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Sammanfattning 
Traditionell marknadsföring tycks ha allt svårare att nå konsumenter. När flera vill göra sig 

hörda samtidigt blir det svårt att sticka ut och göra sig sedd. När någon kommer med något 

nytt, gör andra likadant. Ett sätt att sticka ut är genom att vara originell och ha en unik 

varumärkesidentitet, eftersom den är svår att kopiera. Evenemang kan också fungera som 

varumärken. De arrangeras ofta av flera olika organisationer, vilket gör att varumärkes-

identiteten påverkas av många viljor. Syftet med den här studien är att ta reda på hur ett 

evenemang med flera olika organisationer arbetar med sin varumärkesidentitet för att 

kommunicera en enhetlig bild av evenemangsvarumärket. Eftersom kärnvärden är en viktig 

del av varumärkesidentiteten är syftet också att undersöka hur dessa återspeglas i ett 

evenemangs kommunikation via dess hemsida, som är ett effektivt sätt att nå konsumenter. 

 

För att besvara syftet gjordes en fallstudie med intervjuer och innehållsanalys. Vår studie 

visar att för att lyckas framgångsrikt med ett evenemang med flera bakomliggande 

organisationer är det en klar fördel att ha endast en drivande organisation som sköter det 

praktiska arbetet och att de andra endast bistår med ram- och/eller regelverk. Den drivande 

organisationen måste ha en tydlig organisationsstruktur och klara roller eftersom det under-

lättar beslutsfattandet. Evenemangsorganisationen behöver arbeta aktivt med varumärket, 

både internt och externt, för att evenemangsupplevelsen (serviceprocessen) ska förmedla rätt 

bild av varumärket och leva upp till de löften som getts i de planerade kommunikations-

budskapen, till exempel via annonser. Ett starkt varumärke behöver kontinuerligt ses över för 

att spegla varumärkets värderingar och samtidigt vara aktuellt.  

 

Studien tydliggör att kärnvärden ska vägleda det interna arbetet så att den externa 

kommunikationen sänder rätt budskap, även om de externt ska vara indirekta. En 

evenemangshemsida ska representera varumärket i både struktur och innehåll, och därför är 

det viktigt att kärnvärdena återspeglas i användarvänligheten, samt i bild och text. 

 

Nyckelord: evenemang, kärnvärde, organisationsstruktur, tjänstevarumärke, varumärkes-

identitet  



Abstract 
It seems like it is becoming increasingly more difficult for traditional marketing to reach 

consumers. When several companies and the like simultaneously want to be heard, it becomes 

difficult to stand out from the crowd and be seen. When someone comes with something new, 

others copy that. One way to stand out is to be original and have a unique brand identity, since 

it is harder to copy. Events can also act as brands. They are often arranged by various 

organisations, which mean that the brand identity is influenced by many. The purpose of this 

study is to determine how an event with various organisations involved works with the brand 

identity in order to communicate a coherent image of the brand. Since the core values are the 

foundation for the brand identity, the purpose is also to examine how these are reflected in an 

event’s communication via its website, which is an effective way to reach customers. 

 

To fulfil the purpose of this paper, a case study with interviews and content analysis was 

conducted. Our study shows that to succeed with a successful event, with several underlying 

organisations, there is a clear advantage in having only one organisation that manages the 

practical aspects of the event. The other organisations provide frames and/or set of 

regulations. The event organisation must be provided with a clear organisational structure and 

distinct roles, to facilitate the decision making. The event organisation has to actively work 

with the brand, both internally and externally, to convey the right image of the brand during 

the event experience (service process). Further, the event organisation has to make sure that 

the promises made in the planned communication, such as advertisement, are kept. A strong 

brand needs to be revised to reflect the brand values and to be up-to-date.    

 

The study clarifies that core values shall guide the internal work so that the correct message is 

conveyed in the external communication, where the core values are expressed indirectly. A 

website for an event should represent the brand in both structure and content. It is therefore 

important that the core values are reflected in usability as well as in pictures and text. 

 

Keywords: brand identity, core value, events, organisational structure, service brand 
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Definitionslista 

 

Evenemang - Sponsrings och eventföreningens definition av evenemang lyder “En aktivitet 

som samlar en målgrupp i tid och rum - ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras” (Sponsrings & Eventföreningen, 2011a). 

 
Event - engelskans ord för evenemang som även används i svenska språket (Norstedts, 2011) 
 
Sponsring - Sponsrings och eventföreningen definierar: “Sponsring är associationsmark-

nadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. 

Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar 

för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.” 

(Sponsrings & Eventföreningen, 2011b) 

 
Tjänst - Tjänst kan definieras som en aktivitet eller fördel som en intressent kan erbjuda en 

annan part och som i huvudsak är immateriell (intangible) samt inte resulterar i något ägande 

(Kotler et al., 2005). 

 
Varumärke - Kotler et al. (2005) definierar varumärke som ett namn, begrepp, symbol, 

design eller kombination av dessa för att identifiera varor eller tjänster och särskilja dem från 

konkurrenternas utbud.  

 
Varumärkesvärde - Grönroos (2008) definierar varumärkesvärde som “kundens upplevelse 

av hur värdefull en viss vara, tjänst eller lösning är för honom i förhållande till andra 

alternativ”.  
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1. Studiens ursprung 

Tänk dig scenariot att du besöker de olympiska spelen. På vägen dit möts du av skyltar som 

meddelar att det är OS och hela staden och dess omgivning genomsyras av OS-andan. Det 

finns möjlighet att köpa souvenirer med OS-logotypen. Under invigningen svär en 

idrottsrepresentant från värdlandet en ed där denne lovar att OS-deltagarna ska visa respekt 

för gällande regler och vara dopningsfria (Nationalencyklopedin, 2011). OS speglas av de tre 

ledorden: excellens, respekt, vänskap (excellence, respect, friendship) som finns på den 

officiella hemsidan. (Olympic.org, 2011). Föreställ dig nu istället att du besöker samma 

evenemang, men utan invigning och utan några skyltar eller varor med OS-logotypen på. Du 

skulle förmodligen tvivla på att du kommit till rätt evenemang. Ett evenemang utan 

personlighet och inre värderingar ger troligen inget bestående intryck och en effekt av detta 

skulle kunna vara att det glöms bort. 

1.1 Att sticka ut från mängden 

I en värld där alla vill göra sig hörda samtidigt uppstår brus då samhället översköljs av 

kommunikation (Kapferer, 2004). Det är svårt att överleva och lyckas förmedla den egna 

varumärkesidentiteten i den här miljön. För att kunna särskilja sig från konkurrenter krävs det 

självkännedom om den egna varumärkesidentiteten. När ett varumärke presenterar något nytt 

och innovativt, gör många andra likadant. Det är dock svårt att kopiera identitet och därför är 

en tydlig identitet ett bra sätt att sticka ut från mängden. (Aaker 1996; Kapferer, 2004)  

 

Traditionell marknadsföring genom TV, radio, dagstidningar och tidskrifter tycks ha svårare 

att göra intryck på konsumenter (Keller, 2005). Vi konstaterar därmed att traditionell 

marknadsföring har svårt att ta sig genom bruset. Internet möjliggör direkt kommunikation 

mellan företag och konsumenter och är därför en tillgång för varumärken (Simmons, 2008). I 

och med att Internetteknologin utvecklas i snabb takt är det nödvändigt för företag att använda 

den för att inte förlora konkurrensfördelar (Kiang et al., 2000). Det är därför intressant att titta 

på hur ett evenemangsvarumärke används på en hemsida i kommunikationen med konsu-

menter eftersom det är en väg att nå fram ur bruset. 

1.2 Olika aspekter på evenemang 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (2007) betyder event “evenemang i reklamsyfte” medan 

evenemang syftar på en märklig händelse eller tillställning. Innebörden av event blir därmed 

att dessa används för att marknadsföra olika produkter eller tjänster. Detta kan jämföras med 

modern evenemangsmarknadsföring (modern event marketing) där evenemang används som 

en kanal för företag att nå konsumenter (Graham et al., 2001).  

 
Vid sidan av modern evenemangsmarknadsföring finns traditionell (traditional event 

marketing) vilken handlar om organisatörernas marknadsföring av själva evenemanget. Vid 
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sportevenemang riktas den traditionella marknadsföringen mot intressenter som atleter och 

utövare (för att säkerställa att evenemanget blir av), media (för täckning av evenemanget), 

allmänheten (för att få publik att besöka evenemanget eller följa det via press), företag (för 

sponsring och stöd), regeringstjänstemän (för offentligt stöd) och privata försäljare (för att 

dessa ska kunna förse evenemanget med tillräcklig och rimlig service). (Graham et al., 2001) 

 
Evenemang används även för att marknadsföra en plats, som Anderson et al. (2009) benämner 

märkesevenemang. Då fungerar evenemang som turistattraktion och imageskapare för platser. 

En av anledningarna till att evenemang arrangeras är att besökarna förhoppningsvis ska bli 

positiva till både evenemanget och orten. (Ibid) 

1.3 Forskning och ny infallsvinkel  

Forskning om evenemang började på 1970-talet och då publicerades ett fåtal artiklar. Det var 

först i början av 1980-talet som fler forskare började intressera sig för ämnet. De som först 

blev stora inom evenemangsforskning och skrivit böcker som fått internationell uppmärksam-

het är D. Getz och M. Hall. Idag skrivs det mycket om och kring evenemang. Evenemang kan 

till exempel ses som turistattraktion och i flera fall blir platserna då destinationsvarumärken, 

så som Roskilde och Hultsfred. I dessa fall förknippas städerna med musikfestivalerna. 

(Andersson et al., 2009) 

 

Däremot har lite forskning publicerats om evenemangsvarumärken. Vi sökte vetenskapliga 

artiklar i olika databaser (Scopus, Business Source Premier och Academic Search Premier) 

samt böcker i bibliotekskataloger såsom Libris, men fann lite information av värde ur 

varumärkesperspektiv gällande evenemang. Evenemang - från organisation till utvärdering 

tar upp en undersökning med 14 festivaler i Kanada och Sverige som visade att ingen av dessa 

hade en utarbetad varumärkesstrategi. (Andersson et al., 2009) Detta ger en indikation på att 

evenemangsorganisationer sällan arbetar med varumärkesstrategier.  

1.4 Evenemang med många inblandade kan ge identitetsproblem 

Ett varumärke kan bli svårare att kontrollera när många arrangörer är inblandade, vilket ofta 

är fallet med evenemang. Samtidigt är det viktigt att flera arrangörer är involverade i varu-

märkesprocessen för att få acceptans för strategiarbetet. Ett problemområde kan vara att enas 

om ett evenemangs kärnvärden. (Andersson et al., 2009) För att uppnå en stark identitet krävs 

tydliga varumärkeselement och enhetlig kommunikation som baseras på god självkännedom. 

Identiteten kan i sin tur konkretiseras med hjälp av kärnvärden. (Wheeler, 2009) Varumärkes-

arbete är en viktig och bidragande faktor för framgångsrika företag (Andersson et al., 2009). 

1.5 Syfte 

Den här kandidatuppsatsen syftar till att ta reda på hur ett evenemang med olika orga-

nisationer arbetar med sin varumärkesidentitet för att kommunicera en enhetlig bild av 
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evenemangsvarumärket. Eftersom kärnvärden ligger till grund för varumärkesidentitet är 

syftet också att undersöka hur de återspeglas i ett evenemangs kommunikation via dess 

hemsida. 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på evenemangs varumärkesidentitet och organisation för att vi är 

intresserade av att se hur företag arbetar med varumärke. Ett annat perspektiv är hur kunderna 

(besökarna) uppfattar varumärke (image), men vi tycker det är en studie för sig. Ett annat 

närbesläktat område för varumärke är positionering som handlar om hur ett varumärke 

placerar sig i relation till konkurrenter. Det är intressant, men vi tycker att det är nästa steg i 

processen (förstå dig själv innan du kan förstå andra). Ett relativt nytt område på Internet är 

sociala medier och interaktiv tvåvägskommunikation, men det behandlas inte i denna uppsats 

där fokus ligger på ett evenemangs hemsida, utan att gå in på evenemangets sociala sidor, så 

som Facebook och Twitter. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är efter första kapitlet Studiens ursprung indelad i fyra delar: 

 

Kapitel 2 Studiens grundstenar handlar om teori, den information som analysen förutom 

empirin bygger på och som bildar referensram för studien. Kapitlet tar framförallt upp fyra 

olika perspektiv: varumärke, evenemangsorganisationer, hemsidans roll för varumärket och 

hur bild och text kan tolkas. Kapitlet är lämpligt att läsa för de som vill få insikt i 

varumärkesarbete.  

 

Kapitel 3 Studiens genomförande handlar om metoden som uppsatsen utgår ifrån. Kapitlet tar 

upp att det är en fallstudie som gjorts genom intervjuer och innehållsanalys. Kapitlet är 

lämpligt att läsa för de som vill ha mer förståelse för studiens tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 4 Studiens kärna presenterar den insamlade datan och analysen. Kapitlet är lämpligt 

för de som vill veta mer om fallstudien och få svar på de preciserade frågeställningarna, som 

finns i slutet på kapitel 2 Studiens grundstenar.  

 

Kapitel 5 Studiens avslut åskådliggör slutsatserna som knyter an till syftet. Därefter kommer 

diskussion, reflektion och förslag till vidare studier. Kapitlet är lämpligt för de som är 

intresserade av studiens resultat. 
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2. Studiens grundstenar  
Avsnittet behandlar den teori som utgör referensram. Nyckelord är tjänstevarumärke, 

varumärkesidientitet, kärnvärden, organisationsstruktur och hemsida. 

2.1 Val av teori  

Inom varumärkeslitteraturen finns det ett antal framträdande författare. Några av dessa är 

Kotler, Kapferer och Keller, vilka många refererar till i vetenskapliga artiklar och litteratur, 

och från vilka vi har utgått. Då evenemang kan bli varumärken utgår den här uppsatsen från 

grundläggande teorier om varumärkesarbete för att belysa vikten av strategiskt varumärkes-

arbete även för evenemang. 

  

Ett evenemang går inte att ta, smaka, lukta eller höra på före deltagande, eller spara till ett 

senare tillfälle. Produktion och konsumtion sker samtidigt och kvaliteten beror på 

evenemangets arrangörer. Dessa egenskaper (immateriell, oskiljaktig, föränderlig, förgänglig 

och resulterar inte i något ägande) kännetecknar en tjänst enligt Jobber & Fahy (2006) och 

därför har vi valt att definiera evenemang som en tjänst. Genom att se på evenemang som en 

tjänst ges en förståelse för hur varumärkesupplevelse och varumärkesvärde skapas för 

evenemangsbesökare eftersom varumärkesidentiteten till viss del förmedlas genom evene-

mangsupplevelsen. En inflytelserik nordisk forskare på tjänstevarumärken är Grönroos, vars 

teorier vi har valt att använda. Han belyser skillnaden mellan produkt- och tjänstevarumärken.  

 

Evenemang kan organiseras på många olika sätt. Uppsatsen tar därför upp de vanligaste 

formerna för evenemangsorganisationer. Olika arrangörer och sponsorer påverkar arbetet med 

varumärket. Det är därför intressant att se hur organisationsstrukturen ser ut och hur denna 

påverkar evenemanget. Vi ser att det finns en risk med att ett evenemangs eget varumärke 

försvinner bland sponsorernas identitet och att evenemangets identitet därmed blir för svag för 

att sticka ut i mängden av andra evenemang. Eftersom en del av syftet är titta på hur ett 

evenemangs kärnvärden kommuniceras via dess hemsida behandlas även grundläggande teori 

om hemsidor och även teori om hur bild och text tolkas. 

2.2 Varumärken 

Varumärke uppstod som begrepp vid förra sekelskiftet, men det var först under 1900-talets 

andra hälft som det blev ett viktigt begrepp inom marknadsföring. Till en början förknippades 

varumärken endast med fysiska produkter, men under de senaste tjugo åren har betydelsen av 

starka varumärken vuxit även inom tjänsteområdet, alltså tjänstevarumärken. När ett 

varumärkesvärde stiger är chansen större att kunden förblir lojal med företaget. Varumärkes-

värdet är också viktigt för andra intressenter såsom leverantörer och distributörer. (Grönroos, 

2008) Ett känt varumärke kan sälja samma produkt till ett högre pris och genererar därmed 

bättre lönsamhet för företaget. (Jobber & Fahy, 2006). Detta betyder att ett starkt varumärke 

även är en tillgång och resurs för evenemang. Eftersom vi har valt att definiera evenemang 
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som en tjänst är det viktigt att en förståelse skapas för hur starka tjänstevarumärken fungerar 

och hur tjänsteföretag skapar relationer med konsumenter. 

2.2.1 Tjänstevarumärken och relationer 

Tjänstevarumärken särskiljer sig från vanliga varumärken då kunden har en mer central roll i 

processen. Varumärkeselementen såsom namn, termer och tecken har en mer undanskymd 

roll i jämförelse med själva serviceprocessen som istället utgör kärnan i varumärket. Trots 

detta måste identiteten vara tydlig eftersom en tjänst med tydlig identitet har större chans att 

få genomslagskraft på marknaden bland alla andra aktörer och varumärken. Det är under 

tjänstens produktion som bestående intryck skapas. (Grönroos, 2008). Vi ser att intrycken som 

skapas under processen utgör grunden för relationsbyggande. 

 

För att lyckas med att skapa en relation mellan konsumenten och varumärket är det viktigt att 

inse att varumärket ständigt utvecklas och förändras i takt med att konsumenterna kommer i 

kontakt med olika varumärkesbudskap. Relationen skapas genom olika varumärkeskontakter i 

form av servicebudskap (personligt bemötande från servicepersonal), produktbudskap 

(utseende på fysiska produkter, återvinning av förpackningsmaterial), planerade kommuni-

kationsbudskap (annonser, direktreklam, evenemang) och oplanerade kommunikations-

budskap (word of mouth, chattforum på Internet, nyhetsprogram på TV). (Ibid) 

 
Enligt Grönroos (2008) är det speciellt två aspekter som är viktiga att ha i åtanke när 

varumärkesrelationer på tjänsteområdet skapas.  

1. Det finns ingen färdigproducerad produkt att utgå från. Det är istället själva processen 

som utgör hjärtat i varumärkesprocessen.  

2. Det är inte enskilda tjänster utan företaget självt och dess serviceprocess som utgör 

stommen för varumärkesprocessen.  

 
För att skapa varumärkesrelationer som lönar sig har Leonard Berry tagit fram en lathund vars 

fyra grundstenar är (Berry, 1999, i Grönroos, 2008): 

 var annorlunda 

 forma ditt eget rykte 

 skapa en känslomässig koppling 

 internalisera varumärket (marknadsföra varumärket inom det egna företaget) 

 

Vi ser att en förutsättning för att kunna skapa en relation med konsumenterna är att dessa kan 

relatera till avsändaren, det vill säga varumärket eller företaget bakom, vilket innebär att en 

tydlig identitet är en fördel, så även för evenemang. För tjänsteföretag skapas relationer med 

konsumenter också i samband med serviceprocessen, vars roll kan bidra till ett starkt 

tjänstevarumärke. 
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2.2.2 Serviceprocessens betydelse 

När det gäller tjänster är  serviceprocessens planering och hantering viktigare än de planerade 

kommunikationsbudskap.  Ingen planerad kommunikation kan reparera en serviceprocess som 

resulterat i ett negativt varumärkesvärde. Planerade kommunikationsbudskap som huvud-

ingrediens vid tjänstemarknadsföring kan skapa medvetenhet om varumärket, men är endast 

löften som avgetts om varumärket. Det är kundernas erfarenheter av företaget och 

serviceprocessen som utgör löftesuppfyllelsen. Om det avgivna löftet inte uppfylls i 

serviceprocessen riskerar de negativa varumärkeskontakterna att rasera den planerade 

marknadskommunikationen och då utvecklas ingen positiv varumärkesimage. För att lyckas 

med serviceprocessen krävs det att hela organisationen är serviceinriktad, vilket innebär att 

kunderna får positiva varumärkeskontakter i alla led, exempelvis telefon- och service-

bemötande. Det gäller med andra ord för företagets ledning att även marknadsföra 

varumärkesidentiteten internt, något som kan vara nog så svårt. (Grönroos, 2008) Utifrån 

detta anser vi att serviceprocessen utgör en del av varumärkesidentiteten. 

2.2.3 Varumärkesidentitet och kärnvärden  

Utifrån ett varumärkes produkter och tjänster går det att få insyn i ett varumärkes identitet. 

Det finns sällan något nedskrivet eller uttalat beskrivet angående ett varumärkes under-

liggande avsikt gällande mål, produkter och symboler. Att hitta ett varumärkes innersta väsen 

(de specifika och unika egenskaperna) är en väg till att generellt förstå meningen hos 

varumärket. Det är anledningen till att det går att utgå från ett varumärkes typiska produkter 

och tjänster, på samma sätt som det går att utgå från namnet, symbolen, logotypen, ursprungs-

landet, reklamen och förpackningen vid forskning om varumärkesidentitet. (Kapferer, 2004)  

 

Ett varumärkes värderingar måste speglas i yttre igenkännbara attribut och kännas igen 

omedelbart. En organisation som har en otydlig varumärkesidentitet och inte vet vad den står 

för står för inget. Ett företag med tydlig identitet förmedlar ett enda budskap oavsett produkt, 

agerande eller kommunikation, vilket blir allt viktigare när till exempel produktportföljen 

växer. Om produkter och kommunikation går skilda vägar blir det svårt för konsumenterna att 

uppfatta att dessa leder mot ett gemensamt mål och varumärke. (Kapferer, 2004) Identiteten är 

det som företaget/ organisationen sänder ut och image handlar om hur konsumenten tolkar de 

signaler som produkten, tjänsten eller kommunikationen förmedlar genom varumärket. 

Identiteten kommer alltså först. (Kapferer, 2004) Ett företag kan därmed inte bygga ett 

varumärke utan endast förmedla en beskrivning av det. Det är alltid konsumenten som avgör 

ett varumärkes betydelse. (Grönroos, 2008)  

 

Många företag och annonsbyråer vill gärna kunna sammanfatta identiteten i en fras eller ett 

uttryck som förmedlar varumärkets innebörd (essence) (Kapferer, 2004). Keller (2008) 

använder uttrycket varumärkesmantra, vilket är en fras på tre till fem ord som kommunicerar 

den innersta själen i ett varumärke. Syftet med mantrat är att anställda och utomstående som 
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arbetar med marknadsföringen ska förstå vad varumärket är och vad det står för så att detta 

kan förmedlas på ett enhetligt sätt till konsumenterna. (Keller, 2008) 

  

Ursprung är en viktig aspekt av varumärkesidentitet, även om det ofta tas upp i samband med 

positionering, vilket vi inte går in på (se 1.6 Avgränsningar), och därför bör man för att veta 

vem man är känna till sitt ursprung. En del av ett varumärkes identitet ligger i dess arv och 

historia. Enligt Urde et al. (2007) kan varumärkets ursprung ge konsumenter en bild av äkthet, 

djup och trovärdighet. Över tid börjar konsumenter förvänta sig saker av varumärket utifrån 

dess historik och de löften som avgetts. En annan del av varumärkesidentiteten är kärnvärden. 

(Ibid) Kärnvärden kan definieras som uttryck som summerar varumärkesidentiteten och 

fungerar som guide för det interna och externa varumärkesarbetet. De fungerar som 

vägledning för företagets/organisationens alla processer. Kärnvärden måste vara bestående, 

men samtidigt flexibla nog att utvecklas när detta krävs. De skall ha förankring i företaget/ 

organisationen, annars blir de endast tomma ord utan mening. Det är inte nödvändigt att 

kärnvärdena är unika, men hur de tolkas och uttrycks måste vara unikt. Kärnvärden är inte 

detsamma som en slogan eller mantra. Avsikten är inte att använda dem i den externa 

marknadsföringen, utan snarare att indirekt uttrycka dem, men för att kunna göra detta måste 

de först förstås och implementeras i den egna verksamheten. Det är alltså kärnvärdenas 

innebörd som skall kommuniceras externt. Tolkningen av dem och hur de uttrycks i 

marknadsföringen utgör till en stor del grunden för varumärkets image, vilket inte den här 

uppsatsen går in djupare på. (Urde, 2003) Utifrån ovanstående kan vi se att kärnvärden är 

viktiga för det interna arbetet med varumärket och att de ligger som grund för den externa 

kommunikationen, vilka varumärkeselement är en del av. 

2.2.4 Varumärkeselement 

I stort sett alla evenemang har varumärkeselement som namn och logotyp. Ett namn, symbol 

eller logotyp kan användas för att identifiera ett företag eller en produkt/tjänst. I evenemangs-

sammanhang är OS och dess logotyp med de fem ringarna som ägs av den Internationella 

Olympiska Kommittén (IOK) ett av de mest kända varumärkena. Ett evenemangs-varumärke 

bör ha lätt igenkännbart namn och/eller logotyp samt förmedla de kvaliteter som just det 

evenemanget står för och vill vara känt för. (Getz, 2005).  

 

Namn är ett effektivt sätt att kommunicera med konsumenterna eftersom de lever kvar i 

medvetandet till skillnad från reklam (Keller, 2008). Det rätta namnet kan vara en vital 

tillgång för ett varumärke eftersom det förmedlar något. Ett tidlöst namn som är lätt att 

komma ihåg, lätt att uttala och som inte vattnas ur är en bra grund för varumärkesbyggande. 

Fel namn kan försvåra marknadsföringen, stöta bort potentiella kunder och försätta företaget i 

rättsliga olägenheter. Företag bör dessutom undvika akronymer, förkortningar bestående av 

initialer, eftersom de är svåra att komma ihåg och kräver därmed stora marknadsförings-

satsningar för att konsumenterna ska minnas dem. Förutom namn och logotyp har varumärken 

ofta en tagline, vilket är en kort formulering av varumärkets innersta väsen. (Wheeler, 2009) 

Det är även vanligt att slogan används istället för tagline. Tagline är ett effektivt sätt att visa 
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för konsumenterna var företaget står i relation till andra företag. (Jobber & Fahy, 2006; 

Keller, 2008). Vi konstaterar att taglines är ett sätt att särskilja evenemang på, men varumär-

ken kan även jämföras på andra sätt. 

2.2.5 Varumärke, sponsorer och varumärkesdelning 

Ett evenemangsvarumärke kan jämföras med såväl andra evenemang som andra sorters 

varumärken. Varumärkeskartor kan göras för att hitta sponsorer som passar den utvalda 

målgruppen. Det blir då enkelt att hitta gemensamma ståndpunkter som bägge vill förknippas 

med. (Getz, 2005) Evenemangsorganisationer bör emellertid ta ställning till den långsiktiga 

och strategiska frågan som handlar om kommersiell framtoning och sponsorernas roll och hur 

stor plats dessa får ta. Vissa sponsorer vill påverka varumärket medan andra inte bryr sig 

(Andersson et al., 2009). Många evenemang tjänar på att ha sponsorer, men det är inte 

lämpligt för alla evenemang. Att ha sponsorer innebär ett kommersiellt engagemang som tar 

upp mycket tid eftersom bland annat relationer av kommersiell form måste byggas upp. 

Behov, förväntningar och mål som sponsorerna har måste evenemangsorganisatörerna kunna 

tillgodose för att få dem att ställa upp. (Goldblatt, 2005) Hur ett evenemang passar med en 

sponsor är en viktig aspekt. Det är inte alltid den som tillhandahåller mest resurser som är den 

bästa sponsorn, utan det är också viktigt att harmoni uppstår och att båda parters mål, bilder 

och program stämmer väl överens. (Getz, 2005)  

 

Ett annat sätt är varumärkesdelning där två varumärken kan kombineras i så kallad 

varumärkesdelning (co-branding). Detta kan ske på två sätt: produkt- eller kommunikations-

baserat. Produktbaserat är när båda varumärkesnamnen förekommer på samma produkt och 

kommunikationsbaserat är när varumärkena rekommenderar varandra i reklambudskap. 

(Jobber & Fahy, 2006) Till exempel värderas OS högt som delvarumärke (co-branding) och 

många företag vill förknippas med OS-evenemanget, vilket gör att det finns många produkter 

med OS-logotypen (genom licenser och avtal). Det kan också göras genom att skapa nya 

evenemang under samma varumärke eller i nya miljöer och sammanhang dra nytta av det 

existerande varumärket. (Fyrberg, 2008; Getz, 2005)  

2.3 Evenemangsorganisationer 

Det finns olika typer av evenemangsorganisationer och de vanligaste är ideellt drivna, privat 

eller offentligt ägda. Det som kännetecknar ideellt drivna evenemang är att det är 

medlemmarnas intressen och värderingar som är den drivande faktorn. Målet är uppfylla 

medlemmarnas förväntningar, vilket är nödvändigt för att det ideella evenemanget ska 

överleva på lång sikt. Ytterligare ett krav är engagerade medlemmar. De styrs oftast 

demokratiskt där styrelsen utses av medlemmarna. De offentligt ägda evenemangen har 

projektorganisationer som får i uppdrag att genomföra evenemang inom fastställda ramar. Här 

är målet i stället att tillfredsställa uppdragsgivarna (myndighet och politiker), men för att 

evenemangen ska lyckas på lång sikt är det ändå viktigt att besökarna och allmänheten är 

positivt inställda till evenemangen. Dessa evenemang har oftast ekonomiskt stöd från 
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offentliga myndigheter och företag och är därför mindre beroende av biljettintäkter. De 

påverkas av det politiska klimatet, vilket försvårar långsiktig planering. Privatägda evene-

mang har ofta som mål att bygga upp lönsamhet och överlevnad på lång sikt, vilket innebär att 

pengar sparas när det går bra så att de kan användas när det går sämre. För detta krävs god 

ekonomistyrning. För privatägda evenemang finns ibland också andra mål som att öka stadens 

attraktivitet och erbjuda evenemang med kvalitet. Beslutsfattandet går oftast snabbare i privat 

ägda jämfört med kommunalt ägda evenemang, vilket gör det enklare att arbeta med lång-

siktig planering. (Andersson et al., 2009) 

 
Oavsett vilken typ av evenemangsorganisation är det vanligt att de drivs i projektform. Ett 

projekt kan definieras med hjälp av fyra olika begrepp: tid, uppgift, arbetsgrupp och 

förnyelse. Tiden är alltid begränsad och det finns en deadline som inte får brytas. Uppgiften 

ger projektet en anledning till att existera och kan brytas ner i olika mål. Arbetsgruppen är en 

oerhört viktig resurs och en nyckelfaktor till framgång. Förnyelse krävs för att locka besökare. 

Att göra ett evenemang nytt, spännande och unikt är en del av detta. (Andersson et al., 2009) 

 

De flesta evenemang genomförs av befintliga organisationer, men för sportevenemang är det 

vanligt att en ny och tillfällig struktur krävs. En vanlig situation är att en volontärkommitté 

väljs ut för att överse det aktuella evenemanget. En evenemangskoordinator, som antingen är 

avlönad eller arbetar ideellt, övervakar och samordnar sedan olika funktionärsgrupper. 

Volontärkommittén upplöses vanligen efter genomfört evenemang. Figur 1 visar en annan 

organisationsstruktur för sportevenemang. 

 

 
 

Figur 1. Sportevenemangsorganisering, fritt översatt (Getz, s. 194, 2005) 

 
Figur 1 visar en styrande organisation (internationellt förbund) som tillåter en lokal grupp 

med en organisationskommitté att arrangera ett evenemang. Vid den här typen av struktur 
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finns det en risk att den lokala gruppen känner sig övervakad av den styrande organisationen, 

men fördelen är att den kan dra nytta av den styrande organisationens resurser. (Getz, 2005) 

2.4 Hemsidans roll för varumärket 

Enligt Bolchini et al. (2009) finns det ett samband mellan en hemsidas användarvänlighet och 

varumärkesvärde. Det innebär att uppfattningen av varumärket, som omfattar tolkningen av 

varumärkets identitet och kärnvärden, påverkas antingen negativt eller positivt av hur lätt- 

eller svårnavigerad sidan är beroende på informationen som ges, strukturen, innehållet, 

layouten och gränssnittsdesignen.   

 

Då en del av syftet är titta på ett evenemangs kommunikation av kärnvärden via hemsida 

presenteras här grundläggande teori om Internet. En av de största fördelarna med Internet är 

dess bekvämlighet genom tillgängligheten dygnet runt, alla dagar. Det är dessutom en enorm 

källa till kunskap, och ett sätt för konsumenter att hitta information om produkter, priser och 

tillgänglighet. En nackdel kan dock vara att konsumenten översköljs av alla intryck och får 

svårt att ta till sig informationen. (Jobber & Fahy, 2006) Utifrån texten konstaterar vi att 

hemsidor är ett sätt för evenemang att nå ut till potentiella besökare och ge information om 

biljettförsäljning och program, men även en bild av varumärkets värderingar och ståndpunkt. 

Ett bakomliggande syfte till att locka besökare till evenemangshemsidor är att de ska gå på 

evenemangen.  

 

För att lyckas kommunicera med besökarna måste dessa trivas med att navigera på webb-

sidorna. Det finns några grundläggande principer som bör beaktas för en mycket bra hemsida. 

När det gäller innehållet ska det vara trovärdigt och bestå av originaltext och inte endast 

massa länkar till andra sidor. Sidan bör uppdateras regelbundet för att ge trogna besökare 

något nytt att läsa. Risken är annars stor att de inte återkommer till sidan. Stavfel ger ett 

oseriöst intryck och därför är det viktigt att också korrekturläsa all text. Utseendemässigt 

måste texten vara lätt att urskilja och alla objekt (text, bilder, diagram, tabeller m.m.) vara 

välorganiserade. En bra sida erbjuder flera navigeringsmöjligheter som är lätta att använda. 

Det kan till exempel röra sig om både knappar och klickbar text. En del hemsidor erbjuder 

dessutom en översiktskarta av hela hemsidan, vilket ytterligare underlättar navigeringen. Det 

är viktigt att utseendet är konsekvent, användare känner sig mera trygga då. Bilder behöver 

vara webbanpassade för snabb visning. Ytterligare ett sätt att förhöja en sida är att erbjuda 

interaktivitet, som exempelvis ett forum, där besökarna kan dela information med varandra. 

(QuinStreet Inc, 2011)  

2.5 Tolkning av bild och text 

Eftersom den här studien undersöker text och bild på ett evenemangs hemsida kommer här en 

kort introduktion till tolkning av dessa element. Inom kommunikationsstudier finns det ett 

delområde som behandlar ämnet ur synvinkeln att skapa förståelse. Här kommer semiotiken 

in med sina tecken, ikoner och symboler, men även begreppen denotation och konnotation. 
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(Fiske, 1990) En ikon är ett tecken som liknar det som avbildas. Ett index indikerar något, 

alltså ingen rök utan eld. En symbol står för något som är överenskommet, som genom 

konvention har fått betydelse. (Bergström, 2007) Denotation är i bildsammanhang det vi ser, 

det som är uppenbart, som till exempel en häst i ett fotografi. Konnotation är det som läses in 

i bilden, de idéer och värderingar som uttrycks genom motivet och på vilket sätt detta 

porträtteras. I exemplet med hästen kan konnotationerna bland annat bli ridsport, ryttarstatyer 

och närbesläktade djur som åsnor. (Wærn et al., 2004; Hansson et al., 2006) Vi är medvetna 

om att det inte bara är former och objekt som ger associationer, utan att även färg för med sig 

egna konnotationer. Beroende på var i världen man befinner sig tolkas dessa olika, till 

exempel associeras sorg med svart i Europa, men med vitt i Kina och Japan (Sibagraphics, 

2009).    

 

Färg kan användas för att kommunicera på ett effektivt sätt, eftersom de påverkar känslor. 

Färger attraherar och drar till sig uppmärksamhet, men de kan också användas för att skapa 

eller förstärka en hemsidas stämning. I västvärlden förknippas till exempel röda färgtoner med 

kärlek och passion. Blåa färgtoner uppfattas däremot ofta som respektfullt eller längtansfullt, 

Just blå används av många företag eftersom den associeras med värdighet och represen-

tativitet. Vitt står för renhet och oskuldsfullhet. Färg kan också ha en informativ uppgift eller 

ge struktur genom att till exempel färgkoda för att därmed lyfta fram budskap. (Bergström, 

2007) Vi kan exemplifiera hur färg används för att kommunicera längtan till sommaren i 

Pripps Blås reklam och hur färg används informativt på vägskyltar där varningsskyltarna är 

gula och röda medan påbudsskyltarna är blåa och vita. 

2.6 Preciserade frågeställningar 

Utifrån teorin framkommer att hela organisationen måste arbeta medvetet med varumärket för 

att förmedla en enhetlig bild av evenemanget. Den interna organisationsstrukturen och aktörer 

utifrån, som till exempel, sponsorer påverkar varumärket på olika sätt. För att kunna besvara 

syftet har preciserade frågor formulerats med hjälp av referensramen. Syftet var att ta reda på 

hur ett evenemang med flera organisationer arbetar med sin varumärkesidentitet och att 

undersöka hur kärnvärden återspeglas i ett evenemangs kommunikation via dess hemsida. De 

preciserade frågeställningarna är:  

 

 Vad har ett evenemang för varumärkesidentitet? 

 Hur arbetar ett evenemang med sitt varumärke?   

 Hur påverkar flera organisationer varumärke och beslutsfattande för ett evenemang?   

 Hur påverkar olika utomstående aktörer ett evenemangs identitet? 
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3. Studiens genomförande 
Här förklaras hur studien är uppbyggd. Tillvägagångssättet beskrivs för att ge en överblick 

över valda undersökningsmetoder.  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie. Hermeneutiken är mer 

humanistisk än positivismen och ger förståelse för relativistiska förhållanden. Enligt herme-

neutiken förstår människor genom att relatera till sig själva och att verkligheten uppfattas och 

förstås genom mer än bara sinnesintrycken. (Thurén, 1991). Arbetet handlade om att förstå 

egenheter och egenskaper hos ett evenemangs varumärke och därför passade det att göra en 

kvalitativ studie. En kvalitativ studie går ut på att sätta sig in i den aktuella situationen och 

förstå dess egenheter och kvaliteter (Bjereld et al., 2009). Vi ville få förståelse för hur ett 

evenemangsvarumärke fungerar. Det går naturligtvis att göra kvantitativa studier i ämnet och 

det skulle vara intressant att jämföra olika evenemang och även titta på hur publiken upplever 

evenemang. I ett sådant perspektiv passar en kvantitativ metod eftersom kvantitativ fakta är 

lätt att göra statistik av och jämföra (Bryman, 2002). En kvantitativ studie går ut på att 

fastställa kvantiteten det vill säga mängden eller antalet av något, ur ett material, för att hitta 

mönster och samband mellan olika typer av fenomen och företeelser (Bjereld et al., 2009). Vi 

var dock mer intresserade av att djupgående undersöka bakomliggande tankar och värderingar 

än att kvantitativt jämföra olika data.  

3.2 Typ av studie 

Det finns mycket information om respektive varumärke och evenemang, men inte så mycket 

om evenemang utifrån ett varumärkesperspektiv (se 1.3 Forskning och ny infallsvinkel). Där-

för analyserar den här studien evenemang på ett explorativt sätt. Med explorativ studie avses 

utforskande undersökningar som är vanligt vid grundforskning och är ett lämpligt val om 

kunskaperna är begränsade inom forskningsområdet. (Bengtsson & Bengtsson, 2003)  

 

Vi valde att göra en fallstudie. Med fallstudie avses enligt Bryman (2002) en grundlig genom-

gång av ett specifikt fall. Det vanligaste är att en viss plats, exempelvis bostadsområde, eller 

organisation studeras. En fallstudie är inte detsamma som kvalitativ forskning. Det är dock 

vanligt att de som förespråkar fallstudie tillämpar kvalitativa metoder såsom deltagande 

observation och ostrukturerade intervjuer. För det mesta innehåller en fallstudie både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. (Ibid.) Vi valde att göra en fallstudie med ett evenemang 

och inte flera. En enfallsstudie kan användas för att analysera ett fenomen som det inte 

forskats om tidigare (Yin, 1994). En enfallstudie passade utmärkt för vårt syfte eftersom vi då 

fick en inblick i ett fenomen, hur varumärkesidentitet fungerar för ett specifikt evenemang 

med flera arrangerande organisationer. Med utgångspunkt i fallstudier kan nya teorier bildas 

eller tas fram (Eisenhardt & Graebner, 2007), vilket var intentionen med den här studien. 
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Utifrån datainsamlingen togs en teori fram som belyser evenemang ur varumärkesperspektiv 

och problematiken med flera organisationer bakom ett evenemang. 

3.3 Val av evenemang 

Vår utgångspunkt var ett utforska ett teoretiskt lämpligt fenomen, nämligen ett evenemang 

som arrangeras av flera organisationer, men som ändå lyckas förmedla en enhetlig bild av 

evenemangsvarumärket. Av bekvämlighetsskäl föll valet på ett evenemang i södra Sverige. 

Valet av Göteborg Horse Show skedde teoretiskt eftersom vi ansåg att de erbjöd goda 

förutsättningar för att ge en bild av hur ett evenemangsvarumärke kan se ut och fungera, samt 

ge förståelse för hur ett evenemang med flera arrangörer arbetar för att skapa ett enhetligt 

varumärke. Strategiskt urval är enligt Halvorsen (1992) vanligt i kvalitativa studier. Det 

innebär att urvalet sker utifrån syftet att få så mycket kvalitativ information som möjligt. Det 

är inte lika viktigt att urvalet är representativt. Urvalet grundas istället på vad som verkar 

intressant att studera. (Ibid) Detta gäller också till stora delar teoretiskt urval enligt Eisenhardt 

& Graebner (2007). 

3.4 Intervjuer 

För att undersöka hur arrangörer arbetar med evenemang utifrån varumärket, organisations-

strukturen och hemsidan intervjuades några nyckelpersoner från Got Event AB och Svenska 

Ridsportförbundet. Krav fanns på att de skulle vara mycket insatta i Göteborg Horse Shows 

organisation och varumärke. Detta ledde till att marknadschefen på Got Event AB, projekt-

ledaren/evenemangschefen för Göteborg Horse Show (anställd hos Got Event) och sport-

chefen för Svenska Ridsportförbundet intervjuades. Urvalet blev med andra ord strategiskt.  

 

Intervjuer kan delas in i flera olika kategorier, bland annat strukturerade, semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Vi valde att göra en semistrukturerad intervju 

eftersom det gav oss en viss struktur men samtidigt fick respondenterna formulera sina svar 

med egna ord. Det innebar också att frågorna inte ställdes i samma ordning som på pappret (se 

intervjuunderlag, bilagor 1 och 2) eftersom vissa svar besvarade andra frågor, vilket väl stäm-

mer överens med det Bryman (2002) säger om ordningsföljd och semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2002) påpekar även att frågor som inte ingår i frågeschemat kan tas upp, vilket 

också skedde. Intervjuunderlaget grundades på frågeställningar som togs fram med hjälp av 

syfte och referensram. Frågeställningarna utgick från de olika ämnen som behandlades i 

referensramen och var betydligt fler och detaljerade än uppsatsens nuvarande preciserade 

frågeställningar. Under intervjuerna fördes anteckningar, samtidigt som konversationerna 

spelades in med hjälp av en diktafon, efter godkännande från respondenterna. Anledningen till 

att vi spelade in konversationerna var att vi senare skulle kunna gå tillbaka och lyssna. Detta 

hjälpmedel var till stor nytta för empiriarbetet. Vid intervjuerna var vi båda närvarande, vilket 

var en fördel eftersom fyra öron är bättre än två och då kan den ena personen koncentrera sig 

på att ställa frågor och den andra lyssna.  
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3.5 Innehållsanalys 

Vi gjorde en innehållsanalys av evenemangets hemsida www.goteborghorseshow.se för att se 

hur kärnvärdena lyser igenom och kommuniceras. Innehållsanalysen besvarade frågan Hur 

kommunicerar ett evenemang sina kärnvärden via sin hemsida? Innehållsanalys används för 

att systematisera innehåll i dokument och texter, utifrån bestämda kategorier (Bryman, 2002). 

Innehållsanalys kan göras antingen kvantitativt (Bryman, 2002) eller kvalitativt (Hseih & 

Shannon, 2005). Bilder och text på hemsidan utforskades separat och inte i relation till 

varandra. De kodades utifrån deras specifika egenskaper. Orden skrevs upp i listor och 

summerades. För vår studie av bilderna passade en kvalitativ konventionell innehållsanalys 

där ett kodningsschema med kategorier framkom under arbetets gång. Konventionell 

innehållsanalys används när ämnet för studien är outforskat och det är också en anledning till 

att kodning framkommer under processens gång (Hseih & Shannon, 2005). Innehållsanalys 

görs vanligen på text (Bryman, 2002; Hseih & Shannon, 2005). Vi valde att applicera 

tekniken även på bilder eftersom de också förmedlar varumärkets identitet. Det är med andra 

ord inte bara texten som gör det. En stor del av kommunikationen sker genom bilderna. 

Genom att göra en innehållsanalys kunde vi se hur kärnvärdena användes i bilderna.  

 

Vi analyserade samtliga sidor på Göteborg Horse Shows hemsida förutom Biljetter, Resultat 

och Nyheter. Sidorna under Resultat innehåller endast länkar till utomstående sidor och 

Biljetter innehåller mest praktisk information om pris och när biljetterna släpps. Anledningen 

till att inte Nyheter analyserades var att den innehöll mer än 50 nyheter från 2011 och 

dessutom drygt 20 nyheter från 2010. Sidan uppdateras mer regelbundet än övriga sidor och 

berör inte endast Göteborg Horse Show utan även generella hästnyheter. Textanalysen 

omfattade inte sponsorsidan eftersom den texten efter en snabbtitt inte bedömdes ha någon 

direkt anknytning till evenemangets kärnvärden eftersom sponsorsidans text presenterar 

sponsorerna med deras egna ord. 

 
Bilderna undersöktes genom att titta en kort stund på varje bild var för sig. Detta gjordes för 

att komma åt det första intrycket. Associationerna skrevs ner och kodades i två tabeller 

(beroende var någonstans på hemsidan de fanns) utifrån olika kategorier som speglade 

evenemanget, exempel publik, funktionär, arena och djur.  

 
Vi tittade på hemsidans text med fokus på substantiv, adjektiv och verb. Adverb som även 

finns som adjektiv klassificerades som adjektiv. Anledningen till att vi valde dessa ordklasser 

var att Göteborg Horse Shows kärnvärden är substantiv; adjektiv är beskrivande och 

förmedlar därmed en känsla; verben behövs eftersom de beskriver vad som sker. Vi tog inte 

hänsyn till olika former av verben vara, ha, komma, ska, skall, kan, finnas och få då dessa inte 

har någon betydelse för förståelsen av kärnvärdena. Andra ord som vi bortsåg ifrån var 

veckodagar och månader samt engelska låneord. Anledningen till att vi valde bort de engelska 

låneorden var att de endast förekom ett fåtal gånger på sidorna och vi bedömde därför att de 

inte skulle påverka helheten. När vi hade tagit fram orden sattes de in i tabeller, efter olika 

kodning.  

http://www.goteborghorseshow.se/
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3.6 Validitet och reliabilitet 

Studier måste vara tillförlitliga och giltiga. Validiteten innebär att undersökningen granskar 

det den ämnar ta reda på och inte något annat. En studie kan vara oklanderligt genomförd och 

därmed ha hög tillförlitlighet, men samtidigt sakna validitet genom att det som undersöks inte 

har något samband med syftet för studien. (Thurén, 1991) Validitet uppnådde vi genom att ha 

med vårt syfte i hela undersökningsprocessen, att vi använde rätt typ av metoder, att vi ställde 

relevanta frågor utifrån vårt syfte och att undersökningen kastade ljus över problemantiken 

kring evenemangsvarumärke och olika organisatörers inverkan på varumärkesidentiteten.  

 

Tillförlitligheten, reliabiliteten, går ut på att mätningarna är riktiga och felfria (Thurén, 1991). 

Reliabilitet kan implementeras i intervjuerna genom att undvika att påverka respondenterna 

med ledande frågor eller attityd. Respondenterna måste få chans att uttrycka vad de anser som 

viktigt, utan press från intervjuaren, som omedvetet kan påverka bara genom etnicitet och 

social bakgrund (Bryman, 2002). Vid bearbetning av intervjuer finns en risk att subjektivitet 

smyger sig in, eftersom olika personer kan tolka information olika. Reliabilitet för innehålls-

analysen kan ifrågasättas med tanke på just subjektivitet, men eftersom studien utgick från ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är det oundvikligt att undgå subjektivitet. Det gäller framförallt 

innehållsanalysen eftersom tolkningen av dessa gjordes med hjälp av associationer, men även 

i viss mån textanalysen. Orden räknades dessutom manuellt, vilket innebär att ord kan ha 

missats på grund av den mänskliga faktorn. Ytterligare en aspekt är att innehållsanalys oftast 

görs på text och vi applicerade tekniken på bilder.  

 

Huruvida innehållsanalysen kan göras om med samma resultat kan därför ifrågasättas. 

Hemsidor utvecklas och görs dessutom ständigt om, vilket innebär att om en innehållsanalys 

skulle göras på liknande sätt i framtiden skulle den förmodligen göras på en helt annan 

hemsida. Analysen hade kanske blivit annorlunda om nyheter tagits med. Då hade nog en 

annan bild förmedlats, men vi ansåg att nyheter inte präglade evenemanget tillräckligt för att 

tas med i innehållsanalysen. 
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4. Studiens kärna 
Här presenteras resultaten från intervjuerna och innehållsanalysen. Först kommer en kort 

introduktion av Göteborg Horse Show. Sedan är innehållet indelat efter de preciserade 

frågeställningarna.  

4.1 Göteborg Horse Shows varumärkesidentitet 

Göteborg Horse Show hålls i Skandinavium, Göteborg och är ett årligt återkommande 

evenemang. Det är en av ridsportens tre största inomhustävlingar i världen. 1977 startade 

hästtävlingarna och sedan 1992 genomförs hästmässan EuroHorse i Svenska Mässans lokaler 

i samband med tävlingarna. Got Event AB som är ett kommunalt bolag (och drivs av en 

styrelse som är politiskt tillsatt) arrangerar tävlingarna tillsammans med organisationerna 

Svenska Ridsportförbundet och Internationella Ridsportförbundet (FEI). (Göteborg Horse 

Show, 2011a) 

 
Enligt marknadschefen på Got Event AB ligger fokus på sport och tävling i världsklass. Dessa 

blandas med showaktiviteter, vilket uppskattas av publiken. Det är en samlingsplats för 

inspiration, glädje och gemenskap. (Landin, 2011a) 

 

Göteborg Horse Shows affärsidé är: 
 

“Göteborg Horse Show presenterar en inomhustävling i världsklass i ett format som 

attraherar en bred målgrupp. Tillsammans med hästsportmässan EuroHorse skapas en 

unik samlingsplats för inspiration och kunskap, glädje och gemenskap.” (Landin, 2011a) 

 
Med bred målgrupp avser Göteborg Horse Show svenskar som är hästintresserade (jobbar 

med hästar, rider för motions skull eller tävlar själva) men även allmänheten som vill besöka 

en spännande hästtävling. (Landin, 2011a) För mer bakgrundsfakta om evenemanget, se 

bilaga 3 - Bakgrundsfakta Göteborg Horse Show. Ryttarna tycker om att rida i Göteborg 

eftersom publiken (i huvudsak svenskar) är hästintresserad och kunnig. Publiken uppskattar 

bra prestationer oavsett nationalitet och buar inte när det går dåligt. Göteborg Horse Show har 

dessutom bra prispengar vilket också bidrar till att toppryttarna kommer. (Witt, 2011) 

 

Göteborg Horse Shows historia började 1976 då en ridklubb bjöd in hästar och människor 

från Ungern, med fokus på uppvisningar (inga hopptävlingar). Då testades för första gången 

att lägga sand i Scandinavium. Det var med andra ord inte sponsorer, Svenska Ridsport-

förbundet eller Göteborg fritidsförvaltning (idag Got Event AB) som tog initiativet. Dock ska 

påpekas att ingen internationell tävling genomfördes utan det svenska förbundet. År 1977 

ägde den första officiella tävlingen rum. Det gick så bra att de året efter fick arrangera den 

första världscupfinalen (säsongen 1978/1979). Idén om en världscup snickrades ihop 1978 av 

en schweizisk hästsportjournalist. Med Volvos hjälp skapades en global serie med häst-

tävlingar (ligor) över hela världen och den fick namnet Volvo World Cup. Volvo bestämde att 

världscupfinalen skulle hållas i Göteborg vartannat år. De andra finalerna spreds ut i världen 
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så att det skulle bli globalt. I början av 1990-talet började även dressyrfinaler hållas i 

Göteborg vartannat år. Göteborg Horse Show sammanlagt arrangerat 18 finaler (varav tolv i 

hoppning och sex i dressyr). Efter tjugo år (1999) bestämde sig Volvo för att satsa på Volvo 

Ocean Race (segling) istället för hästar, vilket medförde att finalerna inte längre per automatik 

hålls i Göteborg. Volvo sponsrar fortfarande Göteborg Horse Show och är en av de nio stora 

sponsorerna, men är alltså inte huvudsponsor för världscupen. År 2013 kommer Göteborg att 

arrangera både hopp- och dressyrfinalerna samtidigt, vilket är första gången. (Witt, 2011) 

 

Göteborg Horse Show blev känd som en vårtävling. Tävlingarna arrangerades förr alltid på 

våren, runt påsk, men sedan år 2007 har de hållits i februari, (förutom vid världscupfinaler 

som arrangeras under våren). Göteborg var först med stora blomsterarrangemang (vilket var 

en del av vårkonceptet) och andra har sedan tagit efter. (Landin, 2011b)  

 

Evenemanget hette fram till 1983 Göteborg International Horse Show. Detta namn var långt 

och eftersom det var så uppenbart att det var en internationell tävling togs International bort. 

Det förs diskussioner om huruvida namnet borde vara Gothenburg istället för Göteborg, men 

Göteborg är så inarbetat bland utländska tävlande att dessa kopplar den svenska stavningen 

(även om de inte uttalar ö utan säger Goteborg) med hästtävlingarna. (Witt, 2011) Utåt 

kommuniceras alltid hela namnet Göteborg Horse Show. Däremot används förkortningen 

GHS internt. (Landin, 2011b) Bland hästintresserade i Sverige används inte namnet Göteborg 

Horse Show, utan de säger endast Scandinavium när de menar evenemanget. Arenan har för 

dem blivit synonym med hästtävlingar. (Witt, 2011) Evenemanget har bytt namn endast en 

gång, men däremot har logotypen förändrats flera gånger genom tiderna. Det togs fram en 

logotyp redan till den första tävlingen 1977. År 2001 designade konstnären Ulla Ohlsson den 

nuvarande logotypen (se bilaga 4 - Göteborg Horse Shows logotyp) med ett hästhuvud i profil 

och endast yttre konturer. I samband med den nya logotypen togs även den blålilafärgen fram 

som används i marknadskommunikationen, såsom programtidning och hemsida. Det fanns 

tidigare en logotyp där en ryttare hoppar över Scandinavium. Den var gjord utifrån ett foto, 

vilket komplicerade användandet av den. År 2000 togs det fram en logotyp som var ännu mer 

komplicerad och försvårade kommunikationen ytterligare. Den användes endast ett år. Den 

nuvarande är ren och enkel i uttrycket. Det har även skapats en sköld som ibland används med 

logotypen insatt. Då får logotypen en lite annan känsla. (Landin, 2011b; Witt, 2011) 

4.2 Analys - Göteborg Horse Shows varumärkesidentitet 

Kärnan i Göteborg Horse Shows varumärke är hästtävlingar på hög nivå. Som Kapferer 

(2005) säger sticker en tydlig varumärkesidentitet ut och syns i bruset av all kommunikation. 

Göteborg Horse Shows varumärkesidentitet är ett evenemang med hästtävlingar i världsklass 

för alla hästintresserade (besökare, ryttare och sponsorer som vill förknippas med evene-

manget). Frågan är om Göteborg Horse Show sticker ut och särskiljer sig med hjälp av denna 

identitet eftersom evenemanget endast är en deltävling i världscupen bland flera andra med 

liknande upplägg. För Göteborg Horse Show är namnet en särskiljande faktor, att tävlingarna 
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tar plats i Göteborg. För de internationella ryttarna är det namnet Göteborg som arbetats in 

och som de associerar med tävlingarna och evenemanget. Keller (2008) poängterar vikten av 

att ha ett kommunikativt namn som lever kvar i konsumentens medvetande. Göteborg Horse 

Show är beskrivande och lätt att komma ihåg. Namnet är enkelt och går inte att misstolka. Det 

har funnits länge och har därför visat sig livskraftigt. Dock är det intressant att det är Scandi-

navium som hästintresserade svenskar säger och inte namnet Göteborg Horse Show, vilket 

kan tyda på att namnet inte är så starkt som det först ger intryck av, trots att det är just det som 

särskiljer evenemanget från andra och är en del av identiteten. Som Wheeler (2009) beskriver 

är det svårare att lära kunder akronymer och förkortningar än utskrivna namn. Det är alltså bra 

att Göteborg Horse Show är enhetliga i kommunikationen av namnet och inte använder GHS. 

Göteborg Horse Shows logotyp består förutom av namnet även av en bild. Vi anser att den är 

unik eftersom namnet förekommer i logotypen och att den är igenkännbar tack vare 

hästmotivet. Utöver en logotyp använder många företag även en tagline för att ytterligare 

förstärka sin identitet, men det gör inte Göteborg Horse Show. Eftersom Göteborg Horse 

Show inte har en tagline missar de en möjlighet att förmedla sin varumärkesidentitet. 

 

Precis som Urde et al. (2007) understryker är ett varumärkes ursprung en viktig del av 

varumärkesidentiteten. Göteborg Horse Shows historia har format evenemanget och gör det 

till vad det är idag. Under åren har Göteborg Horse Show etablerat sig som ett evenemang i 

världsklass. Göteborg Horse Show uppfyller kraven på Leonard Berrys lista (se 2.2.1 

Tjänstevarumärken och relationer). De har skapat en unik plats bland internationella häst-

tävlingar och i hästintresserades hjärta. I och med att Göteborg var först med att ordna 

världscupfinal, blev de en referens för hur dessa ska gå till. De har genom åren fått en egen 

status bland utländska arrangörer och ryttare.  

4.3 Göteborg Horse Shows varumärkesarbete 

Ett steg i Göteborg Horse Shows varumärkesarbete är att åka runt på andra världscuptävlingar 

och se hur och vad de gör, för att vara på topp och hänga med i utvecklingen. Då får de ofta 

höra vilka bra tävlingar Göteborg Horse Show arrangerar. I jämförelse med andra världscup-

evenemang är Göteborg ganska unikt i att ha betalande publik alla evenemangsdagar. I andra 

länder är det förhållandevis vanligt att bara finaldagen är fullsatt. (Witt, 2011) Göteborg 

Horse Show kan inte jämföras med Stockholm International Horse Show, vars fokus ligger 

mer på show i olika former. Många av Stockholms showinslag har anknytning till jultema 

eftersom evenemanget äger rum i slutet av november. Stockholm International Horse Show 

arrangerar dessutom ofta en världscuptävling i dressyr. Göteborg Horse Show ser Stockholm 

International Horse Show mer som kolleger än konkurrenter då evenemangen drar olika typer 

av publik. (Landin, 2011b; Witt, 2011)  

 

Göteborg Horse Show gör regelbundna publikundersökningar, vartannat till vart tredje år. 

Dessa görs för att ta reda på vad besökarna vill se och vad de önskar sig. Det stora fokuset på 

hästar är något som uppskattas av besökarna, där 67 % rider eller äger en egen häst. De visar 
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också att det är många återbesökare och att Göteborg Horse Show har trogna kunder. År 2011 

kunde de se en trend som visade på fler nya besökare. Det är inte endast tävlingen som lockar 

utan även blomsterarrangemang, hästar och gemenskap. För Göteborg Horse Show är det 

intressant att veta vad allmänheten tycker, men svårt att ta reda på och därför görs undersök-

ningarna med besökarna, under och efter evenemanget. (Landin, 2011b; Witt, 2011) 

 

Göteborg Horse Shows varumärke riktas mot alla som är intresserade av att ta del av evene-

manget i någon form, som till exempel hästägare, ryttare, företagare och besökare. Göteborg 

Horse Show har en specifik arbetsgrupp som arbetar med marknadsförings- och varumärkes-

relaterade frågor. Hur och på vilket sätt varumärket kan förbättras är en ständig fråga och det 

förs en levande diskussion. De ser även över vision och affärsidé. (Landin, 2011b)  

 

Göteborg Horse Show finns på Facebook, Twitter, Flickr och YouTube (Göteborg Horse 

Show, 2011a). De för även diskussioner om att skapa en Göteborg Horse Showapplikation till 

mobiltelefoner och hur de vidare kan nyttja sociala medier. Ett led i detta arbete är skapandet 

av en funktionärsgrupp med fokus på webb. År 2011 bjöds bloggare in till evenemanget för 

att blogga om det och dessutom hade bloggarna en monter i mässhallen. Ett annat sätt att nå ut 

är via TV-sändningar, men då SVT hade få sändningstimmar från Göteborg Horse Show 

(2011), satsade de för första gången på egna sändningar via webb-TV på Göteborg Horse 

Shows hemsida. FEI sänder också egna sändningar från världscuptävlingar som visas på deras 

hemsida www.fei.org. (Landin, 2011b; Witt, 2011) Sociala medier är ett sätt för Göteborg 

Horse Show att vara med i utvecklingen och hålla varumärket uppdaterat. Detta område 

avhandlas dock inte i den här uppsatsen, vilket tidigare nämnts i 1.6 Avgränsningar. 

 

Got Event AB anlitar sedan våren 2011 S&Ø reklambyrå för att hjälpa till med marknads-

föring av olika evenemang som de genomför. Ett av dessa evenemang är Göteborg Horse 

Show. Tre kampanjtillfällen kommer att genomföras under perioden fram till nästa års 

evenemang. Den första kommer att äga rum i samband med att biljetterna släpps i augusti 

månad, den andra kring jul och den tredje i anslutning till evenemanget. Logotypen får inte 

ändras (den är helig) men annars har reklambyrån stora friheter i konceptskapandet. (Landin, 

2011b) Marknadsföringen riktas direkt till målgruppen, i huvudsak genom ridklubbar. Andra 

kanaler som används är (Ibid): 

 GP (annonser) 

 Digitala medier 

 Ljustavlor 

 Evenemang 

 Nordstan 

 Mindre ridtävlingar 

 Biljettfoldrar 

 Agria och Volvo - via fakturor 
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4.4 Analys - Göteborg Horse Shows varumärkesarbete 

Empirin visar att Göteborg Horse Show arbetar med att hålla varumärket uppdaterat. De 

genomför regelbundna undersökningar för att hålla sig uppdaterade vad gäller genomförande 

av evenemang och tävlingar, samt försöker ta reda på vad besökarna vill ha för att kunna 

tillfredsställa dem och utveckla konceptet. Resultaten av undersökningarna tas sedan upp i det 

interna arbetet med varumärket. De har insett att för att lyckas förmedla varumärket behöver 

den interna organisationen känna till det. Det är en förutsättning för att slå igenom utåt. 

Evenemangets marknadsföringskanaler används för att få ut planerade budskap (se 2.2.1 

Tjänstevarumärken och relationer, samt 2.2.2 Serviceprocessen betydelse). De planerade 

kommunikationsbudskapen skapar en medvetenhet om Göteborg Horse Show som varumärke 

och evenemang. Dessa förser sålunda målgruppen med löften om evenemanget. Sedan är det 

upp till genomförandet av evenemanget att leva upp till den bild som förs ut genom kanalerna, 

vilket enligt Grönroos (2008) är den viktigaste processen för tjänstevarumärken. Som Grön-

roos (2005) påpekar är det under tjänsteprocessens produktion som bestående intryck skapas. 

Det stämmer väl överens med vad som sker i det här fallet där upplevelsen skapas under tiden 

som evenemanget pågår. Det är i stort sett omöjligt att reparera den skada som ett dåligt 

genomfört evenemang resulterar i oavsett vilka planerade budskap som följer eftersom inga 

planerade kommunikationsbudskap kan reparera den serviceprocess som resulterat i en 

negativ upplevelse (Grönroos, 2008). 

 

Som Grönroos (2005) skriver är det två aspekter som är viktiga när varumärkesrelationer 

skapas för tjänsteföretag. Primärt ersätter processen produkten. I Göteborg Horse Shows fall 

blir det evenemangsupplevelsen. Sekundärt utgör företaget och/eller serviceprocessen själva 

stommen för relationen. Göteborg Horse Show blir därför en stor del i skapandet av 

relationerna. Det är i det här fallet intressant att hästintresserade människor skapar relation 

med Scandinavium. De refererar till evenemanget genom att nämna arenan där evenemanget 

ägt rum under alla år. Göteborg Horse Show såg inte detta som något negativt eftersom det 

inte innebar någon konflikt för dem. Got Event AB står även bakom arenan, så därför är det 

de själva som marknadsförs, bara via ett annat namn. Som Grönroos (2005) säger (se 2.2.2 

Serviceprocessen betydelse) är det själva serviceprocessen som ligger till grund för ett varu-

märkeslöfte och eftersom evenemanget är en tjänst gäller det även Göteborg Horse Show. 

Många av ryttarna räknar med att Göteborg ska erbjuda ett högklassigt evenemang som är bra 

arrangerat, med mycket publik på läktarna samtliga dagar eftersom de tidigare erfarit 

processen, det vill säga deltagit i tävlingarna. Alltså finns det ett löfte som evenemanget 

förväntas uppfylla. Eftersom många av besökarna också har upplevt evenemanget har även de 

fått en uppfattning om vad de kan förvänta sig.  

4.5 Flera organisationer bakom 

Got Event AB är ett kommunalt bolag och drivs av en styrelse som är politiskt tillsatt. Precis 

som övrig kommunal verksamhet lyder bolaget under offentlighetsprincipen. Verksamheten 

finansieras genom kommunalt bidrag (nästan 100 miljoner per år) och genom de affärer som 
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de gör samt biljettintäkter, och entréavgifter från Valhallabadet. Ytterligare intäkter kommer 

från reklamförsäljning och hospitality (se bilaga 3 - Bakgrundsfakta Göteborg Horse Show). 

(Landin, 2011b) 

 
En grundförutsättning för att Got Event AB ska få arrangera tävlingar i världscupen är att det 

Internationella Ridsportförbundet (FEI) och Svenska Ridsportförbundet står bakom evene-

manget. Organisationen för Göteborg Horse Show söker om tillstånd hos FEI. FEI sätter 

ramverk för tävlingarna och de har vissa formella krav såsom att domarna för sportens skull 

ska komma från olika länder och de har även synpunkter på tekniska delegater. Några 

personer från FEI deltar varje år i evenemanget. FEI kan även ha önskemål om till exempel 

banbyggare. (Witt, 2011). FEI har en uppförandekod som har till uppgift att se till att häst-

arnas välmående kommer först, att rättvisa tävlingar utan doping genomförs och att miljön 

inte påverkas negativt (gäller framförallt utomhustävlingar) (FEI, 2011). 

 
En av Svenska Ridsportförbundets viktigaste funktioner i samband med Göteborg Horse 

Show är att sanktionera tävlingarna (Lundh, 2011). Göteborg Horse Show använder sig också 

av Svenska Ridsportförbundets presschef som bland annat hjälper till med presskonferenser. 

Svenska Ridsportförbundet hjälper indirekt till med funktionärer. Got Event AB kan inte söka 

alla de funktionärer som krävs för ett evenemang av den här storleken och får heller inte det i 

egenskap av kommunalt bolag. Got Event AB informerar och delegerar uppdrag. (Witt, 2011) 

 

Organisationen som arbetar med Göteborg Horse Show kan delas in i en hierarkisk struktur 

med fyra nivåer. Högst upp finns organisationskommittén med representanter från Got Event 

AB, Svenska Ridsportförbundet och sponsorer. Kommittén sköter det strategiska arbetet och 

fattar långsiktiga beslut. Ett exempel på beslut som behandlades under flera år var nytt 

sandunderlag till arenan. Under organisationskommittén finns arbetsgrupper som sköter 

detaljfrågor och det praktiska arbetet. En arbetsgrupp är arbetsutskottet som tar fram program 

för kommande tävlingar och fattar driftsmässiga och praktiska beslut om hur evenemanget ska 

genomföras. Under arbetsgrupperna finns styrgrupper med olika inriktning såsom mark-

nadsföring och sponsorfrågor. Utöver ovan nämnda avlönade grupper finns ca 300 ideellt 

arbetande funktionärer indelade i 13 grupper. Åldersgränsen för dessa är 18 år med undantag 

för försäljningsgrupperna där åldersgränsen är satt till 16 år. 20 - 25 funktionärsledare träffas 

regelbundet från och med augusti månad. Det råder stor trivsel i grupperna och många ställer 

upp år efter år. Genom evenemanget får funktionärerna möjlighet att träffa likasinnade och 

skapa nätverk utöver själva upplevelsen. (Witt, 2011) 

4.6 Analys - Flera organisationer bakom 

Andersson et al. (2009) beskriver olika organisationsformer för evenemang (se 2.3 Evene-

mangsorganisationer) och enligt dessa kan Göteborg Horse Show klassas som ett offentligt 

drivet evenemang i och med att Got Event AB är ett kommunalt bolag. Andersson et al. 

(2009) förklarar att det som kännetecknar ett ideellt evenemang är att den drivande faktorn är 

medlemmarnas intressen och värderingar. Detta drag har Göteborg Horse Show eftersom en 
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stor del av arbetarna är volontärer som är där för att de brinner för hästar och ridsporten. 

Besökarnas kontakter med evenemangsarbetare och funktionärer skapar en del av varu-

märkesbilden. Ledningens arbete med funktionärsgrupperna tillsammans med funktionärernas 

entusiasm för ridsporten är en bidragande faktor till att evenemanget kan leva upp till de 

löften som ges via de planerade kommunikationsbudskapen.  

 

Göteborg Horse Show är ett sportevenemang och fungerar som Getz (2005) beskriver i sin 

ena modell där en styrande grupp tillåter en lokal arrangör med organisationskommitté 

organisera evenemanget, se figur 2. 

 

 
 
Figur 2. Getz modell applicerad på Göteborg Horse Show. 

 

Den styrande gruppen är i det här fallet det Internationella Ridsportförbundet (FEI) och den 

lokala gruppen Got Event AB. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är det nationella sportför-

bundet. Den tomma rutan representerar permanent utskott, vilket inte är applicerbart på 

Göteborg Horse Show. 

 

Göteborg Horse Show har en tydlig organisationsstruktur, med tydliga roller och nivåer för 

beslutsfattandet. Den tydliga strukturen gör att genomförandet av evenemanget går enligt 

planerna och att eventuella problem kan hanteras snabbt. Det gör också att de olika organisa-

tionerna vet vad de bör och kan bidra med, samt vad de inte har inflytande över. Det uppstår 

samförstånd mellan de olika organisationerna, och på det här sättet undviks problemet som 

Andersson et al. (2009) beskriver med att olika viljor påverkar beslutsfattandet och arbetet 

med varumärket. I offentligt drivna evenemang kan det uppstå byråkratiska problem, men 

eftersom det endast är Got Event AB som praktiskt hanterar evenemanget, upplevs inte detta 

som något problem för Göteborg Horse Show. 
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4.7 Aktörer som kan påverka identiteten  

Göteborg Horse Show har fokus på sporten där tävlingarna är viktigast. För att underhålla 

publiken varvas dessa med showinlägg som är häst- eller djurrelaterade. Ponnystafett, clinic 

(tränare som visar upp sin metod) och agility (hundhoppning) är återkommande showinslag. 

Det kommer årligen åtskilliga förfrågningar från personer och klubbar som vill visa upp sig i 

samband med tävlingarna. Variationen på de sökande är stor. Ett exempel är förfrågningar 

från riddarsällskap. Krav som ställs är att det ska vara sportsligt och samtidigt roa publiken. 

(Witt, 2011) Göteborg Horse Show har som mål att bibehålla den världsledande positionen 

som arrangör av världscuptävlingar, både bland publik och ryttare. De vill locka fler besökare 

och vara världens bästa hästtävling. (Landin, 2011b)  

 

Göteborg Horse Show speglar Svenska Ridsportförbundets värderingar genom att tilltala en 

ung publik (65 % av medlemmarna är under 25 år (Svenska Ridsportförbundet, 2011a)) och 

indirekt erbjuda utbildning. Seminarier och andra händelser tar plats utanför arenan Scandina-

vium. Svenska Ridsportförbundet har till exempel en egen monter på hästmässan EuroHorse. 

Svenska Ridsportförbundet ser Göteborg Horse Show som en mötesplats. (Lundh, 2011) 

Svenska Ridsportförbundet (2011b) som är med och arrangerar evenemanget har egna 

ledstjärnor för häst och medmänniskor. Hästen ska hanteras på ett sätt som ridsportens aktiva 

kan stå för, vilket innebär att (Ibid): 

 Hästen behandlas med respekt 

 Hästen får en trygg och säker miljö och åtgärder vidtas om hästen far illa 

 Träning och tävling sker i samspel mellan häst och ryttare  

 Öka kunskap och kompetens om hästen  

Ledstjärnor finns även för relationer mellan människor (Ibid): 

 Visa respekt för andra 

 Bekräfta och berömma andra 

 Öppen och tydlig kommunikation om roller och uppdrag 

 Vara en god förebild för ridsporten 

 Ta ansvar och agera om någon bryter mot reglerna  

Svenska Ridsportförbundets värdegrund är: 

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en förenings-

verksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det 

ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en 

utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum. 
 (Svenska Ridsportförbundet, 2011c) 

 

Värdegrunden innebär dessutom att alla ska få deltaga på samma villkor, att sporten ska vara 

dopningsfri, att det ska finnas en hög ledarkompetens och att verksamheten ska vara för alla. 
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Det ska råda sportslighet och kamratskap samt att hästens bästa ska stå i centrum. (Svenska 

Ridsportförbundet, 2011c) Detta speglar FEI:s uppförandekod om hästarnas välmående och 

rättvisa tävlingar (FEI, 2011). 

 

En biljett till evenemanget ger automatiskt inträde till hästmässan EuroHorse (Witt, 2011) 

som sedan 1992 äger rum i samband med tävlingarna i Scandinavium (Göteborg Horse Show, 

2011a). EuroHorse har ca 5000 besökare som endast köper biljett till mässan. Undersökningar 

som Göteborg Horse Show och EuroHorse genomfört tyder på att dessa besökare ägnar en 

dag åt Göteborg Horse Show och en dag enbart åt mässan. Målgruppsundersökningar visar på 

att mässan blir en del av evenemangsupplevelsen. En genomsnittlig besökare spenderar 

ungefär 1900 kr på mässan. Åtskilliga besökare planerar sina hästrelaterade inköp till mässan 

som erbjuder ett stort utbud till lägre priser än normalt och även har unika saker. (Witt, 2011) 

Göteborg Horse Show använder sig inte av varumärkesdelning (co-branding), men de nämner 

ibland EuroHorse i sin marknadsföring, och tvärtom nämner EuroHorse ibland Göteborg 

Horse Show i sin. (Landin, 2011a) 

 

Göteborg Horse Show har (år 2011) avtal med nio huvudsponsorer som löper över ett till tre 

år. Sponsorerna är jämbördiga och har lika mycket plats. Detta bidrar till att stämningen 

mellan sponsorerna och ledningen för Göteborg Horse Show blir god och att ett bra arbets-

klimat uppstår. Några av sponsorerna har lokal anknytning, till exempel Göteborgs-Posten 

och Volvo. Sponsorerna delas in i två kategorier. Utöver de nio huvudsponsorerna finns det 

en grupp med mindre sponsorer som mer fungerar som samarbetspartners och leverantörer. 

Dessa förser evenemanget med till exempel datautrustning och kopiatorer. (Landin, 2011b; 

Witt, 2011) Alla företag får inte sponsra evenemanget då det finns vissa etiska regler i och 

med att Got Event AB är ett kommunalt bolag. Göteborg stad har dessutom en policy som 

måste följas och verksamheten påverkas av politiska beslut. Göteborg Horse Show ser gärna 

att eventuella sponsorer har ett intresse för ridsporten så att både de och sponsorerna får ut 

något av samarbetet. Göteborg Horse Show ställer krav på att sponsorerna ska ha negativa 

logotyper (till exempel en vit logotyp som kan placeras mot en färgad bakgrund). Negativa 

logotyper används till exempel när sponsorerna visas på programtidningen för att ge ett 

enhetligt intryck. Sponsorerna i sin tur ställer krav på att synas så mycket som möjligt. 

Regelverket kring sporten och världscuptävlingarna gör att sponsorerna inte har så stort 

inflytande, men de kan ha önskemål som ibland går att tillgodose. De kan till exempel 

presentera en bestämd klass, dekorera hinder med företagets färger och logotyp samt ordna 

aktiviteter runt omkring. (Landin, 2011b) 

4.8 Analys - Aktörer som kan påverka identiteten  

Eftersom Göteborg Horse Show har som mål att bibehålla den världsledande positionen som 

arrangör måste de vara noga med vad de tillåter och inte tillåter vara med på evenemanget då 

fel inslag kan inverka negativt, alltså sända ut fel signaler om varumärket. Här har de själva 

en stor makt i och med att de kan säga nej till olika showinslag. Regelverket för tävlingarna 
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gör att sponsorer och andra inte kan påverka evenemanget allt för mycket. Regelverket inne-

bär däremot att Göteborg Horse Show måste följa Svenska Ridsportförbundets krav och att 

evenemanget måste spegla deras värderingar och ledstjärnor, samt FEI:s uppförandekod.  

 

Göteborg Horse Show och EuroHorse har alltså ett samarbete som båda parter har nytta av. 

EuroHorse får besökare och Göteborg Horse Show kan genom mässan erbjuda sina besökare 

en större upplevelse. Det är inte så att EuroHorse och Göteborg Horse Show har gemensamma 

produkter med bådas namn, inte heller att de rekommenderar varandra som sker i så kallad 

co-branding (se 2.2.5 Varumärke, sponsorer och varumärkesdelning) EuroHorse är en av 

aktörerna som kan påverka varumärket Göteborg Horse Show, men mässan är mer beroende 

av evenemanget än tvärtom eftersom majoriteten av mässans besökare kommer från Göteborg 

Horse Show. De kompletterar varandra bra och båda vinner på den andres närvaro. Det är 

intressant att EuroHorse nämns i Göteborg Horse Shows affärsidé (se 4.1 Göteborg Horse 

Shows varumärkesidentitet), med tanke på att affärsidén ofta beskriver kärnverksamheten hos 

ett företag. Detta tyder på att EuroHorse är en stor del av evenemanget.  

 

Som teorin beskriver (se 2.2.5 Varumärke, sponsorer och varumärkesdelning) måste 

sponsorers behov, förväntningar och mål kunna tillgodoses av evenemanget. Göteborg Horse 

Show försöker tillgodose de önskemål de kan för sina sponsorer, men mycket är reglerat i 

tävlingsreglementet. Detta kan vara en fördel eftersom sponsorerna inte kan ta över och 

påverka evenemangets varumärke för mycket. Då några av de stora sponsorerna är lokala 

företag, bidrar det till att evenemanget får en lokal prägel. Några sponsorer som varit med 

länge är djurrelaterade och detta visar på att dessa passar denna typ av evenemang. Då majori-

teten av besökarna är kvinnor finns även sponsorer som använder evenemanget för att nå 

denna målgrupp.  

4.9 Kommunikation av kärnvärden via hemsidan  

Göteborg Horse Show har en egen hemsida på www.goteborghorseshow.se (se bilaga 5 - 

Göteborg Horse Shows startsida). Got Event AB ser hemsidan som en marknadsföringskanal. 

Den fungerar som stöd för biljettförsäljning och informerar om programmet. Hemsidan 

informerar om dagsaktuell information och ger rätt information i rätt tid. Göteborg Horse 

Show har haft andra hemsidor tidigare och projektgruppen förstår att de blir gamla och måste 

uppdateras. Göteborg & Co designade den nuvarande hemsidan. Innehållet bestäms av pro-

jektgruppen tillsammans med Göteborg & Co. Beslut måste tas om vad som ska synas med 

tanke på sport, annan information (exempelvis information om staden Göteborg) och nyheter. 

(Landin, 2011b) 

 

Göteborg Horse Shows kärnvärden är glädje, inspiration, gemenskap och kunskap. Mark-

nadsgruppen har genom omvärldsbevakning, SWOT-analyser och diskussioner arbetat fram 

kärnvärdena. De fungerar som ledstjärnor i marknadsföringen och de används för att briefa 

den externa reklambyrån, så att alla inblandade vet vad varumärket står för. Det är ett 

kontinuerligt arbete, som omprövas varje år. Glädje och gemenskap är något som framkommit 

http://www.goteborghorseshow.se/
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genom observation under tävlingarna och när de frågat publiken på plats. Ordet kunskap lades 

till för två år sedan i samband med att Göteborg Horse Show och EuroHorse tillsammans 

startade Hästföretagarforum. Det fanns ett behov hos hästägare och hästföretag att kunna 

utbilda sig inom respektive område, vilket är något som forumet erbjuder. I dagsläget (år 

2011) pågår det under en dag (under Göteborg Horse Show), men målsättningen är att det år 

2013 ska pågå under tre dagar och i framtiden bli internationellt. (Landin, 2011b) 

 

Kärnvärdeorden måste stämma med vad Göteborg Horse Show står för och vad kunderna 

förväntar sig. Under evenemanget kontrolleras det så att allt överensstämmer med de värde-

ringar som finns. Är det något som inte håller kvalitetsmässigt eller sänder fel budskap tas det 

upp i organisationen och diskuteras så att det kan förbättras till nästa år. Ambitionen är att 

vara bäst och det gäller på alla plan. Det måste synas hela vägen, från städning och skyltning 

till hästtävlingarna. Det får inte vara något som sänder ett annat budskap. (Landin, 2011b) 

4.10 Analys - Kommunikation av kärnvärden via hemsidan 

Enligt teorin (se 2.2.3 Varumärkesidentitet och kärnvärden) ska kärnvärden fungera som 

guide för det interna och externa varumärkesarbetet. För Göteborg Horse Show ses de 

kontinuerligt över och utvecklas när verksamheten kräver det, som exempelvis när kunskap 

lades till. Detta tyder på att de fungerar som Urde (2003) beskriver och att de är bestående, 

men samtidigt flexibla nog att utvecklas. Hästföretagarforum, vars uppgift är att sprida 

kunskap är ett steg i Göteborg Horse Shows arbete med att utveckla evenemanget.  

 

Enligt teorin (se 2.4 Hemsidans roll för varumärket) är Internet är en stor källa till 

information och erbjuder möjlighet för användarna att nå information om allt möjligt. Göte-

borg Horse Show erbjuder en lättillgänglig överblick över evenemanget via hemsidan tack 

vare dess struktur (se bilaga 6 - strukturen på hemsidan). Sidorna har kontinuitet med samma 

formspråk vad gäller text och bild. Alla bilder är lika stora och beskurna på liknande sätt. 

Menyerna ligger alltid på samma plats, vilket gör att webbesökaren inte överraskas. Göteborg 

Horse Shows färg är blå, vilket syns tydligt på hemsidan där färgen förekommer på menyer 

och i bakgrunden. Som Bergström (2007) påpekar används blått av många företag då den 

inger respektfullhet. För Göteborg Horse Show medverkar färgen till att inge ett professionellt 

intryck. Eftersom de är konstanta i användningen kommuniceras en enhetlig känsla.  

 

Sidorna kan i viss mån delas in i två grupper med olika karaktär. Detta förmedlas både i språk 

och bilder. Den ena sorten är av formell karaktär och exemplifieras med nedanstående stycke 

som finns under Program: 

 

”Göteborg Horse Shows tävlingar med Rolex FEI World Cup™ Jumping ingår i en 

serie om 13 inomhustävlingar mellan oktober och april. Deltävlingarna ingår i 

Western European League.”  

(Göteborg Horse Show, 2011b) 
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Den andra är mer personlig och humoristisk. Exempel på humoristisk ton finns under Visste 

du att:  
… det inte bara är hästar som behöver hästkrafter under tävlingarna? För att allt ska 

fungera behövs det traktorer, hjullastare, truckar, pallyftare, vagnar, säckekärror, 

skottkärror, högtryckstvättar, sopmaskiner och – det viktigaste av allt – kaffebryggare.  
 (Göteborg Horse Show, 2011c) 

 
Sidorna har inga annonser för andra företag, vilket ger ett rent intryck eftersom det inte finns 

några störande banners. Världscupens sponsorer finns längst ner på alla sidor tillsammans 

med logotyperna för Svenska Ridsportförbundet, FEI World Cup samt Scandinavium, där de 

ligger lite undanskymda (se bilaga 6 - strukturen på hemsidan). Sponsorerna för Göteborg 

Horse Show finns endast på en egen sida där företagen presenteras och där finns även länkar 

till företagens hemsidor. Hästföretagarforum har en egen sida där även forumets sponsorer 

presenteras med logotyper och länkar. I övrigt är sidorna fria från reklam. Reklam eller 

sponsorer tar därför inte över hemsidan. Hemsidan ger ett professionellt intryck, förutom att 

det förekommer några onödiga stav- och grammatikfel. Det är lätt att hitta information på 

hemsidan, till exempel om man vill veta vad programmet omfattar och vad de olika inslagen 

består av. Ska man köpa biljett finns det en länk till Ticnet, vilket gör det till en enkel process 

att köpa biljett till evenemanget. Allt detta sammantaget gör sidorna lättnavigerade, vilket 

påverkar upplevelsen av varumärket positivt. Kärnvärdet glädje blir därför inte ifrågasatt 

genom dålig interaktion som skulle kunna innebära frustration och negativa känslor, utan det 

lyser igenom användarvänligheten. Samma sak gäller för inspiration. Det är enkelt att ta sig 

fram på sidorna, vilket gör att informationen kan tas in och vara inspirerande. Även kärn-

värdet kunskap finns indirekt med eftersom det är lätt att söka information på hemsidan och 

därigenom få kunskap om evenemanget och andra hästrelaterade ämnen, via nyheter och 

länkar. Kunskap förmedlas även via Hästföretagarforums sida. Kärnvärdet gemenskap finns 

också med via länkar till Facebook och andra sociala medier där användaren kan utbyta 

åsikter och information med andra hästintresserade människor. 

4.11 Innehållsanalys av hemsidan 

Analysen av bilderna har skett utifrån teorin som beskrivs under 2.6 Tolkning av bild och text. 

Bilderna och texten tolkas delvis denotativt. De är vad de visar, till exempel en ryttare och 

häst som hoppar över ett hinder. Men bilderna tolkas också konnotativt, vilket innebär att 

personliga associationer görs. Det är här bilderna blir mer intressanta, men samtidigt mer 

svårtolkade. Vi har utgått från perspektivet hur en hästintresserad människa ser på bilderna, 

men även associationer som vanliga personer kan göra när de ser bilderna, till exempel kan 

hästen ses som en symbol för frihet och blommor som en symbol för livsglädje. 

4.11.1 Bilderna 

Bilderna på Göteborg Horse Shows hemsida (se bilaga 7 - Bilder från hemsidan) domineras 

av naturliga färger, så som bruna och beiga nyanser som beror på sanden och hästarna. De 

stora blomsterarrangemangen bidrar till att grönt och gult finns med på många bilder. Blå är 
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en vanligt förekommande färg då flertalet sponsorer använder blåa nyanser i sina logotyper, 

vilket återspeglas i hur de dekorerar hindrena. Rött finns med eftersom läktarstolarna är röda 

och att vissa ryttare bär röda kavajer. Färgerna gör att evenemanget känns levande då färgerna 

kopplas till grönska och levande djur och människor. Färgerna gör att glädje och inspiration 

genomsyrar evenemanget eftersom de livar upp och gör att arenan inte blir så steril och livlös. 

Gemenskap och kunskap är svåra att associera med någon specifik färg, förutom att svart, 

grått och frånvaron av färg kan kopplas med ensamhet eftersom det kan symbolisera att det 

inte finns något liv, så där det finns färg finns det också människor och då kan gemenskap 

skapas. 

 

På hemsidan fanns det många bilder med vita hästar. Det kan bero på att dessa ger en bättre 

kontrast mot bakgrunden, vilken ofta består av publiken. Det verkar som om de tycker om att 

arbeta med vit kontrast, antingen vit häst och färgglad mörkgrund eller mörk häst och ljus 

bakgrund. I verkligheten är inte vita hästar så vanligt förekommande. Det är också möjligt att 

de vill kommunicera något speciellt med detta, eftersom en vit häst kan representera en 

sagofigur eller en romantiserad bild av verkligheten. Den vita hästen kan också associeras 

med hästen Milton, som en gång i tiden (ca 1985-1994) var mycket framgångsrik i inter-

nationella hopptävlingar.   

 

Bilderna har gett upphov till ord (nyckelord) som sedan kategoriserats i förhållande till de 

ikoner de associeras med, se tabell 1. Backstage har fått en egen tabell eftersom dessa sidor 

har en mer informell karaktär och därför skiljer sig från de andra sidorna. Orden i fet stil är 

sådana som förekom fler än en gång.  

 
Tabell 1. Nyckelord från bilderna (förutom Backstage) på Göteborg Horse Shows hemsida.  

 

Ikon Nyckelord från bilder 

Djur kraft, vit häst, muskulös, långbent, indianhäst, nyfikenhet, rörelse, fart 

Publik 
engagerad, oengagerad, TV-sändning, uppvisning, intim känsla, familjeunderhållning, tjejer, 

ungdomlig, glädje, publikfest 

Sponsor reklam 

Ryttare 

finurlig, engagemang, säkerhet, hoppning, dressyr, avslappnat, koncentration, fokus, 

jockeyhjälm, uppskattning, ömhet, kärlek, stolthet, värme, omtanke, vinnare, formellt, 

samspel, fokus, glädje, passion 

Arena 
blomsterprakt, vita blommor, stor, hästtävling, upplyst, fest, action, arbete bakom, 

cirkus(känsla), show, landskamp 

Övrigt vinterkänsla 
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Några av de fetmarkerade orden i tabell 1 har valts ut eftersom de har kärnvärdekaraktär. 

Dessa är glädje, engagemang, publikfest, samspel mellan häst och människa. Dessa ord kan 

knytas ihop med varumärkesidentiteten som är tävlingar i världsklass.  

 

Tabell 2. Nyckelord från bilderna på Göteborg Horse Shows hemsida under Backstage.  
 

Ikon Nyckelord från bilder backstage 

Publik och 

besökare 

publikfest, fokuserade, påpälsade, aktivitet, glädje, sysselsatta, nationalsång (i och med att 

publiken står upp) 

Sponsor Volvo, sponsorer, sponsor 

Ryttare 
fokus, koncentration, dressyr, förberedelse, uppvärmning, tävlingsfokuserade, förväntan, 

nervositet, hoppning, tävlingsryttare 

Arena 

rörelse, grönska, rent, arenashow, hinder, entré, montering, aktivitet, blomstervagnar, 

blommor, sidoarena, prisutdelning, svensk flagga, fullsatt, blomsterarrangemang, 

blomsterprakt, orange färg, dekoration, action, höga hinder, tävling, blomster, sand, grönt och 

orange, hinderbommar, nylagd sand 

Övrigt 

naturligt (som natur), kväll, fest, programtidning, försäljning, vinter, snö, kallt, kyligt, 

(information), Göteborg, stall, bakom kulisserna, Göteborg Horse Show logotyp, varumärke 

(mössa med namn), högtidskänsla, matservering, positiv känsla, “lugnet före stormen”, 

ordning och reda i röran, rent, oreda, hård miljö, uppställda, posering, äldre män, fotografering, 

florist, yrkesstolthet, ordning och reda, vårkänsla, hjullastare, flera aktiviteter samtidigt, 

bedömning, besiktning, pris, rosetter, färgglatt 

Funktionär 

glädje, gemenskap, kvinnor, glad försäljare, ungdom, funktionärstätt, teamwork (lagarbete), 

formell klädsel, finurlig, män, ledig arbetsklädsel, banbyggande, hindermontering, mätning, 

blandad ålder, gymnastisk övning, många, arbete, organiserade, reflexjackor, utomhusklädda, 

fokusering, enskilt arbete, à jour, funktionärer, oformell klädsel, blasé, kundservice, 

reflexvästar, action, teamwork, beslutsamhet, yrkesstolthet, jeans, aktiva, leende, engagemang, 

kontor, datorer, formellt (prisutdelarna) 

Häst och 

hund 

dressyrhäst, trav, skimmel, galopp, hovar, nyfikenhet, alert, puss, mjuk, rufsig man, nyvaken?, 

lugn häst, glad häst, tävlingshäst, hästben, nyputsade hovar, rörelse, närbild, vit häst, stallmiljö, 

boxar, träns, bett, läder, samspel (hund människa), agility, förväntan, förberedelser, vänta på sin 

tur 

Hästskötare 

engagerad, fokuserad, närbild, omvårdnad, ryktutrustning, ompyssling, finputs, maskot, 

avspolning, hästskötsel, manlig hästskötare, hästutrustning, rörelse, glädje, ömhet, glad 

skötare 

 
Några av de fetmarkerade orden i tabell 2 har valts ut eftersom de är av kärnvärdekaraktär. 

Dessa ord är publikfest, omtanke (från omvårdnad och ompyssling), gemenskap och glädje (ej 

fetmarkerat men återkommande för flera ikoner). Bilderna fokuserar på vad som händer 

bakom och passar med rubriken Backstage. Till skillnad från de övriga bilderna ligger fokus 

inte på tävlingarna, utan på människorna som möjliggör evenemanget.  
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Det som framkommer på många av bilderna (ej Backstage) är fokus och koncentration hos 

ryttare, vilket krävs för att hoppa höga hinder. Dessa bilder visar häst och ryttare i samspel 

(vilket synliggör kärnvärdet gemenskap). Glädje framkommer indirekt eftersom de visar 

engagemang och passion, vilket i sin tur bottnar i glädje för sporten. Glädje och gemenskap är 

kärnvärden som tydligast lyser igenom kommunikationen på hemsidans bilder, dock måste 

det påpekas att de inte är uppenbara. Gemenskap går till exempel att se i publiken. Inspiration 

och kunskap är ännu mindre tydliga, men för en hästintresserad människa kan de flesta av 

bilderna vara en inspirationskälla, vilket gör att även detta kärnvärde kommuniceras. Kunskap 

är inte lika framträdande. Det reflekteras inte så mycket i bilderna utan kommer mest fram 

genom Hästföretagarforumet. Just nu är det en separat egen del och inte något som evene-

manget i stort representerar. Kunskap kan kanske reflekteras i att ryttarna är kunniga, men så 

som vi uppfattat det ligger kunskapsfokus mer på företagarverksamhet och utbildning. 

Nedanstående figurer visar hur Göteborg Horse Shows kärnvärden kan kopplas med de 

nyckelord från bilderna som vi associerar med dem. Orden har placerats så att de ord som har 

anknytning till varandra ligger i kluster.  

 

Figur 3. Kärnvärdena glädje och inspiration med nyckelord från bilderna på hemsidan 

 

 

Figur 4. Kärnvärdena gemenskap och kunskap med nyckelord från bilderna på hemsidan. 
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4.11.2 Texten 

Text från Göteborg Horse Shows hemsida har nedan placerats in i en tabell för de mest åter-

kommande orden, ordnade efter strukturen på hemsidan (se bilaga 6 - Struktur på hemsidan). 

 

Tabell 3. Mest frekventa ord på Göteborg Horse Shows hemsida.  
 
 Adjektiv Substantiv Verb 

Startsida bäst -a 

hela 

svensk -a 

tidigare 

yngst -a 

tävling -arna -en 

finalerna 

världscupen 

årets 

arenan 

dragningslistan 

gång -en 

häst -arna 

ryttare 

seger -n 

tack 

läs 

se 

få 

följ 

köp 

Program minst 

olika 

svensk -a 

följande 

Internationell -a -t 

bästa 

unga 

öppen 

aktuell 

Individuell -a 

ryttar -e -na 

år -et 

häst -ar -en 

program -met 

final -en 

klass -en 

tävling -en -ar 

biljett -er 

föreställning -en -arna 

bedömning 

se -r 

köp -s 

rids 

visa -r -s 

tävla -r -s 

få -r 

går 

rid -a -er 

starta -r 

dela -r 

ingår 

kvala -r -t 

läs 

Om Göteborg Horse Show född 

internationell -a -t 

ung -a 

stor -a 

enstjärnig -t -a 

individuell -t -a 

lång 

närmare 

populär -a -t 

tvåstjärnig -a 

år -en -et 

häst -ar -en 

tävling -arna 

stipendiet 

mål -et 

klasser -na 

pris 

ekipaget 

ponny -n -er 

ryttare 

start -en 

vill 

använda 

starta -de -t 

träna -t 

tävla -t 

arrangera -des -ts 

gå -r 

åka 

bor 

jobba -t -r 

kvala -de 

läs 

rida 

ridit -s 

satsa -t 

se -r 

tagit 

Backstage olika 

fler -a 

stor -a -t 

bra 

viktig -aste -t 

bästa 

fantastisk -a 

flesta 

internationella 

noggrann -a -t 

funktionär -er -erna 

häst -ar -arna -en 

tävling -ar -arna -en 

arenan 

blommor -na 

dag -ar -en 

grupp -en -er -erna 

stall -arna -en -et 

hästskötar -en -na 

år -et 

arbeta -r 

se 

går 

ta -git -r -s 

få -r 

gör -a 

läs 

förbered -er -s 

resa 

behöv -er -s 



32 

 

 Adjektiv Substantiv Verb 

nästa 

redo 

ren -a 

rätt 

tidigare 

besiktiga 

bo 

bygg -a -er -s 

gäller 

hjälper 

håller 

ligger 

Göteborg

 hela hotell 

butiker 

shopping 

stan 

utbud -et 

går 

får 

läs 

Resa 

boka 

ingår 

 

Frekvent förekommande ord hade hästanknytning och beskrev tävlingen. Detta speglar 

identiteten, men inte direkt kärnvärdena. Nedan visas en tabell där de mest frekventa orden 

delats in efter Göteborg Horse Shows kärnvärden. Tolkningen gjordes utifrån Göteborg Horse 

Shows målgrupp. 

 

Tabell 4. Mest frekventa ord indelat efter Göteborg Horse Shows kärnvärden. 

 

Kärnvärde Adjektiv Substantiv Verb 

Glädje 
 

hästar, ponny, föreställning, pris, blommor, 

seger  

Inspiration bäst -a, internationell, fantastisk 
final, tävling, världscupen, stipendium, pris, 

seger 
satsa 

Gemenskap svensk, ung, flesta ekipaget, funktionär, grupp ingår, hjälper 

Kunskap 
bäst -a, internationell, noggrann, 

rätt 
bedömning 

träna, 

besiktiga 

 

 
Tabell 4 visar att det finns ord på hemsidan som kan associeras med kärnvärdena glädje, 

inspiration, gemenskap och kunskap. Kunskap är det ord som har svagast anknytning till vad 

som kommuniceras genom texten. För en hästintresserad person kan texten associeras med 

sådant som ger glädje, nämligen hästar. Inspiration är det som starkast förmedlas via till 

exempel orden bästa, final och seger. Gemenskap framkommer inte så tydligt eftersom orden  

är mer generella än att de inger en känsla av samhörighet. För mer ord som förekommer på de 

olika sidorna och som kan anknytas till kärnvärdena, se bilaga 8 - Ordanalys. 

4.11.3 Reflektion kring evenemangets kärnvärden 

Hemsidan speglade kärnvärdena genom dess användarvänlighet med bra struktur och genom 

att vara lättnavigerad, vilket stärker varumärket. Användandet av färgbilder gjorde dessutom 

evenemanget levande för webbesökaren. Text och bild kommunicerade indirekt kärnvärdena. 

                                                 

 De ord som förekom på Göteborgsidan hade en annan karaktär än övrig text och har ingen egentlig koppling till 

Göteborg Horse Show 
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När de var kända gick de att se, men dessförinnan var de inte uppenbara. Kärnvärdena 

kommunicerades via färgerna, förutom kunskap som inte kunde associeras med någon färg (se 

4.11.1 Bilderna). Allt detta sammantaget innebär att kärnvärdena färgar evenemangets 

hemsida, men endast kommuniceras indirekt. Detta stämmer med vad Urde (2003) säger om 

kärnvärden och hur de ska finnas i den externa kommunikationen.  

 

Svenska Ridsportförbundet har inte definierat kärnvärden på samma sätt som Göteborg Horse 

Show, men deras värderingar (se 4.7 Aktörer som kan påverka identiteten) speglas indirekt i 

evenemangets kärnvärden glädje, inspiration, gemenskap och kunskap. Det krävs kunskap för 

att sköta en häst på rätt sätt. Gemenskap reflekteras i sportslighet och kamratskap. En god 

förebild inger inspiration och glädje finns i passionen för ridsporten, vilket ligger som en 

grund för Svenska Ridsportförbundets arbete.   
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5. Studiens avslut 

Här presenteras slutsatser, diskussion och förslag till vidare studier. 

5.1 Slutsatser 

Vår utgångspunkt var att undersöka ett evenemang som arrangeras av flera olika orga-

nisationer för att se hur de kan kommunicera en enhetlig bild av varumärkesidentiteten. 

Utgångsläget var också att undersöka hur kärnvärden återspeglas i ett evenemangs kommuni-

kation via dess hemsida. Nedan presenteras slutsatser i form av teori som vi kommit fram till. 

5.1.1 Evenemangsvarumärke och organisationsstruktur 

En drivande organisation 

Vår studie visar att för att lyckas driva ett evenemang framgångsrikt med flera bakomliggande 

organisationer är det en klar fördel att ha endast en drivande organisation som sköter det 

praktiska arbetet, där de andra bistår med ram- eller regelverk. På det här sättet får de övriga 

organisationerna säga sitt och sätter ramarna för evenemanget, men det är upp till den 

drivande organisationen att genomföra evenemanget. Den drivande organisationen kan då 

själv bestämma hur de gör detta, så länge de följer uppgjorda överenskommelser.  

Tydliga roller 

En förutsättning för att den drivande organisationen ska lyckas genomföra evenemanget på ett 

bra sätt är att det inom organisationen finns en tydlig organisationsstruktur med klara roller. 

Detta krävs för att rätt beslut ska kunna tas i pressade situationer och för att evenemanget ska 

överleva på lång sikt. Eftersom evenemang oftast drivs i projektform krävs det att projekt-

ledaren har klart för sig vad och vem som behövs för evenemangets genomförande. I 

evenemang med volontärer, fungerar dessa som eldsjälar och utgör en viktig resurs i evene-

mangets organisation då de ställer upp utan någon egentlig ersättning. Utan sådana skulle ett 

evenemang förmodligen inte kunna genomföras på grund av kostnadsskäl. 

Serviceprocessen 

Besökare kommer ofta i kontakt med organisationens volontärer under själva evenemanget. 

Dessa kontakter utgör en viktig del av evenemangsupplevelsen, vilket är detsamma som ser-

viceprocessen för tjänstevarumärken. Serviceprocessen, alltså hela evenemangsupplevelsen, 

är mycket betydelsefull för hur varumärket uppfattas och här måste evenemanget leva upp till 

de löften som getts i de planerade kommunikationsbudskapen, exempelvis via annonser.  

Kontinuerligt varumärkesarbete 

För att serviceprocessen ska förmedla rätt bild av varumärket måste organisationen bakom 

arbeta aktivt med det, både internt och externt. Det bästa är om det finns en dedikerad person 

eller grupp till detta arbete, beroende på evenemangets storlek. Ett starkt varumärke behöver 

kontinuerligt ses över för att vara flexibelt, aktuellt och tydligt representera varumärkets 

värderingar. 
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5.1.2 Kärnvärden via hemsida 

En del av syftet var att undersöka hur kärnvärden återspeglas i ett evenemangs kommu-

nikation via dess hemsida. Det som framkom av studien var att kärnvärden måste spegla hela 

upplevelsen av hemsidan, även om de i den externa kommunikationen ska vara indirekta. 

Användarvänligheten på hemsidan får inte kontrastera mot de värderingar som kärnvärdena 

förmedlar. Även text, färg och bilder måste spegla dessa värderingar och inte motsäga dem, 

vilket i så fall skulle leda till en felaktig bild av varumärket. Eftersom varumärkesidentiteten 

bygger på kärnvärdena är det oerhört viktigt att dessa är genomtänkta, att de ständigt ses över 

och att de finns med som en guide för det interna varumärkesarbetet så att den externa 

kommunikationen sänder rätt budskap.  

5.2 Diskussion och reflektion 

Inför studien hade vi uppfattningen att Göteborg Horse Show är ett starkt varumärke, vilket 

analysen också tyder på eftersom de arbetar kontinuerligt med det och är tydliga i sin 

kommunikation på hemsidan. Vi kan däremot inte säga något om hur det har slagit igenom 

hos målgruppen. Det är intressant att varumärket är starkt trots att namnet inte används av den 

svenska målgruppen utan att de istället säger Scandinavium när de avser Göteborg Horse 

Show. Evenemanget har funnits i många år och vi tror att det under denna tid har vuxit fram 

en långsiktig planering som har gagnat Göteborg Horse Show. I och med att det är ett 

offentligt ägt evenemang har det politiska klimatet varit en påverkande faktor, men i Göteborg 

har det politiska styret varit stabilt under många år, vilket vi tror har varit positivt för 

Göteborg Horse Shows utveckling. Idag är evenemanget ett av Göteborgs största årligen 

återkommande, vilket gör att det förmodligen inte är sårbart för regimskifte eller politiska 

påtryckningar. Det bör dock påpekas att evenemanget måste följa vissa regler med hänsyn till 

att det är offentligt ägt. 

 

Den här studien har inte gått in på Stockholm International Horse Show eller andra 

hästtävlingar, men vi har ändå tittat på några av deras hemsidor. Det är vanligt med en häst i 

kontur och/eller profil i hästbranschens logotyper. Göteborg Horse Show är inget undantag. 

Vid en snabbtitt på Stockholm International Horse Shows hemsida framkom det att de har 

betydligt fler banners och sponsorer på sidorna. Göteborg Horse Show ser inte Stockholm 

International Horse Show som någon konkurrent i och med att de har olika fokus på sina 

respektive evenemang, men de är medvetna om att situationen skulle bli annorlunda om 

Stockholm fokuserade mer på tävlingar i stället för show. Vi tror dock att för en utomstående 

som inte är insatt i hästtävlingar är det sannolikt att de (Göteborg Horse Show och Stockholm 

International Horse Show) redan idag framstår som likadana. Båda evenemangen äger 

dessutom rum inomhus under vinterhalvåret och erbjuder hoppning och dressyr med mera.  

 
På Göteborg Horse Shows hemsida fanns det många uppmaningar på startsidan. Verb som läs, 

köp och se var vanligt förekommande. Dessa kan fungera som undermedvetna uppmaningar 

för att få besökaren att gå på evenemanget. Det hade varit intressant att se en tidigare version 
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av hemsidan för att se vad de har förändrat i form av bildspråk och layout i förhållande till 

text, eller hur den ser ut inför och under tävlingarna. I dagsläget (maj 2011) presenteras i 

huvudsak vinnare på startsidan. En annan tanke som slog oss var varför det inte finns någon 

bild i bildspelet som visar häst och ryttare över ett hinder med tanke på att Göteborg Horse 

Show mest förknippas med hästhoppning.  

5.3 Förslag till vidare studier 

Den här studiens empiriinsamling kommer direkt eller indirekt från Göteborg Horse Show 

och därför är det deras åsikter som till stor del ligger till grund för analysen. Det hade varit 

intressant att undersöka evenemanget från andras synvinklar. Studien går att vidareutveckla 

med hjälp av intervjuer med till exempel sponsorer. Den här studien har inte undersökt alla 

aspekter kring evenemang och varumärke. Det går att göra vidare studier inom positionering 

(varumärket i relation till andra varumärken), sociala medier (hur evenemanget kommunicerar 

med målgruppen via nya medier), konkurrentanalyser för evenemang och hur evenemanget 

uppfattas av målgruppen (till exempel via enkätundersökning). Det går även att göra djupare 

studier inom de ämnen vi har berört, som varumärkesrelationer, organisationsstrukturer och 

kärnvärden. Det skulle vara intressant att höra vad en insatt person i evenemangsbranschen 

anser om evenemang som varumärke. Vi skulle tycka att det vore givande att undersöka ett 

evenemang med en helt annan organisationsstruktur och se hur de löser problematiken kring 

varumärkesidentitet och flera olika organisationer, dels för att jämföra med vår fallstudie och 

dels för att undersöka hur vår teori är tillämpbar på andra evenemangsstrukturer.    



37 

 

Källförteckning 
 
Aaker, David A. (1996). Building Strong Brands. London: Simon & Schuster UK Ltd 

 

Aaker, Jennifer L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, Vol 34, Utg 3 

augusti 1997, s. 347-356.  

 

Andersson, Tommy D., Larson, Mia & Mossberg, Lena (2009). Evenemang - från organisering till utvärdering, 

upplaga 1:1. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Bengtsson, Bengt-Arne & Bengtsson, Hans (2003). Projektboken: om konsten att genomföra projektarbeten. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell.  

 

Bergström, Bo (2007). Effektiv visuell kommunikation, sjätte upplagan. Stockholm:  Carlsson Bokförlag.  

 

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? om vikten av problem och teori i 

forskningsprocessen, 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Bolchini, Davide, Garzotto, Franca & Sorce Fabio (2009). Does Branding Need Web Usability? A Value-

Oriented Empirical Study. Lecture Notes in Computer Science. 2009, Vol 5727/2009, s. 652-665 

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

 

Eisenhardt, Kathleen M. & Graebner Melissa E. (2007). Theory building from cases: opportunities and 

challenges. Academy of Management Journal Vol. 50, Nr 1, s. 25-32 

 

FEI (2011). Standards. [www]. Tillgänglig: http://www.fei.org/about-us/standards (hämtad 2011-05-17) 

 

Fiske, John (1990). Kommunikationsteorier – en introduktion, ny reviderad upplaga. Stockholm: Wahlström & 

Wikstrand.  

 

Fyrberg, Anna (2008). The Olympic Equestrian Games: brand collaboration and associations within a destination 

and a sports event. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Juli 2008, Vol. 9 utg. 4 s. 307-319  

 

Getz, Donald (2005). Event management & event tourism, andra upplagan. New York: Cognizant 

Communication Corporation.  

 

Goldblatt, Joe (2005). Special Events: Event Leadership for a New World, fjärde upplagan. Hoboken, N.J.: John 

Wiley & Sons, Inc.  

 

Graham, Stedman, Delpy, Neirotti, Lisa & Goldblatt Joe, Jeff  (2001). The Ultimate Guide to Sports Marketing, 

andra upplagan. New York: McGraw-Hill Professional Book Group.  

 

Grönroos, Christian (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB.. 

 

Göteborg Horse Show (2011a). Om evenemanget. [www]. Tillgänglig: http://www.goteborghorseshow.com/om-

goteborg-horse-show/om-evenemanget/ (hämtad 2011-03-21) 

 

Göteborg Horse Show (2011b). Rolex FEI World Cup
TM

 Jumping. [www]. Tillgänglig: 

http://www.goteborghorseshow.com/program/rolex-fei-world-cup/ (hämtad 2011-06-23) 

 

Göteborg Horse Show (2011c). Visste du att. [www]. Tillgänglig: 

http://www.goteborghorseshow.com/backstage/visste-du-att/ (hämtad 2011-05-30) 

 

Halvorsen, Knut (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

http://www.fei.org/about-us/standards
http://www.goteborghorseshow.com/om-goteborg-horse-show/om-evenemanget/
http://www.goteborghorseshow.com/om-goteborg-horse-show/om-evenemanget/
http://www.goteborghorseshow.com/program/rolex-fei-world-cup/
http://www.goteborghorseshow.com/backstage/visste-du-att/


38 

 

Hansson, Hasse , Karlsson, Sten-Gösta & Nordström, Gert Z (2006) Seendets språk – exempel från konst, 

reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori, upplaga 1:3. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hseih, Hsui-Fang och Shannon, Sarah E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative 

Health Research, Nov 2005, Vol. 15 Nr. 9, s. 1277-1288.  

 

Jobber, David & Fahy, John (2006). Foundations of marketing, andra utgåvan. Maidenhead: McGraw-Hill 

Education.  

 

Kapferer, Jean-Noël (2004). The New Strategic Brand Management, Creating and Sustaining Brand Equity Long 

Term, tredje upplagan. London: Kogan Page Limited.  

 

Keller, Kevin Lane (2008). Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 

International Edition, tredje upplagan. Upper Saddle River: Pearson Education International.  

 

Kiang, Melody Y., Raghu, T. Santanam & Shang, Kevin H.M. (2000). Marketing on the Internet - who can 

benefit from an online marketing approach? Elsevier. Vol. 27 Nr 4 År 2000, s. 383–393.  

 

Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John & Armstrong, Gary (2005). Principles of Marketing, Fourth 

European Edition. Harlow: Pearson Education.  

 

Landin, Bengt-Åke (2011a). Göteborg Horse Show. [intervju] (e-mailkommunikation, marknadschef på Got 

Event AB, 2011-04-11) 

 

Landin, Bengt-Åke (2011b). Göteborg Horse Show. [intervju] (personlig kommunikation, marknadschef på Got 

Event AB, 2011-05-16) 

 

Lundh, Wiveka (2011). Göteborg Horse Show. [intervju] (telefonintervju, sportchef Svenska Ridsportförbundet, 

2011-05-18) 

 

Nationalencyklopedin (2011). Olympiska eden. [www]. Tillgänglig http://www.ne.se/olympiska-eden (hämtat 

2011-05-05) 

 

Norstedts (2011). Event. [www]. Tillgänglig http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=event&l=SVEENG 

(hämtat 2011-05-10) 

 

Olympic.org (2011). Olympism in action [www]. Tillgänglig http://www.olympic.org/olympism-in-action 

(hämtat 2011-05-05) 

 

QuinStreet Inc (2011). What makes a great web site? [www]. Tillgänglig: 

http://www.webreference.com/greatsite.html (hämtat 2011-05-13) 

 

Sibagraphics (2009). The meanings of colours. [www]. Tillgänglig: http://www.sibagraphics.com/colour.php 

(hämtat 2011-05-13)  

 

Simmons, Geoff (2008). Marketing to postmodern consumer: introducing the internet chameleon. European 

Journal of Marketing. Vol. 42, Nr ¾, s. 299-310.  

 

Sponsrings & Eventföreningen (2011a). Ordlista. [www]. Tillgänglig: http://www.sefs.se/omsponsevent/ordlista 

(hämtat 2011-04-15) 

 

Sponsrings & Eventföreningen (2011b). Definitioner. [www]. Tillgänglig: http://www.sefs.se/omsponsevent 

(hämtat 2011-04-15) 

 

Svenska Akademiens Ordlista (2007). Event. [www]. Tillgänglig: 

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx (hämtat 2011-05-13) 

 

Svenska Ridsportförbundet (2011a) Statistik och kortfakta om ridsport. [www]. Tillgänglig: 

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik (hämtat 2011-05-18) 

 

http://www.ne.se/olympiska-eden
http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=event&l=SVEENG
http://www.olympic.org/olympism-in-action
http://www.webreference.com/greatsite.html
http://www.sibagraphics.com/colour.php
http://www.sefs.se/omsponsevent/ordlista
http://www.sefs.se/omsponsevent
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik


39 

 

Svenska Ridsportförbundet (2011b). Våra ledstjärnor. [affisch]. Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 

734 94 Strömsholm. 

 

Svenska Ridsportförbundet (2011c). Vision och mål. [www]. Tillgänglig: http://www3.ridsport.se/Svensk-

Ridsport/Organisation/Vardegrund-vision-och-mal/ (hämtat 2011-05-18) 

 

Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB.  

 

Urde, Mats (2003). Core value-based corporate brand building. European Journal of Marketing, 2003, Vol. 37 

Utg. 7/8, s. 1017-1040.  

 

Urde, Mats, Greyser, Stephen A. & Balmer, John M. T. (2007) Corporate brands with a heritage. Journal of 

Brand Management, Sep 2007, Vol. 15 Utg. 1, s. 4-19 

 

Wheeler, Alina (2009). Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Entire Branding Team, tredje 

upplagan. Hoboken, J.N.: John Wiley & Sons, Inc.  

 

Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary (2004). Bild och föreställning – om visuell retorik. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Witt, Kristina (2011). Göteborg Horse Show. [intervju] (personlig kommunikation, 

projektledare/evenemangschef för Göteborg Horse Show, 2011-05-16) 

 

Yin, Robert K (1994). Case Study Research: Design and Methods, andra upplagan. Thousand Oaks: SAGE 

Publication.  

  

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Organisation/Vardegrund-vision-och-mal/
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Organisation/Vardegrund-vision-och-mal/


40 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag för Got Event AB 

Organisation 

 Är Got Event AB privatägt? Göteborg stad? Finansieras Got Event AB av 

skattepengar? 

 Hur länge har Got Event AB arbetat med Göteborg Horse Show? 

 Vilka stod bakom evenemanget 1977? 

o Har namnet alltid varit Göteborg Horse Show? 

 Om nej, vad hette det tidigare? 

o Har FEI och Svenska Ridsportförbundet varit med från början? 

o På vilket sätt utvecklas organisationen? Nya aktörer, sponsor 

 Har FEI och Svenska Ridsportförbundet haft stor påverkan på innehållet och 

programmet på evenemanget? 

o Hur har rollerna förändrats sedan 1977? 

o Hur fattas beslut? Hur ser beslutsprocessen ut? 

o Hur löser ni intressekonflikter? Vem har sista ordet? 

 Vilka ingår i projektorganisationen? 

Sponsorer 

 Vilket utbyte får ni av varandra? 

 Hur påverkar sponsorer ert arbete? 

 Hur stort inflytande har sponsorerna? 

 Skulle det någon gång kunna bli aktuellt att en sponsor får ge namn åt evenemanget? 

 Vilka kriterier är viktiga i valet av sponsorer? 

 Vilka krav ställer sponsorer på er? 

Tävling 

 Hur pass viktiga är tävlingarna i förhållande till övrig underhållning? 

 Har det alltid varit världscuptävlingar? 

 Vilken sorts evenemang var det premiäråret (1977)? 

 (Göteborg Horse Show arrangerar sedan 1978 världscuptävlingar i hoppning.) Hur 

lyckades evenemanget få världscupstatus så tidigt? 

Identitet 

 Vad är målet med Göteborg Horse Show? 

 Om Göteborg Horse Show var en person, hur skulle denna vara? 

Kärnvärden 

 Vad har Göteborg Horse Show för kärnvärden/gemensam värdegrund? 

 Vem har utformat kärnvärdena? 

 Hur har de olika organisationerna färgat kärnvärdena? 



41 

 

 Hur har kärnvärdena påverkat verksamheten? 

 På vilket sätt finns kärnvärdena (ledorden) med i evenemangets dagliga arbete? 

 Hur införlivas FEI och Svenska Ridsportförbundets värderingar i evenemanget? 

Varumärke 

 Vem skapade varumärket Göteborg Horse Show? 

 Hur arbetar ni med varumärket för att hålla det uppdaterat? 

 Vem riktar ni varumärket mot? Kunder? Besökare? 

 Vem designade logotypen? 

 Hur ser ni på tagline? 

Hemsidan 

 Finns det någon anställd som sköter sociala medier, dvs. svarar på frågor på Facebook 

etc? 

 Vem uppdaterar era webbportaler? 

 Eventuellt prata med den som gjort hemsidan. 

Evenemanget 

 Hur hanterar ni besöksstatistik? 

 Har ni någon statistik på hur många som känner till evenemanget? 

 Vad har ni gjort för målgruppsundersökningar och om ja, har vi möjlighet att få ta del 

av dem? 

Marknadsföring 

 Marknadsföring av Göteborg Horse Show? Got Event eller anlitas någon extern part, 

reklambyrå? 

 Vilka kanaler används för att nå ut till kunderna? 

Kundrelationer 

 Hur skapar ni relationer med kunderna? 

EuroHorse 

 Hur påverkar ni mässan EuroHorse, och tvärtom? 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag för Svenska Ridsportförbundet  

 

 Vilken roll har ni? I relation till FEI? Got Event? 

 På vilket sätt påverkar ni evenemanget? 

 Hur ser ramverket ut för evenemanget? 

 Hur ser ni (Wiveka Lundh) på showinslag, jämfört med tävlingar? 

 Vilka är Svenska Ridsportförbundets kärnvärden (värdegrund)? 

 Vilka är Göteborg Horse Shows kärnvärden? gemenskap, glädje, inspiration, 

kunskap 

 Hur använder ni Svenska Ridsportförbundets varumärke på evenemanget? 

 Hur når ni era kunder (medlemmar) genom evenemanget? 

 Hur anmäler sig volontärer hos er? 

 Vilken skillnad ser ni i att samarbeta med Göteborg Horse Show jämfört med 

Stockholm International Horse Show? 
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Bilaga 3 - Bakgrundsfakta Göteborg Horse Show 

Göteborg Horse Shows kunder 

Enligt Landin (2011a) ses sponsorer, företag och privatpersoner som kunder. Det finns 

dessutom ytterligare en kategori som de kallar för biljettköpare. Biljettköpare består av 

företag och privatpersoner som köper hospitality-paket där även mat ingår utöver entré-

biljetten. Kunderna kan segmenteras i olika grupper (utan inbördes ordning). Dessa är: 

 
 Aktiva (hästägare, klubbar etc) 

 Sporadiskt aktiva (rider ibland) 

 Beundrare (lite intresserade) 

 Medföljande (föräldrar, partner) 

 Bästa vänner (besökare från tidigare år) 

Betalningsströmmar 

Principen för betalningsströmmarna är att budgeten ska vara i balans, vilket innebär att 

kostnaderna inte bör överstiga intäkterna. Dessa följer varandra i en stegrande kurva i takt 

med att evenemanget närmar sig. Intäkter kommer från sponsorer, biljettförsäljning, 

försäljning av hospitality-paket (mat och biljett), försäljning av merchandise, lotterier, 

försäljning av programblad och Scandinaviums restauranger. Övriga intäkter kommer i 

samband med evenemangets genomförande. Den största posten för kostnader är arena-

produktionen. Andra kostnader omfattar personal, prispengar, hotell för ryttare, domare och 

officiella personer, marknadsföring och övriga avgifter som till exempel startavgifter. 

(Landin, 2011a) 

 
Under evenemanget går det att köpa biljetter till nästa års Show, men annars släpps de ca åtta 

månader före evenemanget. (Landin, 2011a) 

Produktionsmodell 

Göteborg Horse Show drivs i projektform och projektet pågår i stort sett hela året. Got Event 

anordnar projektet via ett arbetsutskott (AU), en organisationskommitté och en projekt-

organisation som utser en projektledare. Got Event AB sätter ihop projektgruppen som sedan 

innehåller tjänsterna säkerhet, ekonomi, IT, marknadsföring, information och teknik. 

Göteborg Horse Show är det största evenemang som Got Event ordnar. Svenska Ridsport-

förbundet hjälper till med volontärer och har ett regelverk som ger riktlinjer. FEI, det 

Internationella Ridsportförbundet, står också för ett regelverk. Got Event, Svenska 

Ridsportförbundet och Göteborgs Stad måste söka tillstånd från FEI för att få arrangera 

evenemanget. (Landin, 2011a) Bengt-Åke Landin förklarar hur avtalet ser ut: 

 
“Avtalet sluts mellan tre parter där varje part bevakar sina intressen. FEI har sina ingångar som 

internationellt förbund och Svenska Ridsportförbundet sanktionerar tävlingen medan Got Event 

arrangerar tävlingen tillsammans med Svenska Ridsportförbundet. Avtalet är rent affärsmässigt 

och reglerar hur man skall fördela inkomster och kostnader mellan parterna samt vem som 

ansvarar för vad.”  (Landin, 2011a) 
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Enligt Landin (2011a) ingår följande aspekter i avtalet: 

 Tävlingen 
 Ryttarna 

 Faciliteter, behov av lokaler 

 TV rättigheter 

 FEI TV (Internationella Ridsportförbundets TV) 

 Datorer, system och service 

 Huvudsponsor, lokala sponsorer 

 Programbladet 

 Produktion 

 Press 

Förberedelser och uppbyggnad 

Göteborg Horse Show ställer stora krav på logistik och planering. Det byggs upp stallar (för 

ca 200 hästar), lounger (för ryttare och sponsorer etc), hinder, uppvärmningsbana och manege 

med en specialsarg. För att kunna genomföra evenemanget behövs 300 funktionärer. Projektet 

löper i stort sett hela året, men marknadsföringen sker framför allt under en period av åtta 

månader innan evenemanget äger rum och naturligtvis under genomförandet. Biljetter måste 

läggas in i ett system, för att sedan kunna säljas i arenan eller via Internet. Vissa ryttare och 

medverkande i Göteborg Horse Show bjuds in, men till världscupen måste ryttarna kvalificera 

sig och anmäla sig via FEI. (Landin, 2011a) 

Leveransmodell 

Kunderna har möjlighet att ta del av evenemanget på flera olika sätt. Det mest uppenbara är 

att besöka arenan Scandinavium under tävlingarna som även inkluderar showinslag. Besökare 

och ryttare har även möjlighet att se vad som händer i arenan via TV-apparater i lounger och 

foajéer. Göteborg Horse Show är även aktiva på sociala medier såsom Facebook, Twitter och 

YouTube utöver evenemangets egen hemsida. Under själva tävlingarna har besökarna på plats 

även möjlighet att ta del av EuroHorse-utställningen som äger rum i Svenska Mässans lokaler 

som ligger i anslutning till Scandinavium. Intresserade ges möjlighet att se världscuptävlingen 

på SVT och via Webb-TV. (Landin, 2011a) 
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Bilaga 4 - Göteborg Horse Shows logotyp  

       

Bilaga 5 - Göteborg Horse Shows startsida 

http://www.goteborghorseshow.se (maj/juni 2011) 

 

 

http://www.goteborghorseshow.se/
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Bilaga 6 - Struktur på hemsidan 

Översiktskarta (sitemap) och logotyper som finns längst ner på alla sidor under 

www.goteborghorseshow.se (maj/juni 2011) 

 

 

 

 
  

http://www.goteborghorseshow.se/
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Bilaga 7 - Bilder från hemsidan 

Bilder från www.goteborghorseshow.se (maj/juni 2011) 

 

Exempel på bilder från startsidan 

   

   

Exempel på bilder från sidorna under Program och  Om Göteborg Horse Show  

   
   

   

   

Backstage   

   

   

   

 

  

http://www.goteborghorseshow.se/
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Bilaga 8 - Ordanalys 

 

Ord på Startsidan som kan associeras med Göteborg Horse Shows kärnvärden: 
 

Adjektiv Substantiv Verb 

Glädje roligast, 

uppskattade 

hästarna, seger, bilder, foton, 

framgångar, hästfest, shower, 

tacksamhet, tur, vinnare, vinster 

uppleva 

Inspiration bäst -a, 

fartfyllda, fina, 

möjligt, 

oförvägen, snabb 

tävling, finalerna, världscupen, ryttare, 

seger, bilder, dramatik, dressyr, 

hoppning, foton, framgångar, 

hästtävling, mod, ritt, shower, spänning, 

stämningen, vinnare, vinster, 

världsklass, webb-sändningar 

bidrar, kunde, 

red, rusta, 

uppleva 

Gemenskap svenska deltagaren, facebooksida, funktionärer, 

publik, stämningen, svenskarna 

deltar 

Kunskap 
 

clinic, inblick berättade, 

dokumentera, 

kunde, tänka, 

visste 

 

 
Ord på sidorna under Program som kan associeras med Göteborg Horse Shows kärnvärden: 
 

Adjektiv Substantiv Verb 

Glädje fantastiska, 

framgångsrik, roligt, 

spektakulär 

hästar, ponny, föreställningar, 

vinnare, hund, agility, segrare, sport, 

uppvisning, musik, bilder, fika, 

framgångar, OS, personbästa, 

ponnystafett, premiär, publikfavorit, 

segern, toppen 

charmade, 

firar, koras, 

lyckas, vinner 

Inspiration bästa, internationell, 

felfri, möjligt, 

fantastiska, 

framgångsrik, fri, 

intressant, 

kvalificerad, nya, 

perfekta, placerade, 

slagkraftiga, snabbast, 

spektakulär, utvald, 

välkänd, världsbäst 

ryttare, tävlingar, final, poäng, 

vinnare, hoppning, kval, voltigör, 

voltige, dressyr, agility, segrare, 

toppryttare, uppvisning, kvalificering, 

kür, musik, precision, prestigefyllda, 

semifinal, bilder, dressyrdrottningar, 

finalhoppningar, fokus, form, 

framgångar, förmågor, hoppryttarna, 

hopptävling, hopp, inspiration, 

kompetens, lagbrons, landslagsryttare, 

meritlistan, möjlighet, OS, OS-ryttare, 

personbästa, placeringar, resultat, 

segern, senorlandslaget, skicklighet, 

rida, tävla, 

kvala, kan, 

brinner, 

förbättra, 

koras, kämpa, 

lyckas, 

uppvisas, 

utföra, utsetts, 

vinner, vågar 
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Adjektiv Substantiv Verb 

stilhoppningstävling, tömkörning, 

VM-medaljer, VM-medaljörer, 

världscupdressyren, världscupklasser, 

världscuppoäng, världsranking 

Gemenskap svensk, unga, sociala, 

fullspäckat, nordiska, 

samtliga 

ekipage, publiken, facebooksida, 

forum, lag, nation, deltagare, 

generation, hemmaplan, hundekipage, 

juniorlag, lagsport, lagbrons, ligorna, 

medborgare, mingel, mingelbuffé, 

fika, nätverkande, par, samarbete, 

seniorlandslaget 

dela, ingår, 

deltaga, 

inbegrips, 

möts, samla, 

träffa 

Kunskap säker bedömning, regler, pressmeddelande, 

clinic, kunskap, stildomare, 

övningarna, utbildning, domare, 

student, grundövningar, stilbedömnig, 

hästverksamheter, skicklighet, licens, 

meritlistan, ridsportförbund, 

seminarieprogrammet, tips, 

toppskiktet, undersökning, utbildarna 

kan, bedöms, 

förstår, träna, 

utbildar 

 

 
Ord på sidorna under Om Göteborg Horse Show som kan associeras med kärnvärdena: 
 

Adjektiv Substantiv Verb 

Glädje entusiastisk, 

lyckat, 

publikfriande, 

uppskattat 

hästar, pris, ponny, presentkort, 

mässa, vinst, föreställningen, 

guldmedalj, shower, silver, 

blomsterarrangemang, brons, 

framgång, förstapris, glädje, 

hästshow, hästälskare, konserter, 

lyckan, medalj, pressbild, 

publikfavoriter, seger, 

showaktiviteter, showinslag, 

sportevenemang, television, 

utställningar, vinnaren, våren, 

vinna, segrade, 

uppmärksammats 

Inspiration bästa, 

internationell, 

entusiastisk, 

berömda, 

engagerad, 

framgångsrik, 

främsta, 

helhjärtat, 

högklassiga, 

tävling, stipendiet, pris, ryttare, 

ridsport, final, placeringar, junior-

EM, mässa, SM-guld, resultat, 

satsning, stipendier, vinst, 

världscup, världscupfinalen, 

dressyr, hoppning, guldmedalj, 

hoppryttare, inspiration, lag-SM, 

meritlista, möjlighet, poäng, 

shower, silver, stipendiater, 

tävla, kvala, rida, 

satsa, debuterade, 

utvecklas, vinna, 

avancerade, 

hedrades, 

imponerade, segrade, 

siktar, skapa, utser 
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Adjektiv Substantiv Verb 

pestisgefyllda utmärkelser, brons, bronslaget, 

debut, dressyrfinaler, eliten, 

elitsatsning, EM-guld, 

finaltävlingen, fokus, framgångar, 

framgångsfaktorerna, fälttävlan, 

fälttävlansryttare, förstapris, 

hoppfinaler, hopptalang, 

hästhoppningen, hästshow, junior-

SM,  konserter, kvalitetstävlan, 

landslagsryttare, medalj, meriter, 

NM-silver, OS-kval, ponny-EM, 

pressbilder, seger, showaktiviteter, 

showinslag, SM-nivå, SM-silver, 

talanger, television, 

toppplaceringar, toppnivå, 

ungdoms-SM, utställningar, 

vinnaren, våren, världscupsegrare, 

världsmästare 

Gemenskap ung, svensk -a, 

lojala, nära, 

närmaste, trogna 

ekipaget, funktionär, personer, 

förtroende, gemenskap, grupper, 

hemmaplan, konserter, lag, 

lagbrons, lagsilver, människor, par, 

organisationskommitté, samarbete, 

samarbetspartners, samlingsplats, 

ungdomsverksamhet, 

delas, deltog, 

medverkat, möta, 

samarbetet 

Kunskap meriterad, 

utbildad 

träning, historia, meritlista, 

utbildning, dressyrexperterna, 

fakta, fortbildning, gymnasium, 

hästsportmässa, information, 

kurser, instruktörselever, 

ledaraspirant, nyheter, 

pressinformation, 

ungdomsverksamhet, ridklubb, 

unghästutbildarkursen, uppfödning 

träna, utbilda, 

utvecklas, kunna, 

pluggar 

 

 

Ord på sidorna under Backstage som kan associeras med Göteborg Horse Shows kärnvärden: 
 

Adjektiv Substantiv Verb 

Glädje gott, kul, skönt häst, blommor, bilder, mat, filmer, 

ryttare, agility, mässan, prisutdelning, 

atmosfär, blomsterarrangemang, 

blomsterprakt, ceremonier, charm, 

uppleva, 

utstrålar 
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Adjektiv Substantiv Verb 

energi, föreställningarna, glädje, 

hästnummer, livesändnigar, maskotar, 

nöjen, priserna, shopping, shower, 

showinslag, TV-sändningar, upplevelse, 

vårstämning 

Inspiration bästa, fantastisk, 

internationella, 

hängivne, möjliga, 

ny, snabbaste, 

snabbt, snyggt, 

speciell 

tävling, bilder, mat, filmer, ritt, ryttare, 

agility, mässan, prestation, 

prisutdelning, atmosfär, blomdesigner, 

dressyr, hoppning, hästnummer, kvalité, 

livesändningar, presskonferenser, 

priserna, prisrosetter, resultat, shower, 

showinslag, TV-sändningar, 

stipendieutdelningar, världscupen 

kunna, tävla, 

vågar 

Gemenskap ideellt, nära, 

trogne, ömt 

grupp, funktionär, gäster, mat, möten, 

stab, volontärer, arbetsgrupp, atmosfär, 

ceremonier, ekipage, långfärdsbuss, 

famnen, volontärkåren, värme 

hjälper, deltaga 

Kunskap noggrann, 

minutiöst, 

ordentligt, 

sportsliga 

information, ryttare, veterinär, 

erfarenhet, ansvarsområde, 

förberedelser, besiktning, blomdesigner, 

domare, dopningskontroller, 

kompetens, kontrollerna, 

presskonferenser, undersökning 

förbered, 

besiktiga, 

kunna, bedömt, 

förklarar, 

informerar, 

undersöks, 

veta, vårdar 

 

 

Ord på sidan Göteborg som kan associeras med Göteborg Horse Shows kärnvärden: 
 

Adjektiv Substantiv Verb 

Glädje gott, underbara shopping, aktiviteter, nöjen, 

resor, atmosfär, charm, 

erbjudande, matlagning 

uppleva 

Inspiration bästa, finaste, innovativa, 

internationella, möjligt, 

prisbelönta, rankat, speciell, 

underbara 

shopping, resor, atmosfär, 

gallerior, matlagning, muséer, 

shoppingutbudet, sightseeing, 

smaker, utflyktsmål 

resa, besöker, 

skapat, 

smaka, 

uppleva 

Gemenskap familjära, nära, svensk aktiviteter, restaurang, närheten, 

resenärer, värme 

äta 

Kunskap innovativa idéer, reseinformation 
 

 


