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 1 Inledning

I uppsatsens första kapitel kommer vi att introducera ämnesområdet event
marketing, samt presentera den problematik som vi skall utreda i
uppsatsen. Inledningsvis beskriver vi bakgrunden till ämnesområdet och
ger en kortfattad redogörelse för utvecklingen av EM. Därefter fördjupar vi
oss i problembakgrunden, för att i slutet av kapitlet presentera
problemformuleringar, uppsatsens syfte och avgränsningar.

 1.1 Bakgrund

”Event Marketing - 90-talets största marknadsföringstrend”

(Katarina Kempe, Mediaboken 1999/2000)

Event Marketing (EM) är ingen ny företeelse. I USA har sponsring och
användandet av events i marknadsföringssyfte förekommit under en längre
tid. Det har varit en naturlig del i promotionmixen och har gått under
namnet special events. (Wadendal, 1996) Sommar-OS i Los Angeles 1984
beskrivs dock av flera författare som startskottet för begreppet EM (Behrer
& Larsson, 1998, Catherwood & Van.Kirk, 1992). Det var första gången
som sponsorerna av ett event drog nytta av sin investering i större
utsträckning än en ”OS-logga” på sina produkter. Deltagandet i form
sponsring utnyttjades och integrerades med övrig marknadskommunikation
för att på så sätt öka värdet på investeringen (Catherwood & Van Kirk,
1992).

Sponsring uppfattades därefter inte enbart som välgörenhetsverksamhet
från företagens sida, utan erbjöd dem ett promotionverktyg med potential
att åstadkomma mer än exponering av ett varumärke. Det japanska
företaget Fuji Film bevisade även att sponsring inte enbart kunde användas
av väletablerade företag och/eller produkter. De lanserade sina produkter
på den amerikanska marknaden i samband med de olympiska spelen och
innan spelen var över hade de tagit marknadsandelar av Kodak, som vid
tillfället dominerade marknaden (Catherwood & Van Kirk, 1992).
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Sedan 1984 har begreppet EM använts för att beskriva
marknadsföringsinsatser där företag använder sig av evenemang som
promotionverktyg. En definition av begreppet som är vanligt
förekommande inom såväl forskning som bland yrkesverksamma inom
området är följande:

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

(Behrer & Larsson, 1998)

EM utvecklas i senare kapitel.

Då antalet varumärken har ökat och konkurrensen har hårdnat har även
behovet av promotion för att differentiera sig och nå tilltänkta målgrupper
ökat. Detta behov har medfört ökade satsningar på promotion från
företagens sida, vilket i kombination med ett ökat medieutbud och
människans begränsade förmåga att ta till sig information har skapat
behovet av nya promotionlösningar.(Behrer & Larsson, 1998, Grönqvist,
2000)

Enligt Rolf Jensen vid Institutet för framtidsstudier tyder flertalet
samhällstrender på ett ökat intresse för upplevelser och emotionella värden.
Livsstilsskapande produkter och tjänster eller företag som säljer en historia
i form av en produkt snarare än produkten i sig, är framtidens vinnare
(Jensen, 2000).

I dagsläget är EM en av de snabbast växande
marknadsföringsdisciplinerna. I USA är tillväxten exempelvis tre gånger så
snabb som annonsering och väntas i år (läs 1999) omsätta 145 miljarder
kronor. Det är 15 procent mer än 1997 och återspeglas även i att allt fler
företag anställer event managers och att utbildningar i ämnet erbjuds på
amerikanska universitet (www.medietorget.se). Vissa svenska skolor, som
exempelvis RMI Berghs, har också börjat ge utbildningar i ämnet
(www.rmi-berghs.se).

Även i Sverige är tillväxten stark och en egen branschorganisation,
Svenska Eventföreningen, bildades 1999. Under samma år ökade
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investeringarna i EM med 17,3% och EM utgjorde 1,4% av de totala
reklaminvesteringarna i Sverige (www.irm-media.se). Under år 2000 ökade
investeringarna med 34,4% och EM utgjorde 3,6% av de totala
reklaminvesteringarna (www.irm-media.se).

 1.2 Problemdiskussion

Fördelarna som kan förklara företagens ökade investeringar i EM handlar
huvudsakligen om dess förmåga att tränga igenom dagens mediabrus och
att fånga konsumenternas uppmärksamhet ( Behrer & Larsson, 1998,
Grönqvist, 2000, Kumlin & Petersson, 1998, m.fl.). Events kan vara små
och billiga arrangemang i form av golftävlingar för inbjudna kunder eller
jättelika s.k. mega-evenemang som OS eller Volvo Ocean Sea Race.
Oavsett storlek erbjuder ett framgångsrikt event exklusiv tillgång till
målgruppen under en begränsad tidsperiod (Behrer & Larsson, 1998).

EM framställs ofta som väldigt positivt i den litteratur som behandlar
ämnet och tyngdpunkten i såväl flera studier(Kangas & Uller, 1999,
Kumlin & Petersson, 1998) som nyhetsartiklar om företeelsen ligger på
fördelarna, i förhållande till traditionella promotionverktyg. Dessutom
tyder tillväxten av EM´s andel i de totala reklaminvesteringarna på
företagens tilltro till EM som promotionverktyg (se ovan).

De flesta studier inom området försöker på olika sätt fånga, beskriva och
förklara fenomenet EM(Behrer & Larsson, 1998, Grönqvist, 2000, Kangas
& Uller, 1999, Kumlin & Petersson, 1998). Det är en liten andel av
publicerat material på området som fokuserar på problemen, även om de
ofta presenteras kortfattat.

Ett problem som ofta beskrivs i artiklar och studier av EM är möjligheterna
att utvärdera och mäta effekterna av EM. Enligt Stefan Lundell på
affärstidningen Vision, har utvecklandet av generella utvärderingsmetoder
länge stått högt upp på agendan inom både event- och sponsringsbranschen.
Avsaknaden av enhetliga mått har hämmat branschens tillväxt på
marknaden enligt en enkätundersökning som Vision har genomfört.

Kangas och Uller (1999) har uppmärksammat svårigheterna med att koppla
försäljningssiffror till ett specifikt event och efterfrågar därför vidare
studier av EM-effekter och möjligheterna att utvärdera dessa. Svårigheterna
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att koppla försäljningssiffror till en specifik marknadsföringsinsats är dock
inget som enbart gäller för EM, utan är något som även kan vara
problematiskt inom annan marknadsföring.(Bonoma & Clark, 1988)

Ovanstående bidrag handlar dock om att identifiera och göra läsaren
uppmärksam på dessa utvärderingsproblem som en av nackdelarna med
EM, snarare än en djupare analys av dessa problem.

Den övertygelse och tilltro till EM´s fördelar som genomsyrar
ämnesområdet kan verka motsägelsefull då flera författare framhåller
problem att mäta effekter och bristen på utvärderingsmetoder som en av de
främsta nackdelarna. Det är därför av intresse för såväl köpare som
producenter av EM att öka förståelsen för utvärdering av EM och dess
effekter. En ökad förståelse skulle öka aktörernas möjligheter att bedöma
en EM-investerings effektivitet samt om det var ”värt” pengarna.
Ovanstående bakgrund och problemdiskussion leder oss till uppsatsens
syfte, vilket presenteras i följande stycke.

 1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att ge läsaren en ökad förståelse för hur event
marketing kan utvärderas, samt att denna förståelse praktiskt skall kunna
underlätta utvärderingen av EM. För att läsaren skall kunna tillgodogöra sig
materialet är det lämpligt med vissa grundläggande kunskaper inom ämnet
marknadsföring.

För att uppnå vårat syfte har vi för avsikt att besvara följande
problemställningar:
• Hur motiverar företag det ökade användandet av event marketing?
• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid en utvärdering av event

marketing?
• Vilka eventuella problem föreligger vid utvärdering av event

marketing?
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 1.4 Avgränsningar

Vi har valt att endast inrikta undersökningen mot extern event marketing i
form av s.k. B2C (business to consumer) och B2B (business to business)
events. Därmed har vi gjort följande avgränsningar:

Vi behandlar inte event marketing som syftar till att marknadsföra en
geografisk plats eller ort, därför att motiven till detta vanligen är av
nationalekonomisk karaktär. Vi har även valt att inte behandla s.k. interna
events, vilka syftar till att motivera och skapa en god stämning hos
personalen. Eftersom syftet med dessa typer av event marketing är
annorlunda blir även de kriterier som bör ingå i en utvärdering annorlunda i
förhållande till övrig event marketing.

Det är inte heller vår avsikt att försöka i detalj kartlägga samtliga metoder
och tillvägagångssätt för utvärderingen av event marketing. Vi syftar med
andra ord i denna rapport inte till att skapa för detaljerade förslag på
utvärderingen, som t ex hur mätningar av antal deltagare på ett evenemang
eller hur en attitydundersökning skall utföras.
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 2 Metod

Detta kapitel kommer att redogöra för det vetenskapliga synsätt och den
verklighetsuppfattning som legat till grund för vår studies utformning.
Därefter kommer vi att beskriva den valda typen av studie och
tillvägagångssätt, samt avslutningsvis kritiskt granska den valda metoden.

 2.1 Vetenskapligt synsätt

Som individer skapar vi oss en uppfattning om vetenskap, verklighet och
hur de skall sökas. Därmed borde åsikter om vad som är vetenskap variera
personer emellan. Som utredare med ansatsen att genomföra en
vetenskaplig undersökning bör man därför klargöra vad man anser vara
vetenskapligt.

Vad är vetenskap? Ordet vetenskap är i sig så pass laddat att det förser en
viss kunskap med en högre trovärdighet just för att det kallas vetenskap. Ett
bra exempel är skillnaden mellan den större tilltro vi sätter till vår
västerländska medicin och det vi kallar naturmediciner. En stor del av
denna tilltro beror troligtvis på det sätt kunskaperna har genererats. Den
västerländska medicinen bygger på forskning vars metodologiska
utformning ligger i linje med den västerländska vetenskapliga traditionen.
Utformandet av själva undersökningen är därmed av stor betydelse för
resultatens trovärdighet.

Enligt Lundahl och Skärvad(1992) måste vi sträva efter att tillfredställa två
grundläggande kriterier för att kunna hävda att en vetenskaplig
undersökning har genomförts, nämligen:
• den skall vara inriktad på att ge teoretiska bidrag.
• den skall vara upplagd och genomförd med vetenskapliga metoder.
Dock anser vi att kunskapsutveckling i många fall genereras på andra vis
än genom vetenskapliga undersökningar. Inom marknadsföringens område
uppstår nya metoder och kunskaper oftast inom branschen utan syfte att ge
några teoretiska, utan snarare rent praktiska bidrag. Först därefter blir dessa
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kunskaper nedtecknade genom forskning och vetenskapliga
undersökningar.

De olika former av vetenskaper som existerar i samhället (exempelvis fysik
och beteendevetenskap) bör särskiljas. Enligt Mårtensson och
Nilstun(1988) är en vanlig utgångspunkt för detta motsättningen mellan det
praktiska och teoretiska. Så kallad grundforskning bedrivs utan någon
bestämd tillämpning i sikte och utan tankar på praktisk nytta. Tillämpad
forskning sker med en bestämd tillämpning i sikte vilket vi anser vara fallet
i vår studie, då syftet med denna delvis består av att den skall kunna
praktiskt underlätta utvärdering av event marketing.

Vetenskapsteorin som har sitt ursprung i filosofin kan delas upp i två
nivåer, bestående av dess inre och yttre frågor. De inre frågorna hos
vetenskapsteorin inkluderar en definition av vad vetenskap och sanning
är.(Mårtensson & Nilstun, 1988) Frågan är om det finns en sanning eller
om sanning är ett relativt begrepp? Det finns en paradox som säger att
vetenskapen hela tiden söker sanningen, samtidigt som vetenskapen hela
tiden går framåt. Därmed ifrågasätts enligt Mårtensson och Nilstun(1988)
huruvida det finns en absolut sanning. Inom beteendevetenskaper som
marknadsföring anser vi detta bli extra tydligt, då en universallag som skall
gälla både det förflutna, det nutida och det framtida skall baseras på
individers beteenden. Individers beteenden går ju inte att med säkerhet
förutsäga. Därmed anser vi att marknadsföring inte är en vetenskap
bestående av absoluta sanningar, utan snarare av teorier som förändras eller
kompletteras med ytterligare teorier.

Det finns enligt Thurén (1993) i grunden två olika förhållningssätt till en
vetenskaps förändring och/eller beständighet. Dogmatikern anser att
generella lagbundenheter existerar, det finns ett enda rätta, oavsett vilket
vetenskapligt område som behandlas. I motsats till dogmatikern anser
relativisten att det inte finns några sådana absoluta sanningar. Vad som är
sant i en situation är beroende av situationen. Detta gör att olika teorier inte
är olika sanna utan endast relativa. Vi anser oss själva vara mer åt det
relativistiska hållet i den bemärkelsen att de resultat som vi genererar syftar
inte till att skapa några absoluta sanningar liknande fysikens lagar,
exempelvis centrifugalkraften. Vi har dock för avsikt att analysen skall
kunna fungera som vägledning för företag som använder event marketing.
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 2.2 Verklighetssyn

Vetenskapsteorins yttre frågor behandlar synen på samhället och
omvärlden. Vad anser vi vara, inte vara, verklighet? Verkligheten kan antas
vara antingen objektiv , det vill säga den verklighet vi lever i, eller
subjektiv eller någonstans däremellan. Med en objektiv verklighet menas
att individerna existerar i en oberoende miljö eller omvärld och kan endast
anpassa sig till eller kontrolleras av denna miljö. I en subjektiv
verklighetsuppfattning tolkas verkligheten av individen och forskarens
uppgift blir därmed att förstå den process som gör att människan
konkretiserar sitt förhållande till sin omgivning. (Mårtensson och Nilsstun,
1988)

Att samhället till viss del är en produkt av dess individer är nog de flesta
överens om, då inget samhälle skulle existera utan individer. Verkligheten
kan därför ses som socialt konstruerad, vilket stämmer bra överens med
vårat synsätt. Hur sambandet mellan individ och samhälle ser ut finns det
dock olika teorier om. Exempelvis Giddens(Layder, 2000) hävdar att det
ligger i den mänskliga naturen att påverkas av, samt att försöka påverka sin
omvärld. Vidare poängterar han att i samhällsteorierna kommer individerna
inte att förbli opåverkade av sina känslor och motivationskällor likt
naturvetenskapens atomer.

Vi inser att inte heller vi som forskare förblir helt neutrala i förhållande till
undersökningsproblemet, utan påverkas under processens gång av
värderingar och erfarenheter. Detta kan liknas vid Kuhns antagande om att
det centrala begreppet inom vetenskapsteori är det så kallade
paradigmet.(Gilje & Grimen, 1992) Paradigmet definieras som ett allmänt
erkänt vetenskapligt ramverk som under en tid ger en grupp forskare klart
definierade problem och legitima lösningar. Paradigmet kan därmed
komma att begränsa forskarnas objektivitet då den skapar en viss ram för
vetenskapen.
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 2.3 Vetenskaplig metod

För att en undersökning skall generera kunskap på vetenskaplig grund
ställs, enligt citat ovan, vissa krav på hur kunskapen inhämtas.
Ursprungligen fanns två huvudsakliga perspektiv på hur sanning kunde
uppnås. Det första var genom logiskt tänkande, rationalismen, som bland
andra förespråkades av Einstein. Det andra var genom observationer,
empirismen. I denna fråga ställer sig många forskare någonstans
mittemellan, och så även vi då vi anser att kunskaper inom marknadsföring
kan antas vara i behov av såväl empiriska studier som logiska resonomang.
Vår undersökning bygger inte enbart på observationer och empirisk
forskning utan innefattar även analys av denna empiri.

Rationalisternas metodiska ideal är deduktiva härledningar, d.v.s. att utifrån
teori härleda hypoteser och pröva dessa empiriskt med vetenskapliga
metoder. Empiristernas metod är induktion, vilken kännetecknas av att
utifrån erfarenheten kunna göra generaliseringar. Rationalism och
empirism är inte absolut uteslutande. Ofta kan de båda kombineras genom
att lägga vikten på den ena eller den andra.(Mårtensson & Nilstun, 1988)
Abduktion är en metod som kan beskrivas som ett mellanting av induktion
och deduktion.(Andersen, 1994) Liksom induktion utgår abduktion från
empirin, men däremot avvisar inte abduktion de teoretiska
föreställningarna. Den empiriska analysen kombineras med studier av
tidigare teorier, istället för att mekaniskt applicera teori och hypoteser på
enskilda fall. Abduktion är den metod som oftast används vid
fallstudieliknande undersökningar.

Vår undersökning avser att utifrån litteratur inom event marketing, samt
teorier om mätning och utvärdering av marknadsföringsinsatser, ge läsaren
en förståelse för ämnesområdet och mätproblematiken. Det empiriska
material vi samlar skall sedan komplettera de teoretiska bidragen och en
vidareutveckling av detta resulterar i vårt teoretiska bidrag. Vi anser därför
att vår undersökning präglas av en abduktiv metod.

Vid val av metod bör forskaren betänka vilken typ av vetenskap som
eftersträvas. En forskare med en positivistisk vetenskapssyn anser att
subjektiva faktorer som värderingar, känslor och motiv utgör hinder för
vetenskapen enligt Mårtenson och Nilstun(1988). Man använder sig oftast
av kvantitativa metoder och försöker undvika mjukdata. Eftersom vår
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undersökning till stor del kommer att baseras på subjektiva data i form av
värderingar och tolkningar hos våra respondenter, ligger vår metodologiska
inriktning mer i linje med den icke positivistiska. Inom hermeneutiken är
förståelsen det centrala och utgångspunkten är att allting tolkas.(Mårtenson
& Nilstun, 1988) Vår utgångspunkt för denna uppsats är att vi som
undersökare kommer att tolka den information som intervjuerna med våra
fallföretag genererar. Tolkningen sker utifrån de erfarenheter och den
kunskap vi besitter vid undersökningens början, samt den kunskap som
inhämtats under den genomförda undersökningen, i form av
litteraturstudier och intervjuer.

 2.4 Undersökningsansats

Enligt Lekwall & Wahlbin(1993) bör man utgå från att bestämma den
grundläggande tekniska utformningen av sin undersökning utifrån vilket
huvudintresse man har i sitt analys- och tolkningsarbete. Detta
huvudintresse kan i princip vara av tre slag, nämligen:
• att gå på djupet i enskilda fall - fallstudie
• att jämföra olika förhållanden på bredden vid en viss tidpunkt –

tvärsnittstudie
• att studera utveckling över tiden – tidsseriestudie

 2.4.1 Val av studie

Skillnaden mellan fall- och tvärsnittsansats står att finna i vilka resultat som
eftersträvas och det sätt insamlad data analyseras.(Lekwall & Wahlbin,
1993)  Tvärsnittsstudien syftar till att finna samband mellan variabler, vilka
fastställs genom statistisk bearbetning av det insamlade materialet.
Fallstudier syftar istället ofta till att generera hypoteser genom tolkningar
av, och resonemang kring, den studerade företeelsen.

Vi har använt oss av fallstudiemetod som dock har vissa drag av en
tvärsnittsstudie då vi har valt att undersöka flera fallföretag. Denna typ av
flerfallsstudie ger oss möjligheten att göra jämförelser mellan företagen och
därmed kan tendenser utläsas. På detta sätt ökar möjligheterna att generera
hypoteser som inte endast gäller under ett företags specifika förhållanden.
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Ytterligare en anledning till att vi valt fallstudiemetoden är att den är
lämplig för explorativa undersökningar där man inte, i förväg, med
säkerhet kan precisera vilka faktorer som kommer att bli mest intressanta
att undersöka (Eisenhardt, 1989). Dessutom ger fallstudier möjlighet till
mer djupgående analyser av en företeelse.

 2.4.2 Kvalitativ kontra kvantitativ information

Den kunskap en forskare söker kan vara av två olika karaktärer. Antingen
syftar den till att mäta, beskriva och förklara fenomen i vår omvärld, eller
så syftar den till att tyda och förstå olika fenomen. Kunskap som skall
beskriva och förklara ett fenomen söks med hjälp av en kvantitativ metod,
vanligtvis genom statistisk bearbetning och analys utifrån
problemställningarna. Den kvalitativa metoden är ämnad att skapa
förståelse för olika fenomen genom verbala beskrivningar av värderingar,
attityder och föreställningar, så kallad mjukdata (Lundahl & Skärvad,
1992).  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med vissa
kvantitativa inslag, det kvantitativa inslaget består av att vi istället för ett
fallföretag valt att undersöka åtta stycken. Syftet med detta val är att skapa
ett bredare spektrum av infallsvinklar till empirin, men vi har inte för avsikt
att utföra någon statistisk analys.

 2.5 Tillvägagångssätt

Under denna rubrik beskriver vi det praktiska tillvägagångssättet för
undersökningen i form av urvalsförfarande och datainsamlingsmetod.

 2.5.1 Urvalsförfarande

Vi har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval som kallas kvoturval. Detta
innebär att populationen delas in i flera grupper och att representanter ur
dessa grupper sedan väljs ut på ett icke slumpmässigt sätt.(Lundahl och
Skärvad, 1992) Urvalet har gjorts med avsikt att få en  stor spridning för att
kunna inhämta en bred empiri med flera olika infallsvinklar.
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Utgångspunkten för urvalet var att alla respondenter hade en klar koppling
till event marketing både vad det gällde företagets verksamhet och
respondentens ansvarsområde inom företaget. Vi har valt ut åtta företag,
varav fyra befinner sig på producentsidan och fyra på köparsidan av event
marketing. På köparsidan har vi valt undersökningsobjekt med olika
inriktning för deras event marketingsatsningar. Två av företagen riktar sig
till konsumentmarknaden (B2C) ,Spendrups Bryggeri och Myrorna, och två
företag riktar sig mot företagsmarknaden (B2B) ,Telia International Carrier
och Dell Computer. Vi har dessutom valt ut företag som använder sig av
olika typer av event marketing. Denna kategorisering av EM presenteras i
referensramen.

På producentsidan har vi valt företag med olika storlek och olika fokus.
Två av företagen är EM-byråer, varav ett av företagen är dotterbolag inom
en större reklamkoncern (Leo Burnett Special Events) och ett är en
medelstor, oberoende byrå (ProjektStrategi Event Marketing). De övriga
två företagen är en mindre PR-konsultbyrå (Disco STHLM) och en
strategikonsultbyrå med inriktning mot sponsring och event marketing
(Tango Sponsring & Event).

 2.5.2 Datainsamlingsmetod

Empirin har samlats in genom så kallade semistrukturerade intervjuer, där
en intervjuguide utgör underlag för intervjun utan att varken följden på
frågorna eller innehållet begränsas av intervjuguiden (Lundahl och
Skärvad, 1992). Syftet med vår intervjuguide var att vi skulle kunna
kontrollera att alla undersökningens intresseområden behandlades under
intervjun. Dessutom ger semistrukturerade intervjuer möjlighet att ställa
följdfrågor och förtydliga frågeställningar, vilket reducerar risken för
feltolkningar av såväl frågeställningar som svar. Detta tillvägagångssätt gav
oss även möjligheten att under studiens gång kunna anpassa
undersökningen till den nya kunskap som varje intervju genererade.
Intervjuerna spelades in för att säkerställa att ingen information skulle gå
förlorad.

För att försäkra oss om att respondenterna i så hög grad som möjligt skulle
uppfatta frågeställningarna på ett korrekt sätt beskrevs syftet med
undersökningen före intervjun och en intervjuguide mailades i förväg till
varje respondent.
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 2.6 Kritiskt förhållningssätt

Vid själva utförandet eller i samband med konstruktionen av en studie kan
det uppstå fel. Dessa fel påverkar undersökningens användbarhet såväl som
trovärdighet. De två olika dimensionerna av undersökningen som påverkas
vid dessa problem är validitet och reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 1993).

 2.6.1 Validitet

Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel
(Lundahl & Skärvad, 1992). Enligt Kvale (1996) hänför sig validitet, i
kvalitativa studier, till huruvida en intervjuundersökning undersöker det
den avsedd att undersöka.

Problemet med validitet är att det många gånger är omöjligt att säkert
avgöra om en metod har hög validitet eller ej. Därför får mer eller mindre
subjektiva metoder användas vid bedömningen av undersökningens
validitet. (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Inre validitet föreligger enligt Lundahl och Skärvad (1992) när själva
mätinstrumentet t ex frågeformuläret i en enkät, eller som i vårt fall i vårt
fall till intervjuerna, mäter vad de avser att mäta. I de flesta undersökningar
är det av intresse att avgöra graden av inre validitet och att vara medveten
om i vilken grad mätinstrumenten mäter för mycket, för lite eller fel saker.
(Lundahl & Skärvad, 1992)

I vårat fall anser vi att det vid semistrukturerade intervjuer, där frågorna var
skapade för att ge respondenten ett visst spontant utrymme, alltid finns en
risk att mätinstrumentet på vissa områden mäter mer än vad som var
tanken.

Yttre validitet handlar om att svar på frågor inte alltid är valida på grund av
att folk ljuger, minns fel och vet inte alltid vad de tänker göra Lundahl &
Skärvad, 1992).
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Intressant för vår undersökning är framförallt om respondenterna har tolkat
frågorna på samma sätt som vi har haft för avsikt vid formuleringen. För att
underlätta deras förståelse skickade vi ut en intervjuguide till de intervjuade
en vecka i förväg då vi ansåg att tid för att fundera genom frågorna, samt
möjligheter för respondenterna att förbereda sig, skulle minska risken för
missförstånd.

 2.6.2 Reliabilitet

Undersökningens förmåga att stå emot slumpmässigt inflytande och
därmed ge konstanta och trovärdiga resultat kallas reliabilitet. Hög
reliabilitet karaktäriseras av att samma resultat kan uppnås om
undersökningen genomförs en gång till (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Eftersom att frågorna i en semistrukturerad intervju inte är förutbestämda
utan istället utgår från en intervjuguide kan undersökningens repeterbarhet
ifrågasättas, och därmed påverkas reliabiliteten negativt. Fasta
svarsalternativ ger sannolikt en högre reliabilitet, men hade i vårat fall
kraftigt försämrat validiteten. Användandet av semistrukturerade intervjuer
kan ses som en gyllene medelväg där reliabiliteten ändå är högre än i en
helt öppen intervju.

Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale (1996) inte alltid
tillförlitlig utan bygger på ledande frågor. Han hävdar dock att ledande
frågor inte bara kan ge snedvridna svar utan även kan användas i
professionella intervjuer. Genom att ställa ledande frågor kan reliabiliteten
i respondentens svar kontrolleras. Det avgörande för intervjufrågor är inte
om de leds eller inte utan snarare vart frågorna faktiskt leder (Kvale, 1996).

Tillfälligheter skulle kunna påverka de resultat som intervjuerna ger.
Exempelvis kan man tänka sig att en stressad respondent svarar mer
kortfattat än en som har gott om tid, och stress skulle med stor sannolikhet
även kunna skapa missförstånd. Vi har dock inte lagt märke till några
tillfälligheter som skulle påverkat någon av respondenterna märkbart.

Ytterligare en anledning till att reliabiliteten kan vara låg är
urvalsförfarandet. Då urvalet är en form av bedömningsurval där ett fåtal
företag studeras, uppstår risken att resultaten är slumpmässiga. De företag
vi har intervjuat kan ha en annorlunda syn på event marketing och
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utvärderingar, i förhållande till populationen i övrigt. Vi har försökt att
välja företag som vi anser vara representativa och samtidigt valt ut dem för
att få god täckning. Vi har därför försökt att ta hänsyn till antal
respondenter och företagens koppling till ämnesområdet.
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 3 Event Marketing

Vi har valt att dela upp vår referensram i två kapitel. Den första delen syftar
till att beskriva fenomenet EM.

 3.1 Definition av begreppet

För att beskriva fenomenet har vi försökt placera in event marketing i
förhållande till övrig marknadsföringsteori samt närmare beskriva event
marketing utifrån de material som kunnat inhämtas från tidigare
undersökningar. Flera författare har försökt att definiera begreppet EM och
nedan följer några exempel på definitioner:

"Event marketing is dealing with the effective use of a sponsored unique
event(s) in order to strengthen corporate and market communication,
image and competitive position"

(Kronwall & Törnroos, 1998)

Kangas och Ullers (1999) följande definition av begreppet är mer
omfattande och ger en tydligare bild av de egenskaper som är specifika för
EM:

"Event marketing är en marknadsföringsmetod som kan använda sig av
flera olika medier och verktyg. Bakom engagemanget ska ett kommersiellt
marknadsföringsmotiv finnas. Event marketing inkluderar interaktion
mellan kund och företagsrepresentanter eller interaktion mellan
medarbetare. Event marketing sker via engagemang i ett skapat eller ett
existerande event, som ska vara rums- och tidsbegränsat."

(Kangas & Uller, 1999)

Definitionen nedan presenterades redan i inledningen av uppsatsen och har
använts i flera tidigare studier av EM (Broberg et al, 2000, Grönqvist,
2000, Kangas & Uller, 1999, Kumlin & Petersson, 1998), såväl som av
yrkesverksamma inom området (www.sponsringsforeningen.com). Vi har
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valt att utgå från denna definition, då vi anser att den stämmer väl överens
med vår egen syn på EM och att den kan beskrivas som vedertagen inom
svensk EM.

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

(Behrer & Larsson, 1998)

Av dessa definitioner framgår att EM är ett sätt att påverka och
kommunicera med målgruppen. I den sista definitionen presenteras även
vad som av flera författare(Behrer & Larsson, 1998, Broberg, Dahl &
Olander, 2000 m.fl.)beskrivs som nyckelbegrepp eller centrala delar av
evenemanget och därmed även utgångspunkten för eventmarketing; mötet,
budskapet och upplevelsen. Dessa delar i kombination med
avgränsningarna i tid och rum skapar de egenskaper som är specifika för
evenemanget, vilket kan liknas vid ett koncentrat av en utdragen social
process.

Följande modell beskriver evenemangets påverkan på individen i
jämförelse med företagets övriga påverkan på individen:

FIGUR 1: EVENEMANGET SOM ETT KONCENTRAT AV VERKLIGHETENS SOCIALA PROCESS
Källa: Behrer & Larsson 1998, s. 141
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utgå från promotionmixen, vilken utgör ett av marknadsmixens fyra p'n;
Produkt, Pris, Plats och Promotion (Kotler, 1999).

 3.2 Promotionmixen

Promotionmixen är sammansättningen av de olika verktyg som ett företag
använder i sin kommunikation. Ett företag har, enligt Kotler (1999), fyra
huvudsakliga möjligheter till påverkan; annonsering, personlig försäljning,
sales promotion och public relations(PR).

Annonsering - är en form av påverkan som grundar sig på en icke
personlig kommunikation till målgruppen. Annonsering är betald av
avsändaren och har potential att nå stora grupper samtidigt. Annonsering
har dock en begränsad förmåga att snabbt skapa förändringar i
målgruppens beteende. Eftersom kontakten mellan avsändaren och
målgruppen är indirekt tar det längre tid att kommunicera information,
förändra attityder och därmed även att bygga upp ett förtroende mellan
företag och målgrupp (Kotler, 1999).

Personlig försäljning - är ett effektivt verktyg i de steg av
påverkansprocessen som innefattar att bygga upp preferenser, övertygelser
samt påverka målgruppens handlingar. Till skillnad från reklam skapar
personlig försäljning en personlig interaktion mellan två eller flera personer
som därmed kan uttrycka sina egna och observera motpartens behov eller
önskemål (Kotler, 1999).

Sales promotion - består av ett antal olika säljfrämjande åtgärder som
erbjuds under en begränsad tid. Syftet är att omgående skapa en ökad
försäljning. Företaget försöker skapa incitament hos målgruppen att köpa
just nu med hjälp av exempelvis rabatter, kuponger och tävlingar (Kotler,
1999).

PR - Public Relations, är ett samlingsnamn för ett antal kommunikativa
aktiviteter som syftar till att skapa goodwill och förbättra företagets image
genom medier som marknadsföraren inte direkt har betalat för. En fördel
med PR är att den ofta upplevs som mer trovärdig av budskapets mottagare
än vad företagets annonsering gör (Kotler, 1999).
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 3.2.1 Event marketing i relation till andra promotionverktyg

Ett sätt att beskriva hur EM förhåller sig till övriga delar av
promotionmixen är att se till mål och medel hos respektive verktyg för
marknadskommunikation i promotionmixen, för att sedan jämföra dessa
med event marketing (Behrer & Larsson, 1998). I modellen placeras
promotionmixens delar in utifrån två dimensioner som syftar till att
beskriva dess mål och medel, stimulera försäljning – bygga image
respektive information – interaktion.

FIGUR 2: EVENT-MARKETING I PROMOTION-MIXEN
Källa: Egen bearbetning av Behrer & Larsson 1998, s.153

Den streckade ovalen i modellen symboliserar event marketing. Ett event
kan utformas med olika motiv och med olika metoder, ovalen är därmed
inte den exakta placeringen för samtliga events, utan en ram innanför
vilken olika former av event marketing tar form. Placeringen av den
streckade ovalen, till höger i modellen, antyder att event marketing oftast
inriktar sig mot imageskapande, men kan egentligen placera sig var som
helst inom det streckade området. (Behrer & Larsson, 1998)

I modellen syftar måldimensionen till omedelbara eller mer kortsiktiga
resultat eftersom både försäljning och imageskapande kan sägas syfta till
samma övergipande mål. Även imageskapande kan hävdas vara ett
långsiktigt sätt att i slutändan generera ökad försäljning. I ett längre
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marknadsföringsaktiviteter kunna formuleras; att bidra till företagets
lönsamhet (Kangas & Uller, 1999).

Enligt Behrer & Larsson (1998) kan EM-aktiviteter rymmas i flera av de
dimensioner som skiljer promotionmixens verktyg.

”Event-marketing kan liknas vid en amöba, som tar sig utryck i och
integrerar flera olika delar av promotionmixen kring ett evenemang.”

( Behrer & Larsson, 1998)

Detta citat beskriver hur EM utnyttjar och integrerar flera olika
promotionverktyg och därmed kan sägas utgöra en promotionmix i sig
själv. Grundläggande är dock att evenemanget används som plattform för
kommunikationen via övriga promotionverktyg i denna ”promotionmix”.

Detta resonemang beskrivs även i Kangas och Ullers(1999) modell, event
marketing-ballongen, som de utvecklat för att åskådliggöra fenomenet EM:

FIGUR 3: EVENT MARKETING-BALLONGEN
Källa: egen bearbetning av Kangas & Uller, 1999, s. 12

En av delarna i modellen är relationsmarknadsföring, vilket inte är ett
promotionverktyg utan snarare en inriktning inom
marknadsföringsområdet. Relationsmarknadsföring kan beskrivas som
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum
(Gummesson, 1995). Modellen visar att EM kan användas för detta syfte.
Modellen visar också att promotionverktyget direktreklam (DR) är vanligt
inom relationsmarknadsföring. DR innebär att ett reklambudskap riktar sig
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direkt till en potentiell kund och sker vanligen genom brev eller e-mail
(Behrer & Larsson, 1998).

 3.3 Event marketing och sponsring

Det är vanligt att begreppen event marketing och sponsring blandas ihop
och skillnaden mellan de två kan ibland vara otydlig. Enligt Behrer och
Larsson (1998) kan begreppet event marketing endast användas vid
aktiviteter där marknadsföring sker via events, medan sponsring kan
användas i flera andra sammanhang. Sponsring av en artist, ett fotbollslag
etc. där det endast handlar om att exponera varumärket i samband med ett
evenemang är inte event marketing. För att aktiviteten ska klassificeras som
event marketing måste företaget utnyttja eventet både som en
kommunikationsansats och som ett medium.(Behrer & Larsson, 1998)
Följande sammanställning beskriver och förtydligar även skillnaden mellan
dessa begrepp:

Kommunikationsansatser: Medier:
Annonsering TV, radio, print, Internet etc.
Sales Promotion Kuponger, tävlingar, butiksmaterial
Personlig försäljning Försäljaren
Direkt reklam Brev, e-mail etc.
Event marketing Evenemang
PR Alla befintliga medier, inkl.

evenemang

FIGUR 4. FÖRHÅLLANDET MELLAN KOMMUNIKATIONSANSATSER OCH MEDIER.
Källa: Behrer och Larsson, (1998) s. 25

Enligt Behrer och Larsson(1998) övergår sponsringsaktiviteter till att
kunna klassificeras som event marketing då företaget väljer att utnyttja
engagemanget i sin marknadskommunikation. Därmed kan marknadsföring
via evenemang i vissa fall gå under benämningen sponsring såväl som
event marketing. En avgörande skillnad är dock att sponsringsaktiviteter
alltid innefattar två eller flera parter, vilket event marketing i form av ett
eget anordnat event inte behöver göra.
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Kangas och Uller(1999) menar också att marknadskommunikationen kan
vara både sponsring och event marketing, men att Behrer & Larssons
resonemang till viss del är felaktigt. Även sponsringsaktiviteter som endast
syftar till att exponera varumärket vid ett evenemang är att betrakta som
marknadskommunikation. I denna situation är dock sponsringen endast ett
medium för kommunikationsansatsen annonsering.

Kangas och Uller delar upp sponsringsbegreppet i traditionell respektive
modern sponsring där envägs- respektive tvåvägskommunikation är
variabeln som skiljer begreppen från varandra. Följande modell beskriver
detta resonemang och hur de tre begreppen förhåller sig till varandra:

FIGUR 5. EVENT MARKETING OCH SPONSRING.
Källa: Kangas & Uller, (1999) s. 14

 3.4 Olika typer av Event Marketing

Behrer och Larsson (1998) menar även att det finns olika typer av event
marketing. Ett företag kan, som har beskrivits ovan, välja mellan att skapa
ett eget event eller sponsring av ett redan existerande event. Företaget
måste också ta ställning till huruvida eventet ska arrangeras på den egna
arenan eller på någon annans arena. Med egen arena avses en plats eller
lokal som är i direkt anslutning till företagets ordinarie verksamhet.
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Event marketing
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kommunikationen



31

Klassificering av event marketing enligt ovanstående resonemang beskrivs
i figuren nedan:

FIGUR 6. KATEGORISERING AV EVENT MARKETING
Källa: egen bearbetning av Behrer och Larsson, (1998) s. 194

Traditionell Sponsring (Modern Sponsring/Event Marketing 1)
Sponsring av ett redan existerande event på någon annans arena utgörs
vanligtvis av s.k. traditionell sponsring. Det kan till exempel vara en
bilproducents sponsring av ett hockey-VM. Ägande av eventet eller
rättigheter att utnyttja eventet i övrig marknadskommunikation är
nödvändigt för att sponsorskapet ska ha samma effekter som event
marketing. (Behrer & Larsson, 1998) Ett exempel på detta är Volvo Ocean
Sea Race.

Event marketing 2
EM 2 är när ett företag eller en organisation använder ett existerande event
för att locka konsumenter till den egna arenan. (Behrer & Larsson, 1998)Ett
exempel på detta är Spendrups övertagande av Rock-SM, vilket nu går
under namnet Spendrups Live. Det är ett redan existerande event som
utspelas på den egna arenan, i form av krogar, och genom att associeras
med eventet kan Spendrups marknadsföra sig. Huvudsyftet med eventet är
att bygga image, men genom att locka konsumenter till arenan syftar det
även till att stärka relationerna med krögarna.
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Event marketing 3
Fältet längst ned till vänster i figuren, EM 3, är när ett företag skapar sitt
eget event på någon annans arena (Behrer & Larsson, 1998). Ett exempel
på detta är Myrornas visningar som har genomförts på uppseendeväckande
platser. De har bland annat genomfört modevisning i Katarina Kyrka i
Stockholm. Det finns en koppling mellan Myrorna och kyrkan genom att
Myrornas överskott går till Frälsningsarmén. En kyrka kan dock inte sägas
vara en secondhand-kedjas arena.

Event marketing 4
EM 4, längst ned till höger i figuren, innebär att ett företag skapar sitt eget
event på sin egen arena. Vid denna typ av events är avsändaren väldigt
tydlig och exempel på detta kan vara när skivförsäljare arrangerar konserter
i butiken eller modevisningar som arrangeras i ett klädvaruhus (Behrer &
Larsson, 1998) Ytterligare ett exempel är när Dell Computer genomför
B2B-events i anslutning till en produktmässa.

Behrer och Larsson (1998) menar att graden av kontroll, engagemang och
risk generellt sett ökar vid förflyttning från (EM 1) via EM 2 och EM 3, till
EM 4. Detta samband beror på att avsändarens tydlighet ökar, vilket
medför både ökade möjligheter och risker.

FIGUR 7: KONTROLL OCH RISK  BEROENDE AV AKTIVITETENS KARAKTÄR
Källa: Behrer och Larsson, (1998) s. 195

Det är inte endast uppdelningen mellan sponsring och event marketing som
är nödvändig för att tydliggöra vilka aktiviteter som bör benämnas event
marketing. Vissa aktiviteter som är av liknande karaktär, kategoriseras ofta
felaktigt som event marketing. En av orsakerna till dessa felaktigheter är
enligt Behrer och Larsson (1998) den svenska översättningen av det
engelska ordet event, som betyder både evenemang och händelse.
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Följande modell syftar till att redogöra för skillnaderna mellan event
marketing och dessa liknande aktiviteter (Behrer & Larsson, 1998):

FIGUR 8. KATEGORISERINGSMODELL FÖR EVENT MARKETING
Källa: Behrer och Larsson, (1998) s. 107

Action Marketing
Försäljningsstimulerande händelser kallas i modellen för Action Marketing.
Det handlar om aktiviteter i anslutning till platsen där varorna säljs, som
syftar till att påverka köparen i den avslutande delen av köpprocessen. De
klassiska medlen för att påverka köparen i denna fas har utgjorts av sales
promotion-aktiviteter; varuprover, extrapriser, kuponger och annan
säljfrämjande butiksmaterial. När formerna för sales promotion-aktiviteter
blev fler och mer utvecklade skapades begreppet action marketing för att
beskriva alla aktiviteter som syftar till att stimulera till ett direkt köp.
(Behrer & Larsson, 1998)

De action marketing-aktiviteter som liknar EM till karaktären skiljer sig
från EM genom att avsikten inte är att samla målgruppen i tid och rum.
Action marketing handlar snarare om att påverka den förbipasserande
målgruppen och är av uppsökande karaktär medan EM oftast är av
inbjudande karaktär. Företaget kan dock välja att förannonsera aktiviteten
som ett evenemang och därmed använda den ansats, de målsättningar och
effekter som karaktäriserar EM. Action marketing blir då snarast synonymt
med EM. (Behrer & Larsson, 1998)
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3-Dimensionell Annonsering
3-Dimensionell annonsering är, liksom action marketing, uppsökande till
sin karaktär. I form av kreativ, 3-dimensionell eller levande annonsering på
stortavlor eller liknande budskapsbärare skapas uppseendeväckande
"händelser". Vanligtvis dyker denna typ av installationer upp på platser där
många människor rör sig, i kollektivtrafiken och på andra centrala
mötesplatser i storstäderna. För att få genomslagskraft måste "händelserna"
bryta mot vad man förväntar sig se i dessa miljöer, vilket underlättar PR-
funktionens arbete och ger gratis publicitet, tack vare uppmärksamhets- och
nyhetsvärdet. Ett exempel på denna typ av annonsering var Gevalias
installationer på temat "När du får oväntat besök". Bland annat fick
stockholmare se en buss med Gevalia-loggor som verkade ha kraschat rakt
in i husväggen ovanför krogen Spy Bars entré.(Behrer & Larsson, 1998)

Uppståndelse bland åskådare på stan, medias uppmärksamhet och det
faktum att många människor talar om dessa aktiviteter, "word of mouth",
har givit händelserna en skenbar karaktär av evenemang; möte, budskap
och upplevelse. Trots det kreativa uttrycket och känslan av närvaro från
avsändaren, handlar det om händelser och inte evenemang. Syftet är inte att
samla målgruppen i tid och rum, dessutom finns ingen fysisk representation
från avsändaren. Därmed är det heller inte frågan om event marketing.
(Behrer & Larsson, 1998)

Trafikskapande Event Marketing
Denna typ av event marketing kännetecknas av att aktivitetens syfte ofta
inte är att marknadsföra en specifik produkt. Istället skall trafik skapas eller
ökas genom att kunder uppmanas att komma och ta del av den upplevelse
som eventet avser att ge. Evenemanget anordnas som lockbete för att skapa
trafik, som i sig indirekt ska generera merförsäljning t.ex. i anordnande
butiker eller köpcenter. Produkten som i detta fall marknadsförs är själva
evenemanget, köpcentrumet eller butiken. Detta är ett sätt för gallerior och
butiker att locka kunderna med andra mervärden än rena priserbjudanden, i
form av upplevelsen som evenemanget avser att skapa. Evenemanget ska
möjliggöra ett möte mellan deltagare och företag. (Behrer & Larsson,
1998)

Relationsskapande Event Marketing
När evenemanget i EM används för att stärka företagets eller varumärkets
image, kallas det relationsskapande EM. Evenemangen kan se olika ut, men
har alla gemensamt att de syftar till att stärka företagets relationer till
målgruppen. En relation definieras i detta fall som en etablerad kontakt
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mellan två parter som leder till ömsesidigt engagemang. Relationen är
naturligtvis beroende av hur målgruppen uppfattar avsändarens image, men
det handlar även om att knyta mer direkta band. Evenemanget, med
betoning på mötet i den tidigare definitionen, utformas här till en reell
plattform för relationsmarknadsföring. (Behrer & Larsson, 1998)

Evenemangen i denna kategori är mer emotionella, och involverar
deltagarna mer påtagligt än trafikskapande EM. Evenemanget utformas för
att aktivt engagera deltagarna och inbjuda till interaktion. Liksom i
trafikskapande EM har deltagarna ett motiv för att medverka i
evenemanget, men i denna kategori är själva evenemanget uteslutande
huvudaktivitet. Deltagarna kommer till evenemanget för dess egna
innehåll, ofta skilt från företagets ordinarie sätt att möta målgruppen.
(Behrer & Larsson, 1998) Ett exempel på denna typ av EM är Red Bull Big
Air där energidrycksproducenten Red Bull anordnar idrottstävlingar i Åre
inom sporter som snowboard, skateboard och inlines. Det är utformat i linje
med Red Bulls slogan "Red Bull ger dig vingar!" och publiken har
möjlighet att själva testa skateboardrampen och möta
företagsrepresentanter från Red Bull.

Vad som även skiljer denna kategori av kommunikation från de övriga i
modellen är att aktiviteten kan vara både uppsökande och inbjudande.
Fortfarande handlar dock evenemangen alltid om att samla målgruppen i
tid och rum. B-2-B-evenemang och evenemang anordnade i PR- eller
publicitetssyfte som riktar sig till särskilda opinionsbildare, är vanligen av
inbjudande karaktär då målgrupperna ofta är mindre och mer
väldefinierade. På konsumentmarknader är förhållandet det omvända,
vilket har lett till att engagemang i befintliga evenemang är den vanligaste
utgångspunkten för relationsskapande EM på konsumentmarknader.
Därmed är evenemanget vanligtvis av uppsökande karaktär. (Behrer &
Larsson, 1998)

Det är även vanligt med kombinationer av trafikskapande EM och
relationsskapande EM, där den part som tillhandahåller arenan får ett
trafikskapande evenemang i utbyte mot exponeringsyta. Exempelvis kan
stormarknader, vars primära syfte kan vara att öka kundtillströmningen,
låta företag, vars primära syfte är att bygga relationer med stormarknadens
kunder, anordna evenemang på stormarknadens arena. (Behrer & Larsson,
1998)
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 3.5 Målgrupper för event marketing

Ytterligare en möjlighet vad det gäller kategorisering av Event Marketing
är att utgå från intressenterna eller målgrupperna som företaget avser att
kommunicera med. Crowley(ur Kumlin & Petersson, 1998)  har utvecklat
en modell med fyra typer av sponsringsaktiviteter utifrån sju
intressentgrupper. Kumlin och Petersson har, efter rådfrågande
expertintervjuer inom EM-området, använt modellen på ett
tillfredsställande sätt vid studier inom EM. Vi anser därför att modellen kan
tillämpas inom EM. Följande intressentgrupper identifierades av Crowley:

1. Produktmarknader. Denna grupp delas upp i existerande och potentiella
kunder. Gruppen är den vanligaste mottagaren av företagens
marknadskommunikation.

2. Leverantörer. Sponsring kan utnyttjas för att bygga relationer med
leverantörer.

3. Anställda. God kommunikation med sina anställda är en viktig faktor
för att optimera företagets produktivitet och sponsring kan ge en positiv
bild av företaget till de anställda.

4. Allmänheten. Sponsring kan erbjuda en plattform från vilken företaget
kan bygga relationer och förmedla bilden som en god
samhällsmedborgare. Sponsring kan skapa intresse bland icke-kunder
som vanligtvis inte skulle nås av produktrelaterad kommunikation.

5. Lokal befolkningsgrupp. Detta speciella segment av befolkningen
inkluderas på grund av att sponsring av lokala evenemang är ett starkt
integrerande medium som kan skapa mycket goodwill.

6. Affärskollegor/Beslutsfattare. Opinionsledare, mediafolk och Business
Community.

7. Aktieägare.

Utifrån en undersökning baserad på denna uppdelning identifierade
Crowley fyra olika typer av sponsring med avseende på vem
kommunikationen är riktad till. Dessa typer är:

1. Kundorienterad
2. Orienterad mot allmänheten
3. Orienterad mot anställda
4. Orienterad mot Business Community (affärskollegor och beslutsfattare)
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Uppdelningen utesluter inte att mer än en grupp kan vara målgrupp för
kommunikationen, tvärtom så är det vanligt att företagen riktar sig mot mer
än en intressentgrupp. (Crowley, 1991 ur Kumlin & Petersson, 1998)

 3.6 Motiv med event marketing

En möjlighet vad det gäller att utvärdera event marketing är att bryta ned
mötet, upplevelsen och budskapet i mindre delar, för att eventuellt hitta
variabler som lättare kan bedömas.  Genom att se till vilka olika motiv eller
avsedda effekter som ligger bakom engagemang i EM, får vi även en bild
av vilka effekter mötet, upplevelsen och budskapet är tänkt att resultera i.
Tidigare resonemang om uppdelningen mellan stimulera försäljning och
imageskapande gäller då även här. I ett längre perspektiv är de avsedda
effekterna med EM att bidra till företagets lönsamhet, men i omedelbara
eller kortsiktiga termer är det andra effekter som eftersträvas.

Detta stycke är en sammanställning av litteratur som beskriver motiven
bakom att företag väljer att använda event marketing och sponsring. De
olika kategorierna av motiv nedan ämnar inte att beskriva alla möjliga
bakomliggande motiv utan snarare de som vanligtvis ligger till grund för
beslut om satsningar inom event marketing och sponsring.(Grönqvist,
2000)

FIGUR 9: SAMMANSTÄLLNING AV MOTIV FÖR EVENT MARKETING (EGEN BEARBETNING)
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Association och image
Motiv ämnade att påverka företagets image är mycket vanliga inom event
marketing. Målsättningen är antingen att förändra, förstärka en existerande,
eller att skapa en ny image (Behrer & Larsson, 1998). Event skapas för att
påverka image på såväl företags, varumärkes och produktnivå (Meenaghan,
1983).

”Det finns kyliga företag, exempelvis inom finans och teknik, som behöver
värmas upp. Sponsring kan höja temperaturen”.

(Egon Håkansson ur Grönqvist, 2000)

Enligt Grönqvist (2000) blir associationsvärdet en allt viktigare del inom
sponsring och events. Företaget strävar efter att associeras med exempelvis
fotbollslandslaget och hoppas kunna ta del av den goodwill som partnern,
eller ett event, besitter. Företagaren räknar med en så kallad
imageöverföring.

Samhällsansvar
Ett företag är i dagsläget inte längre bara en produktionsenhet utan även en
samhällsaktör. Företagen vill framstå som goda medborgare, good citizens,
och vara goda förebilder även utanför dan egna kärnverksamheten. Event
marketing och sponsring kan erbjuda möjligheter för företagen att skapa en
uppfattning om att vara ansvarstagande inom exempelvis miljövård. För att
skapa en trovärdighet krävs dock en långsiktig strategi och ett seriöst
uppsåt. Detta hjälper till att stärka företagets och de olika varumärkenas
image (Grönqvist, 2000).

En stor del av lokal sponsring och lokala events präglas av ett socialt tryck.
Företag vill inte riskera att hamna utanför ”gemenskapen”. Det sociala
trycket gör att företag ställer upp som sponsorer vid evenemang där de
helst skulle avstå. Denna negativa kraft som motiv till att delta i ett
evenemang är sällan bra för resultatet (Grönqvist, 2000).

Exponering
Ett vanligt motiv till event marketing är att skapa eller öka den allmänna
kännedomen för företaget (Behrer & Larson 1998). Företaget vill synas
helst av så många som möjligt i olika positiva sammanhang. Enligt
Grönqvist (2000) är exponering det motiv som än så länge vägt tyngst,
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särskilt inom den dominerande idrottssponsringen där man i Sverige främst
satsat på arena reklam och reklam på tävlingsdräkter.

Att skapa kännedom och stärka sin image är enligt Behrer & Larsson
(1998) de primära och mest signifikanta motiven med event-marketing, vad
som är relevanta motiv borde dock, i vår mening, vara specifikt för
företaget i fråga.

”Företag med snabbrörliga konsumtionsvaror kommer även i framtiden att
prioritera exponeringsvärdet”

(Jan-Olof Berglund ur Grönqvist, 2000)

Att skapa media-täckning är en av de viktigaste motiven bakom ett företags
sponsring av  event. (Meenaghan, 1983). Fokus ligger oftast på kanalerna
TV och dagspress medan radio och lokal press anses mindre viktiga.

Publicitet är en typ av exponering som dock till skillnad från arena reklam
inte kan garanteras. Att få massmedia att uppmärksamma sina event samt
att behandla dem positivt är något många företag strävar efter. Osäkerheten
i hur massmedia kommer att reagera är dock relativt stor i länder med fri
press. Men när positiva reaktioner uppnås kan de få stor effekt, eftersom
redaktionellt utrymme värderas generellt sett högre än köpta annonsplatser.
Viktigt att tänka på är att innehållet i erhållen publicitet är viktigare än
omfånget (Grönqvist, 2000).

Det finns restriktioner som begränsar de möjligheter som exempelvis
tobaksbolag till exponering. Denna typ av företag söker sig ofta till att
medverka vid eller sponsra olika evenemang för att kunna skapa
uppmärksamhet (Grönqvist, 2000).

Relationer
Event-marketing erbjuder möjligheter att skapa goodwill hos inflytelserika
individer och grupper såväl hos konsumenter som i affärsvärlden. Vidare
använder enligt Meeneghan (1983) företagen exponeringen i samband med
event-marketing för att övertyga, såväl som stärka relationen till sina
aktieägare.

Att legitimera företaget hos målgruppen handlar om att göra det möjligt för
målgruppen att identifiera sig med företaget. Detta kan enligt Behrer och
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Larson (1998) skapa en relation mellan företaget och målgruppen vilket i
sin tur kan leda till kundlojalitet.

Att bygga upp nätverk är ibland ett företags enda motiv till att engagera sig
i ett evenemang. Exempelvis så kallade business-to-business företag som
inte har samma intresse av exponering engagerar sig istället för att ta
tillvara på möjligheterna att lära känna andra företag och kunna bilda
nätverk. Det rör sig vanligtvis om evenemang med lång förberedelse tid där
kontakter kan odlas eller projekt där särskilda sponsorklubbar bildas
(Grönqvist, 2000).

Försäljning
Endast ett fåtal företag ser enligt Meenaghan (1983) event-marketing i
termer av omedelbara eller kortsiktiga resultat. Behrer & Larson (1998)
konstaterar dock att events som hålls i butiker ofta syftar till att kortsiktigt
höja försäljningsvolymen. Vidare anser de att event-marketing med
försäljningsmotiv ofta strävar efter att skapa så kallade köpimpulser.

Vanligare är istället att företag ser events som ett sätt att öka försäljningen
på lång sikt eftersom de flesta event syftar till att påverka image snarare än
att direkt öka försäljningen. Försäljningen ökar istället indirekt som en följd
av evenemanget exempelvis via en förbättrad image (Grönqvist, 2000).

Lansering
Vid lansering av nya produkter och tjänster kan event marketing ge en viss
draghjälp. Den blir i regel ett komplement till andra
marknadsföringsåtgärder (Grönqvist, 2000). Event-marketing används ofta
för sin goda kapacitet att förverkliga produkt- och varumärkes-
målsättningar, dock skall man komma ihåg att EM inte är ett substitut till
produktannonsering (Meenaghan, 1983).

Event marketing kan användas för att testa en ny marknad innan man
bestämmer huruvida man skall satsa på den nämnda marknaden eller ej. En
liknande kontakt kan även innebära att man kan förändra och
förhoppningsvis förbättra sina erbjudanden innan de lanseras. Ett event
exempelvis en mässa kan även vara ett bra sätt att komma i kontakt med
exempelvis distributörer eller andra viktiga länkar i det nätverk som krävs
för att kunna konkurrera på en ny marknad (Behrer & Larsson 1998).
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Branschexklusivitet
Branschexklusivitet förekommer ofta i samband med evenemang. Det
innebär att endast ett företag från varje bransch får möjlighet att vara
delaktig vid ett event. Detta ger företagen en möjlighet att stänga ute sina
konkurrenter). Referens!

Personalmotiv
I allt större grad börjar företagen värna om även sina anställda och inte bara
sina kunder. Detta till följd av att personalen i många företag, speciellt
inom den så kallade ”nya ekonomin” är den viktigaste källan till
konkurrenskraft. Företaget försöker erbjuda ”god kultur” och ”spännande
idrott” för att stimulera sina anställda som man ofta investerat dyrt i
(Grönqvist, 2000).

Vidare kan event marketing användas för att skapa en vi-känsla vilket i sin
tur ökar lojaliteten bland de anställda då det är lättare att skapa lojalitet
mellan arbetskamrater än mellan företag och anställd (Harvard Business
Review). Event marketing används även vid rekrytering av personal.
(Grönqvist, 2000)

Personliga motiv
Det äldsta motivet inom sponsring är det personliga.

”Även i framtiden kommer det att finnas direktörer som bygger sin
självkänsla med hjälp av företagets sponsring”

(Olof Stenhammar ur Grönqvist, 2000).

Ett engagemang hos en av företagets beslutsfattare kan leda till sponsring
eller skapande av evenemang som inte i första hand är anpassade att gagna
företaget. Firmans pengar slussas över till exempelvis en golfklubb eller
något ändamål som ligger beslutsfattaren nära om hjärtat. Det personliga
motivet kommer att leva vidare, men i allt mindre omfattning till följd av
en ökande professionalism inom sponsring och event marketing (Grönqvist,
2000).

Flera motiv
Det är inte svårt att lista ut att ett event kan klara av att uppnå flera av
motiven ovan. Enligt Meeneghan (1983) är det då viktigt att rankas utefter
vikten av att respektive målsättning uppfylls, därmed kan eventet utföras
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för att först och främst tillfredsställa de viktigaste motiven som legat till
grund för evenemanget.

Hittills har referensramen handlat om event marketing och dess
egenskaper. Fokus i det teoretiska resonemanget har varit på vad som
särskiljer EM från övrig marknadsföring och vad som är att betrakta som
EM, samt vilka effekter som företagen åstadkommer vid användandet av
EM. Nästa del av kapitlet handlar om utvärdering och effektmätningar och
då med särskilt fokus på utvärderingsteori och effektmätningar inom
marknadsföringsområdet.
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 4 Utvärdering

Denna referensramens andra del inleds med ett avsnitt om utvärderingar i
allmänhet och sedan följer ett urval teorier som behandlar utvärdering och
effektmätningar av marknadsföringsinsatser. Dessutom behandlas teorier
som beskriver beteende kopplat till påverkan från marknadsföring, då en
förståelse för detta torde vara grundläggande vid alla försök att värdera
påverkan eller effekter av en marknadsföringssatsning.

 4.1 Definition av begreppet

Enligt Jerkedal (1999) så är det inte meningsfullt att försöka hitta "rätt"
definition av utvärdering och detsamma gäller även för utvärderingsmetod.
Det är snarare kombinationen av flera perspektiv och olika metoder som
ger tillfredsställande resultat. Om begreppet ändå ska definieras bör
definitionen därför vara bred. Jerkedal(1999) har efter en historisk
sammanställning av utvärderingslitteratur formulerat följande definition:

"Utvärdering är att beskriva och värdera ett program"

(Jerkedal, 1999)

Han kompletterar definitionen med ett par förutsättningar, vilka återger
ställningstaganden i förhållande till de, i utvärderingsdefinitioner, vanligt
förekommande kriterierna beslutsfattande och kvalitet. Förutsättningarna är
följande:

Förutsättning 1a) En utvärderings uppgift är att ge information.
1b) Om denna information inte kommer till
användning är utvärderingen värdelös.

Förutsättning 2a) All utvärdering kräver professionalitet.
2b) Denna professionalitet ska variera med
utvärderingens komplexitetsgrad.

Jerkedal(1999) argumenterar för användandet av olika synsätt och
förespråkar därför hermeneutiska utvärderingsmetoder såväl som metoder
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av mer positivistisk, kvantitativ karaktär. Förutsättning 2a) och 2b) är
kopplat till detta ställningstagande där kopplingen mellan forskning och
utvärdering kan vara av skiftande styrka. En utvärdering kan vara flera
manårs noggrant arbete eller ett par enkla frågor direkt efter programmets
genomförande beroende på programmet och utvärderingens syfte. Då detta
ligger i linje med våra egna ställningstaganden i metodavsnittet och då även
vi anser att utvärderingar som inte används är värdelösa så har vi valt att
utgå från denna definition.

Sannolikheten för att en utvärdering genererar relevant och användbar
information ökar vid användandet av en blandning av metoder och synsätt
(Jerkedal, 1999). Denna blandning har Jerkedal (1999) valt att kalla för
ekumenisk blandning och den utgår från fyra olika frågeställningar som är
av intresse vid val av utvärderingsdesign och metod. Frågeställningarna
kan ses som motpoler och syftar till att utvärderaren ska ta ställning till
vilken position, längs var och en av de fyra axlarna, som bör eftersträvas.
Den ekumeniska blandningen och frågeställningarna kan beskrivas enligt
följande figur:

FIGUR 10: EKUMENISK BLANDNING
Källa: Jerkedal, Å. (1999), Utvärdering – steg för steg. S 41

 4.1.1 Utvärderingens syfte

Vad det gäller frågan om hur den information som utvärderingen ger ska
användas eller vad som är syftet med utvärderingen, finns det fyra olika
typer av utvärderingar. (Jerkedal, 1999)
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Summativ utvärdering,  vilket sker i efterhand och syftar till att ge
beslutsunderlag om ett genomfört program ska fortsätta att genomföras i
sin nuvarande form, vidareutvecklas, läggas ned eller dylikt.

Formativ utvärdering, vilket sker under programmets gång och syftar till
att ge ett pågående program stöd och hjälp.

Prognostisk utvärdering, vilket sker innan programmets genomförande och
syftar till att i förväg prognostisera ett programs framgång.

Utvärdering av implementering, vilket syftar till att utvärdera om
genomförandet har skett enligt planerna.

 4.1.2 Intressenter

I samband med resonemanget om utvärderingens syfte är det även av
intresse att undersöka vilka programmets stakeholders eller intressenter är.
En definition av stakeholders är "De, vilkas liv påverkas av programmet
och dess utvärdering"( Weiss, 1973 ur Jerkedal, 1999). Olika grupper som
är berörda av ett program kan ha olika intressen när det gäller vad
utvärderingen ska belysa. Vid målrelaterad utvärdering kan resultaten ge
olika svar beroende på vilka stakeholders du relaterar till. Genom att
identifiera olika stakeholders och deras intressen och målsättningar ges
även utvärderaren möjlighet att klargöra sin roll och sina
ställningstaganden.

 4.2 Olika typer av utvärderingsmodeller

Utvärderingsmodeller kan delas in i fem olika typer som är utformade på
olika sätt. Skillnaderna beror huvudsakligen på att de har sitt ursprung i
olika discipliner.



46

Med hjälp av en schematisk bild av ett program kan skillnaderna delvis
beskrivas. (Jerkedal, 1999)

FIGUR 11: UTVÄRDERINGSMODELLER
Källa: Jerkedal, Å. (1999), Utvärdering – steg för steg, s. 52

Siffrorna i figuren refererar till följande modeller:

1. Mätning av attityder till (åsikter om) ett program.
2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys.
3. Mål-relaterad utvärdering
4. Processinriktad utvärdering
5. Mål-orelaterad utvärdering

Attityder till (åsikter om) ett program
Detta är den vanligaste och enklaste formen av utvärdering. Ett enkelt
frågeformulär efter en kurs eller några korta frågor om dina upplevelser
efter en resa är exempel på denna form av utvärdering. Noggrannhet och
metod varierar från exempelvis attitydskalor till subjektiva bedömningar av
det allmänna intrycket. Vanligtvis är det programansvariga som själva
formulerar de frågor som man vill ha svar på.(Jerkedal, 1999)

Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys
Denna variant kallas även Cost-Benefit-analys och är framförallt
ekonomernas bidrag till utvärderingsmodellerna. Analysen avser att
identifiera och mäta de relevanta kostnaderna för ett program och relatera
dessa till den ekonomiska nyttan. Teoretiskt sett möjliggör analysen
jämförelser mellan alternativa val, men i praktiken är detta ofta svårt att
åstadkomma. (Jerkedal, 1999)
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Intäkterna av ett program kan ibland vara svårt att mäta i pengar, varför
alternativet kostnads-/effektivitetsanalys även används. Jämförelsen
handlar då om alternativa kostnader för att uppnå samma resultat.
Ytterligare problem kan vara att kostnads-/intäktsanalysen måste göras i
relation till olika stakeholders eller berörda grupper. (Jerkedal, 1999)

Målrelaterad utvärdering
Med målrelaterad eller målbaserad utvärdering avses en utvärdering som
beskriver och bedömer i vilken utsträckning programmet har uppnått
uppställda mål. Dessa mål kan vara mycket skiftande vad det gäller
möjligheten att mäta mot dem. "Vi ska bli marknadsledande" är
förhållandevis lätt att mäta jämfört med målsättningar av typen "Vi ska
stärka vår position i kundernas medvetande". Målrelaterad utvärdering
kompliceras ytterligare av att olika stakeholders kan ha olika målsättningar,
vilka ibland är motsträviga. (Jerkedal, 1999)

Processinriktad utvärdering
Såväl kostnads-/intäktsanalys och målrelaterad utvärdering kan göras utan
att man studerar hur programmet har genomförts. Programmets
genomförande behandlas i detta fall som en "black box". I en
processinriktad utvärdering är det genomförandet som utvärderaren följer,
observerar och tolkar. Den processinriktade utvärderingen kan därför ge
förståelse för och förklara varför "intäkten" blev som den blev eller varför
"resultatet", utfallet blev som det blev. (Jerkedal, 1999)

Målorelaterad utvärdering
En utvärderares uppgift är att beskriva och bedöma, utöver hur uppställda
mål har uppnåtts, hur programmet resulterar i effekter som inte har varit
avsedda. (Jerkedal, 1999)

 4.3 Utvärdera marknadsföring - efficiency,
effectiveness och effekter

Marknadsföringsutvärderingar har under lång tid varit ett område som har
intresserat forskare inom marknadsföringsområdet. Många har försökt sig
på att utveckla metoder för att utvärdera marknadsföring och det finns  en
rad olika inriktningar och skolbildningar. (se Sevin, 1965; Drucker, 1985;
Mehrotra, 1984; Bonoma & Clark, 1988)
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Fokus för intresset är effektiviteten i marknadsföring och att rätt metoder
för effektivitetsmätningar skulle ge marknadsföraren vägledning och
praktiska verktyg i sitt arbete. Effektivitetsbegreppet kan vara flertydigt
och det engelska språket skiljer på två typer av effektivitet, efficiency och
effectiveness. Inom marknadsföringslitteraturen på detta område finns en
uppdelning mellan dessa begrepp där mätningar av efficiency, även kallat
Marketing Productivity, syftar till att besvara frågor om hur man ska göra
saker "rätt" och mätningar av effectiveness syftar till att besvara frågor om
vad som är "rätt" saker att göra. Litteraturen inom det dominerande
efficiencyområdet utgår ofta från antagandet att företaget redan har valt rätt
saker att göra och att marknadsföringsaktiviteterna därmed redan är
motiverade. (Bonoma & Clark, 1988)

Enligt Cox, Goodman och Fichandler (ur Bonoma & Clark, 1988) baseras
efficiency-mätningar på jämförelser av och förhållandet mellan input och
output. Enligt Bonoma och Clark (1988) är modellerna vanligen
konstruerade utifrån S-O-R-modeller som är vanligt förekommande inom
psykologi och studier av mänskligt beteende. Ett Stimuli agerar på en
Organism för att framkalla Respons. Stimuli utgör input och respons utgör
output eller det resultat som följer. Organismen brukar även tillskrivas
egenskaper som påverkar processen på olika sätt, varför även dessa
egenskaper har uppmärksammats i flertalet efficiency-studier.
Effectiveness-mätningar ser till förhållandet mellan output och
organisationens eller företagets målsättningar. Dessa förhållanden beskriver
likheterna inom respektive kategori av effektivitetsmätningar. (Bonoma &
Clark, 1988)

Skillnaderna ligger i vilka variabler som används för att beskriva eller
beräkna input, output och målsättningar. I de sammanställningar som
presenteras av Bonoma och Clark (1988) är redovisningsmässiga variabler,
i form av olika varianter av intäkter och kostnader, vanligast
förekommande. Exempelvis Sevin (Sevin, 1965 ur Bonoma & Clark, 1988)
beskriver effektiviteten genom att jämföra marknadsföringskostnader i
relation till lönsamhet eller vinst, vilket kan vara missvisande. Om
lönsamheten försämras i samband med en ökning av marknadsandelar
betyder det inte nödvändigtvis att marknadsföringseffektiviteten har
försämrats, vilket ett liknande mått skulle visa. Problemet grundar sig i att
ökad lönsamhet inte behöver vara syftet med marknadsföringen, åtminstone
inte i ett kortare perspektiv, och därmed kan valet av output-variabel
ifrågasättas.
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I Sevins (1965) utvärderingsteori går det även att utläsa ytterligare ett
problem som är kopplat till identifiering och definiering av relevanta
output-variabler. Både den försämrade lönsamheten och ökningen av
marknadsandelar skulle kunna definieras som output av en
marknadsföringsinvestering. Oavsett vilken av dem som återspeglar
företagets kortsiktiga målsättningar så skulle båda variablerna kunna vara
relevanta vid en utvärdering av marknadsföringen. Utvärderingsmetoder
som endast fokuserar på output-variabler som beskriver kampanjens eller
företagets målsättningar riskerar att missa relevant output eller effekter som
inte eftersträvas.

Enligt Behrer och Larsson (1998) bör utvärdering av EM föregås av tydliga
och kvantifierbara mål. Om EM används som ett taktiskt verktyg och utgör
en del av en större kampanj bör mätningen fokusera på EM's bidrag till
kampanjens målsättningar, vilka vanligtvis är identifierade och framtagna
utifrån ett kommunikativt behov. För strategiskt integrerad EM är principen
densamma och fokus i teorin ligger på effectiveness-mätningar och
aktivitetens bidrag till de strategiska målen. (Behrer & Larsson, 1998)

För att utvärdera och för att motivera användandet av EM är det av intresse
att mäta effektiviteten med EM. Motivet till att välja EM framför andra
marknadsföringsaktiviteter bör vara att EM bidrar till målsättningarna i
högre grad än andra aktiviteter (effectiveness) och att kvoten mellan
kostnaden och detta bidrag (efficiency) är rimlig i förhållande till samma
kvot för respektive alternativ. Därmed är båda typerna av mått av intresse
när EM utvärderas.

Vad det gäller identifiering och definiering av relevanta output-varibler för
marknadsföring så handlar teoribildningen, enligt Bonoma och Clark's
(1988) sammanställning av teorier inom området, huvudsakligen om
redovisningsmässiga variabler. Dessutom syftar teorierna ofta till att
utvärdera marknadsföringsfunktionen som helhet. Behrer och Larsson
(1998) presenterar endast ett fåtal exempel på tänkbara relevanta output-
variabler för EM-aktiviteter, men de har inte utvecklat någon normativ
modell eller teori för utvärdering av EM och dess effekter. De output-
variabler som presenteras är följande:
• Generera produktprövning och ökad försäljning
• Erhålla stöd från distributionsledet, exponering, kampanjreduktioner i

pris etc.
• Nå målgruppen
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• Skapa varumärkesimage och uppmärksamhet
• Skapa publicitet
• Utgöra incitament för säljkåren, skapa entusiasm
• Skapa relationer med aktörer i distributionsledet
• Vara kostnadseffektiv

 4.4 Utvärdera marknadsföring - helhet eller delar

För att utvärdera och mäta effekterna av marknadsföring bör man enligt
Bonoma och Clark (1988) utgå från marknadsföringsfunktionen som
helhet. Deras sammanställning av litteratur på området tyder på att det är en
vanligt förekommande inställning hos forskare på området att man skall se
marknadsföringsfunktionen som en helhet vid utvärdering. Det är inte
meningsfullt att dela upp marknadsföringen i subfunktioner och mäta
respektive subfunktions output, då marknadsföringsmixens (se Kotler,
199?) olika delar inte kan isoleras från varandra. Försäljningssiffror kan
inte härledas till antingen pris eller produkt utan är alltid en kombination av
hela marknadsföringsmixen. (Bonoma & Clark, m.fl. ur Bonoma & Clark,
1988)

Detta resonemang ger inget utrymme för att dela upp målen på lägre nivå
än marknadsföringsfunktionen som helhet, vilket flera författare har
ifrågasatt ( bl.a Kotler, 1984; Harper, 1981; Zabriskie & Browning, 1979,
ur Bonoma & Clark, 1988) och så även vi. Om
marknadsföringsfunktionens mål kan skiljas från organisationens
övergripande mål bör detta även motivera möjligheten att dela upp målen
ytterligare, då organisationens olika delar påverkar varandra liksom
marknadsföringsmixens olika delar gör det. Denna ömsesidiga påverkan
kan dock innebära att eventuella synergieffekter inte ”fångas upp” i en
utvärdering av marknadsföring som har brutits ned i mindre beståndsdelar.

Begränsningen på marknadsföringsfunktionsnivå garanterar dessutom inte
ett "rent" utvärderingsverktyg som kan härleda effekter till en isolerad
enhet, nivå eller input. Argumentet att denna begränsning i sig ger
möjligheten att definiera en outputvariabel på agregerad nivå i form av
exempelvis försäljning, och att hela denna output kan härledas till en input
på agregerad nivå i form av marknadsföringsfunktionens kostnader, håller
inte. Förändringar i outputvariabeln kan fortfarande bero på orsaker som
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står att finna i företagets omvärld och därmed inte innefattas av
utvärderingsverktyget, trots begränsningen (Bloom et al, 1994).

Ett motiv till varför utvärderingsteorier bör bryta ned effekterna på lägre
nivå är att marknadspsykologiområdet och teorier om konsumentbeteende
försöker bryta ned mänskligt beteende under köpprocessen i deleffekter och
orsakskedjor. (Foxall, 1997) Om ett köp av en vara kan beskrivas i form av
en orsakskedja eller en process där vissa faktorer leder till nästa steg i
processen, bör även utvärderingsteorier identifiera och mäta dessa faktorer
och orsaker. Detta bidrar även till att marknadsföringens subfunktioner kan
vara av intresse vid utvärderingar och mätningar av
marknadsföringseffekter.

 4.5 Utvärdera promotion

Bloom et al (1994) har analyserat vad som krävs för att utvärdera de
effekter som genereras till följd av olika typer av promotion. Dessa effekter
delas upp och studeras normalt i två områden, konsumentuppfattningar och
konsumentbeteende.

Flertalet teorier om konsumentens uppfattningar grundas på tanken att varje
konsument har möjligheten att välja de produkter eller tjänster som bäst
skulle tillfredsställa hans eller hennes behov och brister. Konsumenterna
skall vidare ha tillgång all nödvändig information som krävs för att skapa
sig en korrekt uppfattning om sina valmöjligheter (Bloom et al, 1994).

Litteratur med fokus på konsumentbeteende utgår från att observerbart
beteende är det som kan undersökas. Information tillskrivs ett värde endast
då den påverkar beteenden.
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FIGUR 12: MARKETING COMMUNICATIONS EFFECTS
Källa: Bloom, P. N. et al (1994), Criteria for assessing research on the effects of
marketing communications, s. 11

Modellen ovan fungerar som ett ramverk vid studier av hur marknadsföring
påverkar både uppfattningar och beteenden. Modellen tar sin utgångspunkt
i marknadskommunikationen som består av de faktorer vi tidigare beskrivit

Marknads-
Kommunikation
Annonsering
Sales promotion
PR
Personlig fsg.

Varumärkes
uppfattningar

Objektiv
Subjektiv
Image

Varumärkes
attityd

Beteendemässiga
intentioner

Konsument-
beteende

Inköp
Användning
Köp- & sök-
beteende

Kommunikations
uppfattningar

Objektiv
Subjektiv
Image

Produktkategori
attityd

Produktkategori
uppfattningar

Objektiv
Subjektiv
Image

Individfaktorer
Demografi Kunskap och erfarenhet
Värderingar Identitet
Produktkategori och varumärke Kognitiv stil

Omvärldsfaktorer
Media Metod att leverera meddelanden
Sociala och kulturella influenser Utomståendes åsikter
Andra marknadsförings variabler Andra varumärkens marknadskommunikation

Kommunikations
attityd



53

i promotionmixen nämligen; annonsering/reklam, sales promotion, PR och
personlig försäljning. Modellen visar att marknadsföringsåtgärder inte
verkar i ett vakuum. Marknadskommunikationen påverkar och blir
påverkad av den omvärld i vilken kommunikationen levereras, samma
förhållande gäller mottagarens karaktär och erfarenheter (Bloom et al,
1994).

Den första effekten i modellen är mottagarens uppfattningar. Dessa
uppfattningar kan gälla antingen själva kommunikationen, det varumärke
som ligger bakom kommunikationen och/eller den produktkategori som
varumärket tillhör. Dessa uppfattningar kan påverkas av objektiva faktorer
som en frontfigur för en produktlansering, subjektiva faktorer som
kompetens inom den aktuella produktkategorin eller imagefaktorer som
exempelvis de känslor som en individ antas ha vid konsumtion av
erbjudanden med ett visst varumärke (Bloom et al, 1994).

Det finns i grunden två mekanismer som styr hur uppfattningar förändras
till följd av olika meddelanden. Den första uppstår då konsumenten inte är
motiverad att i någon större utsträckning jämföra budskapet med sina
tidigare uppfattningar. Ett exempel på en sådan situation kan vara reklam i
TV. Mottagaren avskriver då istället meddelanden som inte stämmer in
med tidigare uppfattningar (Bloom et al, 1994).

När motivationen för att förstå avvikelser är högre kan mottagaren komma
att använda sina tidigare uppfattningar för att argumentera emot budskapet,
vilket i regel får negativa effekter på varumärkets utveckling. Om ny
information uppfattas som trovärdig kan dock mottagaren komma att
uppdatera sina uppfattningar. Pilarna mellan de olika typerna av
uppfattningar i modellen symboliserar att dessa även påverkar varandra, det
vill säga uppfattningar om varumärket påverkar uppfattningar om
produkter och vice versa (Bloom et al, 1994).

Nästa effekt i modellen är attityder. Attityder är summan av mottagarens
olika uppfattningar och värderingar. Denna summa är mycket viktig då
konsumenter inte vanligtvis utför direkta handlingar utifrån uppfattningar.
Det blir lättare för en konsument att istället se till sin övergripande attityd
när det är dags att skrida till handling. Attityder kan anta formen av
beteendemässiga intentioner, exempelvis nästa gång jag är i behov av X,
använder jag märke Y. Precis som för uppfattningar påverkar även de olika
formerna av attityder varandra (Bloom et al, 1994).
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Attityder är relativt stabila, när de bildats, och förändringar i attityder sker
gradvis. Det kan därmed vara svårt att se vilka direkta effekter exempelvis
en annonskampanj får för effekter på mottagarnas attityder (Bloom et al,
1994).

Den sista komponenten i modellen är konsumentens beteende. Det syns
tydligt att de effekter som blir en följd av processen från
marknadskommunikationen till beteende är mer komplex än den mellan
kommunikation och uppfattningar (Bloom et al, 1994).

Beteende påverkas av en rad faktorer vid sidan av de budskap som
marknadsföraren skickar ut. Dessutom kan det dröja innan ett meddelande
får effekt på beteenden. Därmed är det kanske mer intressant att försöka
mäta effekter av marknadsföringsinsatser i ett tidigare stadie än att bara se
till direkta förändringar i beteende samt att sätta kommunikationen i
relation till rådande omvärldsfaktorer .

 4.6 Attityder och beteende

Det är problematiskt att utvärdera marknadsföringsinsatser i termer av
beteende, även om det är lätt att identifiera en naturlig output-variabel som
exempelvis försäljning. Problemet ligger i svårigheterna att koppla dessa
effekter till en isolerad marknadsföringsinsats, vilket har beskrivits
ovan(Bonoma & Clark, 1988; Bloom et al, 1994). Det är svårt att avgöra
hur stor del av en eventuell försäljningsökning som ska tillskrivas en
specifik marknadsföringsinsats.

Om utgångspunkten för en utvärdering av marknadsföringsinsatser inte är
beteende utan istället utgår från uppfattningar eller attityder uppstår andra
problem i form av osäkerheten i kopplingen mellan dessa variabler och
önskat beteende. Kopplingen mellan attityder och beteende kan säkerställas
statistiskt, dock är korrelationen låg och brukar variera mellan 0.15 och
0.3(Wicker, 1969 ur Foxall, 1997). Detta innebär att 15-30% av
variationerna i den ena variabeln förklaras av variationer i den andra
variabeln.

För att få högre korrelation mellan variablerna bör man även ta hänsyn till
situationsfaktorer. Beteende styrs delvis av uppfattningar och attityder
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gentemot det aktuella objektet, vilket har beskrivits tidigare, men även av
uppfattningar om situationen i vilken objektet påträffas(Fazio, 1986 ur
Foxall, 1997). Kunskap om vilka situationer som målgruppen uppfattar
som positiva ökar därmed möjligheterna att skapa situationer där
attityderna gentemot ett objekt i högre grad förklarar eller kan förutsäga
önskat beteende.

En annan avgörande faktor vad det gäller korrelationen mellan attityder och
beteende är tidigare erfarenheter. Attityder som har formats från direkta
erfarenheter av objektet tenderar att öka möjligheterna att förutse beteende,
i jämförelse med indirekta erfarenheter som exempelvis word-of-mouth
och annonsering. Sambandet beteende-attityd-beteende är alltså starkare än
endast attityd-beteende.(Foxall, 1997) En av anledningarna till detta är att
direkta erfarenheter är lättare att återkalla från minnet än indirekta
erfarenheter(Berger, 1992; Kardes, 1988 ur Foxall, 1997)

För att åstadkomma så pass hög korrelation mellan attityd och beteende att
resultatet kan användas för att förutse beteende på följande sätt; attityd X
leder till beteende Y, krävs väldigt specifika mätningar. Attityder
formulerade i breda termer kan endast förutse beteenden i lika breda
termer. För att förutse ett specifikt önskat beteende måste attitydmätningen
vara lika specificerad. Attityden som ska förutsäga ett visst beteende måste
mätas med referens till den handling som ska utföras, målet för vilket
handlingen ska riktas mot, kontexten i vilken handlingen ska utföras och
tidpunkten för detta skeende.(Ajzen & Fishbein, 1977 ur Foxall, 1997).
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 5 Empiri
I denna del presenteras utdrag av den information som genererades under
de empiriska studierna, i form av intervjuer. Vi har valt att strukturera
innehållet genom att presentera de undersökta företagen var för sig. Vi har
dessutom valt att gruppera dem i ”köpare” och ”producenter”, utan särskild
hänsyn tagen till ordningen inom respektive grupp.

 5.1 Myrorna

Verksamhet: Second-hand varuföretag, överskott från verksamheten går
till Frälsningsarmén
Respondent: Lars Beijer, marknadschef
EM-bakgrund: (”Köpare”). Erfarenhet av event marketing genom PR-
evenemang i form av bl a modevisningar och utställningar.

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”EM är väl ingen massmarketing direkt, men det är en möjlighet att nå en
begränsad grupp väldigt kraftigt.”

Beijer anser att event marketing har stora likheter med
direktmarknadsföring, man vänder sig till en begränsad målgrupp.
Anledningen till ökningen beror på event marketings kapacitet att göra ett
starkt intryck på den utvalda målgruppen.

På Myrorna diskuterades enligt Beijer inte vilken typ av marknadsmix som
skulle användas. Utgångspunkten var istället hur varumärket Myrorna
skulle kunna marknadsföras på effektivast möjliga sätt, utifrån den
plattform som specificerats för budskapet, samt med hjälp av en begränsad
budget.

Därför valde Myrorna att arbeta mot en snävare målgrupp som skulle
kunna föra budskapet vidare. Anledningen att valet av medium föll på
event marketing var att man ansåg att det bäst kunde skapa ett starkt intryck
på den utvalda målgruppen, i form av journalister, dessa skulle i nästa steg
föra budskapet vidare till konsumenterna.
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2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

”Försäljningen är det som man i slutändan till synes vill öka. Men jag har
istället valt att arbeta med mål som att förflytta varumärket, förändra
attityder och öka kännedomen.”

Enligt Beijer kan förändringar i marknadsandelar och försäljningsvolymer i
många fall bero på andra orsaker än marknadsföringskampanjer. Därför
skall man arbeta med delmål som tillsammans påverkar försäljningen. De
effekter som är målsättningen med en event marketinginsats utgör grunden
för vad som skall utvärderas. Det kan dock enligt de erfarenheter som
Myrornas tidigare evenemang har gett finnas fler effekter än vad som
antyds i målsättningarna som bör uppmärksammas i utvärdering. Myrorna
fick nämligen omfattande negativ publicitet för sin modevisning i en kyrka
då detta upprörde vissa troende. Detta fick i sin tur till följd att gåvorna till
Myrorna minskade.

Myrorna ser enligt Beijer sin marknadsföring som integrerad där hela
kampanjen är en sammanhängande helhet. Marknadsföringsinsatser bör
därmed värderas som helheter eftersom en del i en kampanj påverkar
resultatet av de andra delarna.

3.  Hur utvärderas EM

”Vi utför utvärderingen av vår event marketing själva. En eventbyrå kan
tänkas mörka lite av det negativa och belysa de positiva effekterna.”

Myrornas utgångspunkt för utvärdering av event marketingsatsningar
består av den skapade  kommunikationseffekten värderat i pengar, baserat
på hur mycket det skulle kostat att köpa den effekten. Det vill säga priset
för att köpa samma utrymme i form annonsering. Det större värde som PR
skapar jämfört med annonsering i form av högre trovärdighet hos
konsumenterna har inte tagits någon hänsyn till. Det som utvärderats är
själva utrymmet i tid och storlek.

Vidare har en marknadsundersökning med tre huvudsakliga syften att
genomförts, nämligen :
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Att mäta varumärkeskännedom i form av spontan kännedom och med hjälp
till erinran.
Att mäta reklamerinran.
Att utvärdera konsumenternas attityder gentemot personal, butiker och
sortiment.

Som jämförande variabel användes andra secondhand kedjor.

Genom intervjuer finns även möjligheten att utvärdera kännedomen om ett
specifikt evenemang. Ett annat sätt att utvärdera effekterna av ett
evenemang är att genomföra undersökningar såväl före som efter ett
evenemang. Om målsättningen är att påverka den breda massan anser
Beijer att det är grundläggande att veta hur många som uppmärksammar
genomförda marknadsinsatser.

För att ytterligare kunna precisera vad som fungerat bra eller mindre bra
bör man enligt Beijer försöka jämföra genomförda events med varandra,
under förutsättning att är de relativt lika.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”Vi vet att vår event marketing har varit hemskt lyckad, men vi har
problem med att kunna uttrycka det i siffror.”

Ett av de övergripande problemen när Myrorna skall utvärdera sin event
marketing är deras begränsade resurser. Beijer önskar att deras budget tillät
att de kunde genomföra utvärderingar både före och efter eventen, i nuläget
sker uppföljningen endast i efterhand. En undersökning om kundernas
kännedom och attityder innan starten för event marketingsatsningen hade
varit mycket användbar som måttsstock vid bedömning av vilka effekter
som uppstått i samband med evenemangen.

Ett problem som Beijer tror genomsyrar större delen av alla försök att
utvärdera event marketing är svårigheterna att isolera effekten av ett
medium. En av grundtankarna med  event marketing är att evenemanget
skall skapa en plattform som skall stärka de effekter som skapas i övriga
medier. Det blir väldigt svårt att avgöra i hur stor grad ett evenemang
bidragit till att skapa de effekter på en konsument som genereras i ett annat
medium t ex TV.
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En annan problematik är enligt Beijer tidsaspekten, det vill säga vid vilken
tidpunkt event marketing bör utvärderas. Myrorna får av olika anledningar
fortfarande uppmärksamhet för modevisningen flera månader efter själva
eventet.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”Tack vare tidigare utvärderingar vet vi hur vi skall arbeta och när vi skall
schemalägga våra evenemang för att uppnå önskad effekt.”

Det ena syftet med utvärderingarna är att kunna se hur effektivt det valda
mediet kommunicerar det budskap som Myrorna vill bygga sin image
omkring. Det andra syftet är att utvärderingen skall bidraga till att förbättra
framtida evenemang och säkerställa att misstag inte upprepas. Enligt Beijer
har Myrorna tack vare tidigare utvärderingar kunnat öka sina kunskaper om
vad som krävs för att nå en viss effekt och utifrån dessa har system och
rutiner för det arbetet runt omkring eventet kunnat upprättas.
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 5.2 Spendrups Bryggerier

Verksamhet: Öl- och läskedrycksproducent. Har även lanserat ett
varumärke för vin.
Respondent: Eva Hörwing, Produktområdeschef
EM-bakgrund: (”Köpare”). Genomför storskaliga B2C-events. Har bland
annat vidareutvecklat idén med Rock-SM, vilken idag går under namnet
Spendrups Live.

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”På så vis kan man nå ut till en kundkrets med en mycket mer personlig
marknadsföring. Där ligger styrkan i EM.”

Event marketing är, enligt Eva Hörwing, en lite flummig företeelse.
Traditionellt sett har det varit enkelt att räkna på reklaminsatser i TV, radio
eller annan annonsering, medan EM inte på samma sätt kan värderas och
blir därmed svårare att få acceptans för. Det finns dock en ökad kunskap
om EM och det är ett relativt nytt begrepp. Förståelsen för hur EM kan vara
en viktig del av en marknadsföringsstrategi har ökat. För Spendrups del
utgör dock inte evenemang en enskild företeelse utan snarare ett nedslag i
marknadsföringen, som blir allt viktigare.

Eftersom ett evenemang oftast är ”lokalt”, det vill säga att det endast når en
del av sin tilltänkta målgrupp, så är Hörwing medveten om svårigheten att
se dess effekt i ett större perspektiv. Vad EM åstadkommer är en möjlighet
att skapa lojala kunder på ett litet plan, dessutom tror Hörwing att en lokal
Norrlands Guld-fantast påverkar hundra andra. Detta gör att man kan nå en
kundkrets med en mycket mer personlig marknadsföring. Spendrups har
inte kunnat mäta dessa fördelar, men menar ändå att vissa EM-aktiviteter
har varit jättebra för deras varumärken.

2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

”Vi efterfrågar i allra högsta grad ett bra sätt att räkna på evenemang, då
evenemanget idag ses som en kostnad. Vi vill kunna räkna på vad det
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genererar mer än rent ekonomiskt, till exempel i form av imageskapande
och så vidare”

Hörwing ser inte ett evenemang som en enskild företeelse utan som ett
nedslag i marknadsföringen och därför görs ingen utvärdering av EM som
en separat del. EM är en investering i ett varumärke, där EM bland annat
används för att öka kännedom om och föra in vissa kärnvärden i ett
varumärke. Varumärkenas image är därför det som bör utvärderas.

Denna typ av insatser bör enligt Hörwing bedömas i form av uppfyllandet
av målen, trots att målen ofta är definierade i kvalitativa termer. Att i
förväg utvärdera själva evenemanget för att hitta ”rätt” evenemang är något
som uppfattas som viktigt. Hörwing menar även att bedömningar av själva
genomförandet är viktiga, där insatserna från de parter som har skapat
evenemanget utvärderas.

I de fall där evenemangen används som testmarknad för lansering av en ny
produkt är det framförallt attityder gentemot produkten som är av intresse
vid en utvärdering.

3.  Hur utvärderas EM

”Vi är ganska nöjda med att samla tidningsurklipp och intervjua krögare
för att vi skall kunna gå vidare.”

Vad det gäller effekter av Spendrups EM-satsningar så genomförs ingen
ordentlig utvärdering av EM som en separat del av
marknadskommunikationen utan som en del i en kampanj eller en del av
den totala marknadsföringen. De totala effekterna av marknadsföringen
utvärderas med en så kallad ”Brandtracking” som genomförs en gång varje
kvartal. Brandtrackingen är uppbyggd kring parametrar som; kännedom,
återköp, lojalitet och preferens och syftar till att följa förändringen i dessa
parametrar över tiden. I denna varumärkesstudie finns även frågor
kopplade till EM i form av huruvida man har lyckats föra in önskade
kärnvärden i varumärket.

Enskilda EM-effekter brukar utvärderas genom en sammanställning av
pressklipp och antal besökare, i övrigt består effektutvärderingen
framförallt av intuition och ”magkänsla”. I de evenemang där återförsäljare
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är inblandade genomförs även intervjuer med dessa då de är lättare att
undersöka och att deras reaktioner, enligt Hörwing, är lättare att värdera.

Evenemangen i Spendrups EM-aktiviteter utvärderas i förväg genom att
bedöma platsen för evenemanget, vilken typ av evenemang som passar den
tilltänkta målgruppen och hur eventet ska locka många besökare. Denna
bedömning bygger dock inte på någon omfattande förstudie utan består till
stor del av antaganden. Eftersom Spendrups ofta har flera olika
målsättningar med sina event görs det även en rangordning av dessa
målsättningar för att tydliggöra fokus.

För att utvärdera genomförandet av evenemanget låter Spendrups de
inblandade parterna besvara öppna frågor om vad som gick bra respektive
mindre bra. I dessa undersökningar innefattas bedömningar av såväl
respektive parters insatser som evenemanget i sig.

Vid produktlanseringar i samband med events utvärderas attityder om
produkten genom intervjuer bland besökare av evenemanget.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”Det svåra är att hitta bra jämförelser”

Hörwing upplever att det framförallt är effekterna på slutkonsumenternas
uppfattningar som är svåra att mäta. Ett av problemen är att även om en
koppling mellan önskade kärnvärden och ett specifikt varumärke kan
spåras i brandtrackingen är det svårt att koppla detta till försäljningssiffror.
Spendrups kan heller inte spåra effekterna av event marketing genom en
jämförelse av brandtrackingen för olika produktvarumärken då skillnaderna
är stora redan innan EM-satsningarna. Brandtrackingen ger heller ingen
möjlighet att isolera effekterna från event marketing.

Enligt Hörwing når evenemanget endast en del av den tilltänkta
målgruppen och därför är det även svårt att mäta effekter genom en
jämförelse mellan före och efter evenemang. Hon tror att det är svårt att
bedöma effekterna i ett större perspektiv.

En annan svårighet är att du aldrig genomför likadana evenemang och
därmed är det svårt att jämföra över tiden. Hörwing menar att det är svårt
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att använda utvärderingsresultatet om man genomför intervjuer med
besökare till evenemanget, då nästa evenemang är helt annorlunda.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”Utvärderingen gav tips på hur det kan genomföras bättre”

Syftet med brandtrackingen är att spåra varumärkenas förändring över tiden
och de utvärderingar som är direkt kopplade till evenemanget syftar
framförallt till att förbättra genomförandet och utformningen av
evenemangen. De antaganden och intuitiva utvärderingar som görs av
effekterna syftar till att bedöma om EM är meningsfullt att engagera sig i.
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 5.3 Dell Computer

Verksamhet: Dataföretag som tillhandahåller såväl produkter som tjänster.
Respondent: Lisbeth Larsson, Marcom manager
EM-bakgrund: (”Köpare”). Erfarenhet av att anordna och utvärdera event
marketing inom B2B

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”Eventet är ett medium som kan erbjuda företagen kundens odelade
uppmärksamhet, till skillnad från andra medier.”

Event är ett av flera medier och alla medier har sin specifika roll i
företagens kommunikationsstrategi. Valet mellan olika medier sker
beroende på företagets syften med marknadsföringen. Enligt Lisbet Larsson
kan det ökade användandet av EM förklaras av ett ökat fokus på
relationsskapande vad det gäller företagens marknadsföring. En
marknadsförare vill ofta att målgruppen ska träffas med olika typer av
budskap i olika situationer. Det är dock svårt att bevisa att en satsning på
event marketing i slutändan skulle generera ett större värde än något annat
medium. Man får snarare motivera satsningen utifrån de specifika
möjligheter som evenemanget erbjuder, som exempelvis exklusivitet i
kontakt med kunden och möjlighet till samtal.

Anledningen till att Dell använder sig av EM är att det passar väl in i deras
marknadsmix. Eftersom de arbetar med B2B har de ett begränsat antal
kunder och målgruppen är väl definierad och därmed har de ett begränsat
antal människor att nå ut till. Syftet med Dells EM-aktiviteter är i första
hand att få befintliga kunder att köpa fler tjänster. Anledningen till att de
använder evenemang för att uppnå detta syfte är att det är ett bra medium
för att handgripligen kunna visa upp olika typer av tjänster för sina kunder.
Presentationen av nya tjänster och produkter kombineras med avsikter av
mer social karaktär i form av att stärka kundlojaliteten och relationen
mellan säljare och kund.
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2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

” För att kunna avgöra huruvida det var rätt för Dell att använda sig av
event marketing i ett specifikt fall ställer man resultatet av undersökningen
i relation till den kommunikation som vi ville använda det till. Man måste
utgå från sin egen behovssituation.”

Vid en utvärdering bör man, enligt Larsson, utgå från de olika syften man
har med sin kommunikationsstrategi. Syftena bildar en form av kedja som i
Dells fall ser ut enligt följande; hur nya kunder genereras, hur befintliga
kunder stimuleras till ökade köp och hur man skapar nöjda kunder. Utifrån
dessa syften formulerar Dell sina målsättningar med
kommunikationsstrategin vilka ligger till grund för vad som skall
utvärderas.

Eftersom Dell vänder sig till ett begränsad målgrupp är, enligt Larsson, det
huvudsakliga målet med kommunikationsstrategin att generera långsiktiga
relationer. Det blir därmed intressant att veta såväl i vilken grad kunderna
är nöjda med Dell och varför de är mer eller mindre nöjda.

Event marketing har sina speciella syften för att målet med
kommunikationsstrategin skall kunna uppnås, ungefär som en av
ingredienserna i ett recept.

Därmed blir det enligt Larsson svårt att plocka ut effekterna från respektive
funktion, istället undersöks i första hand kvaliteten på hela
kommunikationsstrategin. Detta görs dock genom att dela upp
kommunikationen i dess olika medium som i Dells fall är annonsering,
mailings och event marketing. Men det resultat som söks är vad dessa har
åstadkommit tillsammans, det vill säga den samlade
kommunikationsstrategins resultat i form av såväl kvalitativa och
kvantitativa effekter.

3. Hur utvärderas EM

”Visst kan man mäta events, det beror bara på vad det är man tänkt mäta.”

Det kan enligt Larsson vara komplicerat att skilja de effekter som event
marketing genererar från övriga medier. Däremot kan själva evenemanget
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mätas, både kvalitets och kvantitets mässigt. En förutsättning för att detta
skall vara möjligt är dock att det finns målsättningar som är mätbara. Hur
stor del av ökade marknadsandelar som beror på ett evenemang går inte att
mäta. Men det finns en rad andra kvantitativa mått på ett event, kopplade
till dess besökare, som går att mäta :
• Antal besökare på ett evenemang.
• Antalet besökare på de seminarier som hålls i samband med ett event.
• Antalet kunder som använder specifika erbjudanden som delats ut under

ett event.
• Vilka personer t ex prospects som besökt eventet.

Dessa variabler ställs mot de målsättningar som Dell formulerat innan
eventet. Det vill säga att i fallet för prospects ser man till hur många av de
man på förhand velat skulle besöka eventet i förhållande till de som faktiskt
kom.

Dell genomför även kvalitativa studier av sina evenemang. Exempelvis
genomförs utvärderingar om kundernas uppfattning om själva evenemanget
under de seminarier som Dell anordnar i samband med sina evenemang.
Utöver kunderna intervjuas även säljare och partners, där dessa gör
subjektiva bedömningar om vilka effekter ett evenemang haft på kunden
och hur det påverkat relationen mellan kunder och säljare.

Dell använder sig även av utvärderingmaterial från oberoende institut som
jämför hur nöjda och lojala olika leverantörers kunder är så att man kan se
förändringar i förhållande till sina konkurrenter.

Vidare säger Larsson att Dell under evenemangskampanjer gör löpande
jämförelser av vad som gått bra eller dåligt för evenemang ur samma
kampanj som genomförs i olika städer.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”Det är väldigt svårt att isolera effekterna av event marketing från övriga
delar som ingår i kommunikationsstrategin. Men om man nöjer sig med att
mäta den slutgiltiga effekten av den totala marknadsföringen är det svårt
att utvärdera vad det var som faktiskt fungerade.”
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På Dell har man enligt Larsson gjort försök att jämföra värdet av satsningar
på olika medier. Exempelvis har man försökt att jämföra event marketing
med annonsering genom att bryta ner EM i värde per minut i förhållande
till en annonseringssatsnig. Det har dock inte lyckats då detta förutsätter att
man kan sätta ett värde på exempelvis hur väl man äger målgruppens
uppmärksamhet.

Ett annat intressant mått är hur förändringar i försäljningsvolym påverkas
av olika marknadsföringsinsatser. Detta anses av Larsson vara närmast
hopplöst att utvärdera när man har stora avtalskunder som ligger och tickar
och köper hela tiden. En affär kan uppstå när som helst och blir därmed
svår att koppla till ett event.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”När man har en så pass slimmad organisation som vi har måste man se
till att utvärderingen kommer till nytta. Därför gäller det att få in många
faktorer och att kunna redovisa dem på ett neutralt sätt”.

Syftet med utvärderingen är, enligt Larsson, i första hand att generera ett
resultat som är användbart i arbetet. Utvärderingen skall tala om hur vi på
Dell skall kunna göra vårt jobb bättre istället för att fokusera på att kunna
visa upp hur bra eller dåligt vi har lyckats. Utifrån det presenterade
resultatet skall någonstans mellan tio och tjugo förslag i punktform
genereras om förbättringar till nästa år. Dock måste man enligt Larsson
komma ihåg att förutsättningarna för att lyckas kan förändras med tiden.
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 5.4 Telia International Carrier

Verksamhet: Försäljning av B2B-tjänster i form av kapacitet i telenät
sävål som telefon- och IP-tjänster. Kunderna utgörs av internationella
telekomoperatörer.
Respondent: Svante Bergström, Deputy Director Marketing
EM-bakgrund: (”Köpare”). Genomför stora B2B-events för sina kunder.

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”Kundevent är en mer avancerad form av att ta ut kunden på middag”

För Telia International Carrier är event marketing det lättaste sättet att
förmedla vad de står för. EM ger dem möjlighet att styra över hela
arrangemanget och kan efter egna önskemål bygga upp den miljö man tar
in kunderna i. I denna miljö finns ingen annan som stör med sina budskap
och fokus ligger på det som Telia IC vill att kunderna ska höra.

2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

”Vi vill veta om det stärker nätverket och säljare-kund relationerna”

Eftersom Telia IC lägger en så stor del av sin budget på events så är det
viktigt att det lyckas väl, enligt Bergström. Att ”lyckas väl” innebär för
Telias EM-satsningar att kunderna är nöjda med evenemanget.

Telia IC använder event för att bygga upp varumärket och kommunicera
vad de vill stå för, och Bergström menar att EM är ett relationsverktyg och
inte ett säljverktyg. Därmed är det byggandet av image och relationer som
bör utvärderas. Han anser också att kundernas reaktioner under eventet och
att deras åsikter om vad som var bra eller dåligt är viktiga.

Bergström anser även att det under ett varumärkes inledande år handlar om
att skapa varumärkeskännedom och att denna tid tillåter denna typ av
satsningar på alla möjliga sätt för att skapa sig ett namn. Däremot måste
man förr eller senare kunna säkerställa att en satsad krona ger tillbaka en
satsad krona plus vinst.
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Telia har även för avsikt att deras events ska ge kunderna en upplevelse,
varför innehållet och utformningen är viktigt vid valet av event.

3.  Hur utvärderas EM

”Det är lite som att gå på äggskal, man måste vara försiktig”

Telia utvärderar inte kundernas attityder till ett evenemang även om de i
vissa fall får feedback direkt från kunderna. Bergström menar att de har
valt att inte göra detta då det skulle kunna ha en negativ inverkan på
kundernas upplevelse av eventet. Dessutom tror han att risken är stor att
kunderna inte vill ge kritik, trots att de säkert har synpunkter på vad som
kan förbättras. De har istället valt att utvärdera säljarnas attityder gentemot
eventet, då de anses vara väldigt kritiska på grund av att de är så måna om
att kunderna är nöjda. Alla säljare intervjuas inte utan Bergström beskriver
en del av utvärderingen som att lyssna på djungeltrumman.

Utvärderingen av säljarnas åsikter mynnar ut i en rapport som dessutom
innehåller utvärdering av hur budgeten hölls, vilka kunder som besökte
eventet, vad som hände under eventet och vad eventuella regelrätta
kundmöten under eventet ledde till.

Vad det gäller att i förväg utvärdera evenemangets innehåll och utformning
handlar det om att bedöma huruvida andan på evenemanget speglar den
bild som Telia vill förmedla. Dessutom är den ”röda tråden” i eventet och
huruvida de är lärorika två faktorer som ingår i denna bedömning.
Huruvida det finns ett intressant budskap och att det budskap som ska
förmedlas passar bra vid event marketing är också något som man tar
hänsyn till.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”Det är svårt att mäta en känsla av välbehag hos kunderna när de hör
Telia.”

Att besökarna för Telias kundevent inte är intresserade av att svara på
frågor om evenemangen och att man därför måste använda sig av
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andrahandskällor är ett av problemen. Ett annat problem är att Telia IC
endast har funnits i två år och därför menar Bergström att de inte har så
mycket historik att tillgå vid en eventuell jämförelse mellan events.

Ytterligare ett problem med event marketing är att kopplingen mellan ett
event och en avslutad affär inte är särskilt stark då man redan känner alla
kunder, annars hade ”leads” genererade under ett event varit lämpligt att
utvärdera.

Det största problemet enligt Bergström är dock att EM används som ett
relationsskapande verktyg och att relationskapande är svårt att mäta.
Bergström anser att det är svårare att utvärdera effekterna vid större events
då dessa är mer generella och snarare handlar om Telia än om en produkts
specifika fördelar.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”Varför uppfinna hjulet två gånger?”

Syftet med den utvärdering som genomförs i dagsläget är att motivera de
kostnader som uppstår. Dessutom används utvärderingen till att förbättra
genomförandet av eventen. Rapporten som produceras ger ramarna för
såväl kostnaderna som skapandet av nästa event.

Syftet med den inledande utvärderingen är inte specificerat i högre
utsträckning än att skapa så bra events som möjligt.



71

 5.5 Tango Sponsring och Event AB

Verksamhet: Sponsringsbyrå med inriktning på strategiskt
varumärkesbyggande
Respondent: Anders Lindén delägare med bakgrund på IRM
EM-bakgrund: (”Producent”). Stor erfarenhet av event marketing, har bl a
arbetat med Nokia, Europolitan Hewlett-Packard  

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”Rutinerade marknadsförare skulle nog inte satsa så stora resurser på
event marketing om det inte skapade ett tydligt värde för företaget.”

Event marketing är en väl beprövad form av kommunikation för människor
som gör affärer genom relationer. Inom B2B genomförs affärer mellan
människor, inte mellan företag. Nu vill även företag som Procter & Gamble
göra affärer med människor istället för en marknad, enligt Lindén.

En anledning till att företagen försöker hitta nya vägar för sin
marknadskommunikation, t ex event marketing, är det ökande så kallade
mediabruset som skapas av det faktum att människor i dagen samhälle
träffas av tusentals kommersiella budskap varje dag. För att hitta fram till
sina målgrupper måste man försöka komma dem närmare. Man vill låna
målgruppen en stund i tiden istället för att vara ett budskap som forsar
förbi, där fyller event marketing en funktion som andra medier inte klara
av.

Anledningen till ökningen beror enligt Lindén till stor del på att även
konsumentvaruföretagen, framförallt de som erbjuder snabbrörliga
konsumtionsvaror, har börjat engagera sig för event marketing. Med dem
har stora resurser i form av reklam- och mediasatsningar dykt upp inom
event marketing. Detta har inspirerat andra aktörer, vilket har skapat en
positiv spiral.

När ett företag skall besluta om de skall satsa på event marketing eller inte
måste det enligt Lindén trots allt grunda sig på ett visst mått av ”gut
feeling” åtminstone till en början. Anledningen till detta är att det är upp till
varje företag att pröva hur väl event marketing fungerar för just dem. Det
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finns inga generella svar om event marketing fungerar för att sälja en
speciell typ av produkt, exempelvis bilar eller kärnkraftverk. Vad som
fungerar måste prövas utifrån företagets unika förutsättningar.

2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

”Det handlar i slutändan om att inte se event marketing som en isolerad
företeelse. Event marketing är en del av en större helhet, det går aldrig att
komma ifrån.”

Event marketing är en del av företagens samlade marknadsföringsinsatser
som skall bidraga till en helhet. Grundläggande för en utvärdering är enligt
Lindén att man har något att jämföra med. En ökning av
marknadsandelarna säger väldigt lite om företagets event marketing.

Vad varje företag skall utvärdera, är enligt Lindén, något som skall utgå
från de målsättningar man har med sin event marketing. Därför blir det som
bör utvärderas specifikt för varje företag och typ av event. Målsättningarna
måste vara tydligt formulerade och skall grunda sig problemställningar som
ligger bakom en kampanj.

3.  Hur utvärderas EM

”Valet av utvärderingsmetod faller sig ganska naturligt efter att man
uttryckt målsättningarna.”

Hur företagen utvärderar sina evenemang skiljer sig beroende på deras
verksamhet och vilka målsättningar de har med sina respektive event
marketing kampanjer.

Vid mätningar av kvantitativa variabler som exempelvis försäljning kan det
vara svårt att finna ett bra mått för jämförelse, vanligtvis jämför man med
samma period föregående år. En annan möjlighet är att undersöka vilka
skillnader som uppstått mellan de marknader som använder event
marketing gentemot de som inte använder det. När man utvärderar själva
evenemanget är det vanligt att man försöker bedöma antal besökare och
deras kvalitet genom att mäta hur många samt vilka som kom.
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Kvalitativa utvärderingar behandlar vanligen uppmärksamhet, kännedom
och attityder vilka utvärderas genom att helt enkelt fråga folk. Vill man
särskilja ett events effekter från de övriga promotionverktygen kan man
intervjua de som besökt evenemanget och jämföra med de som inte varit
närvarande. Förhoppningsvis finns det en skillnad mellan dessa olika
grupper vilket skulle kunna påstås var effekten av evenemanget.

Vid utvärdering av mer långsiktig event marketing som syftar till att
påverka varumärket mäts effekterna genom regelbunden brandtracking där
man t ex en gång i veckan ställer samma frågor till befolkningen för att på
så sätt kunna kartlägga förändringar i folks attityder gentemot varumärket.

Vissa utvärderingar används framförallt i planeringskedet. Genom att t ex
sätta samman fokusgrupper med vissa utvalda ur målgruppen bildar
marknadsföraren en uppfattning om en viss typ av kommunikation skulle
fungera bra på målgruppen, eller vad företaget bör göra istället.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”För att kunna jämföra event marketing med andra
marknadsföringsinsatser måste man först och främst veta vad som skall
uppnås. Vet man inte det, vilket är ganska vanligt, är det svårt att ställa det
mot någonting annat.”

Att det utvärderas för lite är enligt Lindén ett problem inom all
marknadsföring. Anledningen till att just event marketing anses vara svårt
att utvärdera är att målsättningarna inte är tillräckligt tydliga. Många
företag mäter försäljning och spaltmetrar men har svårt att precisera vad
man egentligen ville med eventet.

Anledningen till att målsättningarna blir luddiga är enligt Lindén att
företagen i många fall går för snabbt in på själva idén, när man istället bör
precisera vad som skall kommuniceras. En rolig idé gynnar inte alltid
målen och syftet med marknadsföringen och då går det heller inte att
utvärdera eftersom företaget inte vet vart de nådde.

Ett annat vanligt problem är att företagen inte budgeterar, eller budgeterar
tillräckligt, för att event marketingsatsningar skall kunna utvärderas.
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5. Vad är syftet med utvärderingen

”Poängen med att genomföra en utvärdering är just att den på ett eller
annat sätt skall kunna användas i företagets verksamhet.”

Enligt Lindén syftar utvärderingen först och främst till att samla kunskaper
som kan användas för förbättringar av framtida marknadsföringssatsningar.
Utvärderingen kan t ex ligga till grund för beslut om vilket tema som skall
genomsyra en kampanj, eller beskriva vilka detaljer som skall förändras till
nästa års evenemang.
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 5.6 Leo Burnett Special Events AB

Verksamhet: Dotterbolag till internationella reklamkoncernen Leo Burnett
Respondent: Niclas Tjeder, projektledare och producent.
EM-bakgrund: (”Producent”). Stor erfarenhet av event marketing. Har
arbetat med kunder som Volvo, Arla och  McDonalds

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

” Företagen börjar inse värdet av att använda en integrerad
marknadsföring där event marketing kan vara ett naturligt val för att
åstadkomma vissa effekter.”

Enligt Tjeder beror den kraftiga ökningen av event marketing på de
specifika egenskaper som andra medier inte kan erbjuda. EM skapar
möjligheten till en kvalitativ kontakt mellan mottagaren och avsändaren.
Företaget hinner prata med sin målgrupp vilket betyder att man inte längre
endast uppfattas som en signal.

När exempelvis Telia Minicall anordnade sitt så kallade Supersession-
evenemang i Globen fick företaget möjligheten att under fyra timmar
kommunicera med sin målgrupp utan att andra företags budskap störde, det
vill säga att företaget fick målgruppens odelade uppmärksamhet.

En annan viktig orsak till att event marketing ökar är att företag i allt större
omfattning satsar på integrerade kampanjer och upptäcker det bidrag som
event marketing kan åstadkomma tack vare sina specifika egenskaper.

Marknadsförare strävar enligt Tjeder efter att få målgruppen att associera
till varumärket i så många tankar som möjligt. En satsning på event
marketing kanske ger fyra träffar i andra medier för varje träff på
evenemanget. Dessutom kan en person som träffas av ett företags event
marketing, som kan koppla en upplevelse till varumärket, att uppleva
träffarna från andra medier annorlunda.
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2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

”Utgångspunkten för att kunna utvärdera event marketing är att du vet vad
det var du ville få ut.”

Tjeder betonar att tonvikten för företag som använder sig av integrerade
kampanjer bör ligga på att utvärdera helheten. Flera olika medier skapar i
kombination med varandra synergieffekter.

Enligt Tjeder måste en utvärdering kunna relateras till något för att bli
meningsfull. Därmed behöver företaget något att jämföra med. Ett företag
som vet vad de vill få ut av ett event kan i efterhand utvärdera på vilket sätt
och i vilken grad detta har kunnat uppnås. Målsättningarna fungerar som
grund då de utgör en variabel för jämförelser.

3.  Hur utvärderas EM

”Det går inte att utvärdera effekterna av event marketing endast genom
någon form av massundersökning på måfå. Man måste utvärdera på
plats”.

För att kunna utvärdera event marketing bör man enligt Tjeder, trots att det
är helheten man söker, undersöka använda medier för sig. Resultatet av
varje medium, ställt för sig själv,  kommer att ha påverkats av de synergier
som skapas dem emellan, men det sammanlagda visar ändå på resultatet av
den valda kombinationen av medier.

Enligt Tjeder är det lättare att utvärdera ett evenemang än event marketing,
därför man måste tydligt skilja på dessa begrepp. Effekterna av eventet kan
utvärderas utifrån uppsatta målsättningar. Men detta måste göras på plats
med de som tagit del av evenemanget. Utvärderingen måste innehålla hur
många som varit där, vilka eller vilken typ av människor som varit där,
samt deras attityder i förhållande till det som skall kommuniceras.

Det inte alltid en utvärdering av eventet ser till effekterna på den slutliga,
tilltänkta målgruppen men det är likväl en utvärdering av effekterna på de
som deltagit.
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För att i nästa steg kunna utvärdera den isolerade kommunikationsansatsen
event marketing får man utgå från evenemanget och göra någon form av
subjektiv bedömning hur EM bidragit till det totala värdet av den
integrerade kampanjen.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”I en integrerad marknadsföringskampanj beror det värde som skapas på
dess sammansättning, hur kampanjen fungerar som helhet.”

Effekterna av event marketing kan enligt Tjeder inte helt och hållet skiljas
från övriga medier i mediamixen. Anledningen till detta är att event
marketing skapar synergier som påverkar effekterna av de andra medierna.

Ett annat påtagligt problem är svårigheten att få kunden att budgetera för
utvärderingen av event marketing. Anledningen till detta kan bero på att
den kostnaden blir betydligt mer påtaglig vid event marketing än vid
användandet av andra medier. En kund som väljer att annonsera i TV
betalar för att få exponeringen, utvärdering ingår i det priset. Vid event
marketing tar en byrå betalt för utformandet, utvärderingen blir en extra
post som kan verka stor i förhållande till den totala kostnaden.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”Det enskilt viktigaste är självklart att få svar på om du nådde upp till de i
förväg uppsatta mål man har haft med kampanjen.”

Målsättningen med en utvärdering skall inte vara att undersöka hur väl ett
event utfördes, genom att fokusera på variabler som hur snyggt eller
vältajmat det var. Det huvudsakliga syftet med utvärderingen av ett event
skall istället vara att undersöka vad det fick för effekt.
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 5.7 ProjektStrategi Event Marketing

Verksamhet: Event Marketing-byrå
Respondent: Patrik Johansson, VD
EM-bakgrund: (”Producent”). Stor erfarenhet av alla typer av events. Har
genomfört kampanjer med företag som exempelvis; Carlsberg, Procter &
Gamble och Folksam

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”När man har kul är man mer intresserad och mottaglig. Chartereffekten -
tror jag gäller även för event marketing.”

Johanssons förklaring till det ökade användandet av EM är att när
konkurrensen ökar så ökar kraven på att göra något annat. Dessutom så har
antalet medier ökat så pass mycket att pengarna inte räcker till alla medier.
TV har blivit väldigt dyrt. När ett företag måste börja välja bort medier så
tittar de istället på målgruppen, vilka är det vi verkligen vill nå. När man
måste börja välja bort och kanske minska målgruppen gäller det att
verkligen nå dem och dessutom kunna skilja sig från mängden.

2.  Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

” Om man inte sätter upp målen innan, blir utvärderingen i stil med; vi fick
många fina bilder och folk var glada.”

Enda sättet att kunna mäta ett event är, enligt Johansson, att man innan
eventet sätter sig ner och preciserar målet med eventet. Dessa mål ska
gärna vara kvantifierbara för att det ska gå att mäta hur väl eventet har
slagit ut.

Det är även viktigt att utvärdera eventet i förväg och det bör då framförallt
handla om platsen där evenemanget genomförs. Johansson menar att det är
viktigt att bedöma var man kan träffa målgruppen på bästa sätt både vad det
gäller antal och möjligheten att skapa en kontakt.
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3.  Hur utvärderas EM

”Utvärdera eventet på plats genom att göra intervjuer varje dag!”

Det finns enligt Johansson flera olika möjligheter att utvärdera och mäta
delar av EM som exempelvis hur många gånger en sponsorskylt syns i TV
eller hur många spaltmeter PR som genereras. Det är framförallt
kvantifierbara målsättningar som att dela ut ett visst antal smakprover eller
att få ett visst antal svar om dagen på en kampanj som utvärderas av
Projektstrategi Event Marketing.

För att kunna mäta förändringen i folks uppfattningar gentemot en produkt
måste man, enligt Johansson, vara på plats och intervjua
evenemangsbesökare. Det är viktigt att formulera frågorna på ett sätt så att
resultaten verkligen återger förändringen och att frågorna fokuserar på
tidigare erfarenheter och uppfattningar efter upplevelsen i samband med
eventet.

Projektstrategi Event Marketing brukar rekommendera sina kunder att
anlita en oberoende firma för utvärderingen av eventen, då de själva skulle
kunna uppfattas som partiska. Det är även vanligt att utvärderingen sköts
av mediabyråer, där eventen endast utgör en liten del av utvärderingen som
snarare genomförs på kampanjnivå.

För att bedöma platsen för eventet i den utvärdering som sker innan eventet
finns det, för många platser, statistik hos Gatu och Fastighetskontoret.
Denna statistik visar hur många som passerar en plats varje dag och därmed
kommer i kontakt med, eller ser ett eventuellt evenemang.

Johansson anser dessutom att B2B-events är lättare att utvärdera eftersom
målgruppen oftast är mindre och man vet vilka de är. Att delta i eventet
uppfattas som en del i återförsäljarnas jobb och det går därför att förutsäga
hur många som kommer. Eventet kan sedan utvärderas genom att mäta hur
många och vilka som köpte eller inte köpte en produkt.
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4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”Man kan inte göra ett generellt mätverktyg för event marketing, eftersom
alla events är så pass unika.”

Ett av problemen är, enligt Johansson, avsaknaden av tydliga målsättningar
med event marketing-satsningar. Målsättningar är ofta formulerade i
luddiga termer som att bygga image.

Ett annat problem är möjligheterna att utvärdera word-of-mouth effekter i
event marketing. I vilken utsträckning den personen som har fått
upplevelsen sprider den vidare beror på hur häftig upplevelsen är och
därmed hur starkt intryck den har gjort. Att verkligen mäta spridningen och
kvalitativa aspekter av denna är, enligt Johansson, alldeles för svårt och
dyrt. Man får istället lita på sin intuition.

Johansson anser även att kostnaderna kan vara ett problem. Kunder som
satsar 1 000 000 kr på EM uppfattar en utvärdering, och därmed en extra
kostnad på 100 000 kr, som alldeles för dyrt.

Trots att Johansson anser att B2B-events är lättare att utvärdera, så tror han
att det kan uppfattas som irriterande att få en enkät under evenemanget.
Budskapet som förmedlas kan då uppfattas som: ”SÄLJ!; SÄLJ!; SÄLJ!”
snarare än att besökarna får en positiv upplevelse.

För B2C-events är det största problemet att man, trots försök att rikta in sig
på målgruppen, får mycket spill. Det vill säga folk som inte är de man
vänder sig till vid det tillfället.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”Vi har genomfört utvärderingar där vi vill visa på ett par kvantitativa mål,
som att vi har fått ut 20 000 pringlesburkar, har vi lyckats med det?”

För Projektstrategi Event Marketing handlar utvärderingarna framförallt
om att kunna visa upp resultat för sina uppdragsgivare. Den utvärdering
som genomförs i eventets planeringsfas handlar om att skapa rätt event i
förhållande till eventets målsättningar. Dessutom utnyttjas informationen
från denna utvärdering vid kvantifieringen av målsättningarna.
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 5.8 Disco STHLM

Verksamhet: Disco Stockholm är ett PR-konsultföretag som bland annat
producerar evenemang i PR-syfte.
Respondent: Michael Stoll, Projektledare
EM-bakgrund: (”Producent”). Har bland annat arbetat med PR-strategi
och lanseringsevenemang på uppdrag av Ericsson.

1. Vad är anledningen till det ökande användandet av EM

”Någonting som är unikt är att vi når ut till målgruppen, till dansgolvet, till
restaurangen, till folket. ”

Michael Stoll anser att events är ett effektivt sätt att samla opinionsbildare
för en specifik målgrupp. Genom att sälja in produkten eller varumärket
hos opinionsbildare och att dessutom skapa ett nyhetsvärde i eventet så blir
EM ett effektivt sätt att skapa trovärdiga budskap.

2. Vad bör utvärderas, vilka faktorer är viktiga vid en utvärdering

”Vi försöker skapa PR endast i sådana tidningar och andra medier som
verkligen är trovärdiga hos målgruppen.”

Det som är viktigast att utvärdera är huruvida man har uppnått
målsättningarna och att därmed kunna visa uppdragsgivare vad de har
betalat för. En utvärdering av effekten på sista ledet i kommunikationen, i
form av slutkonsumenten, är också intressant. Stoll menar att de inte har
tillräckliga resurser för denna typ av utvärdering. Liknande utvärderingar
bör genomföras, men i dagsläget får kunderna själva göra dessa.

Grundläggande för utformandet av kampanjen är att bedöma olika
alternativ utifrån frågeställningen; hur kunden skall nå målgruppen. Stoll
menar därför att trovärdigheten i såväl budskap som avsändare är viktigt.
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3.  Hur utvärderas EM

”Vi gör en sammanställning av pressklipp.”

För Disco Sthlms del är målsättningen att påverka opinionsbildare och att
generera mediatäckning i form av redaktionellt utrymme i, för målgruppen,
intressanta kanaler. Därför genomförs utvärderingar i form av
sammanställningar av pressklipp.

Enligt Stoll genomförs ingen utvärdering i traditionell bemärkelse av
effekterna på målgruppen opinionsbildare. De har dock möjlighet att i viss
mån bedöma effekterna, då de har regelbundna kontakter med denna
målgrupp. Effekterna på målgruppen slutkonsumenter utvärderas inte heller
av Disco Sthlm. I vissa fall har dock fokusgrupper använts i
planeringsfasen av en kampanj.

Fokusgrupper med både opinionsbildare och slutkunder kan sättas ihop för
att utvärdera produkter och evenemang. På så sätt kan medvetenhet
undersökas både i termer av omfattning och var den har genererats. Det är
även intressant att jämföra besökare eller de som har tagit del av eventet
med de som inte har tagit del av eventet. För att fånga word-of-mouth och
ringarna på vattnet bör utvärdering göras i flera steg.

4. Vilka är problemen vid utvärdering av EM

”Det går inte att jämföra evenemang bara genom att se hur mycket press
man får, då detta är beroende på produkten.”

Eftersom word-of-mouth är utdraget över en längre tid är det svårt att veta
när man skall utvärdera effekterna.

5. Vad är syftet med utvärderingen

”En utvärdering bör alltid ligga till grund för den brief som skickas till
reklambyrån nästa gång”
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Ett av syftena med en utvärdering är att informationen ska användas vid
utformningen av nästa kampanj. Detta är troligtvis ännu viktigare för
serietillverkande företag, enligt Stoll.

De utvärderingar som Disco STHLM gör idag syftar till att kunna visa för
kunden vad de har fått för sina pengar. Dessutom kan sammanställningen
av pressklipp användas som säljmaterial till nya kunder.
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 6 Analys
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av den teori som presenterades
i referensramen. Analysen syftar både till att strukturera informationen och
att uttrycka den i de termer som beskrivs i referensramens första kapitel.
Vidare skall denna analys underlätta förståelsen för vilka egenskaper och
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en utvärdering.

Materialet analyseras även utifrån referensramens andra kapitel som
innehåller teorier om utvärdering. Denna del syftar till att knyta ihop
delarna från den inledande analysen samt att ge en djupare förståelse för
varför tidigare nämnda egenskaper och faktorer är av intresse vid en
utvärdering av event marketing.

 6.1 Vad är anledningen till det ökande användandet
av EM

I uppsatsens problemdiskussion presenterade vi resonemanget att
anledningen till det ökande användandet av EM bör hänga ihop med dess
fördelar. Om företag väljer att använda EM betyder det rimligtvis att de
anser att denna kommunikationsansats är mest lämplig i förhållande till vad
de vill uppnå. Vi har därför undersökt ”köpar”-företagens motivering till
användandet, samt undersökt samtliga företags förklaring till det ökade
användandet av EM. En sammanställning av företagens motiv och
förklaringar till den ökade användningen presenteras i följande tabell:

Företag Starkt
intryck på
definierad
målgrupp

Exklusivitet i
kundkontakten

Lojala
kunder

Associations-
värdet

Spridning Kostnads-
effektivitet

Myrorna • • • • 

Spendrups • • • • 

Dell • • • 

Telia IC • • • 

Tango • • • 

Leo Burnett • • • 

PS Event • 

Disco Sthlm • • • • 
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 6.1.1 Eventets specifika egenskaper

Den vanligaste förklaringen till användandet eller det ökade användandet
av EM, var att man kan göra ett starkt intryck på en definierad målgrupp.
Förklaringen till detta låg i eventets specifika egenskaper; mötet,
upplevelsen och budskapet. (Behrer & Larsson, 1998) Exempelvis Dell
beskriver mötet och direktkontakten med kunden som en fördel när en
produkt ska presenteras för kunden. PS Event talar också om
chartereffekten och beskriver kundens ökade mottaglighet vid en positiv
upplevelse. Resonemangen kretsar framförallt kring hur mötet och
upplevelsen förstärker budskapet.

Exklusiviteten i kontakten med kunden och avsaknaden av ”mediabrus” är
ytterligare något som beskrivs som en av EM’s fördelar. Även detta kan
kopplas till evenemangets specifika egenskaper i form av inramningen av
eventet. Genom att eventet är avgränsat i tid och rum har företaget
”ensamrätt” till kundernas uppmärksamhet så länge kunden deltar i eventet.
(Behrer & Larsson, 1998) Företagen beskriver även kopplingen mellan
mötet, upplevelsen och budskapet och avgränsningen i tid och rum. Leo
Burnett menar att företagen kan möta sin målgrupp och inte endast
uppfattas som en "signal" eller ett enkelriktat budskap som hastigt passerar.
Detta beror på att företagen har målgruppens odelade uppmärksamhet och
inga andra företags budskap stör. Telia IC menar att eventet kan
kontrolleras och därför kan företagen efter egna önskemål bygga upp
miljön i vilken man möter kunden.

 6.1.2 Relationsskapande Event Marketing

Flera av företagen förklarar även det ökade användandet med dess fördelar
vid relationsskapande. Kundlojalitet och återköp är något som beskrivs som
motiv till EM av såväl Dell som Spendrups. Behrer och Larsson (1998)
beskriver relationsskapande EM som den vanligaste formen av EM och
även här förklarar företagen denna fördel med eventets specifika
egenskaper i form av mötet och direktkontakten med målgruppen. Att
direktkommunikation är en stor del i relationsbyggande marknadsföring
beskrivs även i Kangas och Ullers modell Event Marketing Ballongen
(1999).
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 6.1.3 Associationsvärdet

Flera av respondenterna beskriver associationsvärdet som ytterligare en
fördel med EM. Genom att koppla sitt varumärke till ett event eller en
upplevelse så ökar kvaliteten i de budskap som når målgruppen via andra
medier. Det kan handla om imageöverföring från eventet eller att personer
som har upplevt eventet förknippar budskapet med en positiv upplevelse
(Grönqvist, 2000).

 6.1.4 Spridning

Tre av respondenterna menade att EM var ett effektivt sätt för att nå en
begränsad målgrupp som sedan skall föra vidare budskapet. Myrorna och
Disco Sthlm ansåg att EM lämpade sig väl för PR och Spendrups hänvisade
till spridning via lojala kunder och kopplade därmed denna fördel till en av
de ovan beskrivna.

 6.1.5 Kostnadseffektivitet

Endast två av företagen angav kostnadseffektivitet som motivet bakom det
ökade användandet av EM. Dessa företag var samma som angav
spridningseffekter genom PR som en av fördelarna. Detta kan kopplas till
Kotlers beskrivning av begreppet PR, vilket innefattar spridning via medier
som företaget inte har betalat för direkt (Kotler, 1996).

 6.1.6 Sammanfattning

Den huvudsakliga förklaringen till det ökade användandet av EM handlar
om kvaliteten i kommunikationen med målgruppen. Resonemangen kretsar
framförallt kring hur mötet och upplevelsen förstärker budskapet. Företagen
beskriver här även kopplingen mellan mötet, upplevelsen och budskapet
och avgränsningen i tid och rum. Genom att företagen har målgruppens
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odelade uppmärksamhet och inga andra företags budskap stör skapas ett
starkare intryck.

Kvaliteten i kommunikationen med målgruppen beskrivs dessutom som en
fördel vid relationsskapande. EM anses vara ett effektivt sätt att generera
kundlojalitet och återköp, vilka är de termer som används för att beskriva
relationen till målgruppen. Liknande resonemang förs av Kotler (1999) då
han beskriver personlig försäljning som ett effektivt verktyg i de steg av
påverkansprocessen som innefattar att bygga upp preferenser, övertygelser
samt att påverka målgruppens handlingar.

EM anses även öka kvaliteten i de budskap som når målgruppen via andra
medier genom imageöverföring från eventet eller att personer som har
upplevt eventet förknippar budskapet med en positiv upplevelse.

EM beskrivs även som ett effektivt sätt för att nå en begränsad målgrupp
som sedan skall föra vidare budskapet. Eventet anses vara ett
kostnadseffektivt sätt att åstadkomma spridningseffekter genom PR.

 6.2 Vad bör utvärderas

Denna del syftar till att beskriva respondenternas åsikter huruvida fokus för
utvärderingen skall ligga på helheten eller på att mäta event marketing som
ett specifikt fenomen. Vidare behandlas, utifrån vilken metod som enligt
respondenterna bör användas, utvärderingens inriktning.

 6.2.1 Helheten eller delarna

Vilken typ av resultat man eftersträvar vid en utvärdering av event
marketing är beroende av vilken grundläggande syn företaget har i fråga
om vilken roll event marketing skall spela i företagets
kommunikationsstrategi. Därför var vi intresserade av att försöka utreda
huruvida event marketing i olika stor grad uppfattas som ett specifikt
verktyg inom marknadsföringen, med egna specifika kommunikationsmål.
Eller om EM uppfattas som en underordnad del av promotionmixen och
mediamixen, det vill säga en del av en större helhet. Nedanstående tabell
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syftar till att visa i vilken grad respondenterna anser att det är effekterna av
helheten eller delarna som är av störst intresse vid utvärdering.

Företag Helheten
viktigast

Tonvikt på
helheten

Båda är
lika viktiga

Tonvikt på
delarna

Delarna viktigast

Myrorna • 
Spendrups • 
Dell • 
Telia IC
Tango • 
Leo Burnett • 
PS Event
Disco Sthlm

Tabellen visar tydligt att respondenterna anser att det viktigaste med
utvärderingen är att den kan beskriva vad marknadskommunikationen som
helhet har fått för effekter. Att försöka utvärdera effekterna av event
marketing isolerat från kommunikationsstrategins övriga delar är med
andra ord inte av lika hög prioritet som att utvärdera de sammanlagda
effekterna. Anledningen till att tre av företagen inte registrerats för någon
träff i intervallet beror på att det inte varit möjligt att, i dessa termer, tolka
vilken åsikt de har utifrån intervjuerna.

Att event marketing uppfattas av respondenterna som en del av en större
helhet motiverades under intervjuerna framförallt av de synergier som
skapas i olika medier. Resultatet av en mätning av respektive del i
mediamixen anses därmed inte vara ett bra mått på i vilken grad event
marketing har bidragit till helheten.

Syftet med att använda event marketing är ofta att just skapa synergier
mellan olika medier, under intervjun på Leo Burnett angavs t ex att en träff
inom event marketing kan skapa fyra träffar i andra medier. Om målet med
event marketing är att skapa synergier och bidraga till att öka effekterna i
övriga medier är det naturligt att företagen inte fokuserar på att utvärdera
event marketing som en specifik företeelse.

Även om respondenterna är överens om att fokus ligger på helheten vill vi
visa på att det finns en viss nyansskillnad mellan företagen. I fallet med
exempelvis Dell har event marketing egna specifika målsättningar som
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syftar till att målet med kommunikationsstrategin skall kunna uppnås. I
fallet med Spendrups, som kan sägas fokusera mer på helheten än vad Dell
gör, skall event marketing bidraga till att uppnå ett gemensamt mål för
marknadskommunikationen t ex bygga image kring ett varumärke. Detta
resulterar i att Spendrups är mindre benägna att försöka utvärdera event
marketing som ett enskilt fenomen.

 6.2.2 Utvärderingens inriktning

En utvärdering kräver att man kan ställa resultatet i relation till något.
Därför ville vi ta reda på utifrån vilka faktorer respondenterna ansåg att
givande jämförelser kunde genomföras. Vilka metoder som respondenterna
anser bör användas är av stort intresse då detta bestämmer vilken typ av
information de inriktar sina utvärderingar på.

Vi har i tabellen nedan valt att beskriva olika inriktningar för utvärdering i
fem kategorier utifrån den sammanställning av olika syften med
utvärderingar som gjorts av Jerkedal (1999).

Företag Attityder till
program

Kostnads-/
intäktsanalys

Målrelaterad
utvärdering

Process-inriktad
utvärdering

Målorelaterad
utvärdering

Myrorna • • • • 
Spendrups • • • • 
Dell • • • 
Telia IC • • • 
Tango • • • 
Leo Burnett • • 
PS Event • • • 
Disco Sthlm • • 

Samtliga respondenter anser att målrelaterad utvärdering är något som
lämpar sig väl för utvärdering av event marketing. Utvärderingen av event
marketing går i detta fall helt enkelt till så att man försöker jämföra
uppsatta målsättningar med vad som faktiskt uppnåddes. För att
utvärderingens resultat skall bli meningsfullt måste målsättningarna vara
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tydligt definierade och skall enligt Lindén grunda sig på målsättningarna
med kampanjen.

Processinriktad utvärdering som inriktar sig på att utreda hur väl en
kampanj genomförts är en annan inriktning flertalet respondenter anser
vara av intresse, i syfte att kunna användas i framtida verksamhet kopplad
till event marketing.

Under intervjun med Myrorna framhölls, till skillnad från de övriga
intervjuerna, vikten av att man även bör ta hänsyn till icke målrelaterade
effekter som kan uppstå. Detta baserades på deras erfarenheter från
modevisningarna som i ett fall genererat omfattande negativ press, vilket
påverkade hela verksamheten på så sätt att de varor som skänks till
Myrorna under en period minskade kraftigt.

En intressant skillnad, som tydligt kan utläsas i tabellen, är intresset för
intäkt-/kostnad- effektivitets analys mellan ”producenter” och ”köpare”.
Samtliga ”köpare” har antingen försökt göra effektivitets mätningar eller
önskar att det vore möjligt. Detta är dock inte fallet med ”producenterna”.
Detta skulle kunna bero på ett större intresse från "köparnas" sida att kunna
jämföra olika promotionverktyg för att avgöra vilket som är mest lönsamt
för dem. Ett liknande utvärderingsverktyg skulle, om det visade att EM är
ineffektivt i många situationer, kunna få negativa följder för alla aktörer på
"producentsidan" av EM. "Producenternas" ointresse för och delade
uppfattning om omöjligheten i en effektivitetsanalys av EM skulle även
kunna förklaras av en större erfarenhet, och därmed också förståelse för
området

Attityder till program visar på vilka av respondenterna som betonat vikten
av att på förhand genomföra utvärderingar av vad målgruppen anser om ett
möjligt framtida event marketing program. En sådan utvärdering,
exempelvis med hjälp av fokusgrupper, bör enligt Disco Sthlm ligga till
grund för utformandet av en event marketing kampanj.

 6.2.3 Sammanfattning

Samtliga respondenterna uppfattar i högre grad event marketing som en
underordnad del av promotionmixen och mediamixen än ett specifikt
verktyg för marknadskommunikationen. Att försöka utvärdera effekterna
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av event marketing isolerat från kommunikationsstrategins övriga delar har
av denna anledning inte lika hög prioritet som att utvärdera de
sammanlagda effekterna. En av anledningarna till att företagen i större
utsträckning är intresserade av helheten är att syftet med event marketing
ofta är att skapa synergier i andra medier.

Samtliga respondenter anser att målrelaterad utvärdering är något som
lämpar sig väl för utvärdering av event marketings effekter. Viktigt för att
utvärderingens resultat skall bli användbart är att målsättningarna är tydligt
definierade. Endast Myrorna kommenterade vikten av så kallad
målorelaterad utvärdering. Men så gott som samtliga företag ansåg att
processinriktad utvärdering vara av stor vikt för att kunna förbättra sin
framtida event marketing.

 6.3 Vilka faktorer utvärderas

Under denna rubrik beskrivs vad respondenterna på ”köparsidan” tar
hänsyn till i sina utvärderingar av event marketing. Detta anser vi vara
intressant att undersöka både för att få en bild av vilka faktorer som är
vanligast och huruvida det går att urskilja några mönster utifrån företagens
verksamhetsområden. Anledningen till att endast ”köparna” finns
registrerade i tabellerna nedan är helt enkelt för att dessa företag vanligtvis
utför utvärderingen.

Vilka faktorer ett företag väljer att ta med i sin utvärdering är enligt Tango
specifikt för både företag och typ av event. Detta stämmer väl överens med
den stora spridningen vi erhöll under intervjuerna för vad som faktiskt
utvärderades. De olika faktorer som framkommit under intervjuerna har
delats upp i två delar beroende på om de är av kvantitativ eller kvalitativ
karaktär.
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 6.3.1 Kvantitativa faktorer

Företag PR-effekt,
utrymme

Målgruppens
kännedom
om företag

Antal
besökare
på eventet

Vilka besökare
gav eventet

Utnyttjandet av, för
eventet,  specifika
erbjudanden

Myrorna • • 
Spendrups • • • 
Dell • • • 
Telia IC

Myrorna och Spendrups som båda vänder sig mot konsumentmarknaden,
undersöker båda två vilka PR mässiga effekter deras event
marketingsatsningar genererar. Vidare så utvärderar de båda två i vilken
grad målgruppen känner till företaget. Eftersom de vänder sig till så pass
stora målgrupper vill de veta hur många de har nått.

Flertalet av dessa kvantitativa faktorer, alla utom kännedom om företaget,
syftar till att utvärdera själva eventet. Med utgångspunkt i Behrer &
Larssons (1998)  ”förhållande mellan kommunikationsansatser och medier”
går det att utläsa att företagen i dagsläget endast i väldigt liten grad
använder sig av några  kvantitativa metoder som beskriver effekterna av
event marketing som kommunikationsansats utan endast själva mediet, det
vill säga evenemanget.

Dell som har en relativt begränsad målgrupp använder sig av kvantitativa
mått som samtliga är kopplade till besökarna av eventet. Det intressanta för
dem är framförallt att se till vilka besökare eventet gav i form av hur
många, av de man haft som målsättning att få dit, som faktiskt kom.

 6.3.2 Kvalitativa faktorer

Företag Målgruppens attityder till
företag/varumärke

Målgruppens attityd till
eventet,

Säljare, partners
attityd till event,

Myrorna • 
Spendrups • • • 
Dell • • • 
Telia • 
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De kvalitativa faktorer som ingår vid utvärderingen av målgruppens
attityder undersöks i Myrorna och Spendrups fall främst med hjälp av
metoder som utvärderar de sammanlagda intrycket av företaget. Spendrups
har dock ett par specifika frågor i sin brandtracking som är kopplade till
event marketing. Då rör det sig framförallt om frågor kring huruvida man
lyckats föra in önskade kärnvärden i varumärket. Dell utvärderar
målgruppens attityder till själva evenemanget. Under intervjun nämnde
Myrorna att det även för dem skulle vara intressant att utvärdera
målgruppens attityder till evenemangen, men att det inte är något som man
gjort hittills.

En annan metod som också syftar till att bedöma målgruppens attityder till
evenemanget är att intervjua säljare, återförsäljare och låta dem tolka hur
eventet har påverkat deras kunder. Enligt Telia kan detta många gånger
vara ett bättre sätt att mäta målgruppens attityder då säljarna kan antas vara
väldigt kritiska på grund av att de är så pass måna om sina kunder.
Kunderna kanske inte vill ge kritik trots att de har åsikter om vad som kan
bli bättre.

En viktig aspekt, utöver målsättningarna, för att förstå valet av vilka
faktorer ett företag väljer att utvärdera är vilken målgrupp företaget vänder
sig till i sin kommunikation. Anledningen till att Telia IC endast registreras
en gång i de två tabellerna över vilka faktorer som utvärderas kan hänföras
till den målgrupp de vänder sig till. Under intervjun framkom att Telia IC
anser att det krävs en viss smidighet i hanteringen av målgruppen då den
består av VD:ar och marknadschefer. Dessa högt uppsatta personer anser
sig inte ha tid med att utvärdera sina leverantörers event. Därmed kan det
tänkas att en utvärdering i vissa fall skulle förarga vissa av deltagarna och
på så vis försämrar eventets möjligheter att förbättra relationen mellan
kund och säljare.

 6.3.3 Sammanfattning

Vilka faktorer som ett företag väljer att ta med i sin utvärdering är enligt
Tango specifikt för både företag och typ av event. I linje med detta
resonemang visade svaren i våra intervjuer på stora skillnader i vad
företagen utvärderade.
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De intervjuade företagen använder sig endast i väldigt liten grad av några
kvantitativa metoder som beskriver effekterna av event marketing som
kommunikationsansats, istället utvärderas mediet, det vill säga
evenemanget, med hjälp av kvantitativa undersökningar.

De kvalitativa utvärderingarna syftar till att beskriva attityder gentemot
företaget och deras event marketing. Detta undersöks genom att intervjua
målgruppen samt vad säljare och partners tror att målgruppen har för
attityd.

 6.4 Vilka är problemen vid utvärdering av EM

I problemdiskussionen presenterades problematiken vad det gäller EM-
utvärdering som en av nackdelarna med EM (Vision, Kangas & Uller,
1999). För att kunna öka förståelsen för hur EM kan utvärderas är det dock
av intresse att analysera dessa problem i större utsträckning än att bara
påpeka att de existerar. En sammanställning av respondenternas
beskrivningar av dessa problem samt förklaringen till problemen
presenteras nedan:

Företag Eventets
bidrag i
övriga
medier

Svårt att
isolera
effekter

Out-put
Lämpliga
jämförelser

Tids-
aspekten

Fånga
mål-
grupp

Utvärderings
effekter

Kostnad

Myrorna • • • • 

Spendrups • • • 

Dell • • • 

Telia IC • • • • 

Tango • • 

Leo Burnett • • • 

PS Event • • • • • • • 

Disco Sthlm • • • 
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 6.4.1 Eventets bidrag i övriga medier - associationsvärdet och
upplevelsen

En förklaring till problemen kan beskrivas som eventets bidrag i övriga
medier. Om eventet fungerar som plattform för övrig promotion fungerar
event marketing som en promotionmix i sig (Behrer & Larsson, 1998;
Kangas & Uller, 1999). Problemet är, enligt respondenterna, att utvärdera
associationsvärdet eller det eventuella mervärdet i övrig promotion, som
skapas genom association till en upplevelse eller en företeelse. Ett annat
problem som kan kopplas till upplevelsen i evenemanget (Behrer &
Larsson, 1998) är omfattningen och kvaliteten i spridningseffekterna.
Enligt PS Event är denna omfattning och kvalitet beroende av styrkan i
intrycket och upplevelsen. Grönqvist (2000) menar att innehållet är
viktigare för effekterna än omfattningen vid spridning genom PR.

 6.4.2 Isolering av effekter - promotionmix och marknadsmix

Event Marketings funktion som promotionmix (Behrer & Larsson, 1998)
anges även som förklaring till svårigheterna att isolera effekterna av EM.
Därmed kan detta problem kopplas till ovanstående problem. Detta
resonemang dyker dock upp på flera nivåer när företagen föklarar
problemet. Myrorna menar att det är svårt att isolera effekterna av ett
medium eftersom evenemanget ska förstärka effekterna i övriga medier.
Denna nivå kan kopplas till promotionmixen och svårigheterna att
utvärdera eventets effekt i övriga medier som beskrevs ovan.

Problemet förklaras även av såväl Spendrups, Dell och Telia IC med
hänvisning till en högre nivå; försäljning. Detta kan kopplas till Kangas &
Ullers (1999) resonemang om skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga
målsättningar. Det är svårt att isolera och koppla effekterna i
försäljningssiffror till imagebyggande insatser som event marketing.
Resonemanget kan även kopplas till marknadsföringsmixens fyra P’n
(Kotler, 1996). På samma sätt som det är svårt att isolera promotionmixens
olika medier eller verktyg, är det svårt att isolera ett enskilt P’s effekt på
försäljningssiffrorna.
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 6.4.3 Output - relationer och image

Event marketing kan enligt Behrer och Larsson (1998) delas in i
relationsskapande och trafikskapande EM. Även om alla respondenter på
”köpar”-sidan vill få många besökare till sina evenemang, beskrivs de
avsedda effekterna i relationbyggande termer. Den alternativa
uppdelningen mellan försäljningsstimulerande och imagebyggande EM
(Behrer & Larsson, 1998) placerar dessa respondenter på imagesidan. Vi
försökte i vår inledande beskrivning av event marketing bryta ned
effekterna försäljning och image i mindre delar genom att se till motiven
bakom event marketing-satsningar (Grönqvist, 2000 m.fl.). Avsikten var att
formulera effekterna i variabler på ”lägre” nivå, vilka eventuellt är lättare
att utvärdera.

Dessa svårigheter att utvärdera generella effekter på ”hög” nivå beskrevs
av flera respondenter. Det är svårt att avgöra vad som ska betraktas som
output och hur denna output ska utvärderas. Telia IC menar att det är svårt
att mäta relationsskapande och Spendrups anser att effekterna på
konsumenters uppfattningar är svåra att utvärdera. Tango återger
”producent”-sidans återkommande beskrivning av dessa problem genom att
konstatera att målsättningarna med EM ofta är otydliga.

 6.4.4 Lämpliga jämförelser

Enligt respondenterna är ett av problemen vid utvärdering av EM
svårigheterna att jämföra. Kronwall och Törnroos (1998) beskriver i sin
definition av event marketing att EM handlar om effektivt användande av
ett unikt event. Nyhetsvärdet av eventet beskrivs även av Behrer och
Larsson (1998) som något som kan bidra till exponering genom PR. Om
eventen är unika kan dett skapa svårigheter att göra jämförelser mellan
evenemangen. Spendrups menar att det är svårt att jämföra evenemang över
tiden då de är olika. Disco STHLM menar att det inte går att jämföra olika
evenemang sinsemellan eftersom resultaten är beroende av företaget och
produkten, vilket kan kopplas till tidigare resonemang om isolering av
effekter. PS Event menar att generella mätningar av EM överhuvudtaget är
problematiska eftersom eventen är unika.
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Dell beskriver svårigheterna att göra jämförelser mellan medier genom att
hänvisa till evenemangets specifika egenskaper; mötet, upplevelsen och
budskapet samt avgränsningen i tid och rum (Behrer & Larsson, 1998). För
att kunna jämföra med andra medier måste man sätta ett värde på
exempelvis hur väl man äger kundens uppmärksamhet.

Ytterligare en förklaring till varför det är svårt att utvärdera EM’s effekter
kan också kopplas till avgränsningen i tid och rum (Behrer & Larsson,
1998) och vilken output som ska utvärderas(se ovan). Spendrups utvärderar
det sammanlagda imagebyggandet via brandtracking och menar därför att
det är svårt att göra jämförelser mellan före och efter eventet, då eventet
endast träffar en lokal del av målgruppen och utvärderingsverktyget
utvärderar effekter på hela målgruppen.

 6.4.5 Tidsaspekten - spridningseffekter

Tidgare har resonemanget om spridningseffekternas eventuella koppling till
upplevelsen presenterats (se ovan) Ytterligare ett problemen med
spridningseffekterna förklarades i termer av mer praktisk natur, i form av
när utvärderingen bör äga rum. Myrorna och Disco STHLM menade att det
var svårt att avgöra när utvärderingen ska äga rum med hänvisning till
spridningseffekterna. Detta kan kopplas till svårigheterna att isolera
effekter. Eftersom eventuella spridningseffekter är utdragna över en längre
tid är det svårt att veta hur stor del av dessa som ska kopplas till eventet.

 6.4.6 Fånga målgruppen - kontrollerade events

Detta problem beskrevs endast av en respondent och har också att göra med
själva tillvägagångssättet vid en utvärdering. PS Event menade att ett
problem vid B2C-events var att utvärdera rätt personer. Ett evenemang som
är öppet för allmänheten lockar även personer som inte utgör företagets
specifika målgrupp. Detta kan kopplas till Behrer och Larssons modell om
kontroll och risk vid olika typer av evenemang (1998). Problemet är att
utvärdera effekter på eventets eller företagets specifika målgrupp vid events
där kontrollen över vilka som besöker eller deltar i eventet är låg.
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Problemet kan kopplas till svårigheterna att göra jämförelser. Om en
förändring av uppfattningar om en produkt utvärderas på plats i samband
med evenemanget är det nödvändigt att kunna identifiera vilka besökare
som tillhör målgruppen. Jämförelsevärdet är den definierade målgruppens
uppfattningar och därmed kan resultaten bli felaktiga om slumpmässigt
valda besökare intervjuas, förutsatt att inte alla besökare tillhör
målgruppen.

 6.4.7 Utvärderingseffekter - negativa upplevelser

Två av respondenterna menade att effekterna av själva utvärderingen kunde
utgöra ett problem vid utvärdering av EM. Med hänvisning till EM’s
egenskaper och den positiva inverkan som mötet och upplevelsen finns en
risk att en utvärdering ger negativa effekter på upplevelsen och därmed
även kommunikationen. Telia IC menar att de inte vill påverka upplevelsen
och mötet negativt och utvärderar därför inte i anslutning till eventet och
ofta genom andrahandskällor.

 6.4.8 Kostnad - budgeterade utvärderingar

Även det sista av problemen är mer av praktisk natur än teoretisk.
Framförallt ”producenterna” beskrev avsaknaden av budgeterade medel för
utvärdering som ett problem. Leo Burnett förklarade detta med att det vid
köp av exponeringssyftande medier ingår utvärdering medan EM-byråer tar
betalt för utformandet av event marketing. Utvärdering blir en extra post
som kan uppfattas som stor. Myrorna och Disco Sthlm beskrev
kostnadsproblemet med hänvisning till begränsade resurser.

 6.4.9 Sammanfattning

Respondenterna anser att det är svårt att utvärdera associationsvärdet eller
det eventuella mervärde som skapas i övrig promotion genom association
till en upplevelse eller en företeelse. Det är även svårt att utvärdera
spridningseffekter vad det gäller kvaliteten i PR och både omfattning och
kvalitet i word-of-mouth.
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Respondenterna beskriver också svårigheter att isolera effekter till såväl
promotionmixens olika medier och verktyg som marknadsmixens olika
delar. Ett annat problem är att målsättningarna definieras i generella termer
som exempelvis  relationsbyggande och att det därmed blir svårt att
utforma utvärderingsverktyg.
Svårigheter att göra jämförelser beskrivs också som ett av problemen:
jämförelser mellan evenemang kompliceras av att eventen är olika,
jämförelser med övriga medier förutsätter ett värde på kvaliteten i mötet
och jämförelser före och efter eventet förutsätter lokala
utvärderingsverktyg.

Flera av problemen är av praktisk natur som exempelvis svårigheten att
bedöma när utvärderingen ska genomföras, att utvärdera rätt personer och
att undvika negativa effekter på upplevelsen på grund av utvärderingen.

 6.5 Syftet med utvärderingen

För att bidra till en ökad förståelse för utvärderingarnas utformning anser vi
att det är intressant att undersöka vilka olika syften företagen anser vara
viktiga för utvärderingar. I tabellen nedan beskrivs vilket/vilka syften
företagen angett uppdelat i fyra kategorier hämtade från utvärderingens
syfte (Jerkedal, 1999). De fyra kategorierna är summativ utvärdering,
formativ utvärdering, prognostisk utvärdering och utvärdering av
implementering.

Företag Summativ
utvärdering

Formativ
utvärdering

Prognostisk
utvärdering

Utvärdering av
implementering

Myrorna • 
Spendrups • • • 
Dell • 
Telia IC • 
Tango • • 
Leo Burnett • 
PS Event • • 
Disco Sthlm • • 
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 6.5.1 Summativ utvärdering

Samtliga respondenterna angav summativ utvärdering antingen som enda
eller som ett av flera syften med utvärdering av event marketing. Summativ
utvärdering syftar till att skapa beslutsunderlag för huruvida ett program
skall fortsätta i sin nuvarande form, vidareutvecklas, läggas ner eller dylikt.

Myrorna vill se hur effektivt det valda mediet kommunicerar det budskap
som de valt att  bygga sin image omkring. Dessutom skall utvärderingen
användas till att förbättra framtida evenemang och säkerställa att misstagen
inte upprepas.

Spendrups utvärderingar som är kopplade till evenemanget syftar
framförallt till förbättringar av evenemangen. Även hos Dell är syftet med
denna typ av utvärderingen i första hand att generera resultat som är
användbara genom att de ligger till grund för förslag på förbättringar.

Telias huvudsakliga syfte med den utvärdering som genomförs i dagsläget
skiljer sig lite från de andras då det i första hand handlar om att i efterhand
motivera de kostnader som uppstått. Utöver detta skall utvärderingen även
användas för att förbättra eventen precis som i de andra företagen.

Tango anser att utvärderingar främst syftar till att samla in kunskaper som
kan användas för framtida förbättringar av marknadsföringssatsningar.
Detta skall dock ske både före och efter uppförandet av själva evenemanget
vilket är anledningen till att Tango även placerat sig i kategorin prognostisk
utvärdering.

För PS Event handlar utvärderingen i första hand om att kunna visa upp
resultat för sina uppdragsgivare. Samma sak gäller för Disco Sthlm som
dock även använder sina utvärderingar som säljmaterial till nya kunder.

Leo Burnett anser att det huvudsakliga syftet med utvärderingen av ett
event skall vara att undersöka vad det fick för effekt och inte fokusera för
mycket på utförandet.
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 6.5.2 Formativ utvärdering

Spendrups vars brandtracking syftar till att utvärdera varumärkenas
förändring över tiden är det enda företaget vars utvärderingar sker under ett
pågående program, för att ge stöd och hjälp åt det studerade programmet.
Med programmet avser vi den långsiktiga varumärkesstrategi som
Spendrups använder.

 6.5.3 Prognostisk utvärdering

Ett par av företagen diskuterar även utvärdering i termer av att i förväg
prognosticera ett programs framgång. Det kan dock diskuteras huruvida ett
par av dessa skall kategoriseras som utvärderingar utefter Jerkedals (1999)
definition av utvärdering som presenterats tidigare. Vi har trots detta valt
att presentera vilka företag som ansett sig genomföra prognostiska
utvärderingar då vi anser att denna typ av utvärdering, inom
marknadsföringsområdet, alltid kommer att innehålla ett visst mått av
antaganden.

Spendrups baserar dessa typer av prognostiska utvärderingar på antaganden
och intuition, som  syftar till att bedöma om EM är värt att engagera sig i.
PS Event svarade att den utvärdering som genomförs i planeringsfasen
handlar om att skapa rätt event utifrån målsättningarna. Disco Sthlm
genomför prognostiska utvärderingar där man använder sig av bl a
fokusgrupper som grund för utformandet av en kampanj. Anledningen till
att Tango placerats under denna rubrik motiveras i stycket om summativ
utvärdering

 6.5.4 Sammanfattning

Företagen angav att summativ utvärdering antingen var syftet, eller ett av
syftena, med utvärdering av event marketing. Den summativa
utvärderingen syftar till att skapa beslutsunderlag för huruvida ett program
skall fortsätta i sin nuvarande form, vidareutvecklas, läggas ner eller dylikt.

Den andra vanliga formen av syfte med utvärderingen var den prognostiska
där företaget i förväg genomför en utvärdering i syfte att prognosticera
resultatet av en tänkt event marketing satsning. Det är dock tveksamt om
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dessa prognoser, i vissa företag, verkligen uppfyller de krav som kan ställas
för att definieras som utvärdering.

 6.6 Utvärdera event marketing - efficiency,
effectiveness och effekter

Vi analyserar i detta stycke hur event marketing förhåller sig till de olika
typer av marknadsföringsutvärderingar som presenterades i referensramen.
Nedan presenteras möjligheterna att genomföra efficiency- respektive
effectivenessmätningar, såväl som möjligheterna att mäta och utvärdera
effekter.

 6.6.1 Efficiency

Efficiencymätningar (Bonoma & Clark, 1988) eller effektivitetsanalys
(Jerkedal, 1999) baseras på jämförelser av förhållandet mellan input och
output. De syftar till att besvara hur man ska göra saker på rätt sätt.
Svårigheterna med detta mått är definiera variablerna input och output
(Bonoma & Clark, 1988). Undersökningen visade att alla ”köpare” och
ingen av ”producenterna” ansåg att efficiencymätningar bör genomföras.

Ett av problemen som beskrivs i olika termer och med skiftande
förklaringar är svårigheterna att hitta lämpliga jämförelser.
Undersökningen visar även på ett annat problem, nämligen att definiera
output i mätbara eller kvantifierbara termer. Med outputvariabler som
relationsskapande och imagebyggande blir problemen att göra en
effektivitetsanalys tydliga.

Svårigheterna att isolera effekter och eventets bidrag i övriga medier skapar
även problem vad det gäller att definiera inputvariabeln. Detta kan
beskrivas genom att använda enheten kr för inputvariabeln. Vilka kostnader
ska definieras som input till genererad output om eventet även utgör ett
mervärde i övriga medier. För att bestämma detta måste detta mervärde i
övriga medier kvantifieras i kr, vilket är ett av problemen som
undersökningen visar på. Detta tyder på att effektivitetsanalyser är väldigt
svåra att göra utom möjligtvis genom godtyckliga bedömningar och mer
eller mindre kvalificerade gissningar. ”Producenterna” och Behrer och
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Larsson (1998) som får anses vara experterna på området rekommenderar
istället effectivenessmätningar

 6.6.2 Effectiveness

Effectivenessmätningar ser till förhållandet mellan output och
målsättningar och syftar till att besvara vad som är rätt saker att göra
(Bonoma & Clark, 1988). Undersökningen visar att alla respondenter anser
att målrelaterade utvärderingar bör genomföras och beskriver summering
av resultaten som det vanligaste syftet med en utvärdering. Även här är
svårigheten att definiera variablerna i mätbara termer. Relationer och image
är fortfarande svårt att mäta, vilket rimligtvis är anledningen till att
”producenterna” efterfrågar tydliga målsättningar.

Även kvantifierbara mått som försäljning är tveksamma eftersom
undersökningen även visar på problemen att isolera effekterna vid generella
målsättningar på hög nivå. Detta förklaras av ömsesidig påverkan mellan
såväl promotionmixens som marknadsmixens olika delar.

 6.6.3 Effekter

Enligt resonemangen om efficiency och effectiveness är det rimligt att anta
att effectivenessmätningar är lättare att genomföra. Problemet med detta är
att outputvariablerna uttrycks i kvantifierbara termer på låg nivå. Detta
innebär att mätningarna kan visa på goda resultat trots att de totala
effekterna är lika med noll eller negativa.

Myrorna råkade ut för en del negativ press i samband med en modevisning
i Katarina kyrka. Även om resultaten trots detta har varit positiva visar det
på behovet av det som Jerkedal (1999) kallar målorelaterad utvärdering.
Det beskrivs som att i efterhand utvärdera även icke-avsedda effekter, men
vi menar att negativa sådana i vissa fall kan undvikas genom förstudier och
Jerkedals (1999) utvärdering av attityder till ett program.

Exemplet med myrorna förtydligar detta resonemang. Eftersom myrornas
överskott ska gå till frälsningsarmén som är kopplat till svenska kyrkan
uppmärksammades den ”påkostade” modevisningen i kyrkan. Ryktet gick
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om dålig hantering av finanserna och det resulterade i en ekonomisk
granskning och flera negativa artiklar i massmedia. Om myrorna i
planeringsstadiet hade identifierat intressenterna och utvärderat deras
attityder till visningen i en kyrka, hade de förmodligen kunnat undvika den
negativa pressen. Detta pekar även på vikten av att identifiera olika
tänkbara intressenter eller målgrupper för ett program (Jerkedal, 1999).

Vikten av att identifiera intressenter eller målgrupper är även viktigt vid
tidigare presenterade effectivenessmätningar. Crowley (ur Kumlin &
Petersson, 1998) menar att ett företag kan rikta sig mot flera målgrupper
samtidigt med event marketing. Målsättningarna är då ofta skilda beroende
på vilken målgrupp man ser till. Undersökningen visar att events som syftar
till att skapa PR har vissa målsättningar vad det gäller målgruppen
opinionsbildare och journalister och helt andra målsättningar vad det gäller
konsumenterna. Detta tyder också på att det är av intresse att i vissa fall
skilja på kommunikationsansatsen event marketing och eventet som
medium. Det är framförallt viktigt att förstå skillnaden i en
utvärderingssituation. Detta resonemang dök också upp i undersökningen.

 6.7 Utvärdera event marketing - helhet eller delar

Bonoma och Clark (1988) presenterar frågeställningen om en
marknadsföringsutvärdering bör utgå från hela marknadsföringsfunktionen
eller delar av marknadsföringen som en fråga som delar
marknadsföringsteoretiker i två läger. De flesta anser dock att helheten bör
vara utgångspunkt för utvärderingen (Bonoma & Clark, 1988).
Undersökningen visar att huvuddelen av respondenterna är av samma åsikt.

Förklaringen till detta fokus på helheten är att promotionverktygen
integreras med varandra i syfte att skapa synergieffekter, vilket stämmer
väl överens med Behrer och Larssons (1998) beskrivning av EM som en
promotionmix. Undersökningen visar också på samma resonemang på en
högre nivå i form av marknadsmixens integrerade funktion, vilken även
beskrivs av Bonoma och Clark (1988). Detta fokus på helheten kan vara en
av de stora anledningarna till uppfattningarna att EM är väldigt svårt att
utvärdera, vilka presenterades redan i inledningen av uppsatsen såväl som
framkom i undersökningen. Flera av de motiv som anges som anledning till
det ökade användandet av EM skulle förmodligen kunna utvärderas var för
sig.
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Bonoma och Clark (1988) presenterar även teorier som menar att
marknadsföringsfunktionen kan utvärderas med utgångspunkt i dess
subfunktioner. Med stöd av dessa teorier och omvärldens påverkan på
marknadsföringens output (Bloom et al, 1994) presenterade vi i
referensramen ett eget resonemang enligt följande. Om
marknadsföringsfunktionens målsättningar kan skiljas från organisationens
övergripande mål bör detta även möjliggöra en uppdelning av
marknadsföringsfunktionens mål på subfunktionsnivå. Med risk för att
missa eventuella synergieffekter menar vi att en utvärdering av event
marketings respektive medium är en god approximation av helheten.

Med stöd i såväl undersökningen som i tidigare resonemang om
outputvariabler så tenderar generella målsättningar på
marknadsföringsfunktionsnivå att bli formulerade i luddiga, ej mätbara
termer. Undersökningen gav oss stöd för detta resonemang. En av
respondenterna menade att det för att vara möjligt att utvärdera event
marketing krävs en utvärdering av varje media för sig. Resultaten av varje
medium kommer att ha påverkats av de synergier som skapas dem emellan,
men det sammanlagda visar ändå på resultatet av den valda kombinationen
av medier. Argumentet för att göra på detta sätt är att målsättningarna på
lägre nivå, enligt undersökningen tenderar att vara lättare att kvantifiera
och därmed skulle kunna utgöra utgångspunkt för en effectivenessmätning.

Det är dock skillnad på åsikter om vilken nivå som bör vara utgångspunkt
för en utvärdering och vad man anser vara möjligt. Undersökningen visar
också att företagen ser på marknadsföringen som en integrerad funktion.
Detta kan innebära att de har svårt att se syftet med en utvärdering av event
marketing som en enskild enhet.

Om man bortser från syftet att försöka fånga så stor del av de totala
effekterna som möjligt, visar undersökningen att det framförallt är delar
som kan utvärderas. Ett exempel på detta är brandtracking som avser att
mäta förekomsten av vissa associationer till varumärket. Om event
marketing har använts för att föra in specifika kärnvärden i ett varumärke,
kan effekten jämföras med målsättningarna i termer av omfattningen av
denna specifika association. Detta är då en utvärderingsmetod som till viss
del avspeglar styrkan i företagets event marketing. Ovanstående
resonemang tyder på att det är av intresse att mäta såväl helhet som delar.
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 6.8 Att mäta promotion

Med utgångspunkt i Bloom et als (1994) modell för hur processen ser ut
från kommunikation till beteende är det tydligt att budskapet färdas en
mindre komplicerad väg mellan kommunikation och uppfattningar än
mellan kommunikation och beteende. Detta betyder att det för företagen
blir svårare att hänvisa resultat till marknadskommunikationen i form av
försäljning än förändring av uppfattningar.

Eftersom evenemang enligt Behrer och Larsson är begränsat i tid och rum,
blir det svårt för ett specifikt evenemang att påverka attityder eftersom
dessa enligt Bloom et al (1994) är relativt stabila och trögrörliga. Därmed
bör de målsättningar som sätts upp för att kunna utvärdera evenemanget i
första hand handla om att påverka folks uppfattningar. Vilken typ av
uppfattningar som bör ligga till grund för en utvärdering är dock enligt
Tango specifikt från företag till företag på grund av deras unika
förutsättningar.

En utvärdering av de mer trögrörliga attityderna skulle snarare visa på
effekterna av en mer långsiktig event marketing kampanj eller hela
mediamixen.

Enligt intervjun med Myrorna är målet med event marketing i slutändan att
generera synbara ökningar av försäljningen. Eftersom detta dock kan bero
på flera andra orsaker än just marknadsföringen har Myrorna istället valt att
arbeta utifrån målsättningar med varumärke, attityder och kännedom.

Det finns statistiska samband mellan attityder och beteende (Foxall, 1997),
vilket även gör det rimligt att anta att liknande samband förekommer
mellan variabler som associationer till varumärket eller kännedom och
beteende. Enligt Foxall (1997) är dock sambandet mellan beteende –
attityder – beteende starkare än det mellan endast attityd – beteende. Event
marketing har i de fall det lockar besökaren till någon form av handling,
som att t ex prova en ny chipssmak, därmed större möjligheter att påverka
beteende per träffad i målgruppen. Därmed är antalet produkttester bland
besökarna en kvantifierbar variabel som kan vara av intresse vid en
utvärdering. Vid prognostiska utvärderingar kan ett sådant samband också
vara en viktig variabel att ta hänsyn till.
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 6.9 Ekumenisk blandning

Jerkedal (1999) definierar utvärdering som ”att beskriva och värdera ett
program”. Vidare anser han omfattningen av en utvärdering är beroende av
programmet och utvärderingens syfte. Därmed måste företagen försöka
hitta en nivå för hur omfattande utvärderingen av event marketing skall
vara.

Det vanligaste syftet med utvärderingar av event marketing bland företagen
i vår undersökning är att den skall kunna användas till att förbättra
verksamheten kopplad till EM. Dell säger att när man har en ”slimmad”
organisation är det viktigt att utvärderingen verkligen blir användbar. Det
blir således en fråga om vilken information som efterfrågas och vilka
faktorer som är värda att utvärderas.

Det är dock viktigt att budgeten för utvärdering inte blir allt för liten, vilket
enligt tre av fyra ”producenter” är fallet i dagsläget.

Trots att det finns uppenbara problem med att utvärdera event marketing är
det absolut ingen omöjlighet. De faktorer som inte går, eller som blir för
dyra att utvärdera får helt enkelt bedömas utifrån den övriga information
som finns tillgänglig. Enligt Spendrups kan det vara tillräckligt att
sammanställa pressklipp och antal besökare, den övriga utvärderingen
består sedan av framförallt intuition och magkänsla. Detta beskriver på ett
bra sätt att en utvärdering inte behöver vara en exakt mätning.

Ytterligare en aspekt som är av intresse vid en utvärdering och som kan
kopplas till Jerkedals (1999) ekumeniska blandning och resonemanget om
stakeholders är vilka intressenter som är inblandade i en utvärdering. Dels
vilka målsättningarna är gentemot respektive målgrupp som en event
marketing-kampanj riktar sig till och dels vem eller vilka som ska avgöra
vilka faktorer som ska utvärderas. En prognostisk utvärdering skulle kunna
identifiera olika intressentgrupper samt ge en bild av vilka förväntningar
eller farhågor dessa har inför eventet.
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 7 Slutsatser och reflektioner

 7.1 Hur motiverar företag det ökade användandet av
event marketing

Det är svårt att utvärdera de totala effekterna av event marketing. Det är
även svårt att genomföra en effektivitetsanalys av event marketing eftersom
det uppstår svårigheter när input- och outputvariablerna ska definieras.
Företagen upplever själva att det är svårt att hitta lämpliga variabler för att
göra jämförelser. Trots dessa problem så ökar användandet av event
marketing.

För att motivera användandet av event marketing hänvisar företag till de
specifika egenskaper som evenemanget besitter. Mötet, upplevelsen och
budskapet tillsammans med avgränsningarna i tid och rum skapar kvalitet i
kommunikationen med målgruppen. Detta argument kan sammanfatta
motiven till att använda eventet som media, dock är argumentet tveksamt
om målgruppen är stor. Exempelvis i händelse av en stor rikstäckande
målgrupp då företaget vanligtvis endast kommunicerar med en liten andel
av målgruppen via evenemanget som medium.

Tanken med eventet som media är att mötet och upplevelsen ska förstärka
budskapet eller att mötet ska ge företaget information om målgruppen. För
att kunna utvärdera resultatet av detta är det därför viktigt att på förhand
avgöra vilket budskap som ska kommuniceras eller vilken information som
eftersträvas.

Argumenten för att använda event marketing som kommunikationsansats
då man riktar sig till en större målgrupp handlar om associationsvärdet i
den övriga marknadskommunikationen och spridningseffekter genom PR
eller word-of-mouth. Eventet är unikt och det innefattar i samband med
upplevelsen goda möjligheter att skapa dessa spridningseffekter. Även här
motiverar företagen alltså det ökade användandet av event marketing med
hänvisning till eventets specifika egenskaper.

En utvärdering av associationsvärdet kan genomföras i termer av om
företaget associeras med önskade kärnvärden. Det är däremot svårt att
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avgöra hur stor del av denna effekt som kan tillskrivas event marketing och
storleken på dess värde i övrig marknadskommunikation. Effekten kan
tillskrivas event marketing om event marketing är den enda
kommunikationsansats som har använts för detta syfte. I en liknande
situation är det dock svårt att avgöra om något annat än event marketing
hade varit mer effektivt för att uppnå samma resultat.

Vad det gäller spridningseffekter är omfattningen av mediautrymme en
tänkbar variabel för att utvärdera PR. Möjligheterna att fånga word-of-
mouth-effekterna av event marketing är väldigt problematiskt. I vissa
situationer, exempelvis då företaget riktar sig till en mindre målgrupp som
företaget kontinuerligt kommunicerar med, går det dock att uppskatta dessa
effekter och att utifrån detta bedöma EM-satsningen.

 7.2 Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid en
utvärdering av event marketing

Vilka faktorer ett företag bör ta hänsyn till vid en utvärdering av sina event
marketingsatsningar är beroende av företagets specifika situation,
verksamhet, målgrupp, typ av event. Det går med andra ord inte att
generellt säga vilka faktorer som ett företag skall utvärdera.

Eftersom det inte går att uttrycka agregerade outputvariabler i mätbara
termer så finns ingen möjlighet att utföra effektivitetsanalys. Man får
istället utvärdera event marketing utifrån jämförelser med på förhand
uppsatta målsättningar. Dessa målsättningar måste vara klart definierade
för att meningsfulla jämförelser skall kunna genomföras.

Det är även viktigt att vara medveten om att om man bryter ner
målsättningarna till en väldigt låg nivå finns en risk att trots att företaget
uppnår sina mål så kan man inte bedöma totaleffekterna av EM. I ett sådant
fall blir det viktigt att även genomföra målorelaterad utvärdering för att
säkerställa att man inte genererat negativa effekter som i själva verket
överskuggar de positiva.

För att utvärdera en EM-satsning är inte summativ utvärdering i efterhand
den enda metoden som finns tillgänglig. Noggranna prognostiska
utvärderingar, i bemärkelsen av mer än att överväga olika alternativ, är ett
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medel för att på förhand bilda sig en uppfattning om de framtida effekterna
av olika förslag.

 7.3 Vilka eventuella problem föreligger vid
utvärdering av event marketing

Event Marketings funktion som promotionmix är en av förklaringarna till
svårigheterna att isolera effekterna av EM. En integrerad marknadsföring
gör att det blir svårt att isolera effekterna av respektive media då det skapas
synergier mellan dem.

En vanlig orsak till problem vid utvärdering av EM är otydliga
målsättningar, vilka är svåra att relatera till. Ett genomgående problem vid
utvärdering av EM är just svårigheterna att finna bra jämförelser. Eftersom
eventen i regel är unika är det svårt att göra jämförelser mellan dem. För att
kunna jämföra med andra medier måste man kunna sätta ett värde på
exempelvis hur väl man äger kundens uppmärksamhet.

Tidsaspekten vid utvärdering är också problematisk eftersom företaget
måste avgöra hur länge spridningseffekterna verkar. Eftersom eventuella
spridningseffekter är utdragna över en längre tid är det svårt att veta hur
stor del av dessa som ska kopplas till eventet.

Ett evenemang som är öppet för allmänheten lockar även personer som inte
tillhör företagets specifika målgrupp. Vid B2C-events kan det därför vara
svårt att utvärdera ”rätt” personer. Detta problem ökar ofta i takt med att
kontrollen på eventet minskar.

Ytterligare ett problem vid utvärderingar av event marketing är
kostnadsfrågan. Det är sällan företag budgeterar för en ordentlig
utvärdering av en EM-satsning och det saknas till viss del även intresse
från "köparsidan" att utvärdera event marketing som en enskild företeelse.
En investering i marknadskommunikation i form av exempelvis TV-reklam
innefattar redan i förhand information om vilka som träffas av budskapet,
hur många som träffas och i genomsnitt hur många gånger de träffas. Vid
en jämförelse med EM, kan åtskilliga tusenlappar för att få fram liknande
information uppfattas som väldigt dyrt.
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Avslutningsvis är helhetssynen på marknadsföring förmodligen en fördel
vid planeringen och genomförandet av event marketing, men det kan även
skapa problem vid en utvärdering. Om det trots helhetssynen finns en vilja
att utvärdera EM som en enskild del av marknadsföringen kan helhetssynen
medföra ett begränsande fokus på att även finna utvärderingsmetoder för
att fånga denna helhet.
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