under arbetets gång. Detta medför i sin tur en ökad flexibilitet vad gäller
intervjufrågor och därmed det slutliga resultatet. Vårt syfte är att hitta tendenser
i uppfattningar hos respondenterna och inte att uppnå statistisk säkerställbarhet.

Vid val av endast ett fall finns bäst förutsättningar för en djup och aspektrik
studie (Lundahl & Skärvad, 1982). Samtidigt finns en möjlighet att fallet är
alltför situationsspecifikt för att vara intressant för andra aktörer. Val av antalet
fall är därmed en avvägningsfråga mellan bredd och djup i studien. Vi har valt
att utföra en kvalitativ fallstudie av endast ett fenomen, Volvo Roadshows
tjejkvällar. Eftersom samma evenemang genomförs på olika geografiska platser,
och olika återförsäljare är det möjligt att se det som en studie av flera fall. Vi
anser dock att evenemangen är så pass standardiserade att de därmed kan ses
som ett fall. Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) arbetar forskaren i en fallstudie
relativt nära de oftast verbala grunddata som inhämtats, och försöker utifrån
dessa ställa upp en helhetsbild av det enskilda fallet. Forskaren arbetar med
varje enskilt fall tills denne tycker sig fått en sammanhängande bild av det som
är av intresse och ser mönster inom fallet.

2.2.2 Generaliserbarhet
Vid en fallstudie är det svårt att dra generella slutsatser om ett fenomen då den
undersökta populationen inte är tillräckligt stor för att kunna ge statistiskt
säkerställbara data. Möjligheten till ökad generaliserbarhet av slutsatserna beror
på vilka enheter i populationen som blivit undersökta. Är de representativa för
populationen som helhet blir slutsatserna riktiga; är de däremot extrema eller
representativa bara för en begränsad del av populationen kan slutsatserna bli mer
eller mindre felaktiga. (Lekvall & Wahlbin, 1993). Genom att kontakta
respondenter tillhörande olika geografiska områden men med stor inblick i
Volvo och tjejkvällarnas utformning, har vi avsett att skapa en bild som kan
sägas representera en stor del av återförsäljarnas uppfattning. Vår ambition är att
denna fallstudie av tjejkvällarna ska leda fram till en bild av evenemanget där
vissa drag kan ses som generella för alla tjejkvällar i  Volvo Roadshows regi.  I
ambitionen ligger även att slutsatserna ska vara applicerbara på samtliga av
Volvo Roadshows arrangemang samt att de ska bidra till utvecklingen av
teoribildningen inom event marketing.
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I valet mellan vilka personer som kan anses vara representativa för
återförsäljarna och Volvo har vi tagit hänsyn till olika variabler såsom ålder,
anställningstid, kön, position, erfarenhet av tjejkvällar samt storlek på
återförsäljare. Vi har haft som målsättning att sprida dessa variabler så brett som
möjligt för att nå en mångfasetterad bild. Författarna Lekvall & Wahlbin (1993)
benämner denna urvalsmetod för bedömningsurval. Vid denna metod är
forskaren hänvisad till mer intuitiva och kvalitativa bedömningar av felrisker.

Eftersom det vid bedömningsurval inte går att beräkna det slumpmässiga felets
storlek är det inte heller möjligt att ställa upp några regler för hur stort ett sådant
urval skall vara för att ge en viss säkerhet i slutsatserna. Det får istället bedömas
från fall till fall med hänsyn till undersökningens syfte, inriktning, uppläggning
mm. Vanligen arbetas det dock i sådana fall med relativt små urval, från ett fåtal
enheter upp till några tiotal. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

2.3 Datainsamlingsmetod
I detta avsnitt diskuteras de datainsamlingsmetoder vi använt vid genomförandet
av denna uppsats. Avsnittet inleds med förklaring och diskussion kring primär-
och sekundärdata och följs av en genomgång av frågemetoder samt
observationssätt.

2.3.1 Primär- och Sekundärdata
Författarna Patel & Davidson (1998) beskriver primärdata som
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. Insamling av primärdata
sker vanligtvis genom fältundersökningar (Lekvall & Wahlbin, 1993), vilket
också är det tillvägagångssätt som vi tillämpat under undersökningens gång.
Som redovisas mer utförligt i avsnitt 2.5.1 har vi för vår fallstudie besökt fem
stycken återförsäljare med varierande storlek och geografisk spridning. Där har
vi intervjuat personer med god inblick i verksamheten och Volvo Roadshow. Vi
har även utfört observationer av tjejkvällar vid fyra olika tillfällen.

Sekundärdata beskrivs av Lekvall & Wahlbin (1993) som data som redan finns
insamlad i något annat sammanhang, t ex befintlig statistik eller tidigare
undersökningar. En undersökning som enbart baserar sin datainsamling på
denna metod kallas skrivbordsundersökning. En svårighet i denna ansats är,
enligt Lekvall & Wahlbin (1993), att materialet inte är anpassat för att belysa
exakt de frågeställningar som är av intresse för den specifika rapporten. Lekvall
& Wahlbin (1993) poängterar att forskaren alltid bör ta reda på så mycket om de
sekundärdata man använder att denne känner sig rimligt säker på att de
verkligen är användbara för det egna syftet. Den sekundärdata som vi har använt
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oss av kommer från biblioteksdatabaser, facklitteratur, tidsskrifter samt
statistiskt material från SCB samt Volvo Personbilar Sverige.

Sekundärdatan i relationsmarknadsföringskapitlet (3.2) är i princip endast
hämtad från den nordiska skolans syn på marknadsföring. Vi har valt detta
förhållningssätt då den senaste forskningen inom tjänste- och
relationsmarknadsföring ligger i linje med denna teoribildning. Den nordiska
skolans synsätt betonar, enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998), vikten av
att ha en helhetssyn på tjänsteföretagets verksamhet. Vi har även studerat
amerikansk litteratur inom området, bl.a. McKenna (1991), men funnit att den
inte är fullt lika användbar då vi anser den vara mer praktisk och inte lika
teoretisk som den nordiska skolan. Detta medför att den amerikanska litteraturen
ofta visar på en lösning med ett ”top-down” perspektiv medan den nordiska
skolan lämnar större tolkningsutrymme för läsaren. Den amerikanska ser därmed
inte alltid relationsmarknadsföringen som en tvåvägskommunikation, utan ofta
som en envägskommunikation.

Bristen på teoribildning inom området event marketing (se 3.1) har medfört att
vi varit tvungna att basera en stor del av vår teoriframställning på endast en bok,
Event marketing av Behrer & Larsson (1998). Detta kan innebära att
framställningen i viss mån riskerar att bli begränsad.

2.3.2 Kommunikationssätt och Frågeformulering
Enligt Lekvall & Wahlbin (1993), finns tre huvudtyper av kommunikationssätt
vid frågemetoder; brevenkäter, telefonintervjuer och personliga intervjuer. Valet
av frågemetod i en undersökning styrs av undersökningsuppgiften. Vid en
utforskande inriktning bör, enligt författarna, djupintervjuer väljas. Har
forskaren en väl preciserad deskriptiv eller förklarande inriktning är enkäter
bättre lämpade. Frågorna är då samma och i samma ordning till alla
respondenter. Då vi har valt den utforskande inriktningen har vi även funnit det
lämpligt att genomföra personliga intervjuer, detta för att få en djupare bild av
de olika individernas uppfattningar rörande Volvo Roadshows utformning av
tjejkvällarna.

Personliga intervjuer
Den personliga intervjun passar särskilt bra i de fall där undersökaren vill göra
omfattande och ingående intervjuer eller har behov av speciella fråge- eller
testmetoder. Intervjun kan också tillåtas bli ganska omfattande. (Lekvall &
Wahlbin, 1993)

Vanligtvis klassificeras intervjun efter dess struktureringsgrad. En helt
strukturerad intervju består av färdigformulerade frågor, dvs. intervjuaren har i
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förväg fastställt intervjuns målsättning och vilket resultat den ska ge. Därav
följer även att intervjun bli fokuserad och informationsinriktad. Dess motsats,
den ostrukturerade intervjun, tar sig uttryck i att intervjuare och respondent
tillsammans, på ett ostrukturerat sätt diskuterar ett ämne. Syftet med intervjun är
alltså inte lika snävt definierat, utan inriktningen är bredare och mindre
fokuserad. Intervjuns mål är därmed inte bara att få fram rena fakta, utan lika
mycket att locka fram respondentens värderingar i olika frågor och av olika
situationer. (Lundahl & Skärvad, (1982)

De flesta av de genomförda intervjuerna har varit av semistrukturerad art, dvs.
intervjun har varit ostrukturerad och i många fall förts som ett samtal, dock med
ledning av i förväg formulerade intervjufrågor. Avsikten med detta har varit att
uppnå en avslappnad atmosfär där respondenten ges möjlighet att fritt uttrycka
sina värderingar, samtidigt som vi i viss mån, med hjälp av intervjuguiden,
kunnat styra samtalets riktning. Vid dessa intervjuer har samma frågor ställts till
i stort sett alla intervjupersoner och alla har spelats in på band. Ett fåtal
intervjuer har haft en helt ostrukturerad karaktär och inte heller spelats in.
Minnesanteckningar har istället gjorts under samtalets gång. Dessa personer har
vi ”sprungit på” och då tagit tillfället i akt att ta del av deras synpunkter i ämnet.
Dessa synpunkter har främst syftat till att ge oss en bredare bakgrundsbild och
har alltså inte använts i empiriframställningen.

Frågeformulering
Patel & Davidson (1998) anser att det är att rekommendera att inleda en intervju
med neutrala frågor, t.ex. bakgrundsvariabler. Intervjun avslutas även på detta
sätt, exempelvis genom kommentarer kring frågornas innehåll. Däremellan
kommer de frågor som rör det egentliga problemet. Det är viktigt att frågorna
ställs på ett systematiskt sätt och i en lämplig sekvens så att alla
problemområden täcks in samt innehåller en upplevd logik.

Vid intervjuer är det att föredra att placera frågorna enligt den så kallade tratt-
tekniken. Enligt denna börjar man med stora, öppna frågor för att därefter
övergå till mer specifika. Genom att respondenten på detta sätt tillåts verbalisera
sig som han vill, anses denna teknik vara både motiverande och aktiverande.
Patel & Davidson (1998)

Våra intervjufrågor har formulerats i riktlinje med Patels & Davidsons (1998)
samt Lekvalls & Wahlbins, (1993) rekommendationer. Bland annat har vi därför
försökt undvika långa eller ledande frågor, negationer samt förutsättande frågor.
För att undvika missförstånd har vi även försökt att inte formulera frågor som
inte innehåller svåra eller värdeladdade ord samt ord som kan vara tvetydiga,
t.ex. ”ibland” eller ”brukar” (se bilaga 1). De intervjufrågor som formulerats
med återförsäljarna i åtanke har i förväg prövats, för att på så sätt ge oss
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möjlighet att justera innehåll, sekvens, antal och formuleringar. Intervjuerna har,
med tillstånd av respondenten, registrerats genom antingen bandinspelningar
eller anteckningar.

2.3.3 Observationer
Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) innebär observationsmetoden att undersökaren
själv, med egna ögon iakttar de skeenden han är intresserad av att studera. Patel
& Davidson (1998) menar att observationer är mycket användbara vid insamling
av information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga
situationer. Till beteende kan, förutom fysiska handlingar, även hänföras verbala
yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. Författarna poängterar
även vikten av att observationen inte sker på ett slumpmässigt sätt, utan
uppfyller de krav som ställs på en vetenskaplig teknik. Därav följer att
observationen är systematiskt planerad samt att informationen registreras på ett
systematiskt sätt. (Patel & Davidson, 1998)

Enligt Patel & Davidson (1998), är en fördel med observationer att forskaren ges
möjlighet att studera beteenden och skeenden i samma stund som de inträffar. På
detta sätt är man inte, som vid enkäter och intervjuer, beroende av att
respondenten har en tydlig minnesbild av beteendet eller skeendet.

Observationsmetoden har även sina begränsningar. Enligt Lekvall & Wahlbin
(1993), är det endast möjligt att studera beteenden, inte kunskaper, åsikter,
värderingar etc. Dessutom måste det vara ett pågående skeende, vilket medför
att det är omöjligt att studera vad som varit eller uppfattningar om framtiden.
Det är exempelvis svårt att med säkerhet veta vilka observerade beteenden som
är representativa, en nackdel som kan mildras med hjälp av förstudier.

Observationsmetoder
Observationer kan genomföras på olika sätt. Ett alternativ är att i förväg
bestämma vilka beteenden och skeenden som ska observeras och utarbeta ett
observationsschema, en strukturerad observation. Dess motsats är den
ostrukturerade observationen. Detta sätt utesluter användandet av ett tidigare
utformat observationsschema. Ostrukturerade observationer medför att i stort
sett allting bör registreras, något som är en omöjlighet.  (Patel & Davidson,
1998)

Strukturerade observationer förutsätter att problemet är så väl preciserat att det i
stort sett är givet vilka situationer och beteenden som ska ingå i observationen.
Utifrån detta konstrueras ett observationsschema. Generellt gäller att
kategorierna i schemat ska var så väl definierade att det är lätt för observatören
att korrekt identifiera de beteenden som avses. För att minska subjektiviteten bör
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kategorierna vara utformade så att observatören inte tvingas göra graderingar.
Det ska även vara omöjligt att registrera ett beteende i fler än en kategori.
Antalet kategorier måste vara lagom, vanligtvis mellan 10 och 20, ju fler
kategorier, desto större möjlighet till fullständig information. Samtidigt leder
många kategorier till att risken för felregistreringar ökar. (Patel & Davidson,
1998)

Då det kan vara svårt att på förhand strukturera en observationssituation på ett
sådant sätt att vissa, för problemet väsentliga fakta inte missas, rekommenderas
att forskaren först genomför en förundersökning i form av helt ostrukturerade
observationer. (Lekvall & Wahlbin, 1993). Eftersom Johan är väl insatt i
tjejkvällarnas utformning och genomförande anser vi att denna förförståelse kan
sägas utgöra en form av ostrukturerad förundersökning. Denna har sedan legat
till grund för det observationsschema som utformats (se bilaga 2).

Observatörens förhållningssätt
Enligt Patel & Davidson (1998), bör observatören ta ställning till hur han ska
förhålla sig i observationssituationen. Ska denne delta eller ej, och ska de
observerade känna till hans närvaro? Det finns alltså en skillnad mellan
deltagande och icke deltagande observatörer samt huruvida denne är känd eller
okänd.

En deltagande observatör ingår som medlem av den observerade gruppen och
tar på detta sätt en aktiv del i den situation som observeras. En nackdel med
deltagande observationer är att observatörens närvaro i gruppen kan påverka
dess naturliga beteende, en nackdel som den okände observatören slipper. Att
agera som okänd observatör i en grupp är även det ofta problematiskt, men detta
beror naturligtvis även på vilken typ av grupp som ska observeras. (Patel &
Davidson, 1998). Exempelvis finns det frågor som aldrig behandlas öppet, och
genom att observatören är okänd kan denne inte heller ställa frågor kring dessa
ämnen. Förutom de praktiska problemen finns även etiska problem med att
agera som okänd observatör eftersom individerna inte är medvetna om att de
studeras. (Patel & Davidson, 1998)

Många av de problem som är förknippade med en deltagande observatör
undviks genom att denna agerar som icke deltagande. Även här gäller att de
observerade personerna accepterar observatörens närvaro. I själv
observationssituationen befinner han sig utanför det aktuella skeendet och har en
klart definierad roll som observatör. Om han är känd av dem som ska observeras
bör han dock inte börja observera med en gång, eftersom individernas beteende
till en början kan ändras. I och med att de vänjer sig vid observatörens närvaro
kan observationerna börja. Att vara en icke deltagande observatör som är okänd,
innebär många praktiska problem. Observatören måste till exempel placera sig
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på ett sådant sätt att han inte väcker uppmärksamhet, något som många gånger
är omöjligt. (Patel & Davidson, 1998).

Med bakgrund av ovanstående diskussion anser vi att det för vår studie lämpar
sig bäst att agera som både icke deltagande och deltagande observatörer. På
detta sätt tror vi att vi får en mer komplett bild av tjejkvällarna. Den icke
deltagande observatören får möjlighet att röra sig fritt mellan olika grupper av
personer i bilsalongerna samt kan följa flera försäljare under en kväll. Den
deltagande observatören får en annan vinkel av evenemanget då denne har
möjlighet att interagera med deltagarna på ett annat vis. Vi har alltid varit kända
av försäljarna men aldrig kända av besökarna, däremot har försäljarna aldrig
varit fullt informerade om observationens egentliga syfte då vi anser att detta
skulle riskera att påverka deras agerande. Observationerna har varit
strukturerade efter det tidigare nämnda observationsschemat (se bilaga 2). För
en mer utförlig diskussion kring vår valda observationsmetod hänvisar vi till
avsnitt 2.5.1.

2.4 Metodproblem
Genom ofullkomligheter i mätmetoden kan mätfel uppstå. Sådana
ofullkomligheter kan vara av två slag, nämligen låg validitet (giltighet)
respektive låg reliabilitet (tillförlitlighet). Vi kommer i detta avsnitt behandla
ovan nämnda begrepp samt diskutera effekter som kan påverka en intervju, de så
kallade intervjuar- och respondenteffekterna.

2.4.1 Validitet och Reliabilitet
Validiteten har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter den
egenskap forskaren avser att mäta. Svårigheten med validiteten är, enligt Lekvall
& Wahlbin (1993), att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en
mätmetod är valid eller inte. Det är ofta svårt att formulera frågor och konstruera
skalor på ett sådant sätt att det ens med begränsad säkerhet går att säga att
mätningarna är giltiga. För att kunna göra det beskriver Lekvall & Wahlbin att
forskaren skulle behöva en annan mätmetod som denne vet ger ”sanna”
mätresultat, och i så fall kunde forskaren ju lika gärna använda den metoden.

Istället föreslår Lekvall & Wahlbin olika metoder för att höja undersökningens
validitet; Om ett antal insiktsfulla personer som ser en fråga i ett frågeformulär
är överens om att den förefaller ”vettig” med hänsyn till sitt syfte, är det rimligt
att tro att den har ett visst mått av validitet. Vidare bör mätresultaten i en
undersökning stämma överens med tidigare utvecklad teori i ämnet. Vi har tagit
hänsyn till dessa tips för att höja uppsatsens validitet. Exempelvis har vi
konsulterat vår handledare Elisabeth Sundin vid utformningen av
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undersökningens tillvägagångssätt samt intervjufrågornas formulering, och
därefter löpande diskuterat uppkomna frågeställningar med henne.

Reliabilitet, den andra aspekten på säkerheten i en mätning, har att göra med
mätmetodens förmåga att motstå slumpinflytanden. Om en undersökning visar
samma resultat vid upprepad testning finns det fog att anta att undersökningen
har hög reliabilitet. Om resultaten däremot varierar kraftigt från gång till gång är
reliabiliteten låg (Lekvall & Wahlbin, 1993). För att uppnå en hög reliabilitet har
vi strävat efter att ta hänsyn till föränderliga egenskaper hos den intervjuade
eller observerade individen, exempelvis trötthet, motivation eller stress. Vidare
har vi varit medvetna om att situationsbundna faktorer såsom en distraherande
miljö kan ha en viss inverkan på situationen. Genom ett strukturerat
frågeformulär och att vi båda varit närvarande vid intervjuerna har vi undvikt att
frågor ställts på varierande sätt.

2.4.2 Intervjuar- och Respondenteffekt
Vid personliga intervjuer kan intervjuaren genom sitt uppträdande (klädsel,
minspel etc.) eller bara genom sin ålder eller kön påverka respondenten. Denna
påverkan kallas intervjuareffekt. Vidare kan intervjuaren genom sin tolkning av
vad respondenten säger ge upphov till fel. Ett exempel är om intervjuaren får en
allmänt positiv inställning till den intervjuade och därför tenderar att tolka
avgivna svar välvilligt, s.k. haloeffekt. Intervjuaren kan också tendera att tolka
oklara svar i riktning mot medelvärdet, s.k. centraliseringseffekt. (Lekvall &
Wahlbin, 1993).

Vi är fullt medvetna om att vi på flera sätt kan ha givit upphov till vissa
intervjuareffekter, något som vi ser som oundvikligt då aspekter som exempelvis
kön och ålder är variabler som vi inte aktivt kan påverka. Det är möjligt att både
ålder, kön och tidigare erfarenheter har påverkat våra tolkningar av
respondenternas svar, men vår förhoppning är att denna medvetenhet bidragit till
en minskning av denna effekt. Genom att göra bandinspelningar av intervjuerna,
och på detta sätt få möjlighet att gå tillbaka och kritiskt granska det som sagts,
ser vi att vi minskat risken för haloeffekt.

En annan källa till mätfel är den s.k. respondenteffekten. Om respondenten är
mycket osäker i sin inställning till det forskaren frågar om, kan olika mätresultat
uppnås vid olika tillfällen. I vissa fall kan respondenten även känna sig tvingad
att ge ett svar på något som han egentligen inte har någon åsikt om, vilket i sin
tur kan leda till felaktiga tolkningar. Om frågorna är ställda eller framförda på
ett ledande sätt kan även ”svaga” respondenter påverkas att svara på visst sätt.
Det kan finnas en tendens att respondenten gör sig till tolk för en medelåsikt
eller gruppåsikt istället för att återspegla sin personliga uppfattning, något som
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naturligtvis är en form av respondenteffekt. En respondent kan i vissa fall
avsiktligt svara fel, justera upp eller justera ner vissa svar efter vad han tror vara
socialt önskvärt eller acceptabelt. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Vi har beaktat de olika respondenteffekterna och anser att det sistnämnda är
relevant just för vårt ämne då vi behandlar tjejkvällar och individers åsikter om
detta fenomen. Frågeställningar kring könsroller innefattar många uppfattningar
om vad som är ”politiskt korrekt” att anse och vi fick ibland uppfattningen att
respondenten försökte svara enligt de värderingar som kan anses vara rådande i
samhället idag. För att minimera risken för att respondenten ger uttryck för en
grupps åsikt, var vi inför intervjuerna noga med att påpeka att syftet med
intervjun var att återge respondentens personliga uppfattning och inte
nödvändigtvis återförsäljarens officiella ståndpunkt.

2.5 Sammanfattning av metod

2.5.1 Praktiskt genomförande av empiriinsamling
Vi har, som tidigare beskrivits, i arbetet med empiriinsamling använt oss av
intervjuer samt observationer.

Intervjuer
När det gäller intervjuerna så har de varit utformade som diskussioner med den
konstruerade intervjuguiden som stöd (se bilaga 1). Vid valet av personer att
intervjua så utgick vi ifrån ambitionen att få en bild från samtliga berörda
aktörer, nämligen Volvo Personbilar (VPS), CW-säljsupport (CW) samt
återförsäljarna. CW är det konsultbolag som på Volvos uppdrag genomför
Volvo Roadshow, där tjejkvällarna utgör en del.

Vi kontaktade marknadschefen för VPS, Olle Olsson, och bokade tidigt en
intervju. Olle Olsson ordnade i sin tur att vi kom i kontakt med projektledaren
för Volvo Roadshow, Agneta Klavborn. Båda ansåg att uppsatsen var av
intressant natur. För att få en uppfattning av konsultbolaget CW-säljsupports syn
på tjejkvällarna kontaktade vi även dess VD Christina Wedin för att undersöka
möjligheten för en intervju. Även här var responsen tillmötesgående.

Det största frågetecknet var nu hur vi skulle få en relevant bild av
återförsäljarnas syn på tjejkvällarna. Det finns i Sverige ca 200
återförsäljaranläggningar och vi ansåg att det var en praktisk omöjlighet att
besöka samtliga för genomförandet av uppsatsen. Detta var inte heller
nödvändigt då vi valt att göra en fallstudie. För att öka trovärdigheten i empirin
riktade vi därför undersökningen mot återförsäljare som täcker skilda
geografiska områden. Vi kontaktade fem stycken återförsäljare; Upplands Motor
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(Uppsala), Bilia Personbilar Stockholm, Bilia Personbilar i Göteborgsområdet,
Bilia Personbilar Skaraborg samt Tage Rejmes Bil (Linköping). Vi hade för
avsikt att vid dessa anläggningar intervjua personer med god inblick i
återförsäljarens marknadsföring samt erfarenhet ifrån tidigare tjejkvällar. När vi
kontaktade dessa återförsäljare blev vi hänvisade till de personer som ansågs
motsvara våra krav. Vi blev positivt överraskade av den tillmötesgående attityd
och det intresse som vi mötte och intervjuerna kunde bokas tämligen omgående.

Vi har intervjuat två representanter för VPS, en representant för CW samt åtta
representanter för återförsäljarna. Intervjuerna genomfördes i ett fall i samband
med en tjejkväll, men i övrigt helt frikopplat från dessa. Vid intervjutillfället
klargjordes för respondenterna att deras namn eventuellt skulle komma att
användas i uppsatsen. Ingen uttryckte några invändningar mot detta men vi kan
inte uttala oss hur detta har påverkat respondenternas uppriktighet. De
intervjuade gavs dock möjligheten att korrekturläsa empiriavsnittet innan
tryckning, för att undvika eventuella misstolkningar av genomomförda
intervjuer. Vi förbehöll oss även möjligheten att återkomma med
kompletterande frågor om något vid intervjuerna skulle framstå som oklart.
Intervjuerna gjordes enligt följande tidsschema:

7 februari - Christina Wedin (VD CW)
22 februari - Olle Olsson (marknadschef VPS)
12 mars - Ragnar Ljungkvist (säljledare), Tage Rejmes Bil i Linköping.
14 mars - Per Hägg (försäljningschef) och Catharina Matz

(marknadsassistent), Bilia Personbilar Stockholm (Haga Norra)
15 mars - Marie Donnersberg (marknadsassistent) och Per Rosén (VD),

Upplands Motor.
20 mars - Bengt Edman (företagsförsäljning), Bilia Personbilar Skaraborg

(Skövde).
20 mars - Agneta Klavborn (projektledare VPS) och Christina Wedin.
21 mars - Mia Flygring (marknadschef), Bilia i Göteborgsområdet (Sisjön).
26 mars - Kjell Fors (marknadschef), Tage Rejmes Bil i Linköping.

Efter de första intervjuerna började vi se ett mönster i svaren. Vi genomförde
ytterligare intervjuer men då respondenterna gav uttryck för liknande åsikter
valde vi att avsluta denna del av empiriinsamlingen efter intervjun med Kjell
Fors den 26 mars.

Observationer
När det gällde urvalet av vilka tjejkvällar som skulle observeras valde vi att
delta vid evenemang som genomfördes dels hos återförsäljare som för första
gången anordnade en tjejkväll, och dels hos återförsäljare som redan var bekanta
med konceptet och hade genomfört tjejkvällar i Volvo Roadshows regi tidigare.
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Detta för att om möjligt finna olika beteenden hos personal som är vana vid
evenemang med endast kvinnliga deltagare, och de som för första gången möter
denna målgrupp under formen för en tjejkväll.

Vi kontaktade CW-säljsupport och de meddelade att det den 19 mars skulle
genomföras en tjejkväll i Lidköping (Lidbil AB) för första gången och att vi var
välkomna att utföra våra observationer vid detta tillfälle. Vidare skulle en
tjejkväll hållas i Volvohallen (Torslanda) den 20 mars. Denna kväll anordnades
av Bilia Personbilar i Göteborgsområdet. Bilia anordnar tjejkvällar både i egen
regi och i CW:s regi. Vi fick vidare tipset om att tjejkvällar skulle genomföras
hos återförsäljare i vårt närområde den 19 april (Linköping) samt den 25 april
(Norrköping). Vid dessa båda tillfällen var den ansvarige återförsäljaren Tage
Rejmes Bil AB och tjejkvällar har anordnats där varje år sedan starten 1997. Vi
beslutade oss för att deltaga vid samtliga av de ovan nämnda tillfällena.

Vid observationerna fungerade Johan som en deltagande observatör då han
samtidigt arbetade som representant för CW. Genom att han stannade vid
samma aktivitet under hela kvällen fick han möjligheten att observera hur
samtliga deltagare betedde sig under liknande förutsättningar. Sofia fungerade
under tjejkvällarna som en icke deltagande observatör som var känd av
försäljarna men inte av deltagarna. Hon gick runt bland de olika stationerna och
observerade olika beteenden under olika situationer samt samtalade med
försäljarna kring hur de upplevde kvällen. Kontinuerligt under kvällen
sammanstrålade vi för att stämma av våra observationer och intryck. Vi anser att
det var en stor fördel att vi på ett enkelt sätt kunde smälta in i miljön. Genom
den förförståelse som Johans tidigare erfarenheter av tjejkvällarna utgjort, samt
Sofias något mera ”objektiva” fokus på evenemanget anser vi oss på detta sätt
fått en både djup och bred insikt i fallets karaktär. Att som uppsatsförfattare
både ha möjligheten att fungera som deltagande och icke deltagande
observatörer ser vi som en unik metodansats för en uppsats av denna karaktär.
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2.5.2 Sammanfattning av metoddisposition

Figur 2.1. Metoddisposition.
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2.6 Metodkritik
Johan arbetar för CW-säljsupport och kan ses som ett känt ansikte hos de
intervjuade samt de säljare som observerats. Detta kan medföra en brist på
objektivitet då han har förutfattade meningar om vissa fenomen, samtidigt som
det kan leda till en större insiktsfullhet om problemets art och komplexitet. Vissa
intervjupersoner kan också ha påverkats i sina svar av att den personliga kontakt
de haft med Johan vid tidigare tillfällen, då han representerat CW-säljsupport.
För att minska denna påverkan har vi varit noga med att påpeka att Johan i
denna intervjusituation förhåller sig neutral i förhållande till CW. Vi har dock
ändå svårt att bedöma om kritik tonats ned, eller förstärkts, på grund av Johans
närvaro.

De observationer som gjorts har genomförts under varierande förhållanden. Då
säljarna ibland har observerats utomhus, vid olika väderförhållanden och
klockslag, så har deras beteenden och kroppsspråk förmodligen påverkats av
dessa variabler. Vid ett tillfälle var det femton minusgrader vilket medförde att
det var svårt att dra några slutsatser om säljarnas beteende då vi anser att
kroppsspråket  i första hand var en respons på kylan, korsade armar vill vi alltså
inte tolka som ett tecken på osäkerhet eller distans. Vi har därför undvikt att
göra några bedömningar av kroppsspråket vi dessa tillfällen.

Vid observationerna finns det en möjlighet att Sofia och Johan har tolkat samma
skeenden och uttalanden på olika vis. Detta kan bero på olika kön men kanske
främst på olika bakgrund, då Sofias mor i sin yrkesroll arbetar med
jämställdhetsfrågor och Johan i princip är uppvuxen i en bilhall. Dessa olika
bakgrund kan ha påverkat vårt synsätt och vad vi har valt att registrera under de
utförda observationerna.
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3 Referensram
Begreppet “sanningens ögonblick” myntades av författaren Richard Normann i
boken Service Management (1983) och är en metafor från den spanska
tjurfäktningen, då matadoren sätter in den dödande stöten på tjuren mitt på
tjurfäktningsarenan inför de jublande åskådarmassorna. Vad begreppet ämnar
beskriva, i företagsekonomiska sammanhang, är det ögonblick då den som
tillhandahåller en tjänst och den som konsumerar den samtidigt befinner sig på
arenan och interagerar med varandra. Normann beskriver att de båda aktörerna
är helt utlämnade åt varandra och vad som händer kan inte längre påverkas
direkt av företagsledningen. I detta ögonblick är det den anställdes kunnighet,
motivation och medel som ska överrensstämma med kundens förväntningar och
krav.

Företagsledningens kontrollmöjlighet i detta ögonblick är därmed snarare av
indirekt karaktär än direkt. Genom externmarknadsföringsverktyg såsom
direktreklam, relationsmarknadsföring, sponsring, TV/radio och event marketing
har företagsledningen en möjlighet att påverka kundens förväntningar och krav
på den vara eller tjänst som företaget erbjuder. Försäljarens beteende vid
sanningens ögonblick kan företagsledningen påverka genom
internmarknadsföringsåtgärder såsom utbildning, seminarier, informella
aktiviteter, den fysiska arbetsmiljön och event marketing.

Genom den egenhändigt konstruerade figuren nedan har vi för avsikt att
tydliggöra ledningens möjliga påverkansfaktorer vid sanningens ögonblick.

Figur 3.1. Företagsledningens påverkan vid sanningens ögonblick.

Med avstamp i denna modell och med uppsatsens syfte i åtanke, kommer vi i
detta referensramskapitel kartlägga olika teoribildningar som behandlar de
variabler som påverkar resultatet av sanningens ögonblick. De teoriområden vi
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ämnar behandla är event marketing, relationsmarknadsföring och
internmarknadsföring. De flesta av teorierna som behandlar sanningens
ögonblick är framtagna med avseende på tjänsteproducerande företag. Vi är
dock av åsikten att många av de produkter som lanseras på dagens marknad allt
som oftast omges av olika kringtjänster vilka avser att skapa ett mervärde för
kunden och därmed utgöra en konkurrensfördel för de varuproducerande
företagen, vilket är ett resonemang som stöds av Grönroos (1990), Gummesson
(1998) samt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998). Helhetserbjudandet medför
i sin tur att det inte längre är självklart om företaget tillhandahåller en produkt
eller tjänst eller både och.

Med anledning av den rådande trenden inom näringslivet att erbjuda både
produkter och tjänster anser vi att skillnaden mellan ett tjänsteföretags och ett
varuproducerande företags marknadsföring inte är så tydlig som den aktuella
teoribildningen i området ibland vill göra gällande. Vid en anblick av den
traditionella bilhandeln visar det sig att själva bilen endast utgör en liten del.
Rena tjänster såsom service och tillgänglighet till verkstad och reservdelar kan
ofta vara avgörande för vilken återförsäljare som kunden väljer att köpa sin bil
hos. Vi finner det därför relevant att använda både relations- och
internmarknadsföringsteorier som analysredskap vid studierna av vårt
fallföretag, Volvo Personbilar Sverige, som i grunden är en
marknadsföringsavdelning för ett traditionellt varuproduktionsföretag.

Vi har för avsikt att genomgående i referensramen visa på hur vi ser att event
marketing skulle kunna fungera som ett verktyg inom både relations- och
internmarknadsföringens områden. Dessa idéer kommer vi senare i uppsatsen,
med hjälp av den insamlade empirin, att utvärdera i analyskapitlet.
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3.1 Event marketing
I detta avsnitt utreds begreppet event marketing. Kapitlet inleds med en
definition, för att därefter övergå till att diskutera hur event marketing kan
kategoriseras, dess genomförandeprocess, vilka fördelar som uppnås, vilka
faktorer den ansvarige bör ta hänsyn till samt, slutligen, varför event marketing
kan vara användbart. Vi kommer hädanefter i många fall förkorta ordet event
marketing med EM.

3.1.1 Definition
Vi har i vårt sökande efter definitioner kommit till slutsatsen att EM både som
begrepp och som marknadsföringsform ännu inte är fullt definierade. Begreppet
event marketing är även, enligt Behrer & Larsson (1998), relativt nytt i Sverige.
Detta har medfört att evenemang används för en rad olika målsättningar i
marknadsföringen och med stora skillnader i utformning. I Sverige har EM,
både som begrepp och i praktisk tillämpning, främst använts för skräddarsydda
evenemang som riktats mot företagskunder och den egna personalen. Under
slutet av 1990-talet har det dock kommit att definiera även andra typer av
verksamheter, exempelvis catering, festfixande och reklamgimmicks. Behrer &
Larsson (1998) menar dock att de sistnämnda verksamheterna oftast inte faller
under begreppet event marketing då aktivitetens syfte ofta saknar en klar
koppling till företagets marknadsföringsstrategi.

Ett event marketing arrangemang återfinns i olika storlekar och former.
McDonnell & O’Toole (1999) beskriver exempelvis vad de benämner ”Mega-
events”, evenemang som får återverkningar i ett lands ekonomi och
uppmärksamhet i globala medier. De olympiska spelen är ett exempel på detta.
Vanligare är dock, enligt nämnda författare, så kallade ”Major events”,
exempelvis Volvo Ocean Race (f.d. Whitbread Around the World Race), dvs. en
händelse som drar en ansenlig mängd besökare samt får en viss återverkning i
media. Frankelius (1997) tar i sin tur upp den mycket vanliga, småskaliga typen
av event marketing, som exempelvis kan yttra sig i ett releaseparty för en ny
bilmodell med speciellt inbjudna gäster eller en road show. På detta sätt får
företaget möjlighet att träffa speciellt utvalda målgrupper och utställaren är
även, till skillnad från mässor, ofta ensam om uppmärksamheten.

Frankelius (1997) ger ingen direkt definition av begreppet, men menar att ett
evenemang t.ex. kan vara äventyr som företaget upplever tillsammans med
kunder och andra intressenter, temafester, kunskapshöjande arrangemang,
konferenser, sport eller konserter. Frankelius inkluderar även sponsring i sin
kategorisering. De strategier som ligger bakom ett evenemang, menar Frankelius
(1997) kan benämnas event marketing. Enligt alla ovan nämnda teoretiker är det
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primära med ett evenemang att konsumenten ges en positiv upplevelse som hon
minns länge.

McDonnell & O'Toole (1999, s. 10) beskriver ett ”special event” som:

”(…) specific rituals, presentations, performances or celebrations that are
consciously planned and created to mark special occasions or to achieve particular
social, cultural or corporate goals and objectives.”

Ett ”special event” är ett stort evenemang som kan engagera en hel bygd eller
samhälle. Vi anser dock att denna definition är tillämpbar även på mindre
evenemang. Dess nackdel är att den är relativt bred och därmed kan appliceras
på en rad evenemang, händelser samt andra företeelser, varför vi inte anser att
den är tillräcklig i detta sammanhang. Vi har därför valt att använda oss av
Behrer & Larssons definition:

”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget
skapat eller 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, s. 105)

Ett evenemang som kommunikationsmedium innebär därmed enligt den valda
definitionen av Behrer & Larsson (1998) vissa begränsningar som kan
sammanfattas i följande punkter:

• Evenemanget är till sin form bundet i tid.
• Evenemanget är geografiskt bundet till en plats.

Av detta följer att ett och samma evenemang inte kan pågå under en längre
tidsperiod eller på olika platser samtidigt. På detta sätt skapas förutsättningar för
att koncentrera kommunikationsprocessen i tid och rum. Evenemanget
karaktäriseras samt begränsas även av ytterligare tre faktorer:

• Evenemanget kan vara både uppsökande och inbjudande.
• Evenemanget kan vara riktat till en specifik målgrupp men även tillgängligt

för allmänheten.
• Evenemanget kan syfta både till långsiktiga effekter, exempelvis vara

imageskapande, och till kortsiktiga effekter, genom att t.ex. stimulera
försäljning.

3.1.2 Kategoriseringsmodell för EM
Den begreppsförvirring som nämndes i definitionsavsnittet kan till stor del bero
på att ordet ”event” kan översättas till både evenemang och händelse, vilket på
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svenska får olika betydelser. En händelse är, enligt Behrer & Larsson (1998)
något som inträffar utan att det planerats in, medan ett evenemang är något som
man medvetet beslutat sig för att delta i. Vi har valt att använda termen
evenemang för att kategorisera ett ”event”. För att tydliggöra och försöka
strukturera de olika typer av evenemang och händelser som förekommer i
Sverige, har vi valt att redovisa Behrers & Larssons kategoriseringsmodell.

I modellen skiljs mellan händelse och evenemang samt mellan om eventet är
avsett att skapa en image kring varumärket eller om det syftar till att direkt
stimulera försäljning. Genom modellen skapas fyra fält som identifierar olika
typer av aktiviteter; tredimensionell annonsering, Action Marketing,
trafikskapande Event Marketing samt relationsskapande Event Marketing.

Figur 3.2. Kategoriseringsmodell för Event Marketing. (Behrer & Larsson,
1998, s. 107)

Tredimensionell annonsering
Tredimensionell annonsering är en imageskapande händelse som karaktäriseras
av en kreativ tredimensionell eller levande annonsering på stortavlor eller
liknande budskapsbärare, t.ex. en husvägg. Buskapen eller ”händelserna”
kommuniceras på platser där ett stort antal människor rör sig och blir därmed
uppsökande till sin karaktär. Den bygger på att uppmärksamhets- och
nyhetsvärdet ger gratis publicitet och för att få genomslagskraft bryter
”händelserna” mot miljöerna. Ett exempel är Gevalias installationer under 1996,
där exempelvis delar av en buss hängdes upp på en husvägg för att skapa
illusionen av att resten av bussen var innanför. Temat var naturligtvis ”Om du
får oväntat besök”. Trots att dessa händelser skapar uppmärksamhet både i
media och hos allmänheten är varken vi eller Behrer & Larsson (1998) böjda att
benämna dem för event marketing.
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Action Marketing
Action Marketing är en försäljningsstimulerande händelse, som i Sverige
ursprungligen användes av reklambranschen som beskrivning för de aktiviteter
som syftar till att stimulera kunden att avsluta sin köpprocess och genomföra
köpet. Action Marketing måste därmed utspela sig där varorna finns. Även om
detta är en händelse som skapar liv och rörelse i eller i anslutning till
försäljningsstället samlar den inte målgruppen i tid och rum. Istället syftar den
till att påverka den förbipasserande målgruppen att köpa den aktuella varan. På
detta sätt blir aktiviteterna något ”roligt” som händer och som ger intcitament till
köp. Däremot upplevs det sällan som ett möte mellan företag och målgrupp.
Exempel på Action Marketing kan vara de smakprov på mat eller dryck som
delas ut i livsmedelsaffärer.

Trafikskapande Event Marketing
Aktivitetens syfte i trafikskapande Event Marketing är oftast inte att
marknadsföra en specifik produkt, utan det anordnas som en form av lockbete
för att skapa "trafik". I denna aktivitet är den produkt som marknadsförs själva
evenemanget, köpcentrumet eller butiken och det är vanligt att köpcentra
använder denna metod för att locka kunderna med andra mervärden än
exempelvis rabattkuponger. Kunden uppmanas komma till en plats för att där ta
del av den upplevelse evenemanget avser att skapa. Trafikskapande Event
Marketing är därmed av inbjudande karaktär och samlar även målgruppen i tid
och rum. Dock kommer ofta deltagarna eftersom de kan kombinera aktiviten
med andra sysslor, t.ex. livsmedelsinköp. Den ska även leda till ett möte mellan
deltagare och företag.

Relationsskapande Event Marketing
Relationsskapande Event Marketing är ett imageskapande evenemang som
syftar till att stärka företagets relation till målgruppen, dvs. den skapar ett
ömsesidigt engagemang. Då denna aktivitet betonar mötet, utgör den en reell
plattform för relationsmarknadsföring. Enligt Behrer & Larsson (1998) är dessa
evenemang mer emotionella och involverar deltagarna i betydligt större
utsträckning är trafikskapande EM, då det är utformat för att aktivera deltagarna
och skapa interaktion. Det är även evenemanget som är huvudaktiviteten och
deltagarna kommer för dess innehåll, som ofta skiljer sig från företgets ordinarie
sätt att möta målgruppen. Volvo Roadshows tjejkvällar skulle kunna vara ett
exempel på relationsskapande event marketing. Relationsskapande Event
Marketing kan vara både av uppsökande och inbjudande karaktär, men det
handlar alltid om att samla målgruppen i tid och rum.

Det finns både interna och externa användningsområden för relationsskapande
Event Marketing (Behrer & Larsson, 1998). Internt riktade evenemang tar sig
exempelvis uttryck i “kick-offer” och kan tillämpas i samband med
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bolagsstämmor, konferenser och utbildningsträffar. På detta sätt kan den
användas som ett medel för att underhålla och stärka företagskulturen och
visioner och gemensamma mål kan kommuniceras på ett mer effektivt sätt än
skiftliga policies. Pedagogiken i den interna marknadsföringen kan alltså
förstärkas genom att en genomtänkt upplevelse i form av ett evenemang
förtydligar budskapet.

3.1.3 Evenemangets genomförandeprocess
Enligt McDonnell & O'Toole (1999) påverkar ett evenemang sin omgivning
både positivt och negativt på en rad olika sätt. Författarna anser att det är den
evenemangsansvariges uppgift att identifiera och förutse de olika
implikationerna för att nå bästa möjliga resultat, dvs. att evenemanget uppfattas
som övervägande positivt. Detta görs genom att positiva effekter förstärks och
kommuniceras ut till intressenterna samtidigt som de negativa aspekterna
försöks mildras genom förutseende och medvetenhet.

För att underlätta genomförandeprocessen anser vi att det finns ett antal punkter
att beakta: planering, mål och idé, evenemangets karaktär och innehåll, den
interna aspekten samt vikten av uppföljning och utvärdering. Vi kommer därför
diskutera dessa punkter utförligare i kommande avsnitt.

Planering
Enligt McDonnell & O´Toole (1999) är planering grunden för alla
framgångsrika evenemang.

Den ansvarige bör ha en klar bild av målet och syftet med evenemanget och
utarbeta strategier för att uppnå målen. Både målen och strategierna bör
formuleras i en detaljerad operativ plan samt en budget. Det är även av största
vikt att policies, arbetsprocedurer och regler för evenemangen formuleras i en
övergripande plan för att skapa en enhetlighet med övrig
marknadskommunikation. Målen bör vara mätbara då det inte finns något annat
medel att mäta om evenemanget varit framgångsrikt eller ej eller om de
ansvariga uppnått förväntat resultat. En lätthanterlig plan fungerar inte bara som
en mall för genomförandet av evenemanget, utan kan även användas som bas för
utvärdering av egentliga effekter kontra planerade effekter. Detta kan i sin tur
användas för att förbättra kommande evenemang. Vad vi anser att McDonnell &
O´Toole saknar i sin modell är denna uppföljnings- och feedback dimension,
varför vi har lagt till detta. Dock poängterar författarna vikten av detta i den
teoretiska diskussionen.
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Figur 3.3. Evenemangets planeringsprocess. (McDonnell & O´Toole,1999, s.
59). Egen bearbetning.

Mål och idé
Evenemanget ska fungera som en samlingsplats där det finns möjligheter till
kommunikation och interaktion mellan företaget och dess målgrupp. Ett
evenemang karaktäriseras, enligt Behrer & Larsson (1998), av tre
nyckelbegrepp; mötet, upplevelsen och budskapet. Det fungerar som ett medium
för budskapet samtidigt som det ger ramarna för mötet och upplevelsen. Kraften
i kommunikationen ligger därmed i den röda tråden mellan det fysiska mötet
både mellan företaget och målgruppen och mellan deltagarna själva, upplevelsen
samt budskapet. I detta möte ska en upplevelse skapas och ett budskap
förmedlas.

Syftet med ett evenemang är i första hand att ge ett helhetsintryck som skapar,
förstärker eller underhåller företagets eller varumärkets image. Detta sker genom
deltagarnas uppfattning av hur företaget manifesterar sin identitet i
evenemanget, samt vilken relevans det har för deltagarens identitet. I företagets
identitet finns ett antal nyckelfaktorer: företagets kommunikation, fysiska miljö,
produkter, service, etik, socialt ansvar, lokala och samhälleliga engagemang
samt företagsrepresentanternas generella beteende. Genom ett evenemang kan
deltagaren möta dessa faktorer i koncentrerad form. (Behrer & Larsson, 1998).
Den eftersträvade image och självbild som faktorerna tillsammans representerar
kan därmed genom ett evenemang förmedlas till omvärlden. Anordnandet eller
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deltagandet kan även i sig utgöra ett budskap som säger något om företaget, t.ex.
att Volvo är intresserad av den kvinnliga kunden. (Uggla, 1999)

Det är viktigt att veta vilka effekter som ska uppnås så att företaget kan
formulera konkreta mål för evenemanget. En kampanj kan ha kommunikativa
och/eller försäljningsmässiga mål. Båda dessa mål kan och bör uttryckas i
kvantifierad form för att en kampanj ska kunna utvärderas (Behrer & Larsson,
1998). Även Schreiber (1994) och McDonnell & O’Toole (1999) betonar vikten
av att evenemanget fungerar som ett strategiskt verktyg för att uppnå klart
definierade företags- och marknadsföringsmål. Det måste även fungera på
samma sätt för den allierade parten, t.ex. den som äger lokalen.

Det är viktigt att fokusera på ”marketing” i event marketing eftersom det
handlar om kommunikation. Ett evenemang har aldrig ett självändamål utan ska
bara användas om det är det medium som bäst uppfyller ställda mål i
marknadsföringsstrategin. Evenemanget bör alltså användas antingen som
plattform för kommunikationsplanen, eller för att förstärka delar av denna, och
inte som en fristående aktivitet. Nyckelord för varje EM-strategi bör vara
integration och interaktion eftersom utväxlingen på gjorda investeringar kommer
genom samordningen av flera sätt att kommunicera, till flera olika målgrupper.
Detta medför att det är viktigt att integrera budskapet genom flera ansatser och
medier före, under och efter evenemanget, t.ex. genom annonsering, PR, Direkt
reklam, sales promotion eller personlig försäljning. Även medarbetare och
ledning, affärspartners, den lokala allmänheten, medierna, beslutsfattare och
opinionsbildare kan engageras. (Behrer & Larsson, 1998)

Evenemangets karaktär och innehåll
Enligt McDonnell & O'Toole (1999) bör den ansvarige i sin planering fokusera
på olika variabler beroende av evenemangets karaktär. Detta tydliggörs i den
grafiska illustrationen nedan.
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Figur 3.4. Relationen mellan evenemangstyp och dess utformning.(McDonnell
& O’Toole, 1999, s. 253) Egen bearbetning

Av illustrationen följer att det vid planering av ett evenemang där ett företag
bjuder in kunder eller klienter, t.ex. en tjejkväll, är viktigt att ta stor hänsyn till
variablerna gästfrihet, mat samt audiovisuella effekter (se streckad linje i
modellen). De audiovisuella effekterna uppnås exempelvis genom bildspel,
musik och ljussättning. Enligt bilden är underhållning mindre viktigt, men dock
inte något som bör negligeras.

McDonnell & O’Toole (1999) betonar vikten av ett väl utformat mottagande av
deltagarna. Det är i entréarenan som relevant information samt ett vänligt
bemötande kan öka gästens välbefinnande och känsla av att vara välkommen.
Vid t.ex. ett familjeevenemang kan barnen få gå in genom en egen ingång,
exempelvis en bilbaklucka av papier-maché. Här finns även tid att i lugn och ro
ta till sig information i form av små broschyrer etc. För att en känsla av
gästfrihet ska uppnås hos de inbjudna anser vi att det är av stor vikt att berörd
personal är informerad om evenemangets idé och mål. Detta då det är viktigt att
det inte råder någon oklarhet om deras uppgifter under evenemangets gång, t.ex.
umgås med gästerna och skapa relationer.

Den interna aspekten av ett evenemang
I vissa typer av företag, t.ex. återförsäljare av bilar, är humankapitalet, dvs. de
anställda, en nyckelresurs eftersom företaget är beroende av deras kompetens för
sin överlevnad (Grant, 1991). En kärnkompetens eller nyckelresurs ska, enligt
Hamel & Prahalad (1998) ge potentiell tillgång till olika typer av marknader, ge
ett signifikant bidrag till kundnyttan av slutprodukten samt vara svår för
konkurrenter att imitera. En kärnkompetens är svårimiterad om den är en
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komplex blandning av individuella teknologier och färdigheter gällande
produktionen. En kärnkompetens består alltså av flera integrerade resurser, vilka
kan vara av både materiell och immateriell karaktär. Vidare är det ett företags
kärnkompetens som leder till konkurrensfördelar relativt konkurrenterna. Även
Grant (1991) hävdar att företagets resurser är källan till ”capabilities”, det vill
säga kärnkompetens, som i sin tur är källan till konkurrensfördelar.

Att företag och målgrupp direkt möts medför att företagets erbjudande får ett
ansikte och eftersom det är personalen deltagarna minns längst blir det
personliga bemötandet avgörande för deltagarnas intryck av evenemanget.
Försäljaren kan genom sitt beteende bidra till att differentiera företaget. I
kontakten med företagets intressenter blir försäljaren en representant för
företagets värderingar och handlingar. Genom detta bidrar denne till företagets
image, men fungerar även som en informationskanal från marknaden till
företaget. (Behrer & Larsson, 1998). Det är i slutändan de inbjudna deltagarna
som tar ställning till om evenemanget varit lyckat eller misslyckat och det är
därför viktigt att få de anställda engagerade. Evenemangets vision/idé och
filosofi bör därför delas av de anställda och deras bidrag bör ses som viktiga.
(McDonnell & O´Toole (1999)

Delegering kan vara en effektiv metod att få de anställda engagerade och
motiverade. McDonnell & O´Toole (1999) hänvisar till ett flertal studier som
visar att anställda som ges möjlighet att bidra med egna idéer, förslag och
kreativitet i planeringsprocessen, tar större ansvar för utförandet av projektet än
de som endast utför en process som planerats av någon annan.

Uppföljning och utvärdering av ett evenemang
Utvärdering av ett evenemang är en mätprocess som pågår genom hela
evenemangsprocessen. Både kvalitativa och kvantitativa mätmetoder kan
användas. Att övervaka evenemanget ger signaler om huruvida det löper enligt
plan eller om den ansvarige behöver anpassa programmet till nya
omständigheter. Den ger även feedback vilken bidrar till förändrad planering
och förbättring av kommande evenemang. Vid utvärdering finns ett antal
verktyg, t.ex. datainsamling, observation, utvärderingsmöten och enkäter. Även
mindre, lokala evenemang kan användas som en relativt billig
marknadsundersökning. (Behrer & Larsson, 1998). De fördelar med ett
evenemang som inte kan kvantifieras kan samlas in på en deskriptiv basis. Har
evenemanget fått mediauppmärksamhet bör även denna samlas in och adderas
till utvärderingen. (McDonnell & O’Toole, 1999)

Med produktlivscykeln vill vi illustrera hur alla evenemang följer liknande
mönster i deltagande genom de olika faserna introduktion, tillväxt, mognad samt
därefter ”rejuvenation”, stagnation eller nedgång. Vid ”rejuvenation”
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(föryngring eller vitalisering) uppnår produkten, genom exempelvis utveckling,
en ökad efterfrågan. För att undvika nedgång, som i slutändan leder till
produktens död, bör den evenemangsansvarige ofta och grundligt undersöka hur
evenemangets innehåll uppfattas, så att det överensstämmer med den rådande
samhällssynen eller målgruppens värderingar. (McDonnell & O’Toole, 1999)

Figur 3.5. Produktlivscykeln för ett evenemang. (McDonnell & O'Toole, 1999, s.
123)

Evenemang misslyckas, enligt Schreiber (1994) när de är dåligt planerade, dåligt
utförda, har ett oklart mål eller inte är riktigt uppfattade och analyserade. De
misslyckas även när de inte har en tillräcklig legitimitet hos de anställda
och/eller de deltagande. Att agera på det lokala planet är ett sätt att addera värde.
På detta sätt blir företaget närmare allierat med vissa delar av det sociala livet i
samhället. Det handlar dock fortfarande om att nå rätt grupper eftersom
evenemangets framgång eller misslyckande är beroende av att det legitimeras av
de inbjudna.

3.1.4 Varför använda EM?
Förmedla ett budskap och skapa en relation
Ett evenemang medför enligt Behrer & Larsson (1998) möjligheter att skapa en
mottaglighet för budskapet både på det kognitiva och på det emotionella planet
samt genom alla sinnen. Att delta i ett evenemang föregås av förväntningar och
intresse. Detta, samt den värdegemenskap som finns hos den inbjudna
målgruppen, skapar förhoppningsvis under evenemanget en positiv atmosfär
som underlättar acceptansen av budskapet. Upplevelsen gör budskapet och
mötet minnesvärt och konsumenten ges en chans till personligt förhållande till
företaget, samtidigt som dennes identifikation med företaget eller varumärket
förstärks i umgänget med likasinnade. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet
att alla känslomässiga reaktioner, både positiva och negativa, förstärks i ett
socialt sammanhang.
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Enligt Behrer & Larsson (1998) bygger genomslagskraften i kommunikationen
inte bara på målgruppens uppmärksamhet och medvetande, utan även på
förmågan att involvera deltagarna i evenemanget. Genom att målgruppen fysiskt
upplever vad företaget står för, till skillnad från att bli informerad om detta, kan
företaget använda målgruppens egen energi och engagemang till att skapa
utväxling av engagemanget. Samtidigt bygger trovärdighet på substans vilket
medför att EM bara kan fungera om målgruppen förstår och tror på mötet,
upplevelsen och budskapet. Evenemangets styrka som medium är alltså
beroende av dess faktiska relevans för målgruppen. (Behrer & Larsson, 1998)

EM, och kanske särskilt relationsskapande EM, har en tydlig koppling till PR-
och informationsfunktioner då ett evenemang är ett sätt att samla målgruppen
under trevliga former. Målet i ett evenemang är, som tidigare nämnts, att
avsändare, budskap och mottagare förs samman till en gemensam dialog och
värdeskapande process. Förutom direkta effekter som ökad interaktion och
relationsskapande uppkommer även indirekta effekter, t.ex. i form av att någon,
via media eller hörsägen, får reda på att evenemanget ägt rum. (Behrer &
Larsson, 1998)

Förändra varumärket
Genom event marketing kan varumärket kopplas till en mycket specifik
målgrupp av konsumenter genom psykografisk eller livsstilsorienterad
segmentering. Det kan finnas en attityd, livsstil eller ett intresse hos en viss
målgrupp som befäster och sträcker ut varumärkets personlighet. Evenemang
kan alltså även bilda en brygga mellan konsumentens värderingar och
varumärkets associationer och på detta vis befästa varumärkets personlighet.
Event marketing kan även vara ett verktyg för att modifiera varumärkets
personlighet i olika riktningar. (Uggla, 1999)

Nå specifika målgrupper
Genom möjligheten att välja eller skapa evenemang som riktar sig till en väl
definierad målgrupp, kan EM och dess budskap i betydligt större utsträckning än
andra medier skräddarsys till mindre grupper med gemensam nämnare.
Schreiber (1994) benämner detta ”lifestyle marketing” och menar att detta är ett
marknadsföringssätt där företaget visar att det delar konsumentens värderingar.
Det är ett effektivt verktyg för att bygga långsiktiga relationer med konsumenter
samtidigt som det ökar förutsättningarna för en ökad avkastning. Till detta hör
att det måste finnas en uthållighet och konsekvens i marknadsföringen. Ett
evenemang bör alltså hållas relativt regelbundet, exempelvis en gång om året.

Möjligheten att hitta väldefinierade målgrupper kan, enligt Behrer & Larsson
(1998) vara en förklaring till att EM i form av skräddarsydda evenemang är
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vanligare inom business-to-business samt inom konsumentbranscher såsom
bilindustrin, i motsats till många andra konsumentbranscher. Att antalet kunder
är färre underlättar företagets möjligheter att föra register över kunderna.
Köpsituationerna är även mindre frekventa, vilket underlättar registreringen av
köpfrekvens som ett rimligt mått på lojalitet. Dessutom är företagets förtjänst
per köp större vilket medför att de kan kosta på ett enskilt evenemang mer, när
de bedömer att detta kan vara en betydande byggsten i kundens köpprocess.
(Behrer & Larsson, 1998).

3.1.5 Event marketings koppling till relations- och intern
marknadsföring
Förutom att evenemanget måste legitimeras av målgruppen för att överleva
anser vi att även de anställda måste känna att evenemanget ger dem något, dvs.
har relevans för dem, samt att det överensstämmer med företagets värderingar.
Om ledningen har för avsikt att kommunicera ut ett budskap, t.ex. en kundbild,
till den övriga organisationen bör en kombination av extern- och intern
marknadsföring användas. Som vi sett i framställningen kan event marketing
som marknadsföringsverktyg användas för både externa och interna syften. Det
externa syftet kan vara att skapa relationer med kunder, stärka varumärket
och/eller öka försäljningen. Det interna syftet kan bestå i att implementera en
företagskultur samt öka den anställdes och företagets målkongruens. Dessa två
typer av relationsskapande aktiviteter, dvs. relationsmarknadsföring och
internmarknadsföring, skiljer sig, enligt teoretikerna, åt i utformning och
genomförande.
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3.2 Relationsmarknadsföring
För att ge läsaren en uppfattning om vad som ingår i en relationsskapande
aktivitet ges i detta kapitel en översiktlig bild av relevant teoribildning inom
relationsmarknadsföring. Kapitlet inleds med en definition för att sedan beskriva
den interaktiva marknadsföringsfunktionen och tjänstekvalitet.

En organisations marknadsföring syftar traditionellt till att föra ut en produkt på
marknaden, dvs. fungera som en länk mellan produktion och marknad. I
traditionella industriföretag ansvarar en marknadsavdelning för
marknadsföringen och det är vanligt att denna betraktas som en separat funktion
som innehas av ett antal specialister. Resten av organisationen, förutom ett fåtal
personer i ledningen, har inget ansvar för kunderna eller för marknadsföringen
och de anställda på andra avdelningar har inte utbildats att tänka i
marknadsföringsbanor. På detta sätt blir specialisterna på marknadsavdelningen
de enda som kan påverka kundernas åsikter om företaget samt deras
köpbeteende. (Blomqvist et al. 1993)

Är produkten en färdigproducerad vara som inte kräver service eller andra
kontakter med företaget och dess kunder, fungerar arrangemanget med
marknadsföringsspecialister. Så fort varan kräver leveranser, installation eller
service uppkommer potentiella relationer, och förutsättningarna för att
marknadsföringsspecialisterna ska lyckas minskar. När det gäller tjänster växer
samarbetet mellan företaget och kunden ännu mer. Kunden tar dessutom aktiv
del i tjänsteproduktionsprocessen. (Grönroos, 1990)

Ett verktyg som vi anser vara både relationsskapande och svårkopierbart för
konkurrenterna är de sociala relationerna. Företaget kan skapa sociala fördelar
för kunden genom att personalen aktivt försöker lära känna kunden bättre.
Personalen kan på detta sätt lättare få kännedom om de speciella önskemål och
behov som kunden har (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Denna
kännedom kan sedan i sin tur användas för att utveckla personliga tjänster och
lösningar, något som starkt bidrar till en stärkt relation till kunden. Kunderna
blir inte längre anonyma delar av en massa (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998). Ett mycket konkret sätt att lära känna kunden och skapa en social relation
till denna är genom de tjejkvällar som CW anordnar för Volvos räkning.

Även om relationsmarknadsföringen har varit ett populärt
marknadsföringsgrepp, under framförallt det senaste decenniet, så bör det
påpekas att viss kritik har framförts mot denna relationsskapande
marknadsföringsform. Susan Fournier kritiserar i sin artikel i Harvard Business
Review (1998) det sätt på vilket företag försöker att binda sina kunder till sig.
Hon beskriver det sätt som detta ofta görs på som cyniskt, och att en riktig
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relation måste innehålla ett genuint och ömsesidigt förtroende. Fournier skriver
vidare att det finns en balans mellan givandet och tagandet i en sund relation.
När företagen ber sina kunder om vänskap, lojalitet och respekt så är det sällan
som företagen kan leva upp till motsvarande önskemål, ställda från kundens
sida.

3.2.1 Definition
Enligt Gummesson (1998, s. 16) är relationsmarknadsföring "(…)
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum."
Grönroos (1990) bidrar med en mer specifik definition där relationer och
interaktion betonas, och definierar relationsmarknadsföring på följande vis:

”Marknadsföring innebär att etablera, upprätthålla och förstärka [vanligtvis men
inte nödvändigtvis långsiktigt] lönsamma relationer med kunder och andra parter,
så att de inblandade parternas mål kan uppnås. Detta åstadkoms genom
ömsesidiga utbyten och uppfyllelse av löften.”

(Grönroos, 1990, s. 147)

Till denna definition gör sedan Grönroos (1990) tillägget att säljarens resurser, i
form av personal, teknologi och system, måste utnyttjas så att kundens
förtroende för resurserna, och därmed för själva organisationen, bibehålls och
stärks. Av detta följer att marknadsföringen bör syfta till att skapa långvariga
kundrelationer. Även enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998), betonar
relationsmarknadsföringen vikten av samarbete och betydelsen av att hålla kvar
kunden, istället för att ständigt etablera nya kundkontakter.

Att etablera, upprätthålla och förstärka kundrelationer innebär, enligt Grönroos
(1990), att marknadsföringsprocessen innehåller tre delar;

• Den första kontakten med kund, i vilken relationen uppstår.
• Att upprätthålla en befintlig relation, så att kunden är positiv till att

fortsätta göra affärer med den andra parten i relationen.
• Att förstärka en pågående relation, så att kunden bestämmer sig för att

utöka innehållet i relationen. Detta sker exempelvis genom att kunden
köper nya typer av produkter från samma säljare.

Ur marknadsföringssynpunkt innebär de tre punkterna olika saker. Den första
punkten, att etablera en relation, kräver kommunikativa egenskaper och
kunskaper. Ett välkänt varumärke samt en positiv word-of-mouth underlättar
denna process. De två övriga punkterna, att upprätthålla och stärka en relation,
kräver främst andra verktyg och aktiviteter, t.ex. god service. En relation
upprätthålls genom att de löften som gavs i relationens startskede uppfylls. På
detta sätt har företaget möjlighet att visa för kunden att de är pålitliga samt att de
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kan tillfredsställa kundens behov. En relation stärks genom att en ny uppsättning
löften, som ges mot bakgrund av tidigare löften, uppfylls.  (Grönroos, 1990).
Det är därmed främst skedet då en relation etableras som är relevant för
sanningens ögonblick.

McKenna (1991) anser att relationsmarknadsföring är ett nytt
marknadsföringsparadigm och menar av den ena hälften av detta paradigm
består av upplevelsebaserad marknadsföring (experienced-based marketing).
Denna betonar interaktivitet, att skapa band (connectivity) samt kreativitet och
uppnås genom att företag spenderar tid med sina kunder. Vi är av åsikten att
upplevelsebaserad marknadsföring i många avseenden kan vara synonymt med
event marketing.

3.2.2 Marknadsföringsfunktionerna
Enligt Grönroos (1990) kan marknadsföringsfunktionen delas upp i två
delfunktioner, specialistfunktionen och marknadsföringsfunktionen. Den
sistnämnda är knuten till köpare-säljareinteraktionerna, dvs.
marknadsföringsfunktionerna utförs av en så kallad deltidmarknadsförare.

Den traditionella marknadsföringsfunktionen
Specialistfunktionen handhar mycket av den traditionella marknadsföringens
funktioner och aktiviteter och är, som tidigare nämnts, skiljd från andra
funktioner inom organisationen. Den består t.ex. av annonsering, prissättning,
personlig försäljning och andra säljfrämjande åtgärder. (Grönroos, 1990)

Traditionella marknadsföringsaktiviteter planeras och implementeras vanligtvis
av marknadsföringspersonal men utförs sedan av annan personal inom företaget.
Denna personal är alltså också inblandad i marknadsföringen, ofta utan att vara
medveten om det, och återfinns i den interaktiva marknadsföringsfunktionen
(Grönroos, 1990).

Den interaktiva marknadsföringsfunktionen
Den del av marknadsföringen som finns i köpare-säljareinteraktionen, dvs. när
sanningens ögonblick uppstår, kallas den interaktiva
marknadsföringsfunktionen. Denna del av tjänsteproduktionssystemet står
därmed i omedelbar kontakt med kunderna och består av kunderna och resten av
de kvalitetsskapande resurserna som kunderna interagerar direkt med. De
kvalitetsskapande resurserna består av de kontaktpersoner/anställda som träffar
kunderna, system- och produktionsresurser samt fysiska resurser och utrustning.
(Grönroos, 1990)
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Medarbetare med externa kundkontakter är en del av den interaktiva
marknadsföringen och måste inse sin roll och ta sitt ansvar genom att både vilja
och kunna agera i rollen som  så kallade deltidsmarknadsförare (Gummesson,
1998). De måste lära sig att agera på ett marknadsmässigt sätt, så att
kundrelationerna stärks. Detta uppnås genom att de lär sig tänka i termer av
marknadsföring och kundpåverkan. Kontaktpersonerna är i en position där de
under sanningens ögonblick kan bli medvetna om kundernas önskemål och krav
genom att iaktta, ställa frågor och svara på kundernas uppträdande. Vidare är det
möjligt för dem att genast följa upp kvaliteten på de erbjudna tjänsterna och göra
rättelser så snart ett problem uppstått och noterats. I en
relationsmarknadsföringsstrategi blir interaktiv marknadsföring mycket viktig.
Den förutsätter att alla delar som ingår i tjänsteproduktionen görs till en
marknadsföringsangelägenhet. På detta sätt blir marknadsföringen mer komplex.
(Grönroos, 1990)

”Om deltidsmarknadsförarnas interaktiva marknadsföringsinsats misslyckas faller
hela marknadsföringsfunktionen, oberoende av om säljarnas ansträngningar eller
reklamkampanjerna eller andra konkurrensmedel varit framgångsrika eller ej.”

(Grönroos, 1990, s. 285)

Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) är den interaktiva delen av
marknadsföringsfunktionen en av de viktigaste delarna, men samtidigt ofta mer
eller mindre ignorerad när marknadsföringsaktiviteter planeras och organiseras.

Det som händer i de stödjande och för kunden ofta helt osynliga delarna av
organisationen påverkar det som kan åstadkommas i den interaktiva delen. Detta
stöd är ibland en mycket viktig förutsättning för god service. Viktigast är
ledningsstödet, vilket innebär det stöd som VD och övriga chefer ger sina
anställda. Detta påverkar även den anda eller organisationskultur som finns i
företaget och därmed vilka normer och värderingar som råder.

Det är inte alltid tjänstproduktionssystemet tillhör en enda organisatorisk enhet.
Det kan även bestå av ett nätverk av separata system, även om kunden i regel
upplever det som ett enda system. Ofta blir situationen mer komplicerad av att
relationerna mellan parterna i ett nätverk inte sällan är inbördes beroende av
varandra. Kunden kommer inte bara bedöma parternas tjänsteproduktionssystem
var för sig, utan även hela nätverkets tjänsteproduktionssystem. För ledningen är
det av största, för att inte säga avgörande, betydelse att vara medveten om att
dessa nätverk med fristående eller anknutna produktionssystem existerar, och att
inse hur det ena systemet påverkar det andra (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998). Vi anser att Volvo och dess återförsäljarnät kan vara en organisation som
kan uppleva detta problem.
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3.2.3 Tjänstekvalitet
Enligt relations- och tjänstemarknadsföringsteoretikerna (bl.a. Grönroos, 1990;
Gummesson, 1998; Blomqvist et al. 1993) utgår kvalitetsbegreppet från kundens
uppfattning. Enligt Blomqvist et al. (1993) utgör god upplevd kvalitet själva
kärnan i en lyckad relationsmarknadsföringsstrategi. En god kundupplevd
kvalitet innebär att upplevelserna motsvarar förväntningarna. Kvaliteten
påverkar kundens upplevda värde vilket i sin tur är den faktor som starkast
påverkar relationen mellan kunden och företaget. Det är alltså viktigt att
leverantören är medveten om att det inte handlar om kvalitet ur företagets
synvinkel, utan om den kvalitet kunden upplever utifrån sina subjektiva
förväntningar. Genom en ökad medvetenhet skapas större förutsättningar för ett
lyckat sanningens ögonblick.

En hög kundupplevd tjänstekvalitet ger inte bara externa fördelar i form av
exempelvis lojala kunder och därmed lägre kundomsättning. Enligt Blomqvist et
al. (1993) medför det även ofta en ökad trivsel bland de anställda. Till följd av
minskad kund- och personalomsättning skapas förutsättningar för ökad
produktivitet via stärkta kundrelationer.  Blomqvist et al. menar att detta i
förlängningen leder till att kvaliteten förbättras ytterligare och att företaget
kommer in i en positiv cirkel, vilket i sin tur förmodligen får positiva aspekter
på lönsamheten. Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) blir därmed den
totala kvaliteten direkt beroende av kvaliteten hos de resurser, i första hand
medarbetarna, samt den organisation som producerar tjänsten. Därav följer att
frontmedarbetarnas agerande i mötet med kunderna, deras strategiska
medvetenhet, vilja och förmåga att stå till tjänst samt engagemanget och
beteendet i samband med kritiska händelser i högsta grad påverkar tjänstens
totalkvalitet. Medarbetarna framställs som en nyckelresurs, ett begrepp som
även diskuterades i avsnitt 3.1.3 under rubriken ”Interna aspekter av ett
evenemang”.

Det är alltså av yttersta vikt att medarbetarna har den kompetens som krävs för
att interaktionen med kunden, och därmed den upplevda kvaliteten, ska bli en så
positiv erfarenhet som möjligt. Ur kontaktpersonalens synvinkel anser vi att det
är viktigt att vara medveten om denna aspekt, inte bara ur ett ekonomiskt
perspektiv genom en slutförd köpprocess utan även då det medför en ökad
säkerhet hos den anställde gällande hur kunden bör bemötas.

Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998), återspeglas den interna
servicekulturen och attityden till kunden i de namn som används om kunderna
samt hur personalen talar om dem. Dessa attityder och värderingar märks ofta
även i mötet med kunden och kommer exempelvis till uttryck i kroppsspråk och
andra aspekter på den icke verbala kommunikationen. Författarna påpekar även
att icke verbal kommunikation står för ca 70-85% av den totala
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kommunikationen i personmöten. Den får därmed en avgörande betydelse för
kundens uppfattning om företaget. Frontpersonalens osäkerhet inför en kund kan
därmed tydligt ta sig uttryck i deras kroppsspråk, t.ex. genom undvikande av
ögonkontakt eller korsade armar. Genom att frontpersonalen på ett tidigt
stadium lärt sig att hantera och interagera med olika typer av kunder, exempelvis
genom ett evenemang, tror vi att denna typ av problem kan lindras.

Grönroos (1990) påpekar att en för fåtalig personalstyrka, felaktigt utbildad
personal eller en mindre effektiv fördelning av personalen på olika funktioner
kan leda till försämrad tjänstekvalitet. Dessutom måste medarbetarnas attityd
och motivation att arbeta på ett serviceinriktat sätt överensstämma med
grundtankarna i tjänstekonceptet.

3.2.4 Typer av relationer
Enligt Blomqvist et al. (1993) är en fungerande tvåvägskommunikation mellan
företaget och den enskilda kunden en förutsättning för en
relationsmarknadsföringsstrategi. Kunddialogen genererar den information som
i förädlad form är ett viktigt konkurrensmedel. Samtidigt stärks kundens lojalitet
via det ömsesidiga informationsutbyte som kunddialogen utgör. Betoningen
ligger alltså på ömsesidighet. Det är viktigt att hålla i minnet att en relation inte
endast utgörs av relationen mellan företag och kund, utan att det även finns
andra typer av relationer som är av betydelse för företaget. Gummesson (1998)
menar att två nyckelbegrepp inom relationsmarknadsföringen är socialt och
psykiskt avstånd. Många relationer handlar om att reducera dessa avstånd och
hans slutsats är att det endast är möjligt att förstå sina kunder genom att träffa
dem regelbundet, träna sin empati och reflektera över sina iakttagelser.

Marknadsföringen infattar inte bara kontakten mellan kunden och de
professionella marknadsförarna utan all kontakt mellan kunden och
tjänsteleverantören. Om systemet och den fysiska miljön inte är pedagogiska
och kundvänliga i sin utformning, kommer kunden att fungera dåligt i miljön
och därmed uppleva relationen till leverantören som mindre tillfredsställande.
(Gummesson, 1998)

Till relationen till externa leverantörer av marknadsföringstjänster hör bland
annat konsulttjänster. Denna typ av företag utgör en förstärkning av företagets
marknadsfunktion och konsulten innehar här en expertroll. Ju närmare
interaktionen är mellan företaget och den externa leverantören, dvs. konsulten,
desto bättre. Hyr företaget in konsulten för en längre tid är det till och med
möjligt att gränsen dem emellan suddas ut.
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3.2.5 Relationsmarknadsföringens koppling till intern-
marknadsföring

Detta synsätt på vad marknadsföring innebär kretsar därmed kring
kundrelationen. En i sig väl utformad och genomförd reklamkampanj ger dåliga
resultat om kampanjlöftena inte uppfylls av dem som sysslar med det operativa
arbetet. Marknadsföringskonceptet måste alltså syfta till att vägleda alla
anställda, funktioner och avdelningar inom organisationen. (Grönroos, 1990).
Även Blomqvist et al. (1993) påpekar att relationsmarknadsföring kräver ett
grundligt engagemang från alla medarbetare i företaget.

”Marknadsföring är en uppsättning idéer som måste integreras inom hela
organisationen och styras av högsta ledningen”

(Grönroos, 1990, s. 137)

Ett medel för att uppnå och öka detta engagemang är genom
internmarknadsföring, ett begrepp och teoribildning som vi återkommer till i
kapitel 3.3. Ytterligare en variabel för en framgångsrik marknadsföring är en
ändamålsenlig organisation. Till detta hör exempelvis förutsättningar för
samarbete mellan de inblandade avdelningarna.
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3.3 Internmarknadsföring
I detta kapitel redovisas teoretiska resonemang och modeller där olika författare
har avsett att förklara varför, när, var och hur internmarknadsföring är ett
relevant verktyg för ett företag. Kapitlet inleds med en definition av begreppet
och beskriver därefter internmarknadsföringens huvuduppgifter samt
informationskanaler. Vidare diskuteras vikten av kontinuitet och, slutligen,
hinder mot effektiv internmarknadsföring. Vi vill återigen uppmärksamma
läsaren på det som nämndes i inledningen till referensramen, nämligen att de
teorier som är skapade för att kartlägga relations- och internmarknadsföringens
värld i huvudsak är utvecklade från studier av tjänste- och serviceföretag (se
Normann, 1983; Grönroos, 1990 m.fl.). Vi är dock av åsikten att dessa modeller
är högst relevanta och applicerbara även på rena varuproduktionsföretag då den
kundinteraktion som ofta kännetecknar tjänste- och serviceföretag i dagsläget är
en realitet även för varuproduktionsföretag.

3.3.1 Definition
Termen intermarknadsföring myntades under 1970-talet, och var från början
utformad som ett management redskap för att bygga och bevara kunskap och
kompetens inom förmedlandet av service och tjänster. Idag appliceras termen på
ett bredare fält inom ledarskapsområdet och sociala interaktioner. (Varey &
Lewis, 2000)

I takt med att ämnet blivit alltmer frekvent behandlat i litteraturen så har även
antalet definitioner ökat. Grönroos (1997) beskriver att det interna
marknadsföringsbegreppet innebär att organisationens interna marknad med
medarbetare bäst motiveras att visa serviceanda och göra kundinriktade insatser
genom ett aktivt, marknadsföringsmässigt angreppssätt, där ett antal olika
aktiviteter används internt på ett aktivt, marknadsföringsmässigt och samordnat
sätt. Författarna Stauss & Hoffmann (2000) definierar internmarknadsföring
som den planerade användningen av kommunikationsmedel för att systematiskt
påverka kunskapen, attityden och beteendet hos de anställda inom
organisationen. Ballantyne (1997) menar att grunden för internmarknadsföring
är de aktiviteter som förbättrar intern kommunikation och kundmedvetenheten
bland personalen och att internmarknadsföringen utgör en länk mellan dessa
interna aktiviteter och personalens beteende i den externt riktade
kundinteraktionen.

Vi anser att samtliga av de ovan nämnda definitionerna bär sin riktighet och att
det är viktigt att poängtera att internmarknadsföring i mångt och mycket handlar
om kommunikation inom organisationen för att möjliggöra en god kundkontakt.
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3.3.2 Den interna marknadsföringens fyra huvuduppgifter
Ur företagets synvinkel kan de resultat som uppnås med internmarknadsföring
variera från mikro- till makronivå, dvs. mellan den interna organisationen och
kundinteraktionen. Direkta resultat på mikronivån kan möjliggöra resultat på
makronivå.  Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) leder en framgångsrik
intern marknadsföring till en mer motiverad och bättre informerad personal och
även bättre trivsel i arbetet. Detta kan, enligt författarna, i sin tur bland annat
leda till mindre frånvaro och att företaget även attraherar potentiella
medarbetare. Med engagerad, kvalitets- och serviceinriktad personal möjliggörs
även en starkare kundinteraktion. Samarbetsviljan och samarbetsförmågan kan
förbättras, vilket leder till att de anställda tar ökat ansvar för det de gör, ser sitt
ansvar för företagets verksamhet och även får en förståelse för organisationens
utvecklingsriktning. Det uppstår en atmosfär i företaget som gör att alla arbetar i
samma riktning och detta skapar förutsättningar för en dubbelriktad
kommunikation mellan ledning och kundkontaktpersonalen. Genom en ökad
förståelse för företagets strategiska situation kan även en förståelse för
ändringsbenägenheten i verksamhetsstrukturen nås hos personalen.

Den interna marknadsföringens fyra huvuduppgifter kan, enligt Arnerup-Cooper
& Edvardsson (1998), sammanfattas i nedanstående modell.

Figur 3.6. Den interna marknadsföringens fyra huvuduppgifter. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998, s.16)
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3.3.3 Interna informationskanaler
När det gäller påverkan på de anställdas kunskap så är det, enligt Stauss &
Hoffmann (2000), viktigt att de anställda är informerade om kunders efterfrågan,
företagets produkt- och serviceutbud, marknadsföringskoncept och strategier.
Angående de anställdas attityd så är det av högsta vikt för företagsledningen att
de anställda är beskaffade med en kund- och serviceorienterad attityd. Under
attitydområdet finns även ledningens strävan att skapa en förståelse och
identifikation hos de anställda, för de beslut som fattas på ledningsnivå inom
företaget.

Stauss & Hoffmann (2000) menar vidare att de anställdas kunskap och attityd
tydligt återspeglas i deras beteende. Personal med rätt kunskap och attityd har,
enligt författarna, visat sig agera initiativrikt och ansvarsfullt för att på bästa sätt
nå kundorienterade lösningar, på ett aktivt sätt kunna samla och vidareförmedla
information, och även genom relevant feedback bidra till den interna
företagsdialogen.  På så sätt kan en anställd med rätt kunskap, attityd och
beteende på ett fördelaktigt vis vara delaktig i organisationens utveckling, vilket
torde vara högst relevant för företagsledningen. Stauss & Hoffmann uttrycker
med denna bakgrund sin förvåning över att så lite kraft hos företag läggs på
internmarknadsföringsåtgärder, i jämförelse med de enorma resurser som
spenderas på externmarknadsföring.

Tre typer av intern marknadsföringskommunikation
De olika verktyg som används för att förmedla internmarknadsföringsbudskap
kan, enligt Stauss & Hoffmann (2000), delas in i olika områden med avseende
på i vilken riktning informationsspridningen genomförs; top-down, bottom-up
och horisontellt. Det är dock viktigt att påpeka att vissa av dessa verktyg mycket
väl skulle kunna passa in under flera av dessa rubriker men att vi för enkelhetens
skull försökt kategorisera dem så tydligt som möjligt i figuren nedan.

Figur 3.7. Verktyg för intern marknadsföringskommunikation. (Varey & Lewis,
2000, s.145) Egen bearbetning
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Empiriska studier av hur dessa olika verktyg används vid internmarknadsföring
har visat att top-down kommunikationsverktyg är de klart mest frekvent använda
kommunikationsmedlen (Thom & Cantin, 1994; Klöfer 1996). De används för
att förmedla den information som företagsledningen värderat som relevant, till
de lägre grupperna inom företagshierarkin. Det är inte ovanligt att företaget
publicerar ”små röda böcker” med managementfilosofi eller personliga
uttalanden av företagets VD (Normann, 1983). Enligt Normann kan även
användning av externa media, där ledningens visioner presenteras i artiklar, vara
av vikt då det har visat sig att de anställda ofta studerar dessa artiklar
grundligare än de studerar interna publikationer.

Bottom-up kommunikationen används oftast som en möjlighet för personalen att
ge respons på den top-down kommunikation som tidigare förmedlats av
företagsledningen. På så vis får ledningen ta del av sådan respons som kan vara
dem till gagn vid utvecklingen av nya åtgärdsprogram eller dylikt. Det finns
dock även en chans att helt nya idéer kan komma företagsledningen till del
genom förslagslådor där personalen fritt får möjligheten att uttrycka sina åsikter.
En mer direkt tvåvägskommunikation möjliggörs via de horisontella
kommunikationsverktygen. Med hjälp av dessa verktyg kan både ledningen och
personalen få en direkt feedback på föreslagna åtgärdsprogram. Dock finns det,
enligt Stauss & Hoffmann (2000), svårigheter att effektivt förmedla kunskap,
attityd och beteende i dessa forum.

Vi är av åsikten att EM vars innehåll strikt styrs av företagsledningen kan
fungera som top-down kommunikation. På ett sådant vis skulle det vara möjligt
för ledningen att sända ett internmarknadsföringsbudskap till den övriga
organisationen. Genom uppföljnings- och utvärderingsmöten skulle en
tvåvägskommunikation, likt den horisontella, möjliggöras. På ett sådant vis
skulle EM fungera som ett tvåvägs kommunikativt
internmarknadsföringsverktyg som skulle möjliggöra en utvecklande dialog
mellan ledningen och den operativa personalen, vilket i sin förlängning skulle
leda till ett bättre evenemang och nöjdare kunder.

3.3.4 Den kontinuerliga marknadsföringsprocessen
För att ett företags marknadsföring skall nå önskad effekt krävs kontinuitet.
Detta gäller såväl extern- som internmarknadsföring. Arnerup-Cooper &
Edvardsson (1998) beskriver att det är nödvändigt att den interna
marknadsföringen ses som en kontinuerlig process med situationsanpassade,
återkommande aktiviteter. De menar vidare att internmarknadsföring bör ses
som en långsiktig, målinriktad process som genererar märkbara resultat först
efter några månader eller till och med år. Genom att basera den interna
marknadsföringen på företagets affärsidé och ett övergripande strategiskt mål
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anser Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) att det skapas förutsättningar för
skapandet av nödvändig kontinuitet.

Vid uppbyggandet av en kontinuerlig internmarknadsföring är det första steget,
enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998), att tillsätta en projektgrupp på hög
nivå. Denna grupp skall bestå av företagsledningen, chefer för resultatenheter,
personalrepresentanter samt, vid behov, externa konsulter. Den primära
uppgiften för denna grupp är att omvärdera eller analysera den förekommande
affärsidén mot företagets verksamhet på marknaden. En grundläggande
frågeställning vid detta stadie är att utröna varför företaget överhuvudtaget
existerar. Därefter skall den interna och externa miljön analyseras och företagets
situation kartläggas.

Nästföljande steg är, enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998), att definiera
mål för den strategiska interna marknadsföringen, på grundval av den
information som inhämtats i föregående steg. Därefter är det tid för
projektgruppen att planera det interna marknadsföringsprogrammet. I det första
skedet vid detta program elimineras de svagheter och brister som tidigare
identifierats. Det näst sista steget i den kontinuerliga intern-
marknadsföringsprocessen är genomförandet av marknadsföringsprogrammet.
Detta steg kan ses som det känsligaste och därför det viktigaste steget i
processen. Ledningen och projektgruppens engagemang och deltagande är av
största vikt då det återspeglar den ambition som företaget har gentemot
personalen. Slutligen skall en kontinuerlig uppföljning av
marknadsföringsverksamheten borga för en internmarknadsföringsprocess som
utvecklar sig i takt med den övriga verksamheten.

Figur 3.8. Den kontinuerliga internmarknadsföringsprocessen. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998). Egen bearbetning.
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3.3.5 Hinder mot internmarknadsföring
I Richard J. Varey & Barbara R. Lewis bok Internal Marketing (2000) beskrivs
författarna Stauss & Hoffmans teori angående kommunikationsgap vid
internmarknadsföringen. Bristfällig kommunikation anges där ofta som ett
grundläggande problem för att ett företags internmarknadsföring ska uppfattas
som framgångsrik.  Gilmore (2000) menar att en person måste veta hur denne
kommunicerar med individer från olika nivåer inom företaget och även ha en
klar förståelse över sin egen roll och ansvarsområden inom organisationen.
Genom att besitta, för arbetsuppgiften, rätt kompetens skapas en förutsättning
för individen att kunna utöva ett individuellt ansvarstagande, och därmed kunna
agera aktivt när situationen så kräver.

Det är nödvändigt att vara införstådd i att en internmarknadsföringskampanj som
kommunicerar ett nytt budskap som kan förändra den rådande arbetssituationen,
kan möta ett naturligt och inbyggt motstånd hos personalen. Detta
förändringsmotstånd blir ofta starkare ju större de nya idéerna som marknadsförs
internt är. (Gilmore, 2000)

Följande hinder mot en effektiv internmarknadsföring är baserade på Stauss &
Hoffmans (2000) kommunikationsgapsmodell, där vi har valt ut de gap som vi
anser skulle kunna vara aktuella i vårt fall:

• Precisionsgap. När ett budskap från företagsledningen skickas vidare i
organisationen sker detta vanligtvis i en hierarkisk ordning. Detta medför att en
filtrering och sorteringsprocess sker och att viktig information faller bort
allteftersom budskapet passerar genom olika budbärare. Innebörden i det
budskap som till sist når den ämnade mottagaren kan vara av helt annan karaktär
än det som sändaren hade för avsikt att förmedla.

• Feedbackgap. Även om budskapet som når mottagaren har passerat
genom organisationen utan att förlora sin innebörd och därmed överrensstämmer
med sändarens ursprungliga budskap finns det fortfarande en risk att mottagaren
inte förstår budskapets innebörd. Om inte det valda kommunikationsmediet
erbjuder en feedbackkanal där mottagaren kan verifiera att denne har uppfattat
budskapet korrekt, och därmed skapar en tvåvägskommunikation, finns det en
risk att missuppfattningen aldrig kan utredas. Detta kan i sin tur leda till stora
missuppfattningar som kan påverka framtida konflikter och även den personliga
motivationen.

När en möjlighet till feedback saknas finns en risk att ledningens uppställda mål
inte överrensstämmer med de anställdas individuella. (Gilmore, 2000).
Konflikter inom detta område riskerar ofta att tydliggöras då ett
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internmarknadsföringsbudskap skall gälla för en stor grupp av människor inom
en spridd organisation.

• Flexibilitetsgap. I ett företag som befinner sig på en dynamisk och
föränderlig marknad finns ett behov av snabba förändringar och nya aktiviteter.
Detta är ett krav om företaget ämnar ligga i fas med sina konkurrenter och
därmed säkra sin position på marknaden. Många traditionella
kommunikationsmedier för internmarknadsföring klarar inte av denna
flexibilitet utan når mottagaren, men för sent. Exempelvis så kan en broschyr
eller ett nyhetsbrev vara inaktuellt innan det ens har blivit distribuerat.

• Förståelsegap. När sändarens budskap är svårtolkat för mottagaren finns
en risk för ett så kallat förståelsegap. Det är därför av största vikt att den valda
kommunikationskanalen är av sådan typ att den kan klara av att förmedla
budskapet på ett klart och tydligt vis. Traditionella
internmarknadsföringskanaler såsom nyhetsbrev eller cirkulationsbrev kräver
mycket tid och koncentration från mottagaren vilket, enligt Stauss & Hoffmann
(2000), begränsar lämpligheten för dessa kanaler då det gäller att förmedla ett
komplext budskap från företagsledningen.

• Trovärdighetsgap. Huruvida det kommunicerade budskapet på ett
effektivt vis når mottagaren beror även på om budskapet ses som trovärdigt av
mottagaren. Trovärdigheten beror dock inte enbart på budskapets innehåll utan
även på sändarens trovärdighet. Ett personligt framträdande av företagets VD,
där denne förmedlar ett budskap, kan ses med större trovärdighet än ett
cirkulationsbrev med VD:s underskift. Orsaken till detta kan vara att det senare,
med större sannolikhet, kan upplevas som oäkta av mottagaren.

Gilmore (2000) beskriver att det är vanligt att höga chefer har dålig eller felaktig
uppfattning om den övriga organisationens kultur i det avseendet att de inte
känner till de problem som påverkar företagets anställda att göra ett fullgott
arbete. Om personalen upplever att ledningen inte har förståelse över
arbetssituationen kan bristande trovärdighet leda till interfunktionella konflikter.
Om det exempelvis från företagsledningen inom ett bilföretag satsas resurser på
att sprida ett synsätt om hur en kund ska bemötas när denne kommer in i
bilhallen kan dessa synpunkter möta motstånd ifrån försäljningsleden, då
försäljarna anser att ledningens bild av hur en kund bör bemötas saknar
förankring i försäljarnas verklighet.
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3.3.6 Internmarknadsföringens relation till extern-
marknadsföring

Som vi kan se finns det ett antal faktorer som ska samvariera för att ett lyckat
sanningens ögonblick ska uppstå. Vi vill i detta avsnitt avslutningsvis
sammanfatta den teoretiska relationen mellan de, i refernsramen, berörda
marknadsföringsdimensionerna.

En väl fungerande internmarknadsföring kan ses som en förutsättning för att
kunden ska uppleva en god tjänstekvalitet och därmed möjliggöra
uppbyggnaden av en varaktig relation mellan företaget och kunden. Beroende av
evenemangets utformning anser vi att olika mål kan uppnås, exempelvis ökad
försäljning eller varumärkesbyggande. Vi är efter vår teoriframställning
övertygade om att event marketing kan fungera som ett verktyg för
företagsledningen att sprida ett budskap till den övriga organisationen. Den
inbjudna målgruppen får exemplifiera eller tydliggöra budskapet och utgör på
detta sätt ett verktyg för internutbildning av personalen. Samtidigt utgör
evenemanget ett forum för relationsskapande aktiviteter eftersom deltagarna och
frontpersonalen ges tillfälle till interaktion där information och åsikter kan
utbytas. I den kommande framställningen avser vi att med hjälp av insamlad
empiri undersöka huruvida det finns en grund för dessa antaganden och
påståenden.
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4. Empiri
I detta kapitel redovisas de delar av intervjuerna och observationerna som vi
anser vara relevanta i förhållande till vårt syfte och vår problemformulering.
Kapitlet inleds med en kortfattad presentation av de olika intressenterna; Volvo
Personbilar Sverige AB (VPS), återförsäljarna (ÅF) samt CW-säljsupport AB
(CW). Därefter följer en presentation av hur en tjejkväll ska genomföras enligt
CW:s planering samt hur den genomförs i praktiken. Våra observationer från
olika tjejkvällar ligger till grund för denna redovisning. Avslutningsvis
presenteras den del av empirikapitlet som grundas på de personliga intervjuer
som vi genomfört med representanter från VPS, CW och återförsäljarna. Vi vill
uppmärksamma läsaren på skillnaden mellan återförsäljare och försäljare. Den
förstnämnda är företaget och den sistnämnda den anställde säljaren på företaget.

4.1 Företagspresentation
Tillverkaren av Volvos personbilar heter Volvo Personvagnar AB och är, efter
Ford Motor Companys förvärv, en del i den strategiska grupp inom Ford som
går under namnet Premier Automotive Group (PAG). VPS:s marknadschef, Olle
Olsson, beskriver att denna grupp, förutom Volvo Personvagnar, även består av
de Fordägda biltillverkarna Aston Martin, Jaguar, Lincoln och LandRover.

Volvo Personvagnar delar, enligt Olle Olsson, in sin marknad i tre olika
marknadsområden; Nordamerika (inklusive Australien), International samt
Norden. Under marknadsområde Norden fungerar vårt fallföretag, Volvo
Personbilar Sverige AB, som marknadsförare för Volvos personbilar samt
marknadsförare och importör av Renault- och LandRovers personbilar.

Under intervjun med Olle Olsson framkommer vidare att Volvos återförsäljarnät
i Sverige består av 69 avtalsdistrikt. På dessa distrikt finns cirka 40 privatägda
återförsäljare representerade, fem distrikt kontrollerade av Bilia samt en
återförsäljare ägd av VPS. Flera av de privatägda återförsäljarna är verksamma
på flera av de olika avtalsdistrikten. Bilia är ett aktiebolag som till största delen
ägs av Volvo AB, som är det bolag som avyttrade sin personbilstillverkning till
Ford Motor Company. Volvo AB inriktar numera sin huvudsakliga verksamhet
mot lastvagnar. Tillsammans utgör Volvo Personvagnars totala svenska
återförsäljarnät cirka 180 anläggningar, och omfattar cirka 8000 anställda. Av
dessa återförsäljare har vi valt att tala med representanter från Bilia Personbilar
Stockholm, Bilia Personbilar i Göterborgsområdet, Bilia Personbilar Skaraborg,
Tage Rejmes Bil AB och Upplands Motor AB. Dessa koncerner har
återförsäljarrepresenterar i Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Närke,
Södermanland samt Uppland.
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CW-säljsupport AB är en konsultbyrå, lokaliserad i Göteborg, som startade sin
verksamhet 1997. Grundaren Christina Wedin berättar att hon har varit med vid
utvecklandet och genomförandet av Volvos tjejkvällar allt sedan starten 1997.
Christina Wedin beskriver vidare att hon i detta skede genomförde en
marknadsundersökning hos en skara av Volvos återförsäljare där en bristande
kunskap i hur en kvinnlig besökare bör bemötas tydliggjordes. Tjejkvällarna
ingår som en del i ett projekt som heter Volvo Roadshow. De andra delarna i
Roadshowen är företagsbesök, VIP-kvällar och familjedagar. Volvo Roadshows
koncept innebär att en trailer med cirka elva provkörningsbilar åker och besöker
återförsäljare runt om i landet. De olika evenemangen som sker i samband med
provkörningsaktiviteten är till för att attrahera olika målgrupper. Projektledare
för Roadshowen, ifrån VPS:s sida, är Agneta Klavborn.  CW-säljsupports
verksamhet inriktar sig, enligt Christina Wedin, i första hand mot event
marketing såsom tjejkvällar, produktintroduktioner, specialkampanjer och
mässor. Volvo är i dagsläget företagets enda uppdragsgivare. Personalen från
CW är, till övervägande del, frilansare som arbetar med olika projekt på
timbasis.

Relationen mellan de ovan beskrivna intressenterna är i samband med
tjejkvällarna följande; Volvo Personbilar Sverige AB identifierade ett problem
hos återförsäljarna dvs. återförsäljarna måste revidera det sätt på vilket kvinnor
har behandlats i bilhallen, kvinnan utgör en alltmer köpstark målgrupp som
måste tillmötesgås. För att lösa detta problem kontaktades konsultföretaget CW-
säljsupport och resultatet av mötet mellan kunden (Volvo) och leverantören
(CW) blev Volvos tjejkvällar. Volvo erbjuder sina återförsäljare denna tjänst
mot en viss ersättning. Volvo och CW-säljsupport står nu tillsammans som
leverantörer av tjänsten, och återförsäljarna är kunden. När tjejkvällen
genomförs hos återförsäljaren bjuds kvinnor in till evenemanget och i denna
situation står den lokale återförsäljaren, tillsammans med Volvo, som leverantör
av detta evenemang. CW-säljsupports personal är i denna situation synonym
med Volvorepresentanter. Anledningen till att VPS köper denna tjänst ifrån CW
är, enligt Olle Olsson, att Roadshowen är något säsongsbetonad och genomförs
under hösten och våren. Detta innebär att det vore alltför kostsamt att ha den
personal som krävs anställd året runt. Sedan poängterar även Olle Olsson att
Christina Wedin är en initiativrik och driftig person som gör ett utmärkt arbete
med detta projekt.

4.2 Tjejkväll
Både CW och VPS är involverade i planeringen och administrationen av Volvo
Roadshow. Processen inleds med att VPS skickar ut ett erbjudande med
kostnadsförslag till återförsäljarna (ÅF) att köpa in konceptet. Tanken är att ÅF
själva ska ta kontakt med CW för att boka in en tidpunkt, men då brevet inte är
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utformat på detta vis, får CW oftast själva ta kontakt med ÅF. Denna kontakt
tas, enligt Christina Wedin, mellan tre och en månad innan Volvo Roadshow ska
passera ÅF. De senare har därmed inte full frihet att själva bestämma när de vill
ha ett besök. De återförsäljare som inte tidigare anlitat CW besöks även av
Christina Wedin.

En kontaktperson, som CW sedan har kontinuerlig kontakt med, utses hos ÅF,
målgrupper diskuteras och CW skickar över inbjudningskort samt checklistor
som återförsäljaren ska använda. Vid behov kan ÅF få hjälp med
kundsegmentering via dataregister. Enligt CW bör ca femhundra inbjudningar
skickas ut för att ett hundratal gäster ska komma. Vidare beslutar även ÅF, med
stöd av Christina Wedin, vilka aktiviteter kvällen ska innehålla. Vissa är
obligatoriska, t.ex provkörning och föredrag, men annars kan ÅF exempelvis
välja mellan verkstadsbesök, färg och form eller en mannekänguppvisning. Vi
har dock fått intrycket att mannekänguppvisningen är mer eller mindre
obligatorisk. Kläderna kommer vanligtvis från en lokal affär. Volvo Roadshow
bidrar med bilar och personal, det övriga står ÅF för.

Under en tjejkväll ska försäljare samt, om möjligt, VD vara närvarande.
Försäljarnas uppgift är, enligt VPS, att finnas tillgängliga, hjälpa till med
provkörningar samt att etablera kontakter. Även ett antal representanter för CW
är närvarande, och det är CW som har det övergripande ansvaret. Innan
deltagarna anländer hålls en genomgång där gruppansvariga utses och det
påpekas att det är viktigt att säljarna hjälper de som ska provköra att ställa in
stol, ratt och stereo, allt för att göra åkturen så komfortabel som möjligt.

CW:s personal välkomnar gästerna och delar ut kvällens schema (se bilaga 3),
som även innehåller en gruppindelning. Under kvällen består deras uppgift,
förutom att se till att allt flyter, i att hålla korta föredrag om Volvo samt
demonstrera en bilmodell. Under en kväll med ca 100 deltagare finns tre
representanter från CW.

Efter en välkomstdrink följer gästen sin grupp genom de olika aktiviteterna. Det
bjuds på förtäring i form av en buffé och kvällen avslutas med modevisning,
dragning och vinstutdelning på intressekorten och kaffe. Det så kallade
intressekortet fylls i av deltagarna under kvällen och innehåller, förutom namn
och adress, bland annat uppgifter om ägd bilmodell och när man bytte bil senast.
Alla deltagare får även en värdecheck från VPS på 2000 kr.

4.2.1 Tjejkvällar i praktiken
Det är den 19 mars och en halvtimme till tjejkvällen på LidBil i Lidköping sätter
igång. Det är första gången denna typ av evenemang anordnas och det märks en
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viss nervositet bland de sju manliga säljarna. Även VD, hallvärdinnan och den
ekonomiansvariga deltar. Volvo Roadshows stora vita trailer med flaggor och
Volvo Roadshow-loggor har placerats utanför. Med Roadshowen anlände även
ett antal provkörningsbilar som nu, tillsammans med LidBils egna, nytvättade
står parkerade bredvid trailern. Inne i bilhallen håller säljarna på att hälla upp
cider i champagneglas, en kall buffé dukas upp, bord har dukats och ljus har
tänts, och i en annan del av hallen har stolar och en skärm placerats för det
kommande föredraget. Personal har anlitats för att ansvara för musiken under
buffén och modevisningen. Eftersom det är en bilhall är lokalen till sin
utformning mycket öppen och det är svårt att dämpa ljudnivån.
Demonstrationsbilarna står fortfarande kvar inne i hallen och tanken är att
kvinnorna själva ska ha möjlighet att gå runt och titta. Det skulle även vara
praktiskt omöjligt att flytta ut alla bilar.

Under genomgången informeras kort om vad som kommer hända under kvällen,
samt att intressekort som alla ska fylla i ska delas ut direkt. Det väntas ungefär
110 personer och de inbjudna är alla kvinnor som äger en Volvo eller Renault
som inte är äldre än 1991 års modell samt kvinnor anställda i kommun eller
landsting. De senare är inbjudna via sin chef och har alltså inte fått en personlig
inbjudan. Alla får ta med en väninna. En kvinna tar med sin make och tonårsson.

Kvinnorna börjar anlända och CW:s personal hälsar dem välkomna. Det råder en
viss förvirring bland säljarna, som helst verkar vilja stå och hälla upp cider
allihop. Till slut börjar två av dem gå runt och bjuda ut drycken. Försäljarna
uppfattar det som påfluget att dela ut intressekorten och gör därför inte detta.
Efter en stund hälsar VD välkommen och informerar om gruppindelningen. En
grupp börjar med att äta, en lyssnar på föredrag om Volvobilarnas säkerhet samt
en presentation av Renault Laguna, och den tredje gruppen börjar med att
provköra. Föredraget är standardiserat och hålls av CW:s personal. Ca en
trekvart är avsatt till varje aktivitet. Kvällen avslutas med kaffe, modevisning
och vinstdragning på intressekorten.

Säljarna är medvetna om sina uppgifter: att hjälpa till vid provkörningen samt att
gå runt och prata med kvinnorna. På väg ut till bilarna märks en viss nervositet
även bland kvinnorna och små skämt av typen, ”bara det finns fyra hjul och en
ratt” hörs. Gruppen som ska köra väljer raskt de bilar de vill prova, hoppar in
och kör iväg. På sin höjd hinner säljarna informera om att det finns kartor i
bilarna. En av säljarna utbrister ”Vi har ju glömt att kolla om de har körkort!”
När kvinnorna kommer tillbaka och ska prova nästa bil finns dock lite tid. Vissa
vill köra upptagna bilar och väntar gärna i den femtongradiga kylan, andra
behöver hjälp att hitta en specifik bilmodell och nu finns tid till små samtal och
fler demonstrationer. Framförallt visas det som CW:s personal påpekade i
början: stol, ratt och radio. Senare under kvällen blir demonstrationerna
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utförligare och i vissa fall sätter sig säljaren i bilen för att demonstrera
inställningarna. De små samtalen består till stor del av kallprat, lite om vilka
bilar som kan dra en husvagn och små skämt, som ibland förstås och ibland mest
skapar förvirring hos säljaren. Kvinnan som kom i sällskap med sin make och
son sitter hela tiden på passagerarsidan och ser inte särskilt road ut. Hennes
make är däremot mycket aktiv, frågar och har en klar uppfattning om vilka
modeller han vill provköra. Försäljarna söker sig gärna inomhus under
provkörningarna. Detta beror delvis på att det är kallt, men de är inte heller
särskilt villiga att gå ut när bilarna kommer tillbaka, varför CW:s personal
ibland lämnas ensamma att ta hand om kvinnorna ute på parkeringen.

När en av säljarna tar mat säger han att han inte riktigt vet var han ska sätta sig.
Han är medveten om att han egentligen borde slå sig ner hos några kvinnor han
inte känner, men samtidigt är det ju mycket enklare att sitta tillsammans med
några som redan är hans kunder. Inne i bilhallen grupperar sig säljarna gärna,
även om det finns grupper av kvinnor i närheten som tittar på en bil. Försäljarna
står ofta lite avsides och undrar kvinnorna över något får de själva gå fram till
säljarna.

När alla varit vid alla stationer har klockan hunnit bli kvart i nio och det är dags
för modevisning. Men vem ska vara konferencier? Ingen av säljarna vill ställa
upp och det drar ut på tiden. Till slut gör en representant för CW det. Det blir
lite fel och missförstånd, vilket bara skapar en avspänd atmosfär. Dock är det
tydligt att säljarna inte vill ta aktiv del i det, och den säljare som går mannekäng
får utstå gliringar. Kläderna, som är både för män och kvinnor, kommer från en
butik i trakten och visas av en säljare samt vänner till butiksägaren.
Intressekorten blir äntligen ifyllda och vinnarna dras.

En dag senare i Volvohallen i Göteborg är situationen helt annorlunda.
Volvohallen är Volvo Personbilars utställningshall och ligger ute i Torslanda på
Volvos område. Här bjuder Bilia Personbilar i Göteborgsområdet till tjejkväll
för NK-medlemmar och kvinnliga tandläkare. Mellan 150 och 180 kvinnor
förväntas komma och här styrs evenemanget helt av CW:s erfarna personal. De
två säljare som är närvarande har endast till uppgift att svara på frågor och
finnas till hands. Här är schemat betydligt mer späckat och inleds med att
regionchefen för VPS samt försäljningschefen för Bilia hälsar välkomna. Under
kvällen hålls ett antal föredrag, men inte av CW:s personal, som i Lidköping,
utan av specialister från Volvo. Bland annat talar den kvinnliga projektledaren
för Volvo Cross Country om hur det var att arbeta med detta samt en
representant för den kvinnliga referensgruppen, som har till uppgift att komma
med synpunkter på de nya bilprototyperna. Föredragen illustreras av en kort film
om Volvo Cross Country samt mer praktiskt genom att bilen även står uppställd
bredvid talaren på scenen. Det informeras även om biltillbehör och, som alltid,
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om säkerhet. Dessutom ger en hårfrisör frisyrtips och sminktips. Det bjuds på
mat och det provkörs bilar på Volvos testbana, allt under ledning av de ca tio
representanterna från CW. Kvällen avslutas med modevisning och
vinstdragning.

Volvohallen är inte Bilias egen bilhall varför evenemanget mer får karaktären av
att vara lite lyxigare. Här är det bordsservering och gästerna lyssnar på
föredragen i en föreläsningslokal med en scen, bra ljud, dämpat ljus och
biostolar. Här inne hålls även modevisningen. Överlag är Volvohallen mer
uppdelad i sin utformning, varför det inte märks att det är ett stort antal
deltagare. Under denna typ av tjejkväll förväntas inte försäljarna aktivt ta
kontakt med de inbjudna deltagarna, men står några och tittar på en bil eller
bland broschyrer går de fram och frågar om de provkört, vad de tyckte och
pratar om bilarna osv. Oftast hålls konversationen på en generell nivå och de
pratar om transportbehov, motorstyrka och lastutrymme. De demonstrerar även
gärna bilarna. En av säljarna har aldrig varit med på en tjejkväll och är lite
tveksammare i vad han ska göra. Enligt deras chef, Mia Flygring, är också detta
vad hon förväntar sig av dem. Tjejkvällarna i Volvohallen har, enligt henne, som
syfte att hjälpa försäljarna att i en avslappnad miljö få möjlighet att skapa
kontakter, utan att ha säljtvånget hängande över sig.

Den 19 april anordnar Rejmes i Linköping en tjejkväll i Volvo Roadshows regi
för tredje gången, men annars är proceduren samma som i Lidköping: buffé ska
ordnas, cider hällas upp och stolar och bildskärm placeras ut bland bilarna.
Liksom i Lidköping och Göteborg är maten anpassad efter, vad vi anser vara,
mer kvinnliga preferenser, med pastasallader, kall fisk, kyckling, dessertost och
frukt. Ca 100 kvinnor i beslutsfattande position har anmält sitt intresse och alla
säljare är närvarande. Här finns även en kvinnlig säljare. När alla kvinnor anlänt
och fått lite välkomstcider, hälsar VD välkommen. Han låter alla närvarande
representanter presentera sig, men eftersom han inte presenterar sig själv, är det
oklart om gästerna förstår vem han är. Förutom det obligatoriska föredraget om
säkerhet och en bilmodell, provkörning, mat och mannekänguppvisning, har
Rejmes även valt att presentera verkstad och reservdelslager för kvinnorna. Här
är upplägget även sådant att ingen försäljare följer samma grupp runt, utan de
har istället hand om stationen provkörning. Rundvandringen hålls därför av
reservdelschefen, som under en halvtimma presenterar de olika avdelningarna,
bl.a. lackering, verkstad och lager, på ett enkelt sätt.

Här upplevs ingen som helst nervositet hos försäljarna. Dock märks en viss
trötthet hos dem, som även bekräftas av marknadschefen. Enligt honom har det
har varit långa dagar där de ordinarie försäljningsuppgifterna ska kombineras
med Volvo Roadshows evenemang i form av företagsbesök och familjedag.
Samtidigt är inte kraven på försäljarna så höga då de förväntas hjälpa till med
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provkörningar och inte i lika stor utsträckning gå runt och prata. I matsalen sitter
representanterna för återförsäljaren i de flesta fall inte heller tillsammans med
kvinnorna. Några försäljare gör det, men VD och marknadschef sitter själva vid
ett bord. Under denna kväll blir fokus framför allt på provkörningar och mindre
på att skapa relationer med mer än varumärket, dvs. skapa en positiv bild av
Rejmes och Volvo. Kvällen flyter på utan några problem eller missöden men det
är sällan vi ser att försäljare och gäster står och pratar.

Den 25 april har Volvo Roadshow anlänt till Rejmes i Norrköping. Norrköping
gästas, i likhet med Linköping, för tredje gången av Roadshowen. Ledningen i
Norrköping har denna gång för avsikt att genomföra en budgetvariant av
evenemanget och ansvaret har delegerats från VD och marknadschef till den
Renaultansvarige. Denna person har dock en lång och gedigen erfarenhet av
evenemang av denna typ. Det har bjudits in ca 450 kvinnor, men endast 45
kvinnor har anmält sitt intresse, vilket är en mycket låg siffra när det gäller
tjejkvällar. Inbjudningarna har riktats mot Volvokortsägare. I linje med den
snåla budgetvarianten så har maten begränsats till en pastasallad och
mannekängshowen har strukits helt. Istället för modevisning visar ett inbjudet
företag i hälsokostbranschen sina produkter vid ett bord i bilhallen. I övrigt är
upplägget samma som i Linköping. Om budgetvariantsbeslutet var av
besparingsskäl eller av tidsbrist fick vi ingen uppfattning om.

Vid förberedelserna innan gästerna anlände noterade vi ett visst missnöje över
att varken VD eller marknadschefen skulle var närvarande vid tjejkvällen.
Kommentarer av typen ”här får vi slita för att bära upp deras resultat, och sedan
så är de inte ens här” hördes. Den något irriterade stämningen hos personalen
släppte dock när besökarna anlände och kvällen utvecklade sig i en positiv
riktning, där besökare och personal lätt fick kontakt med varandra.

4.3 Tjejkvällarnas syfte
Vi har valt att i vår framställning av vad som framkommit under gjorda
intervjuer redovisa representanterna för VPS, dvs. marknadschef Olle Olsson
och projektledare Agneta Klavborn, vid namn. Hit räknar vi även konsultbolaget
CW och dess VD Christina Wedin. Representanterna för återförsäljarna
redovisas endast med position inom företaget.

4.3.1 Volvos syfte
Även om de intervjuade representanterna för Volvo inte i klartext uttryckt det,
anser vi att vi kan påstå att Volvos överordnade syfte med tjejkvällarna är att
sälja fler bilar. Tecken som visar på detta tar sig bland annat uttryck i de
värdecheckar som delas ut, vilka syftar till att ge incitament till köp av bil och
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även kan fungera som ett mätinstrument av tjejkvällarnas utfall. På frågan om
vad som är Volvos syfte och målsättning med tjejkvällarna uppges vad vi
klassificerat som medel, då de i slutändan syftar till att öka försäljningen. Dock
är alla representanterna eniga om vilka medlen är:

”Det viktigaste för oss är att få till provkörning, så att kunderna verkligen har
provat våra bilar och vet hur de fungerar. ”

(Agneta Klavborn)

Agneta Klavborn menar att det är viktigt att kunden upptäcker att det är en
skillnad mellan att köra en Volvo nu och för tio år sedan. Genom att få
deltagaren på tjejkvällen att provköra hoppas VPS att kvinnan får en positiv bild
av hur det är att köra en Volvo. Att Volvo under de senaste åren försökt ändra
sin image mot att, förutom säkerhet, även innefatta design och körglädje,
påpekas också av ett flertal av de intervjuade återförsäljarrepresentanterna. Att
uppmuntra till provkörning är dock ingenting som Christina Wedin nämner som
syfte. Istället trycker hon på fördelen att skapa en relation med en köpstark
kundgrupp och möjligheten att genom tjejkvällarna informera kvinnorna om
Volvos kärnvärden, dvs. säkerhet, miljö och kvalitet, eftersom ”vi tjejer tänker
ju mycket på det här med säkerhet och familjen och de bitarna”.

Under intervjun med Agneta Klavborn framkommer även två andra syften med
tjejkvällarna som illustreras i citaten nedan.

”Det är relationen som är huvudsyftet. Vi bygger på framtiden.”

Även detta anser vi i slutändan syftar till att skapa förnyade köp och trogna
kunder. Under en tjejkväll skapas relationer mellan försäljarna och både
befintliga och nya kunder, då det är vanligt att även kvinnor som kör andra
bilmärken än Volvo eller Renault bjuds in. Indirekt skapas även en relation
mellan konsumenten och varumärket Volvo.

”Plus att de ska lära sig lite mer om hur man bemöter kvinnliga kunder.”

Från VPS sida finns alltså även ett mått av internmarknadsföring eller
internutbildning i tjejkvällarna. Att öka säljarnas medvetenhet om de kvinnliga
kunderna är också det som CW beskriver som det huvudsakliga syftet med
tjejkvällarna. Försäljarna ska få upp ögonen för att kvinnor är en köpstark
kundgrupp samtidigt som de genom en tjejkväll i en avslappnad miljö ges
möjlighet att prata med och lära känna denna kundgrupps preferenser. Enligt
både Agneta Klavborn och Christina Wedin är det fortfarande vanligt att
kvinnor känner sig illa behandlade i bilhallen, t.ex. genom att försäljaren vänder
sig till hennes make eller att hon inte ses som en kund och därför inte får någon
hjälp.
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Vad tror återförsäljarna?
Under intervjuerna med representanter från återförsäljarna framkommer tydligt
att de uppfattar Volvos syfte med tjejkvällarna på lite olika sätt. Vi anser dock
att även dessa syften kan sammanfattas i det överordnade målet att sälja fler
bilar.

”Om vi ska vara ärliga, Volvo har egentligen bara ett syfte här i världen och det är
att sälja så mycket bilar de bara någonsin kan, på ett schysst och rekorderligt sätt”

(Marknadschef)

En annan marknadschef menar att Volvo har som syfte med tjejkvällarna att ”nå
ut till fler människor” genom att det är en annorlunda typ av marknadsföring.
Att knyta kontakter är överlag något som påpekas av representanterna. Vidare
poängterar en VD att Volvo har ett imageskapande syfte:

”Volvos syfte är att stärka varumärket och att visa att varumärket är anpassat för
mer än bara män. (…) Sedan tror jag att det under en period mellan 1995 och
2000 fanns ett tryck på Volvo att göra något för att kunna säga att man gjort något
för kvinnor.”

Noteras bör att ingen representant för återförsäljarna nämner
internutbildningsaspekten.

4.3.2 Återförsäljarnas syfte
Även återförsäljarnas överordnade syfte med tjejkvällarna är att öka sin
försäljning. Medlet för att uppnå detta mål är att anlita CW eftersom få
återförsäljare anser sig själva kunna anordna en tjejkväll. I vissa fall anordnar
återförsäljarna tjejkvällar i egen regi, detta gäller exempelvis Upplands motor
och Bilia Personbilar i Göteborgsområdet. Vid dessa tillfällen bjuds främst
befintliga kunder in och syftet får, enligt respondenterna, mer karaktären av
kundvård. Representanterna för dessa återförsäljare ser CW:s tjejkvällar som ett
komplement till de egna. En menar att det beror på att CW fokuserar mer på
provkörningar, vilket inte hinns med under de tjejkvällar som ordnas i egen regi.
En annan representant anser att skillnaden främst ligger i att mängden arbete
inför en kväll minskas då CW sköter detta. Påpekas bör att Bilia Personbilar i
Göteborgsområdet anordnar egna evenemang i sina lokaler, men anlitar CW för
de tjejkvällar som hålls ute i Volvohallen, på Volvos område i Torslanda.

Gemensamt för alla representanterna är syftet att kunna nå ut till nya
målgrupper. I många fall poängteras även möjligheten att skapa en relation med
potentiella och befintliga kunder.
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”Målsättningen är framför allt att kunna attrahera en målgrupp till, som inte har
som största intresse att sparka däck. (…) Vi vill även skapa relationer. Vårt syfte
är inte (…) att skilja på kvinnor och män, utan för att hitta en målgrupp. (…) Vi
attraherar en kundgrupp som vi inte attraherar bara genom att ha öppet.”

(VD)

En tjejkväll ses som ett sätt att avdramatisera den manligt dominerade värld som
en bilhall utgör. En marknadschef menar att en tjejkväll genererar ett antal
ambassadörer som sprider ryktet om tjejkvällarna och skapar en positiv word-of-
mouth. Endast en försäljningschef har noterat att provkörningar är en effektiv
form av lobbyverksamhet, naturligtvis med syfte att få till ett köp.

Som vi ser överensstämmer Volvos och återförsäljarnas syften med tjejkvällarna
i hög grad. Dock nämner ingen av återförsäljarna, som eget mål, det som Volvo
nämnt som ett viktigt syfte: internutbildning av försäljarna i att möta den
kvinnliga kunden. Möjligheten att skapa relationer poängteras men vi uppfattar
det som att återförsäljarna anser att detta uppnås genom att kvinnorna kommer
till kvällarna. Hur aktiva försäljarna är i sitt relationsskapande under kvällarna
beaktas inte i lika hög grad av respondenterna.

4.4 Olikheter mellan kvinnor och män
Genom intervjuerna har det framkommit att det råder olikheter mellan hur
kvinnor och män behandlas i bilhandeln. Bilbranschen beskrivs av
respondenterna som en, historiskt sett, mansdominerad värld, men att den steg
för steg följer den övriga samhällsförändringen mot en större jämlikhet. Det bör
påpekas att flera av respondenterna inte tyckte att det behövde vara fel med
olikheter, utan att det är något som kan ses som naturligt. Vi har identifierat tre
områden där olikheterna har ansetts som tydligast; bemötandet i bilhallen,
kundens roll och önskemål vid bilköpet.

4.4.1 Bemötande
Genomgående kan det sägas att respondenterna ser att det finns en skillnad i hur
män och kvinnor bemöts när de kommer in i bilhallen. Det är inte alltid som
säljarna ser kvinnan som kund, utan istället som någon som bara följer med sin
man, eller väntar på någon annan. Flera av respondenterna menar att gamla
stereotypa bilder om hur en kvinna ska bemötas lever kvar hos flera av säljarna.

”Det är ju så att vi gamla uvar måste tvätta bort den här gamla åsikten. Man ser ju
i säljsamtal att en del vänder sig väldigt mycket till mannen, tittar på mannen och
har ögonkontakt med mannen. Kvinnan står ofta lite vid sidan av. Det där försöker
vi ju påtala.”

(Säljledare)
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Det råder dock en generell medvetenhet om nödvändigheten att bemöta kvinnan
på ett korrekt sätt och att tjejkvällarna definitivt har en ”utbildande” funktion för
säljarna och organisationen i denna strävan. I flera fall så granskar
respondenterna sitt eget beteende mycket kritiskt och tillskriver tjejkvällarna
stort värde i upplysningen om kvinnan som betydelsefull målgrupp, även om
denna internutbildningsdimension inte nämns som ett direkt mål av ÅF. Det
poängteras att kvinnan både fungerar som kund men även som stark påverkare
för beslutsfattandet hos männen. Det bör även påpekas att flera av de intervjuade
ansåg att könet inte ska spela någon roll vid bemötandet, utan att en
behovsanalys ska genomföras utifrån individens unika förutsättningar. På så vis
menar respondenterna att det är rätt att behandla olika individer på olika sätt,
men att urskiljningen görs på relevanta grunder.

4.4.2 Kvinnans roll vid bilköp
Att kvinnans roll vid bilköpet drastiskt har förändrats råder det inget som helst
tvivel om hos respondenterna. Det beskrivs att kvinnans roll förr i tiden
möjligtvis var att hon fick vara med och bestämma färg, men att den rollen har
ändrats. Kvinnan är i dagens samhälle en individ som i allt högre grad
förvärvsarbetar och bidrar till hushållets inkomst. Det faller sig därför naturligt
att kvinnan har blivit alltmer aktiv vid införskaffandet av de kapitalvaror som
hon är med och finansierar. I samband med att kvinnor når allt högre positioner
inom företagen så har hon även klivit in i rollen som tjänstebilsförare, vilket
innebär att hon tillhör en mycket viktig målgrupp för återförsäljarna då
merparten av dagens försäljning sker till företag. En av de intervjuade ger även
uttryck för att kvinnans roll kommer att fortsätta att förstärkas i framtiden, och
att det därför är av största vikt för återförsäljarna att veta hur de ska bemöta
denna starka målgrupp.

”Det här med kvinnor är enormt intressant och framförallt vill jag varna för att
många av oss har nog underskattat kvinnans betydelse när det gäller bilköp, men
det ser helt klart en trend att kvinnor har en lika stor roll som mannen idag.”

(Marknadschef)

4.4.3 Önskemål vid bilköp
Att respondenterna upplever att det finns skillnader mellan kvinnliga och
manliga önskemål vid bilköp blev tydligt när denna diskussion togs upp under
intervjuerna. Det gavs uttryck för att män mer ser till prestanda och kvinnor mer
ser till mjuka värden såsom säkerhet och funktionalitet.
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”Han fokuserar på detaljer; han kastar sig på dolby surround stereon eller kollar på
knapparna på ratten till telefonen, vilket ju kvinnor mer är att - Åh det finns en
funktion av en telefon, vad bra, då kan jag ringa. Kvinnor sätter det i ett samband
till behovet och ser helheten.”

(Försäljningschef)

Att kvinnor inte brydde sig om prestanda och motorer var dock en åsikt som inte
delades av samtliga.

”Nä, hästkrafter och sånt där är en förutfattad mening. Jag är så trött på det där, vi
går inte omkring och kör med 1,6:or bara för att, vi vill också ha krut och action.
Kvinnor tycker ju att det är roligt att köra bil.”

(Försäljningschef)

Enighet rådde däremot i åsikten om att män frågar om mer tekniskt inriktade
aspekter, samtidigt som detta inte alltid är lika intressant för kvinnorna.
Anledningen till detta anser flera av de intervjuade kunna bero på de olika
rollerna som män och kvinnor har i sin bilköparsituation. Mannen vill visa att
han kan mer än försäljaren och testar gärna säljarens trovärdighet och
kunskapsnivå genom tekniskt avancerade frågeställningar. Detta behov finns
inte i samma utsträckning hos de kvinnliga kunderna.

4.5 Erfarenheter och upplevelser av tjejkvällarna
När vi diskuterade tjejkvällarna med respondenterna så upplevde vi att de
intervjuade var angelägna om att ta upp de intryck, erfarenheter och upplevelser
de hade av dessa evenemang. En klar majoritet av åsikterna var av positiv art,
men även kritik framfördes. Vi har valt att dela in dessa synpunkter under tre
rubriker; försäljarnas reaktioner, utfall och problem.

4.5.1 Försäljarnas reaktioner
Det är frivilligt för försäljarna att delta i en tjejkväll men de förväntas ändå vara
med. Detta beror på att återförsäljaren är beroende av ett visst antal personal för
att kvällen ska kunna fungera. Syftet är ju även att försäljarna ska få ut något av
kvällen. Övertidsersättning betalas ut för deltagandet. I Volvohallen finns dock
bara behov av två till tre försäljare, även om vi uppfattar det som att fler
försäljare är välkomna om de vill. Ett tydligt mönster i respondenternas svar har
varit att försäljarnas reaktioner styrs av hur mycket de själva kan tjäna på
evenemanget i form av ökad försäljning. Den lärande aspekten av evenemanget
nämns inte när försäljarnas reaktioner diskuteras.
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När tjejkvällarna introducerades för återförsäljarna i slutet av 1990-talet var
reaktionerna blandade.

”De hatade det från början. De tyckte jag var helt dum (…) och att det var
meningslöst. (…) Men det har vänt.”

 (Försäljningschef)

”Försäljarna tyckte att det var roligt.”
(Försäljare)

I dagsläget är reaktionerna övervägande positiva och det är, enligt
representanterna, inte svårt att få personal till tjejkvällarna. Det visar sig att det
är betydligt lättare att få personalen att arbeta extra i samband med tjejkvällarna
än när motsvarande aktiviteter genomförs med andra målgrupper i fokus.
Orsaken till detta får vi inget klart svar på, mer än att säljarna tycker att det är
tacksammare och roligare att arbeta när enbart kvinnor besöker bilhallen.

”Vi killar tycker naturligtvis att tjejer är snyggt att titta på. (…) Ibland kan det
kännas lite tufft att få folk att ställa upp, särskilt då vi är inne i en period med
mycket aktiviteter, men med tjejkvällarna har det aldrig varit något problem.”

 (Marknadschef)

”De är positiva och ser möjligheterna i det hela. (…) Det skapas ju en möjlighet
att etablera en första kontakt.”

(VD)

Även om det inte är svårt att få personal till kvällarna så ger några av
respondenterna uttryck för att viljan till att skapa en relation med deltagarna
skiljer sig åt mellan försäljarna. En marknadsassistent tror att detta kan bero på
ålder och erfarenhet:

”De som var negativa i början har varit fortsatt negativa. Eller negativa kanske är
fel ord. Jag tror att de är mer rädda. De står i ett hörn och gömmer sig (…). Detta
gäller främst de yngre killarna som har det svårt och inte är så erfarna både vad
det gäller jobbet eller deras roll när det kommer till detta.” ”(…) killarna som har
sålt i många år och faktiskt vågar prata med kvinnorna och har varit med på flera
säljutbildningar, de har en helt annan ton. (…) De vågar prata.”

(Marknadsassistent)

Under ett intervjutillfälle nämns dock att negativa reaktioner mot tjejkvällarna
har uppkommit bland säljarna då respondenten upplever att det har varit för
många tjejkvällar på för kort tid.
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4.5.2 Utfall
Enligt VPS har tjejkvällarna i genomsnitt medfört två bilköp per kväll. Detta går
att följa via de värdecheckar som delas ut under varje tjejkväll anordnad av CW.
Via värdecheckarna är det även möjligt att se vilken återförsäljare som anordnat
kvällen. Samtliga återförsäljare verkar inte själva medvetna om detta
mätinstrument, men att evenemanget leder till ökad försäljning råder det ingen
tvekan om hos respondenterna.

”(…) att det finns business i det är helt klart!”
(Marknadschef)

En positiv effekt av tjejkvällarna har även noterats hos personalen hos de flesta
av respondenterna. Genom att möta målgruppen så har säljarna fått ta del av de
frågeställningar och tankar som tjejer har kring bilköp, vilket de intervjuade ser
som nyttigt och utvecklande. Evenemanget ses internt som en kul och
uppskattad aktivitet och det är sällan svårt att få personalen att ställa upp.

”Jag tror att det är positivt när personalen känner att företaget gör någonting och
är aktiva (…) Jag är helt säker på att säljarna har lärt sig saker av de här
kvällarna.”

(VD)

Även om inte en tjejkväll alltid resulterar i ett affärsavslut med varje besökare så
ser respondenterna evenemanget som imagestärkande. Tjejkvällarna ses som en
aktivitet som drar till sig mycket besökare och det resulterar i relationer. En
mycket positiv respons från de kvinnliga besökarna har framkommit genom att
flera av återförsäljarna har mottagit tackkort och förfrågningar om när nästa
tjejkväll ska äga rum. Den kvinnliga målgruppen upplevs, av de flesta
intervjuade, som en tacksam grupp att göra evenemang för, till skillnad från män
som ofta tar liknande evenemang för givet.

”Det är ju så här att all påverkan som sker lagras ju i människans hårddisk, även
hos tjejerna som kommer, och även om det inte är aktuellt att köpa bil just då så är
jag säker på att vi finns med som en positiv bild av upplevelsen att komma hit.”

(Säljledare)

4.5.3 Problem
Som nämndes i inledningen av avsnitt 4.5 är återförsäljarna generellt positiva
och anser att samarbetet med CW fungerar bra. Dock framkommer under
intervjuerna några faktorer som återförsäljarna anser att det brister i och skulle
önska förbättra eller förändra. Vi har valt att kategorisera dem i rubrikerna tid
och kommunikation.
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Tid
Tid kan i detta sammanhang ses ur två aspekter. Den ena är den tid som krävs av
den eller de personer hos återförsäljaren som ansvarar för evenemanget samt den
tid som den deltagande personalen lägger ned.

”Det negativa är att det tar mycket kraft och tid från alla. Jag måste kräva att folk
jobbar på kvällen, du måste vara lite triggad.”

(Försäljningschef)

”(…) väldigt tätt med allting, kväll på kväll på kväll och helg på helg på helg. Det
kan ju upplevas att det är lite väl mycket av det goda, men det är ju inget speciellt
mot tjejkvällarna. Det är det evenemang som är mest populärt.”

(Säljledare)

Den andra aspekten utgörs av hur lång tid återförsäljaren ges att förbereda
evenemanget samt i vilken grad de känner att de själva kan styra när de vill ha
ett besök från Volvo Roadshow.

”En bra kväll skapas när vi (ÅF, författarnas kommentar) känner samma
engagemang som Volvo gör, för gör inte vi det bra så blir det heller inte bra. Om
man blir pådyvlad en tjejkväll två veckor innan den ska genomföras så blir det ju
inget bra.”

 (Försäljningschef)

”Vi har känt att det redan är schemalagt när tjejkvällen ska äga rum och vi inte har
så mycket att säga till om. Detta innebär att det inte alltid har passat oss så bra och
då blir det ju så att det är svårt att få folk att engagera sig till 150%.”

(Marknadsassistent)

Enligt respondenterna hör alltså graden av engagemang samman med i vilken
utsträckning de själva kan styra evenemangets tidpunkt samt hur lång tid som
funnits till förberedelser. Just vikten av förberedelser poängteras av alla
respondenter.

”(…) så kanske att jag är lite speciell men jag vill ha framförhållning. Det krävs ju
mycket planering.”

 (Marknadschef)

”Genomgående för alla Volvos aktiviteter och events är att det är otroligt dålig
framförhållning, detta gäller alltså inte bara Roadshowen utan samtliga
evenemang från Volvo.”

(Marknadsassistent)
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Kommunikation
Knutet till diskussionen om framförhållning är den kommunikation som, enligt
CW, sker löpande mellan återförsäljarna och CW. Under intervjuerna
framkommer dock en annan bild:

”Kommunikationen är inte den bästa. Intranätet skulle kunna användas bättre och
angivna tidsramar måste ju hållas.

 (Marknadsassistent)

Till och med en respondent som anser att kommunikationen fungerar ”kanon”,
tillägger att det gäller att själv vara aktiv och inte sitta och vänta på att Volvo
ska agera.

Från två representanter uttrycks även kritik mot de föredrag som hålls under
tjejkvällen. De anser att de ibland har varit tråkiga och inte tillräckligt
innehållsrika, vilket har medfört att deltagarna känt sig tvungna att sitta och
lyssna på något de inte är intresserade av.

”Det vore även bra med intressanta föreläsningar med nyhetsvärde, där man
kunde lära sig något, inte så produktinriktat utan mera en happening.”

 (Marknadsassistent)

Kritik kommer slutligen även mot själva konceptet tjejkväll, då två respondenter
anser att det är ett förlegat synsätt som kommuniceras ut.

”Det negativa tycker jag är att det inte är riktigt modernt längre att skilja bort
tjejerna från männen. Idag handlar det om kunder.”

 (Försäljningschef)

Hos en återförsäljare har man därför provat att låta kvinnorna ta med sin make
istället för en väninna. Genom detta menar de att båda beslutsfattarna kommer
och får provköra samtidigt som det, som de anser, omoderna i att anordna en
tjejkväll kringgås.

4.6 Uppföljning och utvärdering av tjejkvällarna
Under intervjuerna framkommer att ingen egentlig utvärdering av tjejkvällarna
görs eller har gjorts, varken av VPS, av CW eller av återförsäljarna.
Representanterna för VPS svarar att de ser de värdecheckar som delas ut som en
form av uppföljning, då de via dessa kan följa hur många bilköp som genereras
av tjejkvällarna. I övrigt kontrollerar VPS inte hur tjejkvällarna uppfattas av
återförsäljarna. Christina Wedin svarar att hon efter ett besök av Volvo
Roadshow ofta ringer återförsäljaren för att höra vad de tyckte om evenemanget.
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Representanterna för återförsäljarna har en viss utvärdering gentemot kund. De
intressekort som deltagarna fyller i kan t.ex. ibland användas av försäljarna för
att återkomma till kunden. Alla respondenter menar att de tack de får i form av
kort, e-mail och telefonsamtal är ett tecken på att de inbjudna uppskattat
evenemanget, men det är inte förrän efter en direkt fråga som de svarar att det
finns någon form av intern uppföljning bland försäljarna. I alla intervjuer
framgår att det inte sker i någon strukturerad form.

”Vi har väl något internt där vi pratar om hur det var igår.”
(Försäljningschef)

”(…) vi gör ju ingen dokumenterad utvärdering. Vi värderar ju om det här var bra
och om det var värt insatsen, gav det någonting.”

 (VD)

Återförsäljarna nämner inte heller att uppföljning sker i form av att de kontaktas
av Christina Wedin. Sammanfattningsvis framstår det av intervjuerna som att
den enda typ av utvärdering om sker är av försäljningsmässig karaktär.

4.7 Framtiden

4.7.1 Enligt VPS
Enligt Olle Olsson kommer VPS att fortsätta med tjejkvällarna så länge som
intresset hos kunden finns, dvs. så länge som intresset överstiger kostnaderna.
Med kunden menar han i detta sammanhang främst bilköparna, men även
återförsäljarna då dessa är beroende av sina kunders intresse för att anordna en
tjejkväll.

Agneta Klavborn har svårt att sia om tjejkvällarnas framtid. Det är fjärde året i
rad som de körs och hon menar att det hela tiden är en kostnadsfråga, vilket
innebär att VPS måste göra en prioritering av var de vill lägga pengar och
personal. Som ett led i detta försöker VPS att få återförsäljarna att ta en större
del av ansvaret, även kostnadsmässigt.

4.7.2 Enligt återförsäljarna
Alla återförsäljarna svarar att de mycket väl kan tänka sig att anordna fler
tjejkvällar, både i Volvo Roadshows regi och i egen. Dock påtalar alla det
positiva i den hjälp som fås av CW då återförsäljarna känner att de oftast inte
har den tid som krävs att själva planera och utföra en tjejkväll. Genom att köpa
in tjänsten från CW kan de istället koncentrera sig på att sälja. Tydligt är även
att de uppskattar att CW har personal närvarande under kvällen.
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”Men det ska man ju säga att den personal som CW har brinner ju för det här. De
står ju och tar tag i varenda käft och demonstrerar bilarna. Det engagemanget
hittar man ju inte hos säljkåren, så det är ju väldigt bra, för att inte säga en
förutsättning att deras personal är med och ”pushar”, för de pushar ju även
säljarna.”

 (Försäljningschef)

 ”Sedan är det naturligtvis av stor betydelse för att vi ska kunna köra någonting
sådant här i framtiden den proffsiga uppläggningen som både Volvo och vi i viss
mån gör.”

 (Försäljningschef)

Alla respondenter är eniga om att en tjejkväll inte får hållas för ofta, en till två
gånger per år anges som ett lämpligt antal. Detta beror delvis på att
återförsäljarna anser att deras försäljare ofta måste delta i olika aktiviteter, varför
det kan bli för mycket. I dagsläget har ingen av dem problem med att få personal
att ställa upp under en tjejkväll, men några uttrycker en oro över att det, i takt
med att antalet evenemang ökar, kan uppstå problem med att få personalen att
engagera sig. Då antalet evenemang som marknadsföringsmedel ökar i samhället
blir även kunderna mer kräsna och sållar hårdare bland inbjudningarna från
företag.

”Jag tror att problemet ligger i att människor idag är alltmer bokade och stressade.
Detta kommer vi ta i beaktande när vi sätter oss ned och planerar aktiviteter inför
nästa halvår.”

(Försäljningschef)

”Vi har kanske fått en del synpunkter vad det gäller tidsaspekten när vi har bjudit
in kvinnor som förvärvsarbetar då de inte vill ha tjejkvällarna på vardagskvällarna
utan kanske hellre på söndagen för det är den enda dag som de har tid. (…) Det är
ju viktigt även för de anställda att vi inte gör för många arrangemang på veckans
alla dagar, eller kvällar.”

(VD)

Ytterligare ett skäl till att återförsäljarna inte vill ha en tjejkväll för ofta är att en
tjejkväll måste vara något speciellt, något annorlunda som händer.

”(…) färre men bättre tjejkvällar. Annars dör det här konceptet.”
  (Försäljningschef)

I samband med att det optimala antalet tjejkvällar diskuteras kommenterar
återförsäljarna även vikten av att tjejkvällarna vidareutvecklas och förändras.
Eftersom det är vanligt att samma personer bjuds in år efter år oroas
återförsäljarna av att det kan gå slentrian i evenemangets utformning. I många
fall ställs kravet på utveckling av produkten för att de ska vilja köpa in konceptet
upprepade gånger.
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”Det får inte bli förutsägbart för de som kommer eller våra säljare. Om säljarna
ser det som förutsägbart så behöver de ju inte använda huvudet, därför måste man
addera till flera saker för att det ska bli bra.”

 (VD)

”Om man ska göra något mer av det så måste man vara ute ännu mera i förväg och
kanske kombinera provkörningsaktiviteten med något ännu mera i konceptet.
Framförallt när vi har gjort det här några gånger och många av kvinnorna har
kommit flera gånger så måste man ju addera till saker.”

 (VD)

Sammanfattningsvis är alltså återförsäljarna positiva till att i framtiden köpa in
ett evenemang av denna typ. De önskar dock att tjejkvällarna inte hålls för ofta,
max en gång i halvåret samt att evenemanget vidareutvecklas för att det inte ska
gå slentrian i det och leda till ett lägre engagemang hos de anställda.
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5 Analys och slutsatser
Med utgångspunkt i de teoretiska resonemang som förts i referensramen samt
framkommen empiri, avser vi i detta kapitel att analysera huruvida Volvo
Roadshows tjejkvällar uppfyller de krav som ställs för att fungera som ett
medium för event marketing, relationsmarknadsföring och
internmarknadsföring. För att underlätta för läsaren har vi valt att inledningsvis
återupprepa vår problemställning.

Kan event marketing vid samma tillfälle fungera som ett intern- och
externmarknadsföringsverktyg för att påverka den interna
organisationens bild av den presumtiva kunden, samtidigt som den ger
kunden en positiv bild av företaget?

Många läsare har säkert noterat att vi valt att även formulera en förtydligad
problemställning för vårt fallföretag Volvo. Då den i allra högsta grad behandlas
i den kommande analysen, återupprepas också denna frågeställning nedan.

Uppfattar återförsäljarna evenemanget tjejkväll som ett
kompetensutvecklande verktyg för att förändra försäljarnas syn på den
kvinnliga kunden, samtidigt som tjejkvällen fungerar som ett
relationsskapande verktyg mot denna kundgrupp?

I de kommande avsnitten analyseras först om tjejkvällarna uppfyller de
teoretiska kraven för respektive marknadsföringstyp. Därefter granskar vi om
evenemanget tjejkväll har utgjort ett forum för både relations- och
internmarknadsföring vid ett och samma tillfälle. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av de slutsatser vi dragit.

5.1 Tjejkvällar som ett forum för event marketing
Vi anser att det är korrekt att, utifrån Behrer & Larssons (1998) definition,
klassificera Volvo Roadshows tjejkvällar som ett event marketing koncept. Vi
har under empiriinsamlingen inte heller hittat några tecken på att definitionen
skulle vara bristfällig.

”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget
skapat eller 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, s. 105)
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En tjejkväll är ett av Volvo och CW skapat evenemang som är av uppsökande
karaktär då gästerna bjuds in genom ett personligt brev. Oftast är en tjejkväll
riktad till en eller flera kundsegment, exempelvis kvinnor i beslutsfattande
position eller kvinnliga tandläkare. Det samlar även målgruppen under en
begränsad tidsrymd och på samma geografiska plats och syftar till att skapa en
minnesvärd upplevelse hos deltagaren samtidigt som det ges möjlighet till
interaktion mellan försäljare och gäster. Under kvällen lär sig gästerna mer om
Volvo och Renault, både genom föredrag om genom provkörningar. Vi anser att
det därmed i allra högsta grad handlar om det Behrer och Larsson (1998)
benämner EM:s tre nyckelbegrepp: mötet, upplevelsen och budskapet (se 3.1.3
Mål och idé). Vad som skiljer en tjejkväll från många andra typer av evenemang
är att det är mycket litet och inte inbegriper massmedia. Det är därmed ett
”hemligt” evenemang som endast ett fåtal vet om och är inbjudna till.
Arrangören får på detta vis lita till att det skapas en positiv word-of-mouth kring
evenemanget som sprider det positiva ryktet vidare.

5.1.1 Relationsskapande EM eller trafikskapande EM?
I enlighet med Behrer & Larssons kategoriseringsmodell för EM (se 3.1.2) har
vi valt att främst klassificera tjejkvällarna som relationsskapande event
marketing då de bland annat syftar till en fördjupad relation och interaktion
mellan försäljare och deltagare. Evenemanget skiljer sig även från företagets
normala sätt att möta kunder. Dock framkommer i intervjuerna att det samtidigt
som det är imageskapande även syftar till ökad försäljning, varför vi inte endast
är böjda att klassificera det som relationsskapande event marketing, utan även
till viss del som trafikskapande event marketing.

5.1.2 Evenemangets genomförandeprocess

Mål och idé
De i uppsatsen redovisade EM-teoretikerna är eniga om vikten av en
genomtänkt idé och en god planering inför ett evenemang. Som påvisas i figur
3.3 bör varje evenemang börja med klart formulerade idéer och mål som
nedtecknas i en operativ och en generell plan. De påpekar vidare att det är
viktigt att all inblandad personal förstått syftet med evenemanget för att kunna
göra ett bra jobb. VPS har tre mål med tjejkvällarna: provkörningar, skapa
långvariga relationer samt att försäljarna ska lära känna den kvinnliga kunden
bättre. I intervjuerna framkom dock att återförsäljarna endast till viss del
uppfattat dessa mål. Det är tydligt för dem att VPS vill att bilarna ska provköras.
De har också uppfattat att tjejkvällarna utgör en möjlighet att skapa relationer
med nya kunder samt förstärka befintliga relationer. Dock är det för oss otydligt
om de uppfattat syftet med internutbildning av försäljarna. Vi är därför av
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åsikten att VPS syften på ett tydligare sätt bör kommuniceras ut till
återförsäljarna och deras anställda, för att de i sin tur ska kunna få ut mer av
evenemanget.

Planering och kommunikation
Enligt CW och Volvo fungerar planeringen och kommunikationen med
återförsäljarna, men under intervjuerna framkommer att återförsäljarna i många
fall inte är av samma uppfattning. Framför allt gäller kritiken den ofta dåliga
framförhållningen som CW har inför ett evenemang, vilket i sin tur påverkar
återförsäljarens förmåga till planering. Detta medför i sin tur att återförsäljarna
kan ha svårt att hinna nå ut till olika kundsegment med inbjudningar. Vi
upplever även att det skapar en stress hos återförsäljaren då denne känner
osäkerhet inför vad som gäller under evenemangen. Som tidigare nämnts
anordnas under Volvo Roadshow, förutom tjejkvällar, även företagsdagar, VIP-
dagar/kvällar och familjedagar, varför planeringen och samordningen är
omfattande.

En annan synpunkt är kravet på produktutveckling. Vi har fått intrycket att den
operativa planen i McDonnell’s & O’Toole’s figur över evenemangets
genomförandeprocess (se figur 3.3) mer har kommit att fungera som en
standardiserad plan som används hos alla återförsäljare. Den situationsanpassas
till lokalens storlek men frånsett detta är kvällens upplägg i stort sett det samma
oavsett om det är första eller tredje gången återförsäljaren köper in
evenemanget. Tjejkvällarna har funnits sedan 1997 och vi anser att de nu har
uppnått mognadsstadiet i evenemangets livscykel (se figur 3.5). Detta är även en
åsikt som framkommer i intervjuerna. För att produkten inte ska dö, är vi av
åsikten att den behöver utvecklas. Det riskerar att gå slentrian i den och
återförsäljarna kan i framtiden tänkas upphöra att köpa in tjänsten om den inte
får nytt liv. Detta beslut skulle exempelvis kunna motiveras med att många
kunder kommer flera gånger till en tjejkväll och måste få lite variation. Om
målgruppen inte känner att evenemanget har någon relevans för dem, upphör de
att komma. Relevansen är även ett argument som vi anser är viktigt att ha i
bakhuvudet om produkten vidareutvecklas. För att få reda på vilken typ av
underhållning förutom provkörning som kvinnorna önskar, tycker vi att det är en
god idé att genomföra en marknadsundersökning bland tjejkvällarnas gäster.
Variation är även något en återförsäljare efterlyser för att försäljarna under en
tjejkväll inte ska gå på rutin. Vi anser att detta dessutom är viktigt ur den
synvinkel att ett av Volvos mål är internutbildning för försäljarna.

Formellt sett så kan återförsäljarna påverka innehållet under en tjejkväll, men i
praktiken så finns inte den tid som krävs för detta hos återförsäljarna. Att denna
brist på påverkansmöjlighet endast skulle vara av negativ karaktär tillbakavisas
dock av återförsäljarna. De är mycket positiva till denna typ av tjänst och ser det



När tjejkvällen kom till byn.

76

som en stor fördel att slippa planeringen. Det har tydligt framgått i våra
intervjuer att återförsäljarna, i många fall, skulle kunna tänka sig en mindre
inblandningsgrad än vad som är fallet idag. Vi anser att denna respons är ett
tecken på att återförsäljarna lever under en stor stress och därför helst
rationaliserar bort evenemang som tar tid ifrån deras dagliga sysslor. Vi är
övertygade om att de är intresserade av att köpa in mer kompletta paket, dock
kan priset här vara avgörande.

Evenemangets utformning
Vi ser efter våra observationer tydliga samband mellan en tjejkvälls framgång
och de olika variabler McDonnell & O’Toole tar upp i sin grafiska illustration
(se figur 3.4). I Volvohallen är förutsättningarna i princip optimala då lokalen är
anpassad för evenemang och bilutställningar. Det finns möjlighet till olika typer
av audiovisuella effekter, det finns en restaurang som serverar varm mat och det
finns underhållning i form av kvalificerade talare och en provkörningsbana. En
negativ aspekt är dock att försäljarna har svårt att skapa relationer under denna
typ av tjejkväll, då det ges få möjligheter till samtal med kvinnorna. CW:s
personal guidar grupperna mellan de olika aktiviteterna och försäljarna hamnar
lite vid sidan. Genom att försäljarna inte har samma möjlighet att skapa en
personlig relation med deltagarna anser vi att det i Volvohallen i första hand
skapas en relation mellan varumärket Volvo och gäst, istället för Bilia
Personbilar i Göteborgsområdet. Under de andra observationerna har lokalen
varit en bilhall, vilket har medfört att det är svårt att dämpa ljud och skapa
audiovisuella effekter.

Att de audiovisuella effekterna faktiskt har betydelse noterade vi i Volvohallen.
Inledningsvis visades en film om Volvo Cross Country, vilken ackompanjerades
av ljudeffekter. Under den kommande provkörningen var denna bilmodell
populärast att provköra, något som vi anser till viss del kan bero på att gästerna
tidigare getts en visuell upplevelse av den. Även modevisningen fick en annan
karaktär när den utspelade sig på en scen i dämpat ljus och inte under lysrör i en
bilhall. Genom annat ljud och ljus är vi av uppfattningen att det skapas effekter
som påverkar deltagarna emotionellt. Vi har även sett att maten är viktig i detta
sammanhang. Gästerna äter gärna länge och samtalar med varandra. Under alla
observationer av tjejkvällar har gästfriheten varit hög, dvs. alla deltagare har,
som vi uppfattat det, känt sig välkomna. Här anser vi att CW:s personal spelar
en viktig roll genom att de är mycket serviceinriktade och lyhörda.  Behrer &
Larsson (1998) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att likväl som det
kan skapas en positiv word-of-mouth, kan det lika lätt skapas en negativ attityd
bland gästerna. Detta genom att reaktioner förstärks i ett socialt sammanhang.
Vi anser därför att det är mycket viktigt att de olika variablerna finns där och
fungerar. Allt för att optimera möjligheterna till en positiv upplevelse för
kunden.
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Uppföljning
Vi har funnit en stor brist i uppföljningen av evenemanget, både från Volvos och
CW:s sida samt ute hos återförsäljarna. Både Behrer & Larsson och McDonnell
& O’Toole betonar vikten av att alltid följa upp evenemanget, antingen
kvantitativt eller kvalitativt. Vi anser att om evenemangets form, idé och syfte i
stort sett aldrig utvärderas, förutom i försäljningsmässiga termer, finns en risk
att tjejkvällarna stannar i sin utveckling och kanske till och med dör ut, en fråga
som även diskuterades tidigare i samband med produktutveckling. Det är, enligt
vår uppfattning, mycket viktigt att det finns en feedbackkanal och en ömsesidig
kommunikation mellan CW/VPS och återförsäljarna. Ett enkelt sätt är att ibland
låta deltagarna fylla i enkäter. Generellt ses försäljningen, de tackkort som ofta
kommer från deltagarna efter en tjejkväll samt det faktum att återförsäljarna
köper in konceptet återkommande gånger som ett kvitto på evenemangets
framgång, men vi anser inte att det är tillräckligt.

5.2 Tjejkvällar som en relationsskapande aktivitet
De kvinnor som bjuds in till en tjejkväll kan vara antingen befintliga kunder
eller potentiella kunder. På detta sätt ser vi att två syften uppfylls under kvällen:
genom interaktion mellan försäljare och kund skapas ett antal sanningens
ögonblick samtidigt som relationer med befintliga kunder underhålls.

5.2.1 Sanningens ögonblick
Potentiella kunder hittas antingen genom dataregister eller av en slump, dvs. de
kommer som väninna till någon av de inbjudna kvinnorna. På detta sätt blir
tjejkvällen ett forum för att etablera en första kontakt mellan försäljare och
potentiell kund. Är denna kontakt positiv skapas, enligt Normann (1983), ett
gynnsamt sanningens ögonblick som i sin tur kan leda till framtida köp. Då bilar
är en stor investering ser vi den tidiga relationen mellan försäljare och kund som
oerhört viktig, eftersom det är viktigt att kunden känner att hon kan lita på
försäljarens löften om bilen och den kringservice företaget erbjuder. Under en
tjejkväll ges möjlighet att i en miljö utan köptvång undersöka företagets olika
erbjudanden och typer av service. Det finns även möjlighet att provköra fritt
antal bilar, vilket en kund vanligtvis inte gör under ett vanligt besök i bilhallen.
Enligt en av respondenterna är även en av de stora fördelarna med tjejkvällarna
att återförsäljaren har möjlighet att nå de kundgrupper som inte vanligtvis har
för vana att besöka bilhallar.

5.2.2 Kundvård
Tjejkvällarna är dessutom ett forum för att förbättra redan etablerade relationer,
både mellan försäljare och kund och mellan företag och kund. Vi kan därmed se
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att det är en form av kundvårdande verksamhet som syftar till att sporra kunden
till återkommande köp. Att tjejkvällarna är ett forum för relationsskapande
aktiviteter anser vi därmed vara tydligt. Vi ser två typer av relationer, relationen
mellan företag/varumärke och kund samt relationen mellan försäljare och kund,
där den sistnämnda i högsta grad är situations- och personberoende. Relationen
mellan varumärket och kunden kommer inte vidare beröras i någon större
utsträckning.

Relationen mellan försäljare och kund
Vi anser att en tjejkväll är en form av den typ av marknadsföring som Grönroos
(1990) benämner interaktiv (se 3.2.2). Försäljarna ska tillsammans med
professionella marknadsförare, dvs. personalen från CW, aktivt bearbeta
gästerna för att de ska få en positiv bild av försäljaren, återförsäljaren och Volvo
Personbilar Sverige. Vi ser försäljarna som en form av deltidsmarknadsförare
och som sådana är det, enligt Gummesson (1998) av största vikt att försäljarna
förstår vilken roll de har samt hur viktiga de är för att kunden ska uppleva ett
positivt sanningens ögonblick (se 3.2). Av denna anledning kräver en tjejkväll
en hel del av försäljaren och denne måste känna sig positivt inställd till kvällen
samt förstå dess syfte.

Att försäljarna i de flesta fall är positiva till evenemanget råder ingen tvekan om,
men vi har under våra observationer sett att det verkar råda en viss förvirring
bland dem hur de bör agera under en tjejkväll. De är medvetna om att det är en
form av relationsskapande aktivitet men verkar ofta inte vara riktigt klara över
hur de ska genomföra relationsskapandet på ett optimalt sätt. De hjälper till vid
provkörningsstationen, och uppfyller därmed ett av Volvos syften, men vi ställer
oss frågande till hur mycket de egentligen hinner prata med deltagarna. Även
om provkörningen är den station där försäljarna kan få tillfälle att informera om
bilen och ta del av kvinnornas frågor angående denna, är vi tveksamma till om
den är tillräckligt relationsskapande. Då tjejkvällarna endast hålls under vår och
höst kan det ofta vara dåligt väder, vilket inte direkt uppmuntrar till samtal.
Målet för kvinnorna kan istället bli att så fort som möjligt hoppa in i en bil,
samtidigt som försäljarna söker sig inomhus när tillfälle ges. Här såg vi dock en
liten skillnad mellan försäljare som är vana vid tjejkvällar och de som inte är
det. De ovana tenderade att i betydligt större utsträckning lämna över ansvaret
för provkörningshjälp och bildemonstration till CW:s personal.

Att försäljaren följer en grupp runt har under våra observationer visat sig ge fler
tillfällen till frågor och samtal, än om denne hela tiden stå vid samma station. Vi
fick under våra observationer och intervjuer ibland känslan av att försäljarna tror
att arbetet är avslutat så snart kunden stigit in genom bilhallens dörrar, dvs. att
det räcker med att de befinner sig i samma lokal som kvinnorna. Under kvällen
är försäljarna generellt inte tillräckligt aktiva utan samtalar i större grad med
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varandra än med gästerna. Vi vill dock påpeka att det samtidigt till viss del är
personberoende, vissa försäljare är mycket aktiva.

Ledningens roll
Grönroos (1990) poängterar att ledningens stöd är viktigt för hur de anställda
uppfattar relevansen av olika aktiviteter och deras relationsskapande funktion
och betydelse. Detta är även något vi fått belägg för under observationerna.
Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) återspeglas den interna
servicekulturen och attityden till kunden bland annat i de namn som används om
kunderna samt hur personalen talar om dem. Dessa attityder och värderingar
märks ofta i mötet med kunden. Ur denna synvinkel anser vi att det är
nödvändigt att ledningen visar ett intresse för tjejkvällarna för att möjliggöra ett
förändrat synsätt på kvinnan som kund och hur hon behandlas när hon kommer
in i bilhallen.

Tjänstekvalitet
Vi anser att försäljarna genom att vara aktiva under tjejkvällarna ökar sin
möjlighet att förbättra kvaliteten på sin försäljningsteknik. Enligt
relationsmarknadsföringsteoretikerna är det hur kunden upplever kvaliteten som
är det viktiga, och kvaliteten är därmed en del av det sanningens ögonblick som
uppstår vid det första mötet mellan kund och försäljare. En god tjänstekvalitet
medför att kunden känner förtroende för försäljaren och förhoppningsvis
beslutar sig för ett första eller ett återkommande köp. Vi anser att försäljarens
förmåga att bistå med en god tjänstekvalitet kan förbättras genom att denne
genom samtal med kundrepresentanter fått en uppfattning om hur olika
kundgrupper kan vilja bli bemötta, t.ex. genom vilka typer av frågor de har.

I vissa fall är det till och med så att kundgruppen inte alltid ses som en reell
kundgrupp. Detta var fallet med kvinnor för ett antal år sedan, och är i vissa fall
fortfarande så enligt respondenterna. En ökad säkerhet hos försäljaren leder inte
bara till att denne har lättare att samtala med olika kundgrupper, det leder även
till ett bättre kroppsspråk, t.ex. mer ögonkontakt, i den framtida interaktionen
med kunden. Gummesson (1998) benämner detta att reducera det psykiska och
sociala avståndet. Genom att det under tjejkvällarna är en avslappnad miljö utan
köptvång är vi av åsikten att tjejkvällarna är ett utmärkt tillfälle för samtal
mellan kund och försäljare.

En stor fördel med en förbättrad tjänstekvalitet är, enligt bl.a. Blomqvist et al.
(1993), att företaget kommer in i en positiv cirkel med lägre kundomsättning,
högre trivsel bland personalen och en bättre lönsamhet. Om detta är fallet eller ej
kan vi inte uttala oss om, men vi vill sträcka oss så långt att vi påstår att en
tjejkväll är ett billigt medel för att skapa och stärka företagets kundrelationer,
och därmed lägga grunden för förbättrad tjänstekvalitet. Eftersom det i detta fall,
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enligt Grants (1991) och Hamels & Prahalads (1998) resonemang, är försäljarna
som är nyckelresursen är evenemangets framgång beroende av deras förmåga att
hantera denna typ av tillställning. Det är därför av största vikt att de har förstått
vad tjejkvällen har för syfte samt deras egen roll i det hela.

5.3 Tjejkvällar som ett forum för internmarknadsföring
I följande avsnitt kommer vi att analysera huruvida tjejkvällarna har fungerat
som ett internmarknadsföringsverktyg med syfte att förbättra den, enligt Olle
Olsson, bristande kunskapen om den kvinnliga kunden i dagens bilhandel.  Har
tjejkvällarna påverkat kunskapen och attityden hos de anställda i organisationen,
i linje med Stauss & Hoffmans (2000) definition av begreppet
internmarknadsföring?

5.3.1 Den interna marknadsföringens fyra huvuduppgifter
Vi börjar med att analysera huruvida evenemanget tjejkväll uppfyller ett
internmarknadsföringsverktygs huvuduppgifter, se Arnerup-Cooper &
Edvardsson (1998) (figur 3.6).

När det gäller uppgiften att skapa förståelse hos återförsäljarna för VPS:s
strategiska situation och utvecklingsriktning har vi sett att tjejkvällarna bidrar
med en sådan förståelse. De intervjuade har genomgående visat en tydlig
medvetenhet om vikten av att försäljarna lär sig att närma sig den målgrupp som
kvinnorna utgör, även om de inte anser att internutbildning är ett av VPS syften
med tjejkvällarna. Tjejkvällarna har, i de flesta fall, ansetts bidragit till säljarnas
utveckling. Att den personliga utvecklingen hos säljarna i hög grad är beroende
av den personliga motivationen är dock tydlig.  Det råder ingen tvekan om att
respondenterna ser kunskapen om den kvinnliga kunden som ett nödvändigt
utvecklingssteg för den konservativa bilhandeln. I takt med att samhället i övrigt
går mot en större jämlikhet, där kvinnorna i allt högre grad står för
finansieringen och även beslutsfattandet kring bilköp, anser respondenterna att
det vore en strategisk miss att inte tydligt rikta sig mot denna potentiella
målgrupp. Det är med denna bakgrund som vi, något förvånade, konstaterar att
deltagandet från försäljarnas sida är frivilligt. Risken torde vara överhängande
att de som kanske bäst behöver konfrontera och lära sig om den kvinnliga
målgruppen, istället drar sig undan och därmed inte får ta del av de kunskaper
som evenemanget förmedlar.

Vi ser även att tjejkvällarna har fyllt en viss uppgift när det gäller att utveckla
och hålla kvar ändringsbenägenheten i verksamhetsstrukturen. Evenemanget har
med jämna mellanrum återkommit till de intervjuade återförsäljarna, vilket
oftast setts som en positiv upplevelse. Med ett kontinuerligt evenemang av typen
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tjejkvällar så bibehålls det fokus som konstant måste ligga på
ändringsbenägenhet vad det gäller en ny kundbild. Vi har även upplevt att
evenemanget bidrar till att organisationen blir alltmer service- och
kvalitetsorienterad när det gäller att se kvinnan som presumtiv kund. Här anser
vi dock att ett arbete av liknande karaktär även skulle passa in för att utveckla de
delar av organisationen som möter kvinnan efter det att bilköpet är gjort, dvs.
verkstads- och reservdelspersonalen. På det viset skulle hela organisationen vara
införstådd i kvinnans betydelse som kund.

Vi har fått intrycket att återförsäljarna anser att tjejkvällarna har utvecklat
personalen på ett positivt sätt och att medvetenheten om den kvinnliga kunden
har ökat. Dock har vi ingen direkt uppfattning om evenemanget har fyllt en
uppgift att hålla kvar och dra till sig de ”rätta” medarbetarna. Vi anser däremot
att försäljare som motsäger bilden av kvinnan som presumtiv kund, och endast
ser kvinnan som ett bihang till en bilköpande man, inte blir långvarig i en
organisation som kontinuerligt utvecklas i jämställdhetens tecken.

Med ovanstående resonemang finner vi det fastställt att ett evenemang med
tjejkvällarnas utformning uppfyller de huvuduppgifter som, enligt Arnerup-
Cooper & Edvardsson (1998), kan krävas av ett internmarknadsföringsverktyg.

5.3.2 Interna informationskanaler
Det har genom vår analys av insamlad empiri blivit tydligt att Stauss &
Hoffmans (2000) resonemang, att de anställdas kunskap och attityd återspeglas i
deras beteende, väl stämmer in på försäljarnas agerande vid tjejkvällarna. Vi har
vid våra observationer upplevt hur vissa försäljare interagerar med de kvinnliga
besökarna på ett aktivt vis, samtidigt som andra säljare drar sig undan från
kvinnorna och hellre interagerar med de andra försäljarna. Vi anser att det
senare beteendet har sin grund i att dessa säljare upplever en osäkerhet i
situationen.  Detta bekräftas även av de genomförda intervjuerna med
representanter från återförsäljarna. I dessa intervjuer påpekas dock att dessa
beteenden inte har förändrats hos personalen trots att tjejkvällarna har upprepats.
Samma individer som drog sig undan vid den första tjejkvällen drar sig även
undan vid senare evenemang. Detta skulle kunna vara ett tecken på att syftet
med evenemanget inte nått fram till samtlig personal, dvs. bristande förståelse,
men en kanske troligare anledning kan vara att attityden gentemot dessa
evenemang är högst individuell. Vissa försäljare trivs i kvinnors sällskap
samtidigt som andra känner sig nervösa och osäkra. Vi anser att det är de osäkra
försäljarna som är behov av den ”push” som evenemanget kan fungera som.

En tydligare genomgång av evenemangets syfte innan tjejkvällen, och en
liknande genomgång efter tjejkvällen, där erfarenheter och åsikter utbytes, anser
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vi kunna leda till en ökad kunskap och förändrad attityd hos försäljarna. Detta
kan i sin tur leda till en minskad osäkerhet och ett bättre sanningens ögonblick.

I detta resonemang anser vi det återigen viktigt att nämna återförsäljarledningens
engagemang kring dessa evenemang. Genom observationer har vi sett att hos
återförsäljare där den högsta ledningen aktivt deltagit i evenemangets
genomförande har även motivationen och engagemanget hos försäljarna ökat.
Evenemanget bidrar i dessa fall till en samhörighetskänsla mellan ledningen och
den övriga personalen, och det utstrålar en bild att hela organisationen strävar
mot samma mål. Genom ledningens medverkan skapas även en större
trovärdighet för det kommunicerade budskapet hos den övriga personalen. Hos
återförsäljare där ledningen inte engagerat sig i evenemangets genomförande har
en missnöjd och frustrerad stämning spridit sig hos den personal som fått arbeta
övertid för att möjliggöra genomförandet av tjejkvällen, en situation som
Gilmore (2000) i avsnitt 3.3.5 beskriver som en interfunktionell konflikt.

I dessa två skilda situationer har vi sett att det skapas två olika attityder hos de
anställda. En attityd är positiv till genomförandet av evenemanget, samtidigt
som den andra är negativ. Vi anser därför, i enlighet med Stauss & Hoffmann
(2000), att stort ansvar ligger på företagsledningen när det gäller att skapa en
kund- och serviceorienterad attityd hos den övriga personalen. Det är viktigt att
servicetänkandet börjar hos ledningen för att kunna spridas till den övriga
personalen. Genom att personal från Volvo med specialkompetens är med och
håller föredrag vid evenemangen anser vi att trovärdigheten för Volvos budskap
om den betydelsefulla kvinnliga målgruppen kan öka hos samtliga aktörer vid
tjejkvällarna.

5.3.3 Interna kommunikationsflöden
Då vi tidigare fastslagit att tjejkvällarna kan fungera som ett
internmarknadsföringsverktyg går vi nu vidare till att studera vilken typ av
kommunikationsflöde som detta evenemang bäst är anpassat för. Vi antog i
referensramen (se 3.3.3) att ett evenemang, vars innehåll strikt styrdes av
företagsledningen, skulle kunna fungera som top-down kommunikation. Vidare
antog vi att evenemang som följdes av uppföljnings- och utvärderingsmöten
skulle kunna fungera som ett horisontellt kommunikationsflöde.

Efter analys av den insamlade empirin har vi funnit att tjejkvällarna i första hand
kan ses som ett internmarknadsföringsverktyg av top-down karaktär. Budskapet
och utformningen av evenemanget bestäms, i praktiken, centralt i samråd mellan
VPS och CW-säljsupport. Det färdiga konceptet, med dess innehåll, säljs sedan
in hos varje intresserad återförsäljare. Om inte återförsäljaren tycker om
upplägget finns det inget krav att denne ska köpa konceptet. Därigenom riskerar
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naturligtvis dessa återförsäljare att missa det budskap som VPS vill sända ut
genom evenemanget, vilket vi anser vara en mycket olycklig konsekvens.

Vi är av åsikten att ett horisontellt kommunikationsflöde är att föredra framför
en top-down kommunikation, då det förstnämnda möjliggör en utvecklande
tvåvägskommunikation. För att tjejkvällarna ska få karaktären av horisontellt
kommunikationsflöde krävs det att återförsäljarna ges en tydligare möjlighet till
feedback, såväl innan som efter evenemanget. Även om Christina Wedin menar
att återförsäljarna kontaktas per telefon efter en genomförd tjejkväll så anser vi
inte att detta motsvarar de krav som borde kunna ställas på en konstruktiv,
relevant och utvecklande feedback. Detta resonemang understryks av den stora
villighet att lämna idéer och vidareutvecklingsförslag angående tjejkvällarna,
som vi upplevde vid de olika intervjuerna hos återförsäljarna. Som även
nämndes i samband med analysen av evenemangets genomförandeprocess (se
4.1.2) upplevde vi sålunda att det fanns ett uppdämt behov hos återförsäljarna att
utveckla konceptet.

Orsaken till att det finns en avsaknad av kontinuerlig feedback kan naturligtvis
vara av rent praktisk natur, då det kan vara svårt att administrativt samordna
åsikter från skilda återförsäljare. En fortsatt efterfrågan kan ju i och för sig ses
som en positiv feedback som återspeglar att återförsäljarna är nöjda med
evenemanget.

Om inte det valda kommunikationsmediet (tjejkväll) erbjuder en feedbackkanal
där mottagaren (återförsäljaren) kan verifiera att denne har uppfattat budskapet
korrekt, och därmed skapar en tvåvägskommunikation, finns det en risk att
missuppfattningen aldrig kan utredas, vilket är en situation då ett feedbackgap
har uppstått (Stauss & Hoffman, 2000). Som även tidigare nämnts är vi av
åsikten att det är viktigt för evenemangets fortlevnad att en mer formell
utvärdering och analys av tjejkvällarna kommer till stånd. Vi anser att många av
de negativa åsikterna från återförsäljarna kan härledas till missuppfattningar.
Om inte dessa missuppfattningar får utrymme att värderas så kan de leda till
stora missuppfattningar som kan påverka framtida konflikter och även den
personliga motivationen hos personalen.

5.3.4 Den kontinuerliga marknadsföringsprocessen
I följande avsnitt analyserar vi huruvida evenemanget tjejkväll kan sägas
överrensstämma med den, av Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) beskrivna,
kontinuerliga marknadsföringsprocessen (se 3.3.4).

När det gäller det första steget, att tillsätta en projektgrupp på hög nivå, så kan vi
se att detta har skett från första stund. Projektgruppen tillsattes på begäran av



När tjejkvällen kom till byn.

84

VPS:s marknadschef Olle Olsson och har därför en förankring i det som kan
sägas utgöra den högsta ledningen inom VPS. I projektgruppen så anlitades även
den externa konsulten CW-säljsupport som därefter har varit en drivande kraft i
projektet. Christina Wedin har berättat att hon i detta skede genomförde någon
form av marknadsundersökning hos en skara av Volvos återförsäljare.
Undersökningen bekräftade Olle Olssons bild av återförsäljarnas bristande
kunskap om hur kvinnor bör behandlas inom bilhandeln.

Att definiera mål för den strategiska interna marknadsföringen på grundval av
den inhämtade informationen, utgör nästa steg i processen. Här är det tydligt att
Volvos mål har varit att sälja mer bilar, och insikten om att en så pass stor och
viktig kundgrupp som kvinnorna i många fall nonchalerades fick ledningen att
agera. Projektgruppen kom fram till att tjejkvällar skulle vara ett konstruktivt
medel att nå Volvos mål med ökad försäljning. Gruppen planerade att låta
återförsäljare umgås med den utvalda målgruppen och på så vis lära sig att
behandla kvinnorna som potentiella bilköpare. Denna planeringsfas utgör det
tredje steget i Arnerup-Cooper & Edvardssons (1998) marknadsföringsprocess.

Det näst sista steget i den kontinuerliga internmarknadsföringsprocessen är
genomförandet av marknadsföringsprogrammet och i detta skede utsågs CW-
säljsupport som ansvariga för detta steg. CW har alltsedan projektets start 1997,
varit ansvariga för tjejkvällarnas genomförande och här anser vi att VPS har
visat ett stort förtroende för konsultföretaget då detta steg, enligt teoretikerna,
ses som det känsligaste och viktigaste i processen. Vi är av åsikten att CW-
säljsupport i stort har motsvarat detta förtroende då responsen från
återförsäljarna övervägande varit av mycket positiv karaktär. Det är dock viktigt
att ta hänsyn till de negativa synpunkter som uppkommit angående bristfälliga
föredrag, dålig planering och bristfällig kommunikation, då genomförandet
återspeglar företagets ambition gentemot personalen.

Slutligen skall en kontinuerlig uppföljning av marknadsföringsverksamheten
borga för en internmarknadsföringsprocess som utvecklar sig i takt med den
övriga verksamheten. Det är i detta avseende som vi återigen måste rikta kritik
mot upplägget av Volvo Roadshows tjejkvällar. Här har vi sett en växande
frustration från flera av de återförsäljare som anlitat tjejkvällarna kontinuerligt.
En bristfällig uppföljning har gjort att ett visst missnöje har uppkommit. Risken
är överhängande att det går slentrian i konceptet och då förloras det engagemang
som är så viktigt för genomförandet av evenemanget. Genom en kontinuerlig
uppföljning av varje evenemang har VPS och CW en möjlighet att föregå risken
för en sådan negativ utveckling.

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) menar att marknadsföringsprocessen
kräver situationsanpassade, återkommande internmarknadsföringsaktiviteter.
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Här ser vi att tjejkvällarna är något bristfälliga i sin situationsanpassning då
konceptet i praktiken kan ses som centralt färdigkonstruerat och därmed,
indirekt, anses passa för samtliga återförsäljare. Inom detta område så har vi,
genom empiriinsamlingen, sett stora skillnader mellan olika återförsäljare. Vissa
har tyckt att konceptet är perfekt för deras situation, medan andra anser att
tjejkvällar är ett förlegat och omodernt koncept.

Genom att utformningen av evenemanget i praktiken sker centralt, och därmed
kan brista i sin situationsanpassning, finns det en risk för det som Stauss &
Hoffman (2000) beskriver som ett flexibilitetsgap (3.3.5). De genomförda
intervjuerna har visat att det finns en möjlighet att den kvinnliga målgruppens
preferenser skiljer sig åt beroende på vart i landet tjejkvällen genomförs, och det
är ingen orimlig tanke att den kvinnliga befolknings demografiska utseende
(utbildningsnivå, ålder m.m.) kan påverka denna grupps förväntningar och krav
på utformningen av en tjejkväll. Vi har upplevt att det ställs högre krav på
evenemanget ifrån kunderna i större städer, där utbudet av
marknadsföringsaktiviteter är stort, än vad det görs i mindre orter där det är
möjligt att tjejkvällen kan vara en av årets höjdpunkter, både för återförsäljaren
och besökaren.

Att arbeta närmare varje enskild återförsäljare i planeringsfasen av evenemanget
anser vi vara en åtgärd som minskar risken för detta flexibilitetsgap. Vi är dock
medvetna om att detta är en tids- och resursfråga.

5.3.5 Hinder mot internmarknadsföringen
Kommunikationsproblem existerar tydligt och en frustration har avspeglats vid
intervjuerna med återförsäljarnas representanter. Vi anser, efter analys av den
insamlade empirin, att detta problem existerar på flera nivåer, både mellan CW
(som i detta fall representerar VPS) och återförsäljaren, men även internt hos
återförsäljarna. Vi har upplevt att det interna kunskapsfokuset, som är ett av
Volvos syften med tjejkvällarna, minskar desto närmare våra diskussioner med
respondenterna närmar sig försäljarnas interaktion med den presumtiva kunden,
dvs. sanningens ögonblick. Fokuseringen på internmarknadsföringen minskar
således ju närmare försäljarnas vardagliga situation vi kommer.

Det beskrivs att säljarna är nöjda och känner motivation så länge evenemanget
leder till en ökad försäljning på kort sikt. Om detta kortsiktiga tänkande är
representativt för samtliga säljare kan vi inte säga, men om detta är fallet så har
delar av VPS:s målsättning fallit bort på vägen mellan planering och
genomförande. En tendens mot det som Stauss & Hoffmans (2000) beskriver
som ett precisionsgap kan sägas ha uppkommit (se 3.3.5).
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Vi har sett att tjejkvällarna är ett utmärkt internmarknadsföringsredskap när det
gäller att överbrygga det som Stauss & Hoffman (2000) beskriver som
förståelsegap. Traditionella internmarknadsföringskanaler såsom nyhetsbrev
eller cirkulationsbrev kräver mycket tid och koncentration från mottagaren
vilket, enligt Stauss & Hoffmann, begränsar lämpligheten för dessa kanaler när
det gäller att förmedla ett komplext budskap från företagsledningen. Här ser vi
dock att tjejkvällarna varit ett utmärkt medium för kommuniceringen av Volvos
önskan om ett förändrat bemötande av den kvinnliga målgruppen.  En stor
medvetenhet och förståelse har präglat respondenternas bild av behovet av en
aktivitet där den kvinnliga kundgruppen sätts i centrum.

Genom att evenemanget bjuder in den specifika målgruppen skapas en möjlighet
för den enskilde försäljaren att på ett praktiskt och konkret sätt utveckla sin bild
av kvinnor som presumtiva kunder. På detta vis förmedlas Volvos budskap på
ett klart och tydligt sätt och utrymmen för misstolkning av budskapet är
minimalt.

5.4 Slutsatser
Svaret på den i inledningen formulerade teoretiska problemställningen anser vi
efter det genomförda undersökningsarbetet kan besvaras med att det är fullt
möjligt att använda event marketing för intern- och
relationsmarknadsföringssyften vid samma tillfälle. Vad gäller den
företagsspecifika problemställningen har vi noterat att evenemanget uppfattas
som ett kompetensutvecklande och relationsskapande verktyg av återförsäljarna.
Det har dock framstått klart att evenemanget tjejkväll, i dagens utformning,
brister i flera aspekter. De problemområden som har varit genomgående, sett ur
de olika marknadsföringsperspektiven, är kommunikationen mellan CW och
återförsäljare samt uppföljningsarbetet.

Vi anser att relationsmarknadsföringsdimensionen av tjejkvällarna är den
dimension som samtliga respondenter fokuserar tydligast på. Vi upplever att
respondenterna ser en tydlig koppling mellan goda kundrelationer och ökad
försäljning. När det gäller internmarknadsföringsdimensionen, upplever inte
respondenterna detta lika tydligt som ett av Volvos syften, och det läggs inte lika
stor kraft på att försöka påverka den konservativa bilden av kvinnan som kund
som i viss mån lever kvar hos försäljarna.

Vi har noterat en viss skillnad hos de olika intressenterna VPS, CW-säljsupport
och återförsäljarna i synen på vilken fördelning som evenemanget har mellan det
externa- och interna marknadsföringsfokuset. Som vi berört tidigare i analysen
har fokuseringen på internmarknadsföringen avtagit hos
återförsäljarrespondenterna ju mer diskussionerna närmat sig försäljarnas
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interaktion med den presumtiva kunden, dvs. sanningens ögonblick. Dessa
skillnader tydliggör vi i nedanstående figur där den första boxen symboliserar
VPS:s och CW:s bild av evenemanget. Den andra boxen visar på återförsäljarnas
bild av samma evenemang.

Figur 5.1. Evenemangsboxen.

Vilken fördelning mellan fokus på relationsskapande eller internmarknadsföring
som är den optimala för varje evenemang anser vi vara situationsberoende. Hos
en återförsäljare som genomför en tjejkväll för första gången bör stort fokus
ligga på internmarknadsföringsdelen. Detta för att skapa en förståelse för
evenemangets syften och att på så vis borga för att personalen ska ha dessa i
åtanke vid genomförandet. I en situation där återförsäljaren har genomfört ett
flertal tjejkvällar och personalen därmed är införstådd i evenemangets syften,
anser vi det vara relevant att lägga större fokus på den relationsskapande delen
av evenemanget. Samtliga tjejkvällar bör följas upp av en utvärdering där
personalen ges en möjlighet att ge feedback på det evenemang som de varit med
att genomföra. På så vis kan tjejkvällarna och personalen fortsätta att utvecklas i
takt med samhället i övrigt.
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6 Fortsatta studier
Under uppsatsskrivningens gång har vi stött på intressanta och relevanta
frågeställningar som dock legat strax utanför den, för uppsatsen, satta
problemformuleringen och syftet. Vi vill i detta avsnitt redogöra för de
frågeställningar som vi anser kunna ligga till grund för fortsatta studier.

Vi är av åsikten att en studie som fokuserar på de könsroller som kan ligga till
grund för olika beteenden vid evenemang av typen tjejkvällar vore av stort
intresse. Är det så att alla kvinnor tycker att en tjejkväll ska innehålla
mannekänguppvisning, eller finns det kvinnor som känner sig alltför
kategoriserade av detta upplägg och sålunda undviker att deltaga vid sådana
evenemang. Hur ska Volvo då nå dessa kvinnor? Eftersom det, oss veterligen,
inte har genomförts någon undersökning om hur kvinnorna upplever tjejkvällen,
dvs. vilka aktiviteter som de finner intressanta anser vi att det bör genomföras en
undersökning av den kundupplevda kvaliteten under evenemanget. Detta för att
utveckla och öka kvaliteten på tjejkvällarna.

Den studie som vi genomfört har fokuserat på åsikterna ifrån Volvo och dess
återförsäljare, vilket lämnar ett frågetecken till vad kunderna, och icke kunderna,
egentligen anser om Volvo Roadshow och dess tjejkvällar. Finns det någon
skillnad mellan besökarnas respons på evenemanget när det genomförs på
landsbygden, jämfört med i storstan? Finns det skillnader i vad deltagarna
förväntar sig av en tjejkväll beroende av om de är storstads- eller
landsbygdsbor? En sådan undersökning skulle kunna ligga till grund för en
differentiering av tjejkvällarna och Roadshowen, vilket i förlängningen leder till
ökad nytta för de enskilda återförsäljarna.

Att granska upplägget och innehållet vid en tjejkväll, och sedan utreda hur detta
överrensstämmer med Volvos varumärke och marknadsföringsstrategi är också
ett område som vi anser kunna ligga till grund för fortsatta studier. Detta blir
särskilt relevant då ett konsultbolag ansvarar för genomförandet av
evenemanget.

Event marketing är snabbt växande område som ständigt utvecklas. Dock är
teoribildningen på detta område relativt knapphändig och fortsatt forskning
inom området skulle berika ämnet. Vi anser att Behrer & Larssons forskning
från 1998 är bra och grundlig och vi har under våra studier inte funnit data som
talar emot deras resultat. Vi är ändå av åsikten att vidare empiriska studier som
provar deras teorier är nödvändiga för att stärka eller förkasta teoriernas
trovärdighet. Även den slutsats som vi kommit fram till i denna uppsats, dvs. att
event marketing kan användas som ett intern- och
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externmarknadsföringsverktyg samtidigt, är något som bör prövas på andra
branscher. Detta för att ytterligare belägga dess generaliserbarhet och därmed
slutsatsens användbarhet.
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Källförteckning

Primärdata

Intervjuer:

010207 - Christina Wedin (VD CW) kl: 15.00-16.15
010222 - Olle Olsson (marknadschef VPS) kl: 15.00-17.10
010312 - Ragnar Ljungkvist (säljledare), Tage Rejmes Bil i Linköping. Kl:

12.00-12.50
010314 - Per Hägg (försäljningschef) & Catharina Matz (marknadsassistent),

Bilia Personbilar Stockholm (Haga Norra) kl: 11.30-12.25
010315 - Marie Donnersberg (marknadsassistent), Upplands Motor. Kl:

12.45-13.25
010315 - Per Rosén (VD), Upplands Motor. Kl: 14.00-14.45
010320 - Bengt Edman (företagsförsäljning), Bilia Personbilar Skaraborg

(Skövde). Kl: 10.30-11.05
010320 - Agneta Klavborn (projektledare VPS) & Christina Wedin. Kl:

10.30-12.05
010321 - Mia Flygring (marknadschef), Bilia Personbilar i

Göteborgsområdet (Sisjön). Kl: 18.30-19.15
010326 - Kjell Fors (marknadschef), Tage Rejmes Bil i Linköping. Kl:

08.00-08.40

Observationer:

010319 Lidköping, kl: 18.15-21.30
010320 Volvohallen (Torslanda) kl: 17.30-21.40
010419 Linköping, kl: 18.15-21.40
010425 Norrköping, kl: 18.15-21.30
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Bilaga 1

Intervjufrågor datum:                        tid:

1. Namn / position / arbetsuppgifter:

___________________________________________________________

2. Återförsäljare (företag):

___________________________________________________________

3. Vilken geografisk marknadstäckning har Er koncern?

___________________________________________________________

4. Hur länge har Ni arbetat inom Volvohandeln och vilka arbetsuppgifter har

Ni haft?

___________________________________________________________

Marknadsföring

5. Vad tycker Ni kännetecknar Volvos varumärke?

___________________________________________________________

6. Kan Ni beskriva Volvos marknadsföring över tiden, har den förändrats

och i så fall hur?

___________________________________________________________

7. Vilka kundsegment anser Ni att Volvo i första hand riktar sig mot?

___________________________________________________________

8. Upplever Ni att Volvos målgrupp har förändrats över tiden? Om ja, vad

beror detta på?

___________________________________________________________

9. Mannen har traditionellt haft en aktiv roll vid bilköp, hur ser Ni på

kvinnans roll vid bilköpet?

___________________________________________________________
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10. Hur upplever Ni manliga respektive kvinnliga önskemål vid ett bilköp,

skiljer de sig åt och i så fall hur?

___________________________________________________________

Tjejkvällar

11. Hur många tjejkvällar har ni genomfört och under vilken tidsperiod?

___________________________________________________________

12. Vad har Ni för syfte och målsättning med tjejkvällarna?

___________________________________________________________

13. Vad tror Ni är Volvos syfte med Volvo Roadshows tjejkvällar?

___________________________________________________________

14. Beskriv en tjejkväll, vilka deltar och är aktiva, vilken roll har försäljarna

vid dessa evenemang?

___________________________________________________________

15. Hur har försäljarna reagerat på konceptet med tjejkvällar? Har deras

uppfattning förändrats över tiden?

___________________________________________________________

16. Hur uppfattar Ni dessa evenemang, vad är positivt/negativt?

___________________________________________________________

17. Hur marknadsför ni en tjejkväll?

___________________________________________________________

18. Har Ni upplevt några långsiktiga effekter av tjejkvällarna

(kompetensutvecklande, förbättrade kundrelationer, bättre

kundkommunikation m.m.)?

___________________________________________________________

19. Har Ni upplevt några kortsiktiga effekter av tjejkvällarna (ökad

försäljning osv.)?

___________________________________________________________
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20. Ur vilka kundsegment sker inbjudningarna till tjejkvällarna, varför dessa

segment?

___________________________________________________________

21. Använder ni någon form av utvärdering/uppföljning efter tjejkvällarna?

___________________________________________________________

22. Kan Ni tänka Er att genomföra fler tjejkvällar i Volvo Roadshows regi?

___________________________________________________________

23. Har tjejkvällarna motsvarat Era förväntningar (varför/varför inte)?

___________________________________________________________

Övriga frågor

24. Upplever Ni att andelen kvinnliga besökare i bilhallen har ökat? Om ja,

vad tror Ni detta beror på?

_________________________________________________________

25. Tycker Ni att det finns en skillnad mellan hur manliga och kvinnliga

besökare bemöts i bilhallen (finns det någon policy, utbildas försäljare i

att bemöta kunden)?

___________________________________________________________

26. Hur upplever Ni stämningen på företaget (personalomsättning,

engagemang, språk, humor)?

___________________________________________________________

27. Hur självständiga marknadsföringsmässigt känner Ni er i förhållande till

Volvo?

___________________________________________________________

28. Finns det något övrigt som Ni skulle vilja tillägga angående Volvos

tjejkvällar?

___________________________________________________________
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Bilaga 2
Observationsschema
Företag : Datum: Tid:
Antal försäljare: Antal deltagande försäljare:
Antal övriga medverkande:
Antal deltagande kvinnor: Urvalssegment:

                   Säljare               Paus

Observationsvariabler

SPRÅK (verbalt)

• Inledande fraser

• Pedagogik vid
demo.
-vad poängteras/
ordval
-frågor

• Ordval (humor,
formellt)

• Typ av humor

• Övrigt

SPRÅK (kroppsligt)

• Närhet/avstånd

• Grupperingar

• Reaktioner

-skratt/fnitter

-suckar

-ögonkontakt

• Händer/armar  (i
kors, hängande, i
byxficka osv.)

• Ben/fötter

• Övrigt
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Förklaringar till observationsschemat

Tjejkvällen delades in i tre faser:1,2 och 3 för att kunna få en överblick över om
försäljarnas beteende förändrades under kvällen. I Lidköping, där det fanns tre
grupper av kvinnor, fick faserna representera dessa gruppbyten. I Göteborg, där
det var åtta olika grupper, valde vi att istället låta faserna representera olika
tidsintervall, där fas 1 började 17.30, fas 2 klockan 19.00 och fas 3 klockan
20.30. Detta system användes även i Linköping och i Norrköping.

Under observationerna sattes ett kryss samt en siffra som hänvisning i den
aktuella kolumnen, t.ex. x1. På ett separat blad skrevs en mer utförlig kommentar
efter den siffra som hänvisades till. Detta system fungerade bra då det tillät att vi
kunde skriva ner citat osv. utan att det tog upp plats på observationsschemat.
Antalet x blev störst i kolumnerna ”Inledande fraser”, ”Pedagogik vid demo.”,
”Typ av humor”, ”Närhet/avstånd” och ”Grupperingar”. Kolumnen ”Övrigt”
utnyttjades aldrig. Vi hade tyvärr svårt att tyda de resultat som vi avsåg få
genom att observera försäljarnas kroppsspråk i form av placering av armar och
ben/fötter, då väderförhållandena var sådana att vi inte kunde se om t.ex.
korsade armar betydde att försäljaren var osäker eller bara kall. Vid varje ny fas
togs ett nytt observationsschema.

Begreppsförklaringar

Med ”Inledande fraser” menas de fraser med vilka försäljarna närmar sig
kvinnorna.

”Pedagogik vi demo.” syftar på den demonstration av bilen som säljarna skulle
utföra innan kvinnorna började provköra. De fick alltså gå runt mellan bilarna på
eget initiativ. Här observerade vi vad som demonstrerades, vilka ord som
användes samt hur kvinnornas frågor besvarades.

”Ordval (humor/formellt)” refererar till hur försäljarna samtalar med kvinnorna,
medan ”Typ av humor” avser att visa på hur/om försäljarna skämtar med
kvinnorna samt hur de svarar på kvinnornas skämt.

I kolumnen ”Närhet/avstånd” registrerades hur nära försäljarna stod kvinnorna
under samtal och bildemonstrationer och ”Grupperingar” syftar på i vilken grad
försäljarna sökte sig till varandra.
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Bilaga 3

PROGRAM FÖR
TJEJKVÄLL I LIDKÖPING

19/3-2001

18.15 Samling med förfriskningar

18.30 Ingemar Larsson, Försäljningschef LidBil, hälsar
välkommen.

18.40 Volvo och Renault information.
Presentatörer: Anders Bromée och Peter Henriks.

19.20 Provkörning av Volvos och Renaults modellprogram.

20.00 Buffé

20.40 Kaffe med en chokladbit.
Modevisning

Välkomna till en trevlig kväll hos oss på LidBil.


