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Sammanfattning 
Vårt huvudsakliga syfte med denna magisteruppsats är att undersöka förhållandet mellan 
Event Marketing och PR. Vi vill utreda vilka kritiska faktorer som finns för event- 
respektive PR-byråer i att nå fram med ett event i mediebruset. För att nå detta 
huvudsyfte, har vi två delsyften. Det första är att kartlägga vilka metoder för att 
kommunicera events som anses accepterade inom branscher som regelbundet använder 
Event Marketing. Det andra är att från den kartlagda problematiken, klargöra vilka 
aspekter av samarbetet som bör genomgås innan för att båda parter ska få ett bättre 
samarbete mot media. Vår bakgrund till studien var en modevisning som H&M 
anordnade, där de blev kritiserade från flera håll för den frikostiga bjudningen av 
journalister. 
 
Eftersom vårt syfte med undersökningen är av en huvudsakligen utredande natur, närmar 
vi oss problemområdet på en djupare nivå där såväl samhällsvetenskapliga som mer 
specifika branschaspekter beaktas i strävan efter att få en klarare insikt och bättre 
förståelse. Fallstudier har valts för att undersöka vårt problemområde. 
 
Vi har behandlat teori inom området Event Marketing, PR och marknadskommunikation 
parallellt med att vi främst intervjuat eventbyråer, PR-byråer samt byråer med både event 
och PR-verksamhet i Stockholm. Genom denna metod, kompletterar teorin och de olika 
respondenterna varandra och ger en helhetssyn samt ett förståelseinriktat resultat på 
problemet. 
 
Efter att ha samlat in all relevant information och analyserat det, kom vi fram till flera 
slutsatser. Eftersom media är aktören som har en större makt i relationen mellan de själva 
och en event- eller PR-byrå, är byråerna parten som behöver anstränga sig för att ens 
erhålla tillgång till ett utbyte. 
 
Det är väldigt vanligt att bjuda kunder och journalister på olika saker. Det verkar nästan 
vara en grundförutsättning bland event- och PR-byråer för att nå ut i mediebruset. 
Majoriteten av respondenterna tycker dock inte att det behövs tydligare regler inom 
eventbranschen. De förlitar sig på sitt samvete och goda omdöme och tycker att gränser 
och regler kring bjudningar och förmåner verkar i praktiken vara självreglerande.  
 
Respondenternas uppfattning om gränsen hamnar dock på olika nivåer beroende på vem 
vi frågar. Vi tycker därför att det behövs mer konkreta riktlinjer så att aktörerna i 
branschen agerar konsekvent och undviker att övertrassera gränsen för vilken typ av 
bjudning som är lämplig. Det ligger både i PR- eller eventbyråns eget intresse, eftersom 
de kan undvika den negativa publicitet som kan uppstå av att bjuda för frikostigt. Vi kan 
dock även konstatera att det kan ta tid att få till en attitydförändring från våra 
byrårespondenter, eftersom deras uppfattning är att tydligare gränser inte behövs. Därför 
kan det vara en god idé att utgå från de inbjudna journalisterna och ställa högre krav där 
istället. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Abstract 

Our main purpose with this Master’s thesis is to examinate the relationship between Event 
Marketing and PR. We want to see which the critical factors are for event- and PR-
agencies in the way they communicate and market an event through the media buzz. In 
order to reach this main purpose, two purposes complement it. The first one is to map out 
which methods to communicate events are accepted in industries, which regularly use 
Event Marketing. The second one is to, from the identified critical factors, explain which 
aspects of the collaboration that should be reviewed before, in order for both parts to reach 
a better collaboration towards media. Our background to our study was a fashion show by 
H&M, where they got criticized from several directions for their generous offerings to 
journalists. 
 
Since our purpose is of a primarily investigating character, we approach the problem area 
on a deeper level, where both social science and more specific industry aspects are 
reflected upon. In order to reach a clearer insight and better understanding, cases have 
been chosen in order to investigate our problem 
 
We have managed theories within the area of Event Marketing, PR and marketing 
communications in parallel with foremost interviewing PR-agencies, event agencies and 
agencies with both event and PR activities in Stockholm. Through this method, the theory 
and the different respondents complement each other and show an overall view and 
understanding as a result to the problem. 
 
After having collected all relevant information and analyzed it, we made several 
conclusions. Since media is the player, who has more power in the relationship between 
them and an event- or PR-agency, the agencies are the ones, which need to make an effort 
in order to even receive access to an exchange. According to our respondents, It is very 
common to invite and offer clients and journalists different things. It seems almost to be a 
prerequisite among event- and PR-agencies, in order to stand out in the media buzz.  
 
 
The majority of the respondents think however, that there is no need for clearer rules 
within the event industry. They rely on their own conscience and good judgment and think 
that borders and rules for invitations and offerings in reality are self-regulated. The view 
of the respondents of which level the border should be, varies, depending on whom we 
ask. Therefore, we think that more concrete guidelines are needed, so that the players in 
the industry act consequently and avoid overdrawing the border for what type of offering 
or invitation that is necessary. This lies in the interest of both event- and PR agencies, 
since they then can avoid the negative publicity, which can occur from inviting too 
generously. Though, we can also conclude that it can take some time before a change of 
attitude occurs among our agency respondents, because their opinion is today that clearer 
rules aren’t needed when promoting events. Therefore, it would be a good idea to start 
with the invited journalists and set higher demands on them instead, when attending and 
reporting on events. 
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1. Introduktion 
1.1 Problembakgrund 
Under vår studietid har vi iakttagit att dagens marknadsföring inte ser ut som den en gång 
gjorde och nyare former att kommunicera ut sitt budskap har fått större genomslag. Företagen 
har uppmärksammat och fokuserat på mer unika marknadsföringsstrategier. En av dessa är 
Event Marketing, som vanligtvis förkortas EM. Marknadsföring via events har sedan det 
började tillämpas i större skala tagit hjälp av någon form av PR för att nå ut och nå sina 
potentiella kunder. Samarbetsformen har dock förändrats och blivit alltmer extrem, unik och 
skräddarsydd till sin form med syftet att få större genomslagskraft i media.  
 
PR-verksamheten har i växande grad kritiserats för sina aktiviteter. Kritiken förs efter två 
linjer, dels en debatt som gäller hur det utövas rent praktiskt, men sedan även en mer 
akademisk debatt som beaktar de samhälleliga konsekvenserna. I det första fallet anklagas 
producenterna av PR för manipulation, opassande knep och dålig etik. Bakom den typen av 
kritik ligger den dominerande inriktningen på övertalning och påverkan. I det senare fallet 
förs idag en diskussion bland olika medieforskare om den reklamkultur som anses ha fått allt 
större makt över människor och deras vardagliga liv.1 
 
Vi inleder med att titta närmare på fallet H&M som genomförde ett event som från början fick 
upp vår uppmärksamhet för vårt problemområde och blev grogrunden för denna uppsats.  

1.1.1 H&M: Modevisningen i Central Park 
Under våren 2005 inledde H&M en av sina största satsningar någonsin. De lanserade sin nästa 
modekollektion på ett extraordinärt sätt i syfte att nå stor genomslagskraft medialt samt hos 
sina kunder. Modevisningen av deras höst- och vinterkollektion tog plats i Central Park, New 
York, där pressuppbådet var omfattande. Omkring 200 journalister var influgna och 
inkvarterade på samma hotell, för att beskåda och uppleva deras storartade eventsatsning.  
Utöver denna journalistgrupp, närvarade dessutom ytterligare 200 journalister. Det visade sig 
senare att cirka 15 svenska journalister betalats av H&M för att närvara på modevisningen. 
Dessa blev bjudna av H&M på resan samt boende på lyxhotell, till ett värde som uppskattas 
till ca 15000 kronor per journalist. En debatt blossade upp huruvida det var etiskt korrekt av 
H&M eller rena mutor för att få publicitet. Efter att det blivit ett hett diskussionsämne, blev 
överåklagare Christer van der Kwast kontaktad av kritiska journalister och anmälde därefter 
händelsen själv i juni 20052.  
 
Chefredaktörerna på de olika modemagasinen, vars journalister blivit bjudna på eventet, har 
kommenterat händelsen som att det bara handlade om research. Magasinet Cosmopolitan 
hävdar att det i dagspressen är ovanligt att journalister åker på sådana här resor, men att det i 
magasinsvärlden förekommer. Femina håller dock med om att detta är ett pressetiskt problem 
men tycker att det är okej eftersom de inte skriver mer om H&M för att de var där. Däremot 
ser journalistförbundet allvarligt på det som skedde och anser att det är allvarligt om 
modetidningarna resonerar annorlunda än övriga redaktioner samt kräver en uppryckning. 
Etikombudsmannen Justus Bennet menar vidare att det inte har någon betydelse i 
sammanhanget om resorna resulterar i texter eller inte. Istället gäller det att vara aktsam på 
alla journalisters trovärdighet, då det drabbar kollegorna om läsarna till slut tror att alla 

                                                
1 Larsson, 1997 
2 H&M misstänks ha mutat reportrar, hämtad 2005-10-17 
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modereportage är köpta3. 
 
H&M själva vill inte avslöja hur många av de svenska modejournalisterna som blivit bjudna 
på resan. Dessutom anser de att det är helt fel att i ärendet tala om bestickning, då de inte 
ställde några krav och deras intresse inte ligger i att utsätta journalister för någon slags 
påtryckning för att få publicitet. H&M hävdar vidare att det istället handlade om att ge en 
möjlighet för alla journalister, även de med små ekonomiska möjligheter, att åka4. 
 
Torsten Brink, sekreterare i Marknadsetiska rådet (MER), menar att det rent allmänt kan 
innefatta korrupt beteende om ett företag bjuder på den här typen av evenemang, men att det 
saknas en rättspraxis på området. Vidare hävdar Torbjörn Linde, vd för Institutet mot mutor, 
att han inte känner till något fall där någon person inom näringslivet blivit fälld för att ha 
mutat en journalist. Däremot, tycker han att det bör finnas tydligare regler inom företagen för 
den här typen av aktiviteter5. 
 
Fallet ovan är en indikator på att det ofta verkar vara svårt att avgöra vad som anses rätt, när 
det gäller att hantera media och PR i eventsammanhang. 

1.1.2 Event Marketing 
Som begrepp är EM relativt nytt i marknadsföringsvärlden. Begreppet anses ha slagit igenom 
med OS i Los Angeles 1984 och hade då ett nära samband med sponsringsindustrin. 
Genomslagskraften blev omfattande. Ett talande exempel var att huvudsponsorn Fuji, som 
1984 var ett ganska okänt företag i USA, med hjälp av de olympiska spelen i Los Angeles, 
bröt radikalt Kodaks dominans på den amerikanska marknaden. Resultatet av Fujis 
genomslagskraft bidrog till en ny norm för sponsring av evenemang. Företag började se på 
evenemang som ett kommersiellt medium, och de ställde högre krav på avkastningen på det 
investerade kapitalet, genom större möjligheter att använda event i sin marknadsföring.6 
 
På 90-talet var Event Marketing fortfarande en relativt ny företeelse i Sverige. Att 
marknadsföra sig via anordnandet av ett event var något nytt, en företeelse den vanliga 
konsumenten inte var van vid att uppleva. EM anses vara den strategi som anses expandera 
snabbast och starkast på marknadsföringsarenan, enligt Behrer/Larsson. Tillväxten av event 
marknadsföring anses t.ex. i USA, vara tre gånger så snabb som traditionell annonsering och 
förväntas i enbart år omsätta 145 miljarder kronor. Men expansionen sker inte enbart på andra 
sidan Atlanten, utan även i Sverige har marknaden för event exploderat så till den grad att nya 
eventbyråer växer upp kontinuerligt.7. 
 
En definition av Event Marketing som är allmänt accepterad och enligt vår åsikt tydlig, är 
följande: ”EM är en ansats för att samordna kommunikation kring ett eget skapat eller ett 
sponsrat evenemang. I EM, är evenemanget en aktivitet som samlar  
 
 
 
 
                                                
3 ”H&M utreds i muthärva”, hämtad 2005-11-16 
4 Resumé, ”H&M misstänks ha mutat modereportrar” 2005-10-06 
5 ”H&Ms bjudresa kan vara korruptiv”, hämtad 2005-11-17 
6 Behrer, Larsson, 1998 
7 ibid 
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målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 
kommuniceras”.8 

1.1.3 PR och marknadskommunikation 
Att jobba med PR innebär att utarbeta en medieplan, som ska inkludera flera olika sätt att nå 
ut med en story eller ett meddelande till magasin och journalister. Det är viktigt för en PR-
person att särskilja sig ur mängden, eftersom en vanlig tidning oftast får hundra press 
meddelanden varje dag9.  
 
Marknadskommunikation och discipliner inom PR har utvecklats parallellt. 
Kommunikationen inom PR innebär servicen att informera och övertyga kunder eller 
potentiella kunder till att uppfatta och uppleva organisationen och dess erbjudanden som 
lösningar till deras nuvarande och framtida dilemman. PR-arbetet kan vara inriktat mot 
varumärkesbyggande, produktsupport eller för att bibehålla ett företags goda anseende. Ur 
marknadskommunikationsperspektivet är PR bara en av flera komponenter som upprätthåller 
marknadskommunikationsmixen10.  

1.2 Problemformulering 
Från början uppmärksammade vi vårt problemområde genom det ovan illustrerade fallet om 
H&M. Händelsen i sig och medias rapportering kring det fick oss att fundera vidare på hur 
EM och PR samspelar med varandra i sådana liknande sammanhang. Branscher som ofta 
använder EM och kan tänkas ställas inför liknande situation som H&M är rese-, motor- och 
naturligtvis den övriga modebranschen. Samarbetet mellan PR-byråer och eventbyråer och 
metoderna för att skapa publicitet verkar kunna skapa en problematik, där parterna är oense 
om hur det ska gå till och vilka metoder som får tillgås.  
 
Huvudfrågeställning: 

 Hur ser PR-byråer resp. eventbyråer i Sverige på sitt samarbete för att skapa publicitet i 
media och vilka kritiska faktorer kan de identifiera kring detta? 

 
Delfrågor: 
 Vilka sätt använder event- och PR-byråer för att skapa uppmärksamhet i media kring ett 

event? 
 Spelar media med i PR-byråernas metoder för att uppmärksamma events eller håller de 

sig till att vara neutrala i sin roll som nyhetsförmedlare? 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet är att undersöka förhållandet mellan eventbyråer och PR-byråer samt utreda 
vilka kritiska faktorer som finns för dessa aktörer att framgångsrikt kommunicera ett event 
mot media. För att nå huvudsyftet har vi två delsyften:  
 

 Att kartlägga vilka metoder för att kommunicera events som anses accepterade inom 
branscher som regelbundet använder Event Marketing.   

 Från den kartlagda problematiken, vill vi klargöra vilka aspekter av samarbetet som 
bör genomgås innan för att båda parter ska få ett bättre samarbete mot media.  

                                                
8 Behrer, Larsson, s 18, 1998 
9 Gurton, 2001 
10Daymon, Holloway, 2003 



PRevents 
En kvalitativ studie av ett nära samarbete för att få publicitet i media 

 

  4 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 
I huvudsak har vi valt att använda intervjuer med event, PR-byråer samt byråer med både 
event och PR-verksamhet i Stockholm som empiriunderlag. Dessa typer av byråer har valts 
genom ett bekvämlighetsurval för att ge olika perspektiv på problemområdet. Vi har utgått 
från fallet om H&M endast som en introduktion och en bakgrund till vår huvudfrågeställning, 
men avgränsat oss till att inte intervjua andra uppdragsgivare därutöver. Våra respondenter 
har kunder inom branscher där både publika event och företagsevent är en vanligt 
förekommande och utbredd marknadsföringsmetod. Byråernas uppdragsgivare kan vara 
alltifrån bil-, mode- och livsmedelsföretag. Det beror på vilken inriktning event- och PR-
byråerna som vi valt att intervjua har.  
 
Den första huvudgruppen av intervjuer är de renodlade eventbyråerna, eftersom vi anser att de 
är särskilt väl insatta i förhållandena från arrangeringshållet av events. Vi har valt de tre 
eventbyråerna; Eventum, Episode och Mediaedge:cia, alla med lite olika inriktning, från 
endast B2B (business to business) events till mer B2C (business to consumer) och publika 
events. I den andra huvudgruppen, har vi valt att intervjua de två renodlade PR-byråerna; PR-
fabriken och Kreab. Dessa blir vår informationskälla från PR-perspektivet; att nå ut till media 
med events. I den tredje huvudgruppen, har vi valt de två integrerade event och 
PR/kommunikationsbyråerna; PS-Communication och Lotsen Kommunikation. Dessa jobbar 
med alla aspekter inom de två tidigare huvudkategorierna. 
 
Vi avgränsar oss därmed till att inte intervjua några journalister för tidningar och magasin. 
Detta eftersom det är relationen PR och events som ska behandlas samt att det är metoderna 
för att kommunicera events som står i vårt fokus. PR-byråer står dessutom oftast som en länk 
mittemellan eventbyråerna och media och kan därigenom ha en god insikt på båda områden.  
 
Som en första kompletterande informationskälla intervjuas H&M, som framförallt 
kommenterar deras specifika fall. I samma komplementgrupp, intervjuar vi även grundaren 
för den Sverigebaserade databasen Event Market samt VD:n för Event och 
sponsringsföreningen. De två sistnämnda har en bred insyn i branschen i stort och kan därmed 
tillföra relevant information. Därtill, kommer en till komplementgrupp med två intervjuer 
med följande eventbyråer utomlands; MCI-Global i Zürich samt Chris Madden Productions i 
New York. Byråerna har valts genom ett bekvämlighetsurval och är med i vår studie, delvis 
för att få en bredare synvinkel av vårt problemområde, men även för att se hur dessa företag 
utomlands ser på EM och PR i Norden. Det är dels intressant att få reda på hur EM skiljer sig 
mellan de olika länderna i Europa genom eventbyrån i Zürich, samt även se hur det skiljer sig 
mellan USA och Europa, med hjälp av intervjun med eventbyrån där. Dessutom har 
eventbyrån i New York en inriktning på vissa skandinaviska events samt en närmare insikt i 
H&M fallet i Central Park. Vi inser dock att dessa företag baserar sig på en annan och större 
marknad och denna aspekt tas i beaktande i vår analys. De hör alltså inte till huvudfallen av 
intervjuobjekt, utan utgör istället ett komplement till de övriga huvudgrupperna i studien.  
 
Teorin som vi baserar vår studie på innefattar litteratur, vetenskapliga artiklar, artiklar samt 
tidigare studier inom området marknadskommunikation, event samt PR. Den stora mängden 
information som finns att tillgå inom dessa berörda områden har gjort att vi avgränsar oss till  
att endast behandla teoribildningar som är av yttersta relevans för vår studie. Detta urval har 
vi gjort efter vårt eget omdöme och förmåga. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är upplagd på det sättet att vi börjar med att gå igenom den metod vi valt att 
använda oss av för att undersöka problemområdet. Sedan redogör vi även för de teorier som 
är relevant för studien. Därefter, redogör vi för de empiriska resultat som kommit fram från 
den intervjubaserade undersökningen samt avlutar med att analysera dessa resultat med de 
teorier, som tidigare lagts fram. Till sist, redogör vi för de dragna slutsatserna utifrån analysen 
samt tillägger en avslutande diskussion med reflektioner och kritisk granskning samt förslag 
till vidare forskning. 
 
Kapitelöverblick: 
Kapitel 2: Metod 
Kapitel 3: Teori 
Kapitel 4: Resultat 
Kapitel 5: Analys 
Kapitel 6: Slutsatser  
Kapitel 7: Avslutande diskussion. 
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2. Metod 
I detta avsnitt klargör vi vår vetenskapliga uppfattning samt verklighetsuppfattning som är 
utgångspunkt för vår studie. Därefter, beskriver vi hur vi närmar oss vårt problem samt hur vi 
går tillväga vid studerandet av vårt undersökningsområde. Avslutningsvis granskar vi kritiskt 
vår valda metod. 

2.1 Vetenskapssyn 
Vi söker alla efter sanningen och det vetenskapligt korrekta, som ofta är svårdefinierat i och 
med att det i sig är ett starkt laddat begrepp. Den definition som ofta brukar förklara vad 
vetenskaperna faktiskt är, brukar vara att det är empiriska eller erfarenhetsbaserade 
discipliner, vilket innebär att de är upptagna av att studera fenomen som vi får kunskap om 
genom sinnena. Detta kräver i sin tur att de teorier som utvecklas, ska kunna prövas genom 
hänvisning till sinneserfarenheter, dvs. observationer och experiment11.  
 
Vårt vetenskapliga perspektiv i analysen av denna studie har en tolkande ansats, i den 
meningen att vi tar hänsyn till att det inte bara finns en enda rätt och sann teori, utan att det 
också måste göras avvägningar. 
I samhällsvetenskapen, kan forskarens tankar, intryck och känslor, vara en tillgång till den 
övriga kunskapen forskaren har. Därmed måste de samhällsvetenskapliga forskarna, med 
andra ord förhålla sig till en värld som redan är tolkningar av de sociala aktörerna själva. 
Detta leder till att samhällsvetenskapen ofta bygger på en s.k. dubbel hermeneutik, vilken 
innebär att å ena sidan, måste forskarna förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de 
sociala aktörerna själva. Å andra sidan, ska de samtidigt  
bedriva forskning och därför, måste de rekonstruera, dvs. omtolka, de sociala aktörernas 
tolkningar inom ett samhällsvetenskapligt språk med hjälp av teoretiska begrepp12. 
 
Ämnet marknadsföring genomgår hela tiden förändringar av dess sociala aktörer och nya 
strategier, såsom EM tar form genom forskarnas tillämpning, tolkningar och utveckling av 
området. 
  
Eftersom vårt syfte med undersökningen är av en huvudsakligen utredande natur, närmar vi 
oss problemområdet på en djupare nivå där såväl samhällsvetenskapliga som mer specifika 
branschaspekter beaktas i strävan efter att få en klarare insikt och bättre förståelse.  
 
Området är komplext och för att förstå det klarast bör vi använda oss av det tillvägagångssätt 
som är så tolkande som möjligt på ett helhetligt sätt. Det innebär att vi först bör studera den 
empiri som finns till hands och där tolka andra sociala aktörers tolkning av problematiken 
samt sedan slutligen ställa dessa mot existerande teori inom området. Därmed hoppas vi få en 
relativt djup syn, i den meningen att vi både studerar delarna och helheten samt 
återkopplingen dessa emellan. 
  

                                                
11 Gilje & Grimen, 2002 
12 ibid 
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2.2 Undersökningsansats samt övergripande metoder  

2.2.1 Vetenskaplig metod 
Undersökningens upplägg bör karaktäriseras av att det ställs vissa krav på hur kunskapen 
inhämtas, för att studien ska tillföra en vetenskapligt grundad kunskap. Ämnet 
marknadsföring och kommunikation innehar idag redan många etablerade teorier, som 
ständigt förnyas eller förändras utifrån att omgivningen alltmer utvecklas. Eftersom vårt 
ämnesområde därmed redan är etablerat till viss mån, kan vårt sökande efter den sanna  
kunskapen sägas ligga mittemellan en teorigenererande metod samt en empiriskt grundad 
metod. 
 
Vår undersökning ligger någonstans mittemellan induktion och deduktion och baserar sig 
därmed på en abduktiv metod. Denna metod liknar induktion och förekommer oftast i form av 
fallstudier. Å ena sidan utgår abduktion ifrån empirin, precis som induktion, men å andra 
sidan, avvisar den inte de teoretiska föreställningarna. Genom denna metod, inkluderas 
relevanta inslag av både empirin samt teorin som tillsammans uppnår en helhetssyn på 
undersökningsområdet. Abduktion handlar med andra ord om hur sambanden mellan 
vardagsspråket och vetenskapens språk ser ut13.  

2.2.2 Kvalitativ studie 
Hermeneutiskt präglade studier sysslar med meningssammanhang och därmed kommer den 
kvalitativa informationen in naturligt, genom den tolkande världssyn som vi föreställer i 
studien. Forskaren är härmed intresserad av att studera den sociala verklighet, från de 
deltagandes vyer14.  
 
När det i detta fall handlar om fenomen som events och hur de kommuniceras med PR mot 
media, är det naturligt för oss att söka kunskap av kvalitativt slag inom de grupper av aktörer 
som samspelar inom detta område.  
 
Att studera den samarbetande dialogen mellan aktörer inom PR och events, går bra ihop med 
motiven med en kvalitativ undersökning, som lägger vikt vid sociala uppfattningar. Eftersom 
forskarfrågan driver metoden, innebär det att med hänsyn till våra utredande problemfrågor, 
går dessa ihop med en kvalitativ studie15. 
 
Den kvalitativa metoden arbetar på det sättet att den ofta bygger på direktobservationer med 
en direkt kontakt med de berörda parterna i studien. I stället för att dra generella slutsatser, är 
syftet med metoden att skapa förståelse genom tolkning av motiv, åsikter, sociala processer 
och sammanhang. Till skillnad från kvantitativa metoder, fokuserar sig de kvalitativa på 
subjektiva värderingar från de deltagande, små studier med djupa innebörder samt på att vara 
flexibla i sin utformning. Dessutom inriktar sig kvalitativa studier på att vara processuella,  
dvs. fånga upp fenomen över tiden samt ofta inneha en holistisk syn, som riktar sig mot 
aspekter på en bred linje, istället för enskilda isolerade aspekter16. 
 
Vi har valt ett kvalitativt arbetssätt, då vi har ett utredande syfte och en förståelseinriktad syn 
på problemområdet. I den abduktiva metoden som vi tidigare angett, samlar vi in empirisk 

                                                
13 Andersen,1994 
14 Daymon, Holloway, 2002 
15 ibid 
16 ibid 
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data via intervjuer och sätter sedan denna kvalitativa information i relation till teorier inom 
området för att till slut kunna nå en kvalitativ lösning på problemet.  
 
Samtidigt, inser vi att våra egna tankar och reflektioner på intervjuerna, medvetet eller 
omedvetet kommer att påverka tillvägagångssättet och analysen i undersökningen. Dessa är 
dock relevant att ha med och ta hänsyn till i undersökningen, då den i sig handlar om en 
mängd facetter av problemområdet och är därmed lämpligast att studera efter valt perspektiv. 

2.3 Val av metod 
Fallstudier studerar ett eller flera fall från verkliga livet och används som ett empiriskt 
underlag för forskning, i synnerhet när det handlar om komplexa fenomen och när kunskap 
helt eller delvis saknas. Inom dessa studier, förekommer ofta ett huvudfall och inrymmer 
sedan olika delfall eller inbäddade fall17. 
 
Vår undersökning behandlar det specifika H&M fallet som en bakgrund och de olika 
byråerna, som huvudfall; i sätten att samarbeta kring events. Detta får vi fram enligt en 
fallstudiemetodik inom detta område. Till detta, undersöker vi även andra relaterande fall, s.k. 
inbäddade fall, inom området. Dit hör respondenter inom komplementgrupperna. 
 
Vi tänkte inte redovisa varje disciplins respektive teorier utan istället beskriva de teorier och 
modeller som kan klargöra och förklara aspekter av vårt problemområde inom EM och PR. 
Teorierna som vi ska fördjupa oss i är inledningsvis breda och övergripande, där 
marknadskommunikation i stort behandlas. Därefter tittar vi på mer specifikt, hur 
teoribildningen ser ut inom just EM och PR.  

2.3.1 Motiv för val av metod 
Genom att utgå från teorierna från det bredare perspektivet av marknadskommunikation får vi 
en relevant bakgrund och bas till vår ansats, till EM och PR i synnerhet, kan vårt 
problemområde undersökas på ett mer fulländat sätt. Mer fulländat, genom att de olika 
teoriernas infallsvinklar kan komplettera eventuella brister som de enskilda teorierna kan 
tänkas ha. Eftersom det dessutom är forskare från olika vetenskapliga områden som arbetat 
fram de olika infallsvinklarna, kan vi nyansera undersökningen, genom att inte inrikta oss på 
en enstaka teoribildning. 
 
Vår metod med de valda intervjuerna har grundat sig på att vi hoppas att de bidrar till en 
djupare förståelse av vårt problemområde. Vår strävan med undersökningen ligger i att  
fördjupa vår insikt utifrån experterna inom kategorierna EM samt PR/kommunikation.  
 
Våra respondenter i de olika kategorierna kan därmed ge sin bild utifrån de olika perspektiven 
events och PR samt events och PR/kommunikation. Svaren vi söker är utifrån ett kvalitativt 
perspektiv och det kan respondenterna hjälpa oss med i högre utsträckning än statistik eller 
andra dylika källor.  

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Urvalsförfarande 
Urvalet i vår undersökning är baserat på olika representanter, som har en klar koppling 
tillarbetar inom eventbranschen eller PR-kommunikationsbranschen eller både och. Vi har 
                                                
17 Gustavsson, 2003 



PRevents 
En kvalitativ studie av ett nära samarbete för att få publicitet i media 

 

  9 

valt denna utgångspunkt med hänsyn till att kunna se problematiken ur eventperspektiv 
respektive PR-perspektiv samt ett integrerat perspektiv av de båda. Därefter kopplar vi dessa 
mot varandra för att få ett helhetsperspektiv.  
 
Huvudrespondenterna är event, PR eller event och PR/kommunikationsbyråer. Därmed får vi 
deras olika synfält på problemområdet. De är specialister inom sina områden som på uppdrag 
hjälper företag med marknadsföringen men de kan också hjälpa till att klargöra hur deras 
kunder, företagen, resonerar vid val av marknadsföringsstrategi. Utöver dessa, har vi valt 
några respondenter som är relevanta i sammanhanget och kan ge en kompletterande syn till 
huvudrespondenterna på problemområdet. Företagen är dels placerade i Stockholm men via 
vårt kontaktnät, har vi även valt att intervjua ett företag i New York samt ett Europa baserat 
företag, med kontor i Zürich, Schweiz. 
 
Intervjuerna är riktade mot de följande respondenterna ordnade gruppvis: 
 Huvudgrupp 1: 3 Eventbyråer i Stockholm; Eventum, Episode och Mediaedge:cia. 
 Huvudgrupp 2: 2 PR-byråer i Stockholm; PR-fabriken och Kreab. 
 Huvudgrupp 3: 2 Event och PR/kommunikationsbyråer i Stockholm; PS-Communication 

och Lotsen Kommunikation 
 Komplementgrupp 1: 3 organisationer/företag i Sverige; H&M, Event och 

Sponsringsföreningen samt Event Market. 
 Komplementgrupp 2: 2 företag utomlands; en europeisk eventbyrå, MCI-Global med 

kontor i Zürich, Schweiz samt en eventbyrå, Chris Madden Productions i New York, 
USA. 

2.4.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att basera undersökningen på semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer 
används vanligen i kvalitativa studier, då strukturerade intervjuer tenderar att tränga undan 
flexibiliteten, som betyder så mycket vid kvalitativ forskning. Frågorna är då i förväg inlagda 
i en intervjuguide, där fokus läggs på frågor eller ämnesområden, som ska täckas och följas 
upp. Sekvensen av frågorna behöver inte vara densamma för varje respondent, eftersom det 
beror på varje enskild intervjus process och svaren från varje individ. Däremot, försäkrar 
intervjuguiden att liknande data insamlas från alla respondenter. Till skillnad från helt 
ostrukturerade intervjuer, tjänar vi tid med denna metod och de relevanta delarna säkras att 
vara med. Detta då vi har en struktur från början. Intervjuguiden, behöver inte följas till punkt 
och pricka, utan den tillåter oss att lägga upp frågorna på förhand och sedan själva besluta 
vilka frågor vi bör ge oss på samt fördjupa oss i18. Genom denna uppläggning av intervjuerna, 
får vi å ena sidan en övergripande struktur och å andra sidan lämnar det utrymme för vissa 
fördjupningar. Därmed ges en bra helhetssyn på undersökningarna.  
 
Intervjupersonerna får ta del av vårt problemområde innan de intervjuas. Det är intressant att 
se huruvida respondenterna har tolkat vårt problemområde på samma sätt som vi, vilket vi 
avser lägga fram i vår analys. Genom att vi i samband med att vi kontaktade 
intervjupersonerna, även skickade ut vår problemformulering, såg vi till att alla skulle få 
samma kännedom om ämnet och hade möjligheten att tolka det och fundera inom det, fram 
tills intervjuerna. Att på detta sätt lägga fram problemområdet i förväg, minskade risken till 
att de skulle missförstå oss vid intervjutillfället samt att de inte varit förberedda för vilken typ 
av frågor som skulle ställas.  

                                                
 
18 Daymon, Holloway, 2002 
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Alla intervjuer sker genom fysiska möten, förutom en respondent i USA, som på grund av det 
geografiska avståndet genomförs via telefonsamtal. Telefonsamtal har dock valts, eftersom vi 
därigenom kan gå in på djupet i större grad än det hade gått via ett mailat frågeformulär eller 
dylikt. För att se till att all information blir ihågkommen och korrekt återgiven spelar vi in 
intervjuerna och transkriberar de i den mån det accepteras av respondenten Alla intervjuer 
utom tre blev inspelade, de andra förde vi noggranna anteckningar på. 

2.6 Kritisk granskning av metod 
Vid användandet av en metod, är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till denna och 
därmed inse att fel kan uppstå. Kritiken läggs fram i detta avsnitt i form av reliabilitet samt 
validitet, som påverkar studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

2.6.1 Reliabilitet och validitet 
För att utvärdera kvalitén på undersökningen, används termerna reliabilitet och validitet inom 
både PR och marknadskommunikations områden. Även om dessa termer är starkt förknippade 
med mätningar av objektivitet i kvantitativa studier, går det att applicera dessa även på 
kvalitativa studier. Det läggs ofta fram subjektiva värderingar i en kvalitativ studie och istället 
för att dölja detta, undersöks det mer i detalj för att notera dess plats inom undersökningen. 
Därmed, är det viktigt att använda kriterierna reliabilitet och validitet med eftertanke och på 
ett försiktigt sätt för att uppmärksamma den särskilda kvalitativa karaktären på studien19. 
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att undersökningen är utförd på ett korrekt 
sätt20. Det handlar därmed om att se i vilken utsträckning ett empiriskt mått medför samma 
resultat vid upprepade mätningar. Därmed kan den definieras som graden av reproducerbarhet 
i mätningarna21.   
 
Kvalitativa undersökningar har svårare att uppnå en hög reliabilitet än kvantitativa, eftersom 
de utgår från forskarens egna tolkningar och använder till viss grad ostrukturerade intervjuer, 
till skillnad från standardiserade enkäter, som ofta används i kvantitativa studier.  
 
Ett sätt att mäta reliabilitet i kvalitativa studier, är att lägga fram så kallade beslutsspår, där 
det dokumenteras data och beslut som forskaren gjort stegvis utmed studien. Därigenom, blir 
det möjligt för andra forskare att följa samma process och läsarna kan förstå de beslut som 
gjorts. I slutändan är detta ett sätt att visa och etablera kvalitén på studien samt utvärdera 
helheten av den22. 
 
Vi ämnar att i vår studie, lägga fram beslutsspåren, dvs. stegvis dokumentera de beslut som 
görs och uppfattningar vi får utmed undersökningen på ett lättöverskådligt sätt, för att läsaren 
ska kunna följa processens gång. Däremot så är antalet respondenter för få för att vår studie 
ska kunna generaliseras och anses gälla för alla eventbyråer eller PR-byråer. 
 
Intervjuguiden som används i våra semistrukturerade intervjuer är inte till fullo strukturerad 
och minskar därmed möjligheten till at upprepa undersökningen exakt. Att ha helt fastställda 
frågor hade troligtvis givit en högre reliabilitet, men å andra sidan avsevärt minskat vår 

                                                
19 Daymon, Holloway, 2002 
20 Thurén, 1988 
21 Gustavsson, 2003 
22 Daymon, Holloway, 2002 
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validitet. Istället anser vi att semistrukturen ändå ger ett visst mått av reliabilitet, genom att 
huvudfrågorna är fastställda och kan återanvändas och att intervjuguiden ger oss en röd tråd 
genom hela intervjuförfarandet så att temat och inriktningen i varje intervju blir densamma.  
Vi inser dock att våra semistrukturerade intervjuer kan medföra att de går in på 
problemområdet olika långt, beroende på intervjupersonens tolkning samt villighet att besvara 
frågorna ingående och noggrant.  
 
För att avgöra reliabiliteten, är det även viktigt att studera och uppmärksamma tillfälligheter 
som kan uppstå, exempelvis stressfaktorn vid intervjutillfället, som kan medföra att 
respondenten svarar mer kortfattat än vad som annars hade varit möjligt. 
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått mäter det teoretiska begrepp det 
är avsett att mäta. Till skillnad från reliabiliteten, som endast ser till de slumpmässiga felen 
som kan uppstå i empirin, måste vi, för att komma åt validiteten, även beakta systematiska 
fel23. 
 
Undersökningens giltighet ska med andra ord tas fram och därmed är det viktigt att studien 
från början är relevant för de slutsatser som avses nås. I vår studie anser vi det därför viktigt 
att hela tiden kritiskt granska huruvida vi får ut information som är relevant för syftet vid 
varje intervjutillfälle. Eftersom undersökningen studerar problematiken ur flera perspektiv; 
event, PR samt båda delarna, är det viktigt att relatera till dessa för att kunna se vad som är 
relevant och har mening för varje område samt sedan kunna ställa dessa mot varandra. 
. 
Då vi använder semistrukturerade intervjuer, där frågorna är organiserade så att varje 
intervjuperson får ett visst spontant och fritt utrymme, inser vi att risken finns att vi får mer 
information om vissa frågor än vad som hade önskats. För att få en så konsekvent bild som 
möjligt av resultaten som kommer fram i varje fall, har vi valt att inte redovisa irrelevant 
information i vår redovisning av empirin. Hela intervjuguiden och dess svar redovisas istället 
som en bilaga. 

2.8 Avslutande diskussion 
Eftersom vårt syfte med undersökningen är av en huvudsakligen utredande natur, närmar vi 
oss problemområdet på en djupare nivå där såväl samhällsvetenskapliga som mer specifika 
branschaspekter beaktas i strävan efter att få en klarare insikt och bättre förståelse.  
 
Utifrån vårt resonemang, har vi kommit fram till att studien ligger någonstans mittemellan 
induktion och deduktion och därmed baserar den sig på en abduktiv metod.  
 
Undersökningen har ett bakgrundsfall som inledning till studien i övrigt, nämligen det som 
handlar om H&Ms hantering av PR och media kring ett av deras event. Därefter bygger vår 
undersökning på en fallstudiemetodik, med tre huvudgrupper som respondenter. Till detta, 
undersöker vi även andra relaterande fall från respondenterna s.k. inbäddade fall, inom 
området. Dit hör respondenterna i komplementgrupperna 
 
Fallstudier har valts, eftersom de grundar sig oftast på abduktion för att klargöra sitt problem 
och inrymmer därmed både deduktiva samt induktiva inslag. Det empiriska inslaget utgörs då 
av de olika fallen av respondenter och samtidigt tillförs relevant teoretisk litteratur inom 
ämnena EM, marknadskommunikation samt PR. Genom denna metod, kompletterar bidragen 
                                                
23 Gustavsson, 2003 
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varandra och ger en helhetssyn samt hermeneutiskt eller förståelseinriktat resultat på 
problemet. 
 
Vår metod med de valda intervjuerna har grundat sig på att vi anser att de bidrar till en 
djupare förståelse av vårt problemområde. Vår strävan med undersökningen ligger i att 
fördjupa vår insikt utifrån experter inom områdena; events, PR samt båda delarna. Våra 
respondenter i de olika kategorierna kan därmed ge sin bild utifrån dessa olika perspektiv.  
 
När vi nu övergår till vår teoretiska referensram, följer vi vår vetenskapssyn och vårt val av 
metod i det urval av forskning vi tittat närmare på.  
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3. Teori 
Teoriavsnittet beskriver de teorier och modeller som klargör och förklarar vårt 
problemområde inom Event Marketing och PR. Inledningsvis är teorierna som vi ska beskriva 
breda. Vi väljer att ta upp några viktiga teoribildningar inom marknadskommunikation, detta 
för att få en relevant bakgrund och bas till vår ansats. Därefter tittar vi mer specifikt på hur 
teoribildningen ser ut inom just Event Marketing och PR. 

3.1. Marknadskommunikation 
En teoribildning inom reklam och marknadskommunikation som har varit mycket 
inflytelsefull är teorin om linjär informationsbehandling inom kommunikation. Den tar sina 
antaganden och metoder från den kognitiva psykologin och drar paralleller mellan hur datorer 
behandlar information, till hur det går till i människornas egna hjärnor. Teorin har utvecklat 
modeller om så kallade effekthierarkier, där konsumenten är sedd som en individ som är 
resistent mot marknadskommunikation tills han eller hon har blivit så pass övertalad att ett 
köp äger rum. 1925 utvecklade forskaren Strong en modell över övertalningsprocessen som 
han benämnde ”AIDA” (”Awareness, Interest, Desire, Action”) och det har senare utvecklats 
olika varianter runt samma modell. Han såg övertalningsprocessen som en linjär kontinuitet 
där konsumenten inledningsvis är omedveten om produkten, för att senare bli medveten om 
den samt för att slutligen köpa den. Modellen har fått utstå kritik bland annat för att den ser på 
konsumenten som väldigt rationell samt för att den inte tar hänsyn till spontana köp som inte 
kräver något större engagemang. Modellen om effekthierarkier har påverkat teorier om 
reklams effektivitet, dvs. att det finns ett direkt kausalt förhållande mellan reklam och ökad 
försäljning. Dessa teorier hävdar alltså att reklams övertalningsförmåga fungerar. Forskarna 
inom denna skola har försökt visa detta genom olika statistiska analyser som isolerar olika 
variabler för att påvisa ett direkt samband mellan reklam och ökad försäljning. 24 
 
Den andra skolan inom detta område är den som hävdar att försäljning och reklam inte alls 
har ett särskilt starkt samband. Istället hävdar den att reklam och annan 
marknadskommunikation kan fungera på andra sätt, genom att påminna konsumenten om 
varumärket, eller att förstärka medvetenheten om produkten. Däremot, enligt denna 
teoribildning, behöver inte denna ökade medvetenhet leda till något köp. 25 
 
Ett annat perspektiv inom forskningen är det som fokuserar på reklam och annan 
marknadskommunikation i en social betydelse. Psykologisk forskning om kulturer menar att 
minnen och attityder inte bara ska sättas på en individuell nivå, utan att vår uppfattning om 
vår sociala omvärld är kollektiv. Människornas preferenser och attityder påverkas av det 
kulturella sammanhanget och därför är det vi tycker och känner inför ett visst reklambudskap 
ofta färgat av andras åsikter. Enligt detta sociala synsätt är en stor del av 
marknadskommunikationen idag satt i en social kontext som går bortom grundläggande 
egenskaper som produktens utseende, paketering och pris. 26 
 

3.2 Uppmärksamma ett budskap 
I ett samhälle som oavbrutet lockar oss till konsumtion underlättar det om företag lyckas få 
konsumenten att använda fler sinnen än vad konkurrenten gör. Människor uppför sig 

                                                
24 Hackley, 2005 
25 ibid 
26 ibid 
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Inre uppmärksamhetsfaktorer 
 Nyfikenhet 
 Behov 
 Förväntningar 
 Kroppsfunktioner 

dessutom olika beroende på det engagemang som de känner i en viss situation vid ett beslut. I 
vissa fall är han eller hon starkt engagerad medan i andra fall är likgiltigheten stor inför ett 
eventuellt köp. Eftersom hjärnan hellre och mer instinktivt ser till helheter, förmedlas 
omgivningen med ljud, färger och kontraster till gestalter, dvs. figurer med en sorts mening.  
Förutsättningarna för att ett budskap ska uppmärksammas påverkas samt dels av hur 
budskapet framförs, dvs. vilka mänskliga sinnen som aktiveras, samt budskapets utformning, 
dvs. om det underlättar människans gestaltningsförmåga eller inte. Dessutom gäller det att ta 
till vara på de tillfällen då det finns en möjlighet att kommunicera med sin målgrupp och att 
den kommunikationen utformas på ett enhetligt sätt så att bara ett budskap går ut.  
När människan hela tiden tar emot betydligt mer information från omgivningen än vad hon 
kan uppfatta, måste det ske en viss selektion. Faktorer som påverkar vår uppmärksamhet kan 
grupperas i inre och yttre faktorer: 
Faktorer som påverkar uppmärksamheten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Uppmärksamhetsfaktorer, Mårtenson, 1994, s 38  
 
Uppdelningen ovan visar att om en individs inre uppmärksamhetsfaktorer verkar i samma 
riktning som de yttre uppmärksamhetsfaktorerna så ökar chansen att individen ska 
uppmärksamma budskapet. 27 

3.3 Integrerad marknadskommunikation 
Enligt “Journal of Advertising Research” (nr. 1 mars, 2004) är ett paradigmskifte på gång, när 
det gäller marknadsföring i allmänhet och reklam i synnerhet. Formen innebär en integrerad 
marknadskommunikation (”Integrated Market Communication”, i fortsättningen benämner vi 
begreppet IMC) där tidigare dominerande metoder av standardisering och specialisering 
lämnar plats åt mer promotion, PR och events. Artikeln utgår ifrån att begreppet är på 
framväxt och att teoribildningen därför fortfarande är under utveckling. I den ombytliga och 
snabbt föränderliga reklamvärlden så håller marknadskommunikation på att omvandlas till 
integrerad marknadskommunikation. Enligt forskaren Kiely (hämtat från Kim, Han, Schultz, 
2004) är det följande stora förändringar inom reklam som skett de senaste åren: a) mindre 
genomslagskraft av reklam i massmedia på grund av större diversifiering och fragmentisering 
(tv: s dominans har försvagats); b) en ökning av olika mediekanaler tack vare införandet av 
digital kommunikation och annan multimedia; c) en ökning av antalet reklambyråer på grund 
av en större diversifiering och specialisering inom hela området marknadskommunikation; 
samt slutligen d) en större förväntan hos kunderna av byråernas förmåga att uppskatta 
effektiviteten av en viss reklambudget. 28  
 
Forskaren Caywood (hämtat från Kim, Han, Schultz, 2004) menar att bakgrunden till att IMC 
nu är på frammarsch kommer från tre stora områden. Det första är från företags- eller 
kundsidan där en ökad konkurrens och högre risk fått de att ta fram mer aggressiva metoder 

                                                
27Mårtenson, 1994 
28Kim, Han, Schultz, 2004 
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och nya marknadsföringsstrategier för att möta konsumenterna. Det andra är från media och 
marknadssidan, där reklam och annan marknadsföring fått en försvagad genomslagskraft på 
grund av den snabba utvecklingen av informationsteknologin. Media söker därför efter mer 
kostnadseffektiva metoder i sin marknadskommunikation. Det tredje området är från 
konsumentsidan, där större variationer i konsumenternas livsstil har uppmuntrat 
marknadsförare att utveckla en större känslighet kring deras efterfrågan och preferenser. 
Enligt artikelförfattarna är IMC en reaktion av reklambyråerna och deras kunder som ett 
resultat av att vara påverkade av flera faktorer som utvecklingen av användandet av databaser, 
medias fragmentering och en global samt regional koordination.29 
 
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att de nämnda forskarna i artikeln delar flera punkter 
på vad IMC står för och innebär för branschen: nya metoder inom media som försvagat 
genomslagskraften hos mer traditionella former för marknadskommunikation. Detta har lett 
till en större diversifiering inom marknadsföring och mer detaljerade databaser som kartlägger 
konsumenternas preferenser och livsstilar effektivare. Denna utveckling har sedan inneburit 
att det uppstått en efterfrågan efter en mer kostnadseffektiv men stark marknadsstrategi som 
snabbt kan svara på en mer oförutsägbar och föränderlig marknad. Sett ur ett kritiskt 
perspektiv så menar artikelförfattarna att IMC kan vara ännu en ”management floskel”. De 
belyser att det som andra benämner IMC endast kan vara en naturlig anpassning till ändrade 
marknadsförutsättningar. Marknaden idag kräver en noggrann och väl genomförd relation 
med kunderna och mer användning av kunskap inom psykologi när det gäller försäljning. 
Kim, Han och Schultz presenterar en intressant iakttagelse, de menar att på en förändrad 
marknad så integrerar konsumenterna med själva marknadskommunikationen, oavsett vad 
marknadsförarna hade för avsikter från början. Med andra ord så är kommuniktionsflödet, 
enligt de, mer organiserat kring konsumenten och hon kan i högre utsträckning efterfråga den 
produktinformation som just hon är intresserad av. Enligt denna syn så verkar IMC ha sitt 
ursprung i konsumenternas behov snarare än marknadsförarnas medvetna plan, och är därför 
en oundviklig trend.30  
 
Genom att följa resonemanget ovan konstaterar artikelförfattarna att IMC kan bli allmänt 
accepterad som en ny form av marknadsstrategi, ifall marknaden innehåller de faktorerna som 
de nämnda forskarna nämner. Marknadsförhållandena skiljer sig i olika länder och 
artikelförfattarna anger som exempel att databaser inte är lika välutvecklade i resten av 
världen som de blivit i Storbritannien eller USA de senaste åren. De diskuterar vidare 
huruvida dessa olika förutsättningar kan hindra IMC från att bli en utbredd ny teoribildning 
eller om den måste vidareutvecklas efter olika sociala, kulturella och institutionella skillnader. 
Deras slutsats blir därför att en trolig anpassning efter olika länders förhållanden behövs för 
att IMC ska bli en allmänt accepterad form av marknadsstrategi i den närmaste framtiden.31 

3.5 Kommunikation och relationsmarknadsföring 
Moriarty och Duncan har utvecklat en kommunikationsbaserad modell för företagsrelationer. 
I sin artikel diskuterar de huruvida kommunikation, snarare än övertalning är grunden i att 
bygga relationer, både mellan företag och mellan företag och deras kunder. Övertalning 
menar de är mer begränsat medan kommunikation innefattar både att lyssna, informera och 

                                                
29 Kim, Han, Schultz, 2004 
30 ibid 
31ibid 
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besvara frågor. Forskarna vill även påvisa sambanden mellan kommunikation och 
marknadsföring samt visa hur kommunikation har blivit ett ännu viktigare element inom 
marknadsföring på grund av den ökade interaktiviteten i samhället i stort. De identifierar tre 
faktorer som sammanbinder kommunikation och marknadsföring: budskap, intressenter och 
interaktivitet. Genom dessa tre faktorer bygger de sedan sin modell som visar hur interaktiv 
kommunikation på tre nivåer: företag, marknadsföring och marknadskommunikation –vilket 
leder till relationer som driver varumärkesvärden. Deras modell innebär i sammanfattning att 
allting ett företag gör (och även inte gör) sänder ett budskap som kan antingen förstärka eller 
försvaga relationerna. Modellen föreslår vidare att intressenter måste uppmärksammas 
tydligare. Förutom de självklara, kunderna, så bör även anställda, leverantörer och media tas i 
beaktande. Kommunikationen inom marknadsföring har gått från envägs- till 
tvåvägskommunikation och intressenterna har fått en ökad interaktion med varandra. 
Forskarna fastställer att företag kan vinna mycket på att uppmärksamma detta när de formar 
både sin taktik och sin strategi. 32    

3.6 Events och deras plats inom marknadsföring 
Ett event, dvs. en typ av upplevelse som huvudmedium, gör att EM i flera avseenden skiljer 
sig från andra sätt att kommunicera. Precis som traditionella massmedier förmedlas budskapet 
till flera mottagare samtidigt (vilket är kriteriet för att räknas som ett massmedium) men det 
finns även skillnader i förutsättningarna att kommunicera.  
Begränsningarna och möjligheterna med EM som huvudmedium ger upphov till, kan 
illustreras i att eventet: 
 

 Är till sin form bundet i tid och rum 
 Är geografiskt bundet till en plats 
 Kan vara både uppsökande och inbjudande 
 Kan vara riktat till en specifik målgrupp men också allmänt tillgänglig 
 Kan syfta både till långsiktiga effekter, som att vara imageskapande, samt till 

kortsiktiga effekter, i termer av att direkt stimulera försäljning33 
 
De många möjligheter som EM ger, bidrar även till att events används för en rad olika 
ändamål och målsättningar samt stora skillnader i utformning och design.  

3.6.1 Marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen är ett samlingsnamn för de konkurrensverktyg en marknadsförare kan 
använda sig av för att differentiera sitt erbjudande från konkurrenternas, genom att på olika 
sätt kombinera variablerna produkt, plats, pris och promotion, med andra ord de väletablerade 
4 p:na. Det är här alltid en fråga om en relativ summa av de 4 p:nas inverkan på den enskilde 
konsumenten, då denna är ställd i förhållande till andra erbjudanden. Event Marketing har sin 
plats i det fjärde p:et i marknadsföringsmixen, promotion. På grund av de många aspekter som 
ingår i begreppet promotion har det utvecklats till en egen mix, där Event Marketing ingår. 34 

3.6.2 Promotion mixen 
Sammansättningen av de olika verktyg för marknadskommunikation som företag använder 
kallas för promotion mixen. Denna består av fem klassiska ansatser: annonsering, sales 

                                                
32Duncan, Moriarty, 1998 

33 Behrer,Larsson, 1998 
34 ibid 
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Personlig försäljning 

promotion (säljfrämjande åtgärder), PR (public relations), personlig försäljning och 
direktreklam (DR). Andra forskare har lagt till ytterligare begrepp, exempelvis sponsring. 
Event Marketing har ibland räknats till det begreppet. Genom att titta närmare på innebörden i 
de olika ansatserna i promotion mixen, vad gäller medel och mål, har Behrer och Larsson 
(1998) utformat en modell där de placerar de fem ansatserna efter dimensionerna utbud/image 
respektive informera/interagera.35 
 
Information får i deras modell innebörden av en envägskommunikation, ett meddelande eller 
en upplysning, utan återkoppling från mottagaren. 
 
Interaktion definieras som fysisk tvåvägskommunikation och dialog mellan minst två 
personer. 
 
Utbud är helt enkelt försäljningen av varor och tjänster. 
 
Image kan beskrivas som summan av människors uppfattning av ett företag eller varumärke. 
Image formas genom företagets samlade marknadskommunikation 
 
                                                                  Informera 
 

Annonsering 
 
  Mål &                                   Sales Promotion        3D annonsering 
  Medel:                                                    
                                               Direktreklam 
                                                                                      Sponsring 
 
Utbud                                                                                                                                   Image 
 
                                        Action marketing 
                                                           
                                                   
                                                                   
 
                                                                   Interagera 
 
Figur: Behrer och Larssons promotionsmix-modell. Behrer, Larsson, 1998, s 146 
 
 
Event Marketing kan placeras i flera av de dimensioner som skiljer promotion mixens 
verktyg. Enligt Behrer och Larsson kan Event Marketing ta sig uttryck i och integreras i flera 
olika delar. En bättre bild av dess mångsidighet kan ges om EM placeras till att innefatta 
valda delar av övriga verktyg, beroende av syftet och målgruppen. Detta illustreras i figuren 
nedan som en streckad oval som verkar på ett sammanbindande sätt:  
 
 
 
 

                                                
35 Behrer, Larsson, 1998 
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Mötet 
Upplevelsen 
Budskapet 

 
 

Personlig försäljning 

 
 
 
                                                                  Informera 
 

Annonsering 
 
  Mål &                                   Sales Promotion        3D annonsering 
  Medel:                                                    
                                               Direktreklam 
                                                                                      Sponsring 
 
Utbud                                                                                                                                   Image 
 
                                        Action marketing                                      Event Marketing 
                                                           
                                                   
                                                                   
 
                                                                  Interagera 
 
Figur: Event Marketing och dess plats i promotionmix-modellen. Behrer, Larsson, 1998, s 153  

3.6.3 Events och imageskapande 
Evenemang syftar därmed till, enligt figuren ovan, att ge ett helhetsuttryck som skapar eller 
förstärker företagets eller varumärkets image. Det finns ett antal nyckelfaktorer för ett 
företags identitet och image, som i evenemanget kan komma till uttryck i fokuserad form. 
Den eftersträvade imagen kan genom att flera kommunikationssätt som integreras, förmedlas 
till omvärlden, samtidigt som deltagarna i efterhand kan påminnas om sina intryck under 
evenemanget. 36 
 
Förhållandet mellan evenemang, dess nyckelfaktorer, och image illustreras enligt Behrer och 
Larsson på följande vis: 
 
EVENEMANGET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Evenemang och image. Behrer, Larsson, 1998, s 156 
 

                                                
36 Behrer, Larsson 1998 
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Den upplevelse som är central för evenemanget kan relateras till samtliga de ovanstående 
faktorerna som företagets image omfattar. Upplevelsen kan bidra till direkta köpimpulser, 
men är oftast ämnad att bidra till positiva associationer till företaget, dess varumärke och 
image, som leder till försäljning på längre sikt. Företagets kommunikation under evenemanget 
bör ha en röd tråd kring upplevelsen. De sex nyckelfaktorerna kan var för sig eller flera 
tillsammans utgöra denna röda tråd.37 

3.7 PR ur olika perspektiv 
Vi ska uppmärksamma fyra teoretiska perspektiv som kan förklara företeelsen Public 
Relations, PR: det strukturella, det interaktionistiska samt det retoriska perspektivet. Vi vill 
också behandla den teoretiskt kritiska inriktningen som främst handlar om behovet av bättre 
etik, dialog samt samhällsansvar. Inom varje perspektiv kan det förekomma flera olika 
teoribildningar som vi förklarar närmare. 

3.7.1 Det strukturella perspektivet 
Detta perspektiv är det dominerande när det gäller forskningen kring PR. Det kan delas in i 
två huvudsakliga delar, där den ena inriktar sig på organisations- och ledningsfrågor och den 
andra på processteorier och processer inom dessa strukturer. Organisations- och 
ledningstänkande präglar i hög grad forskningen kring PR, det som skapar bäst relations- och 
informationsverksamhet enligt detta synsätt är rätt organisationsformer och skickligt 
ledningsarbete. Inom den allmänna kommunikationsforskningen har processtänkandet varit en 
dominerande teoriväg. I flertalet av dessa modeller har organisationen, företaget eller 
sändaren haft den viktigare ställningen jämfört med mottagaren. Detta synsätt är det som i 
hög grad fortfarande dominerar den praktiska utövningen av informationsverksamhet.38 

3.7.2 Interaktionsperspektivet 
Under de senaste åren har en nyorientering skett hos PR-forskarna och de har mer börjat 
intressera sig för relationsproblematiken. En relation formas genom ömsesidig anpassning där 
behov och utbyten är det grundläggande och där gemensam nytta och tillfredsställelse är två 
centrala krav. Det finns flera etablerade och övergripande samhällsvetenskapliga teorier som 
behandlar relationer. Symbolisk interaktionism utgår från tanken att all interaktion är social 
och att människor interagerar med hjälp av symboler. Symboler innefattar föremål, ord och 
handlingar med en given och gemensam betydelse. Ifall symbolerna inte har en gemensam 
betydelse från början, kan en sådan förhandlas fram hos de berörda, till exempel hos 
medarbetarna på ett företag. En närstående teoribildning är tolkningsperspektivet. Enligt detta 
perspektiv så konstrueras den sociala verkligheten av människor i interaktion, till skillnad mot 
den traditionella uppfattningen om den sociala verkligheten som mer eller mindre objektiv. 
Verkligheten varierar beroende på vilka personer som deltar i processen och förståelsen av att 
olika fenomen varierar beroende på vilken historisk referensram någon har.  
 
Bytesteorin är en annan teoriskola inom det interaktionistiska perspektivet. Den bygger på 
tanken att människor formar och upprätthåller en relation när de tror att belöningen i denna 
konflikt är större än eller lika stor som kostnaden. I bytesteorin ingår även ett 
jämviktsresonemang där individer eller organisationer försöker uppnå en jämvikt mellan sitt 
givande och sitt tagande.  
 

                                                
37Behrer, Larsson, 1998 
38 Larsson, 1997 
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Spelteorin har i allt större utsträckning uppmärksammats som teoretiskt underlag för PR. 
Denna teoribildning hävdar att den ena parten i en relation kalkylerar hur den andra parten 
kan tänkas agera för att därmed nå ett bra utfall för egen del. En central fråga inom spelteorin 
är när parter ska samverka och när de ska välja att avstå från samverkan. Det finns flera olika 
typer av spel: vinna - förlora spel med en vinnare och en förlorare, vinna - vinna spel, där 
båda parter får lika stora fördelar genom samarbete samt förhandlingsspel där de tillsammans 
avgör utfallet och till sist ”timing” -spel för bästa utfall vid rätt tidpunkt.39  

3.7.3 Retorikperspektivet 
Det retoriska perspektivet utgår från den klassiska skolan om talekonstens principer. 
Traditionellt innebär retorik övertalning där talaren eller skribenten ska få över publiken på 
sin sida. För PR är retorikperspektivet flexibelt och innehåller flera former av maktbalans i 
kommunikationen som sker mellan ett företag eller organisation och dess publik. I den 
moderna PR-forskningen ställs det dock högre krav på att styrkan ska vara jämn mellan den 
som startar kontakten och de övriga deltagarna. I grunden, medföljer enligt detta synsätt, en 
påverkan, men den sker främst genom förhandlingar och samspel mellan aktörerna.40 

3.7.4 Det kritiska perspektivet 
Detta perspektiv inom PR-forskningen är fokuserat på tre områden – samhällsansvar, etik och 
dialog. Forskarduon Kruckeberg och Starck (hämtat från Larsson 1997) startade i slutet på 80-
talet en akademisk debatt om företagens samhälleliga och sociala ansvar. De hävdade att 
företagen tagit större avstånd från närsamhället det senaste seklet och att kontakterna återigen 
bör stärkas. Företag bör exempelvis hjälpa människor att finna gemenskap, trygghet och 
socialt stöd. När det gäller etik så har två forskare, Seib och Fitzpatrick (hämtat från Larsson 
1997), skrivit om etik i organisatoriska sammanhang. De menar att etiken innehåller minst 
fyra nivåer, där det gäller att avgöra om det aktuella problemet stämmer överens med 
samhällets lagar, organisationens policy, allmänna mänskliga principer och slutligen 
informatörens egen definition av rätt och fel. Det kritiska perspektivet tar även upp kravet på 
en ökad dialog. Habermas (hämtat från Larsson 1997) skiljer på strategiskt och 
kommunikativt handlande i en dialog. Han anser att den första formen är det som 
kännetecknar PR och att den formen kan leda till vilseledande och manipulativ information. 
Den senare, kommunikativa formen, är den önskvärda enligt honom och den ställer krav på 
ömsesidighet och samförstånd.  Habermas kräver likvärdig status hos dem som deltar i en 
kommunikativ akt. De ska kunna interagera utan att någon av dem manipulerar, dominerar 
eller kontrollerar den andre. 41 

3.8 Att utöva PR 
Det finns i stort sett två olika typer av PR-aktiviteter; de som syftar till en massmedial 
uppmärksamhet samt de som syftar till att åstadkomma det planerade målet med 
kommunikationen i själva evenemanget. Dessa båda kan även användas i kombination med 
varandra, för att på så vis både stärka den direkta kommunikationen med indirekt media 
rapportering42. 
 
PR-byråerna har en speciell roll, i och med att de kan ses som en länk till pressen. De betalas 
av deras kunder eller arbetsgivare, men måste beakta journalisterna som deras första prioritet. 

                                                
39 Larsson, 1997 
40 ibid 
41 ibid 
42 Behrer,Larsson, 1998 
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Alltså, om en eventbyrå samarbetar med en PR-byrå internt eller externt, går samarbetet i 
huvudsak ut på att PR experterna arbetar med journalister istället för själva event 
arrangörerna. 43 
 
Även om det är kunden, dvs. eventbyrån i event sammanhang, som betalar lönen för antingen 
intern PR personal eller externa byråers avgifter, är de sanna klienterna till PR-folket, de 
journalister som de handskas med. I slutändan, är det upp till PR-experten att meddela sin 
kund vad journalisten verkligen vill. 
 
PR byråer erbjuder i varierande grad följande funktioner, där de: 

 Verkar som en relationspunkt mellan pressen och folket.  
 Täcker och följer upp nyheter. 
 Distraherar uppmärksamhet. 
 Neutraliserar kritik. 
 Försöker hjälpa till med att ”olja publicitetsmaskinen”. 
 Förser produkter och folk till journalisters uppmärksamhet. 
 Hjälper till att nå medieuppmärksamhet. 44 

 
I ett eventsammanhang, då ett företag eller eventbyrå kontaktar en PR-byrå, skulle den mer 
konkret göra de följande aktiviteterna: 
 

 Planera mediekampanjen samt implementera denna med en kontinuerlig feedback och 
rapport. 

 Följa upp resultaten. 
 Se till att kunden eller event personalen tränas på rätt sätt.  
 Hjälpa till att utveckla meddelandena som event marknadsföraren vill avslöja till 

pressen i syfte att bygga en positiv image och ett positivt rykte. 
 Ana och förutspå eventuella svåra och uppenbara frågor som journalisterna kan tänkas 

fråga samt även hjälpa till med att öva på svaren till dessa svåra frågor. 
 Koordinera en kampanj så att den matchar reklam och andra aktiviteter i 

promotionsyfte45.  

3.9 Tidigare studie: PR inom motorbranschen 
Studien som behandlar motorbranschen om dess PR-aktiviteter fokuserar på opinionsformare 
och opinionsledare i marknadskommunikationsprocessen. Modellen som undersökningen 
utgår ifrån är ”multistegsflöden inom kommunikation”. Studien undersöker flera olika 
aspekter: förhållandet mellan PR, opinionsformare och opinionsledare; användningen av 
pressmeddelanden och events; graden av objektivitet av den typen av påverkan samt metoder 
för att mäta effektiviteten av PR genom multistegsflödes modellen. 
 
Metoden som forskarna använde var att genomföra ett antal djupintervjuer med PR-chefer i 
olika bilföretag samt komplettera dessa med intervjuer med medierepresentanter. Resultatet 
visade att mellan 80 % och 100 % av PR-cheferna ansåg att deras kampanjer riktade sig mot 
journalister. Journalisterna som kampanjen riktades mot var strategiskt och avsiktligt utvalda 
på grund av deras värde som viktiga opinionsformare. PR-cheferna ansåg dessutom att denna 
metod fungerade effektivare ifall de redan hade en god relation med den aktuella journalisten.  

                                                
43 Gurton, 2001 
44 Gurton, 2001 
45 ibid 
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Huvudsakliga sättet att nå ut till opinionsformande journalister var via pressmeddelande och 
events som exempelvis bilvisningar. Events sågs av studiens respondenter som användbara 
när det gällde att behålla och utveckla relationerna med journalister. Vid frågor om PR-
chefernas metoder ansåg de flesta respondenterna att PR-processen var etisk och särskilt PR-
cheferna var noga med att betona detta. Däremot hade flera journalister en mer cynisk 
hållning till detta och ifrågasatte i större utsträckning metoderna för att locka dem. 
 
Studiens forskare noterade skillnader mellan vad respondenterna svarade och vad deras 
kroppsspråk sa. Enligt forskarna så visade kroppsspråket en mycket större obekvämlighet 
över att svara på frågor om metodernas etik än vad endast deras verbala svar kunde påvisa. 
Genom de empiriska resultaten så ser forskarna att det finns etiska betänkligheter i PR-
branschen. Samtidigt så anser de att konsumenterna idag har en mer cynisk inställning till 
marknadsföring och media och litar inte på aktörerna inom detta i den utsträckning som 
aktörerna skulle önska. 46  
 

3.10 Etisk PR 
En PR konsult och universitetsprofessor, Patricia J. Parsons, har tagit ett praktiskt steg för 
etik, där frågor som rör kommunikatörer både personligen och yrkesmässigt tas upp. Värt att 
beakta är hur hon där satt upp följande koncept med flera punkter för etisk PR: 
 

 Ärlighet  
 Inte skada någon part 
 Att göra gott 
 Konfidentialitet (att respektera integritet och det privata) 
 Jämlikhet, att vara rättvis med ett socialt ansvar 

 
Parsons går även ett steg längre och beskriver följande punkter som rör etiska media 
relationer: 

 Ärlighet och noggrannhet 
 Gott omdöme  
 Respekt 

 
Parsons avsikt är att tydliggöra de etiska utmaningar som PR folk bemöts med idag och 
hennes budskap är att etisk kommunikation är grunden för trovärdighet och 
professionalism i detta område.47 

 

3.11 Avslutande diskussion 
Teorierna som finns inom vårt problemområde är varierande. Vi tar upp ett urval av 
forskningen inom marknadskommunikation och kan konstatera att resonemangen kan 
relateras till psykologin men även sociologin. En aktuell vidareutveckling är integrerad 
marknadskommunikation som har ett nära samband till PR och Event Marketing och deras 
förutsättningar. En del av teorierna som vi tar upp är med endast i informativt syfte för att 
tydliggöra vad events respektive PR innebär. De resterande teorierna samt de redovisade 
tidigare studierna bär vi med oss in i empirin och analysen.  
 
                                                
46 Evans, Fill, 2000 
47 Parsons, 2005 
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4. Empiri 
Detta avsnitt redovisar det empiriska resultat som har en relevans för vårt problemområde. 
Respondenterna är indelade i tre huvudgrupper samt två komplementgrupper, som tidigare 
nämnts. Först redovisas beskrivningar av de tre huvudgrupperna samt därefter deras olika 
syn på problemområdet, Sedan redovisas beskrivningar av de två komplementgrupperna samt 
deras olika syn på problemområdet. 

4.1 Huvudgrupp 1: Eventsidan 
Respondenterna inom detta område är: Eventum, Episode samt Mediaedge:cia. Här följer en 
kort beskrivning av samtliga intervjuobjekt samt därefter en sammanfattning på resultat från 
de frågorna som är av relevans för vårt problemområde. 
                                                  Respondent                                 Beskrivning                                                  

 

 

4.2 Huvudgrupp 2: PR 
Respondenterna inom gruppen är Kreab och PR fabriken och dessa är renodlade PR-byråer. 
Här följer en kort beskrivning av samtliga intervjuobjekt samt därefter en sammanfattning på 
resultat från de frågorna av relevans för vårt problemområde. 
 
                                  Respondent                                     Beskrivning                                                                
 

PR-fabriken 

 

Mikael Castanius, 
VD 

Verkar via media & företags marknadsavdelningar 
samt eventbyråer. Ingår i den större koncernen 
JKL och är en av Nordens ledande och största PR-
byråer. 10 anställda. Jobbar med Business-to-
Consumer (B2C) promotion. 

 
 
 
 
 
 

 

Eventum 

 

Christer 
Fogelmarck, COO 

Eventbyrå som ägs av EMA Telstar Gruppen 
AB, med både en internationell och nationell 
sida. De har idag 22 anställda. Inriktade på 3 
olika sorters events; Major, har årligen 
återkommande events, som de vill 
affärsutveckla, Consumer & Corporate events, 
har hand om enskilda företag med sitt specifika 
event. Hospitality events, som behandlar 
kundaktiviteter. 

Episode Caroline Tamm, 
grundare 

Eventbyrå med fokus på B2B events med 3 
anställda. Inriktade på interna sorters events; 
både kund och personrelaterat. 

 

Mediaedge:cia 

Tobias Clewemar, 
projektledare 
MEC: sponsorship 

Den första globala kommunikation & 
implementeringsbyrån med MEC: sponsorship 
som en del som enbart inriktar sig på event & 
sponsring. 199 kontor i 79 länder med 4000 
anställda.  
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                                   Respondent                                     Beskrivning                                                                
 

 

Kreab 

 

 

 

Sara Kraft, konsult 

Jobbar med följande 3 ben: Corporate 
Communication; som innefattar 
internkommunikation, positionering och 
varumärken, Financial Communication; som 
innefattar förvärv, börsintroduktioner, 
bolagsstämmor och kvartalsrapporter samt Public 
affairs; såsom opinionsbildning, lobbying och alla 
EU kontakter. Funnits i 35 år och har 130 
anställda i koncernen. De är inte inriktade på 
någon specifik PR, utan jobbar med profilering 
och PR ganska brett.. 

4.3 Huvudgrupp 3: Event och PR/kommunikation 
Respondenterna inom detta område är PS-Communication och Lotsen Kommunikation som 
bedriver verksamhet inom de båda tidigare huvudgrupperna; de är nämligen integrerade event 
och PR/kommunikationsbyråer. Här följer en kort beskrivning av samtliga intervjuobjekt samt 
därefter en sammanställning från de frågorna som är av relevans för vårt problemområde. 
  
                                   Respondent                                  Beskrivning  

 
1. Det verkar ha blivit större uppmärksamhet kring eventbyråernas metoder; om det är 

så, varför tror du att det har blivit en större uppmärksamhet kring detta (att nå ut i 
mediebruset)? 

Lotsen Kommunikation anser att det först och främst beror på att Event Marketing som 
begrepp är väldigt nytt och modernt; det är därför lite spännande. Dock, har events alltid 
funnits i någon form och respondenten tror inte på att det beror på eventbyråernas sätt; att 
det skulle ha blivit någon sämre moral där. 
 
2. Vilken part är det som egentligen väcker uppmärksamheten kring ett event;  
företaget bakom eventet eller övrig media och PR? 
Denna fråga har besvarats ganska så varierat. Eventum menar att det handlar om en 
kombination av att både företaget bakom eventet når fram med sitt budskap, samtidigt 

 

PS-
Communication 

 

 

Patrik Johansson, 
Managing 
director/partner 

Har ca 5 affärsområden, varav det största (80%) 
består av PS-events mot såväl B2B och B2C, där 
alla events ingår. PS respons; rättighetsdelen 
behandlar rättighetsfrågor kring events. PS-
promotion delen tar hand om alla 
profilprodukterna. PS-marketing delen är deras 
interna reklambyrå. Till sist, har PR-delen (ca 20 
%) ansvar för lanseringarna.  Jobbar med både 
B2B och B2C events. 

 

Lotsen 
Kommunikation 

 

Magnus Carlsson, 
VD 

Lotsen Kommunikation särskiljer sig genom att de 
jobbar med opinionsbildning och politisk 
påverkan via det kommunikativa evenemanget. De 
arbetar även med tillhörande områden; som PR-
rapporter och journalistkontakter. De är 5 
anställda.  De gör inte produktlanseringar och 
liknande aktiviteter.  
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som övrig PR och media spelar roll för att nå ut med budskapet. Episode menar att det 
endast är slutkunden/företaget som väcker uppmärksamheten kring ett event och inte 
byrån eller byråerna som producerar eventet. Till sist, menar Mediaedge att det är viktigt 
att se till: hur rör sig folk i vardagen; med andra ord; att vara på rätt plats för att nå 
målgruppen, i kombination med gerillamarknadsföring och flyers och dylikt är avgörande 
för att nå uppmärksamheten.  
 
Både PR-fabriken och Kreab anser att det är företaget bakom eventet, som väcker 
uppmärksamheten. PR-fabriken menar att PR-byrån bakom egentligen inte ska synas utåt 
alls, däremot så ska den hjälpa företaget hur det ska förmedla/generera uppmärksamhet 
kring sitt event. Kreab menar att de aldrig direkt syns i sammanhanget, utan istället jobbar 
mer bakom kulisserna, likaså eventbyråerna. Alltså är det bolaget som bjuder in till 
eventet, som får all uppmärksamhet och det är det som är meningen anser båda. 
 
I PS-Communications fall, är det dels deras uppdrag att arrangera själva eventet, men även 
få ut PR kring eventet, dvs. de gör allt. De jobbar tillsammans med kunden och det är 
alltid kunden som gör en beställning och därmed sätter sina mål. 
Lotsen Kommunikation anser att det främst är kunden som har ett budskap och som sen 
försöker få andra aktörer att förmedla det budskapet och menar att uppmärksamheten 
handlar om att nå ut till massmedia; då det är massmedia som förmedlar budskapen PR-
mässigt. Exempelvis; generar en helsida i DN en väldig uppmärksamhet och det är 
journalisterna medvetna om. 
 

3. Hur kontaktar ni och samarbetar med journalister och övrig media kring ett 
event, med andra ord hur samspelar ni med övriga medieaktörer? 

Eventum gör i stort sett allt för att kontakta och samarbeta med övrig media; såsom att 
skicka ut pressmeddelanden, inbjudningar att ackreditera sig och arrangera 
presskonferenser och överhuvudtaget ”serva” media så mycket som möjligt. Episode 
kontaktar direkt interna branschtidningar kring ett event. Mediaedge betonar samarbetet 
med PR-byråer för att kontakta media, eftersom de inte har PR själva. Dessutom, kan de 
gå tillväga på så sätt att de kan köpa medie- eller annonsutrymme och är sedan med och 
bevakar det, vilket därigenom medför ett samarbete i sig.  
 
Respondenterna från PR-sidan arbetar olika med detta samarbete. PR-fabriken har dagliga 
journalistkontakter eftersom nätverk är mycket effektivare än att bara skicka 
pressmeddelanden. Vidare, kontaktar de journalister och den media de anser lämpliga och 
passande för den typen av bransch och event som företaget riktar sig mot. Till sist, bjuder 
de in dessa till eventen och sköter kommunikationen mellan dessa båda parter; företaget 
bakom eventet samt press och media. Kreab å andra sidan, har sällan direkta 
presskontakter, men kan däremot hjälpa sina kunder att själva hitta rätt media för att nå 
rätt målgrupper. De anser att det är bättre om kunden själv tar kontakt med press och 
media, då det annars inte skulle bli trovärdigt plus att det dessutom är intressantare för 
journalisten om bolaget direkt kontaktar dem. Kreab kan alltså hjälpa till i sammanhanget 
med att ge råd kring vem som kan tänkas vara det rätta mediet och kanske till och med de 
rätta personerna, att nå ut till. 
 
PS-Communication samspelar med övriga media aktörer, via en blandning av utskick och 
personlig bearbetning. Lotsen Kommunikation brukar göra en personlig inbjudan och 
sedan, ringer de upp direkt och förmedlar vad som är intressant för just den specifika 
journalisten. Det handlar mycket om personliga samtal och vad som är viktigt för Lotsen 
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är att förmedla vilka de är och vem kunden är samt hur journalisten ifråga skulle komma 
in i sammanhanget. 

 
4. Vilken bild har PR-företag respektive event företag av det nära samarbetet dem 
emellan? Finns det någon problematik i detta nära samarbete?                                   
Eventum och Episode ser ingen fara i det nära samarbetet mellan PR och eventbyråer. Den 
första menar att det är helt naturligt att de vänder sig till varandra, då ena parten ej kan 
vara bra på allt och den andra menar att samarbetet i själva verket en fördel, genom att 
nära samarbete är utmärkt för att nå ut och serva slutkunden. Däremot, svarar Mediaedge 
att samarbetet är, som många andra samarbeten, aldrig helt okomplicerat.  
 
Bilden som respondenten på PR-fabriken har av det nära samarbetet är att PR-byråerna 
och eventbyråerna fungerar med varandra och behöver varandra; i den meningen att 
events behöver PR-hjälp för att nå ut i mediebruset. Samarbetet mellan eventbyråer och 
Kreab fungerar även det bra, då de och eventbyrån har två olika utgångslägen och därmed 
olika uppgifter.  
 
PR och EM har ett nära sammanlänkande och detta ses särskilt i och med att PS-
Communication faktiskt är en byrå som erbjuder båda delarna. Till 80 %, är de event del 
och resten, 20 % består av PR och övrigt. Lotsen Kommunikation anser att det finns 
väldigt mycket problematik. Exempelvis, skulle de, från början ha varit ett event företag 
och sen har de mer och mer halkat in på opinionsbildning. Som respondenten har uppfattat 
det, handlar det väldigt mycket om att vaksamhet skapas mellan vad som är PR bitar 
respektive eventbitar och ofta går dessa på samma budget. Då menar respondenten att det 
gäller att försvara sin egen del av budgeten och detta gör att det är en ständig vaksamhet 
mellan eventbyråer och PR-byråer. Sedan, är det intressant att se hur de passar på 
varandra och då gäller det att gå in på ett sådant uppdrag på ett jämbördigt sätt. Antingen 
är det eventbyrån som behöver en PR-byrå för uppdraget och då är det PR-byrån som är 
lite av en underkonsult och svarar mot eventbyrån. Ännu oftare, är det PR-byrån som har 
ett uppdrag och kunden säger att de behöver ett event och då säger PR-byrån att de har 
kontakt med någon event aktör och då blir det dem som blir underleverantör till PR-byrån. 
Alltså: går respektive del inte in i ett uppdrag på likvärdiga grunder, blir inte samarbetet 
bra. Anledningen till att Lotsen Kommunikation gick över från att mer hålla på med event 
i sig till att mer hålla på med opinionsbildning och kommunikativa möten, är att om de gör 
ett event och det är en PR-byrå som inte sköter sig, blir det helt fel genom att den PR-
byrån inte sköter sig. Då skulle de själva; dvs. Lotsen, få hela skulden som eventbyrå och i 
det fallet inte PR-byrån. För att undvika detta, har Lotsen valt att jobba med både events 
och PR och vara ansvariga och kunna stå för allt i sammanhanget. 

 
5.  Hur ser ni på H&M, som betalade journalister vid deras modevisning i NY? 
Eventum förvånas av att det finns reportrar som låter sig bjudas på allt detta (resan, 
boendet mm) i samband med H&M eventet i NY. Det är dock svårt att generalisera bland 
reportrarna och menar vidare att hur objektiv reportern än är, riktas det ändå en misstanke 
mot att han/hon kanske inte är det, när han/hon faktiskt har låtit sig bjudas på en 
tjugotusen kronors resa till NY för att täcka H&Ms event. Episode tycker att H&Ms event 
borde vara av ett sånt pass intresse att journalister åker dit av en egen fri vilja. Det hela 
beror på hur hela kampanjen läggs upp och menar vidare att inget principiellt fel sker ifall 
det inte skulle kunna bjudas över journalister om det sker på ett snyggt sätt. Mediaedge 
säger att i Sverige, finns det en stark policy om att inte ta emot pengar på det här sättet och 
menar att det är känsligt att bli bjuden till olika saker. Visst kan det förekomma middagar 
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och dylikt men generellt, finns det en policy som är stark och denna följs särskilt av de 
stora aktörerna, menar respondenten.  
 
Båda respondenterna från PR-sidan har uppfattningen att det H&M gjorde i fallet i NY var 
okej. PR-fabriken anser att H&M är ett väldigt stort företag och visst behövde de den 
publiciteten för det eventet i NY. Däremot, behöver inte det vara så att de får bara bra 
recensioner och ingen kritik av de reportrar, som de bjöd in till det eventet, detta trots alla 
förmåner och inbjudningsknep de fick. Respondenten menar vidare att risken finns alltid 
att journalisterna skriver dåliga recensioner och kritiserar, då det inte behöver vara så att 
bara för att de behandlas bra så måste de skriva på ett visst sätt. De professionella 
journalisterna får många sådana inbjudningar och förhåller sig neutrala i sin rapportering.                                                                                                       
Kreab anser att det de gjorde var helt okej, om fallet var så att H&M inte ställde några 
krav på journalisterna och menar att om motkrav hade ställts från H&Ms sida hade det 
varit en annan sak. Från H&Ms sida, är det ju bara ett sätt att se till att folk kommer, 
eftersom det faktiskt tar några dagar av journalistens tid. Kreab tycker vidare att det dock 
är svårt att säga var gränserna går och detta har också att göra med hur inbjudningarna 
skrevs; dvs. vad som stod. Bilden Kreab har är ändå att från H&Ms sida, har de i alla fall 
gått ut med att de inte ställde några som helst krav på journalisterna. 
 
PS-Communication anser att H&Ms fall inte är något konstigt, då bilbranschen har gjort 
samma sak i 50 år. H&M vet att event är jätte viktigt och att de då bjuder in sina viktiga 
opinionsbildare. Respondenten jämför detta likaväl med att Stockholms Stad varje år 
bjuder in hundratals journalister och får flygbiljetter, boende med mera för att sedan 
skriva om hur Stockholm är för resten av världen. 
Lotsen Kommunikation vill inte vara någon domare i det fallet, men anser att det alltid är 
svårt att veta var gränsen går. Respondenten menar att journalister dock alltid har en 
integritet och ofta går rakt på sak huruvida något faktiskt är intressant för den specifika 
aktören och tror därför att detta löser sig automatiskt. 

 
6. Är det vanligt i branschen och i så fall på vilka grunder kan det berättigas? 
Eventum anser att det är absolut vanligt och helt normalt att bjuda för upp till 2000 kronor 
i upplevelser i branschen, då det finns en gigantisk marknad för företag som erbjuder den 
här typen av förmåner, som ligger inom affärsvärlden. Episode däremot är lite osäker och 
vet inte om det är vanligt i branschen, men tror det förekommer och vet att det 
förekommer inom t.ex. radio och TV branschen. Mediaedge anser att det är vanligt i den 
meningen som det erbjuds, exempelvis någon form av VIP-behandling på ett event, extra 
drinkar osv. till journalister, men det förekommer inte att de tar emot pengar. 
Båda respondenterna från PR-sidan anser att detta är vanligt i branschen; då det ofta bjuds 
på något i alla fall. PR-fabriken menar att det inte är självklart att folk har resurser att 
genomföra vissa resor om de t ex. skulle vara frilansjournalister och detta är även mycket 
vanligt förekommande i särskilt resebranschen och motorbranschen, där journalister 
erbjuds särskilda arrangemang för att generera publicitet åt företagen. 
 
PS-Communication anser att alla gör det i branschen, men alla kanske inte betalar just 
allting. Det är inget konstigt och förekommer särskilt i bilbranschen varje år; exempelvis, 
bjöd Landrover in häromåret journalister över hela Europa till Stockholm och bjöd på 
boende, middag och andra smårätter. Lotsen Kommunikation anser att bjuda på saker är 
vanligt, men den här omfattningen av bjudning; som i H&M fallet, är inte så vanligt i 
branschen. Samtidigt, är nog vi i Sverige generellt sätt väldigt försiktiga med den här 
sortens bjudningar; dels för att vi inte har den kulturen, genom staten som skapat vår 
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kultur och dels för att vi är väldigt sparsamma generellt med att bjuda. Respondenten 
menar att om någon t ex. skulle gå till en journalist och säga att de skulle vilja bjuda på en 
resa till Paris, skulle den journalisten ju tycka att  personen ifråga inte var seriös. Sådana 
här sorters bjudningar är ofta mycket självreglerande och i annat fall så regleras de av 
lagstiftning i form av mutor. 

 
7. Anser ni det rätt att separera magasin från den dagliga pressen, i sättet de behandlas, 
med andra ord, är det legitimt/godkänt att denna sorts förmåner förekommer som 
standard i ”magasin världen” till skillnad från ”tidnings och dagspressvärlden”? 
Eventum kan inte svara på detta generellt sett, men menar att om det har utvecklats en 
kutym inom magasin branschen att ”så här är det”, då måste detta bedömas från den 
utgångspunkten. Det kanske inte alls är suspekt i den branschen, och belyser att det är 
viktigt att hela tiden titta på vad som gäller i den branschen och bedöma det därifrån. 
Episode vet inte riktigt, men framhåller att magasin och dagspress är två helt skilda 
medier någonstans och har en helt annan form av journalistik; dagspress är mer här och 
nu, som sedan slängs medan magasinen behålls oftare. 

 
PR-fabriken anser att det är vanligare med dessa förmåner i ”magasinvärlden” gentemot 
”dagspressvärlden”. Å andra sidan går det inte riktigt att jämföra dem på detta sätt då 
dagspressen, som DN t ex, generellt riktar sig till en mycket större målgrupp och ett event 
skulle då bara vara en liten del av alla de övriga nyheterna i tidningen. Respondenten 
menar vidare att modemagasinen och andra magasin riktar in sig på mindre områden och 
målgrupper, kan ett event få större uppmärksamhet där, i form av en större artikel eller 
uppslag än det skulle kanske ha fått i dagspress. Kreab anser också att magasin och 
dagspress har två helt olika målgrupper, men ser egentligen inte varför det skulle vara mer 
okej för magasin än för dagstidningar. Respondenten gissar dock att bjudningar 
förekommer mer för magasinen, då dagspress kanske har lite mer moral. Som princip, 
anser Kreab dock att de inte borde separeras. 
 
Båda respondenter från event och PR/kommunikationssidan anser att det är rätt att 
separera magasinen från den dagliga pressen i sättet de behandlas. PS-Communication tror 
säkert att det är så, då det förekommer mer flärd bland magasinen och därmed 
modemagasinen. De som jobbar på magasinen är mer kommersiella och respondenten 
instämmer därmed med att det är skilda världar och att det inte går att jämföra ”magasin” 
världen med ”dagspress” världen. Lotsen Kommunikation tycker att det är rätt och menar 
att modemagasin inte behöver ha en bild av att vara diskret i någon direkt mening, medan 
t.ex. en politisk journalist eller en journalist från en dagstidning har krav på sig att vara 
opartisk och förmedla en nyhet objektivt på gott och ont. 

 
8. Anser ni att det måste finnas en gräns för vad/vilka medel som får tillåtas när det 
kommer till att attrahera media? Vart går denna gräns i så fall? 
Eventum anser att det klart det måste finnas en gräns och tror på att värna konkurrensen 
osv. och menar att om det inte finns en gräns, även om den bara är outtalad, kommer 
konkurrensen till slut att sättas ur spel. För att dra det riktigt långt, antyder han att även 
hela demokratin skulle sättas ur spel, om den med mest pengar kan köpa mest media. 
Alltså, en gräns måste finnas, men frågan är var gränsen går. 
Episode tycker att det någonstans, ska bjudas på ett standardpaket, däremot behöver det 
inte vara ett överflöd, när det kommer till vad/vilka medel som får tillåtas för att attrahera 
media i branschen.  
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PR-fabriken anser att gränser för vad som bör tillåtas, i form av medel att attrahera media 
för event, varierar mycket, men bör generellt hållas inom en gräns där inte alltför 
överdådiga förmåner erbjuds och menar att t. ex flyga journalister hit eller dit i privatplan 
och låta de bo på slott inte ger bättre publicitet bara för det. 
Kreab anser att det finns lagstiftning mer generellt, som mutbrottslagen och vid t.ex. 
systembolagshärvan, fanns gränser, lagar och policies. Respondenten tror dock inte det 
går att säga generellt vad som är OK och inte, då det nog är väldigt olika och det gäller att 
alltid titta på omständigheterna och det specifika fallet. Det är dock viktigt att framhålla 
att det aldrig får vara så att företaget kräver något i gengäld, för då blir det ett brott. 
 
PS-Communication anser att det inte spelar någon roll ifall gränser skulle sättas, när det 
gäller magasinen, eftersom magasinen är kommersiella hyenor. Respondenten menar 
vidare att det är skillnad när det gäller t.ex. DN, då det alltid förväntas en objektivitet. Det 
är inte deras jobb att sätta gränser, utan det är ju istället upp till journalisterna att säga nej 
och avböja sådana extrema erbjudanden, om dem känner att det påverkar deras 
objektivitet. Lotsen Kommunikation anser att muta och bestickning i så fall är gränserna 
och menar att andra saker sköter sig självt, genom att alla vet sin roller och har oftast en 
stor integritet med sitt yrke. Respondenten blir ofta trött när denne ser att det snackas om 
att en PR-konsult träffar en politiker över lunch; att det skulle vara en ingrediens i en stor 
komplott. Alla är professionella och vet sin roll;  PR-konsulten jobbar på uppdrag av en 
kund; att förmedla dennes budskap. Ett exempel är när Lotsen jobbar med 
Almedalsveckan på Gotland; där politiker och PR-konsulter har en hel vecka med 
middagar och seminarier mm. Där utnyttjar alla varandra och ser sig själva som en form 
av samarbetspartners. Om bjudandet skulle skandaliseras där, vore det löjligt, eftersom 
alla vet ju sin egen roll. 

 
9. Har ni varit med om något liknande fall, där ni organiserat ett event för ett företag, 
som valt att bjuda in journalister och annat mediefolk för att generera PR till eventet? 
Eventum menar att de inte har bjudit in, men däremot gett access. Det är sällan syftet är 
utanför den givna målgruppen. De främsta event som det finns ett allmänintresse för, är de 
årligt återkommande eventen och dessa bjuder respondenten in till, skapar fakulteter och 
tar väl hand om press och media i och med att de ger dem access, m a o de får bra platser. 
Dock, får de stå får kostnaderna själva, förutom själva accessen. Om de skulle arrangera 
en fest eller produktlansering, skulle de givetvis också bjuda på tilltugg och liknande till 
press och media på det eventet. De övriga två respondenterna har däremot inte varit med 
om något liknande fall. 
Båda respondenterna från PR-sidan har varit med om liknande fall. PR-fabriken var med 
om ett liknande fall, när de bjöd ner journalister, i form av resa och uppehälle, till Madrid 
för att närvara vid en intervju med Britney Spears. Kreab har varit med om ett liknande 
fall; när ett bolag ville visa upp sin nya verksamhet och presentera bolaget på plats. I det 
sammanhanget, bjöds journalister på en resa till en fabrik, för att företaget skulle få 
presentera sig, vilket inte är så konstigt. Däremot, framhåller respondenten att det är 
viktigt här då igen, att inga krav ställs på något i gengäld. 
 
Det mesta PS-Communication har gjort har varit i Sverige, de har inte varit med om 
liknande lyxresor av samma sort som H&M anordnade. Däremot, bjuder de ofta på mat 
och dryck och så, vilket är helt normalt. Lotsen Kommunikation har varit med om 
liknande fall; exempelvis vid en träff i Almedalen; där de hade en lunchbuffé. 
Respondenten belyser dock att tro att någon skulle skriva mer eller så som dem från 
Lotsen hade velat på grund av bjudningen är helt fel. 



PRevents 
En kvalitativ studie av ett nära samarbete för att få publicitet i media 

 

  30 

 
10. Hur blev publiciteten i rapporteringen kring eventet i det fallet (ovan)? 
I PR-fabrikens fall, var det inte alls självfallet att eventet skulle få enbart bra kritik, utan 
faktum var att det fick en hel del dålig kritik, trots inbjudan och annat. I fallet för Kreab, 
fanns det redan ett intresse för bolaget och de fick lokala skriverier som var positiva, då 
dessa hade fått en bättre syn in i företaget. Det gav lite grann. 
 
PS-Communication anser att det inte finns några garantier för positiva recensioner. Att 
bjuda på mat och dryck är standard för journalisterna, det påverkar inte. De flesta skriver i 
alla fall en halvbra rapport. Det är svårt att värdera och menar vidare att de proffsiga 
journalisterna kan ofta egentligen genomskåda PR-byråernas metoder och se skillnaden, 
då det hör till yrket. Däremot, anser respondenten att det är klart att alla är människor och 
byggs det en relation med en journalist som är positiv, är risken mindre att den personen 
skriver negativt om saken. Publiciteten för Lotsen Kommunikation blev bra i det fallet. 

 
11. Skulle ni säga att PR och annat mediefolk, hellre skriver om events som de själva 
får någon typ av förmån av? 
Eventum anser det klart att sådana saker har betydelser; allt som görs och fås via ett event 
påverkar och det klart att det då går att påverka. Episode känner inte till huruvida PR och 
annat mediefolk hellre skriver om events, som de själva får något utav, men tror att 
generellt sett, går folk nog på events, där det bjuds på en massa. Mediaedge anser att det 
är begränsat i Sverige, men menar att den personliga kontakten är självklart viktig, då det 
underlättar att känna vissa journalister.  
 
PR-fabriken har inte stött på sådant och menar vidare att intresset för eventet måste ligga i 
den produktgrupp som visas upp, för att det ska passa in i den press/media som den bjuder 
in. Kanalerna måste stämma överens med inriktningen på branschen och målgruppen. 
 
PS-communication anser att PR och annat mediefolk skriver hellre om event, som de 
själva får något utav, p.g.a. att deras tid är begränsad och då lockar dessa erbjudanden. 
Respondenten menar att om de kan välja på att få gå på två events samma kväll; där de på 
det ena eventet, får de god middag och vin samt träffa en kändis, medan de på det andra 
eventet får vatten och inte träffa någon kändis, är det klart att de väljer det första, förutsatt 
att det andra inte handlade om en riktigt fantastisk nyhet, ett riktigt scoop. Lotsen 
Kommunikation känner att en journalist eller annan medieaktör väljer dem enbart på 
grund av var kan de få nyheten och var kan de få underlag - enbart! 

 
12. Är övrig media alltid mottagliga/intresserade av era event, så att säga helt neutralt, 
utan några knep från er? 
Eventum anser att övrig media oftast är ganska intresserad av det som de gör, eftersom de 
jobbar med så pass stora events och menar vidare att de inte behöver ta till några särskilda 
knep, då journalisterna kommer dit ändå. Episode har inte haft uppdrag där övrig media 
har varit inblandade. Mediaedge anser att övrig media är intresserad av deras events, om 
de är tillräckligt intressanta och menar vidare att det alltid går att försöka generera 
uppmärksamhet och se om de nappar. 
 
PR-fabriken anser generellt att media är totalt ointresserade av events, då de tycker det 
bara är reklam och menar att det istället måste finnas antingen ett intresse eller någon 
dramaturgi för att generera uppmärksamhet. Arrangörerna kan inte locka hursomhelst med 
events om sådant som inte rör sig inom det journalisterna är inriktade på och respondenten 
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förutsätter därmed att journalister inte går att köpa. Kreab hävdar att en journalist får så 
himla mycket inbjudningar och skulle nog inte hinna med att gå på allt och därför, 
behöver de nog sålla och väljer då ut de events som har mest nyhetsvärde. Respondenten 
tror dock att nyhetsvärdet överstiger andra medel, eftersom att journalisten inte är seriös 
annars om de bara skulle gå på events för t. ex den bästa champagnen. 
 
Lotsen Kommunikation anser att media inte alltid är intresserade av eventen; eftersom då 
vore de inte opartiska. Visst bjuder Lotsen in och kontaktar journalister, men det händer 
även att journalister ringer Lotsen för att höra om de har någon information om något. 
Dock, handlar de inte om journalisten kan få något till en egen förmån i sammanhanget, 
eftersom detta inte vore professionellt. PS-Communication tycker att övrig media nästan 
alltid är intresserade av deras event. 
 
13. Anser ni att media spelar med i PR-byråernas metoder eller håller sig till att vara 
neutrala i sin roll som nyhetsförmedlare? 
Eventum anser att det gäller att inte vara för naiv; journalister och mediefolk tror 
självklart att de kan vara helt neutrala, men det kan vara svårt att ibland inte gå med i PR 
byråernas metoder. Episode tycker däremot att det känns som att media är ganska neutral 
och att de inte påverkas så mycket av PR-byråernas metoder. Mediaedge anser att de 
största medierna är väldigt neutrala, som exempelvis public service och menar att t.ex. 
Sveriges Radio kan uppmärksamma något av deras events, men då blir det alltid en 
väldigt neutral rapportering. 
 
PR-fabriken tror visst att det säkert förekommer någon oseriös journalist som lockas av 
inbjudningar och så vidare, men de professionella journalisterna håller sig neutrala till sin 
roll att vara nyhetsförmedlare. Kreab anser absolut att journalisterna håller sig till att vara 
neutrala och skapar sin egen bild, oavsett vilka PR-metoder som finns. Däremot, kan 
Kreab hjälpa sin kund att få fram det rätta budskapet, men de prackar aldrig på 
journalisterna något. 
 
PS-Communication tycker det är svårt att klumpa samman media och menar att alla är 
olika och har olika nisch. Exempelvis, spelar skvallerpressen, såsom Hänt i Veckan 
verkligen med i PR-byråers metoder och approach sätt kring exempelvis Bindefeldts 
fester och events. Lotsen Kommunikation går först in på frågan; vad är metoder? Är det 
att göra ett intressant upplägg så att det förmedlar budskapet på ett perfekt sätt? Då menar 
Lotsen att detta kan locka i sammanhanget, då det är större sannolikhet att någon blir 
intresserad av en fråga om det är ett bra seminarium i stället för ett dåligt. Respondenten 
menar att PR-byråernas roll är att förmedla en fråga åt rätt håll och detta är ett sätt för dem 
att nå ut till journalisterna och väcka deras uppmärksamhet.  

 
14. Anser ni till sist att tydligare regler, borde finnas inom eventindustrin, i sättet 
företag hanterar PR & media? 
Eventum anser att det inte bör finnas några andra regler än som förekommer i affärslivet i 
övrigt och menar att eventindustrin ska följa samma regler som affärslivet i övrigt. 
Episode har svårt att se hur ett sådant regelverk skall gå till rent praktiskt, men kan tänka 
sig att det finns riktlinjer som kan följas. 
 
Båda respondenter från event och PR/kommunikationssidan tycker inte att tydligare regler 
borde finnas. Lotsen Kommunikation ser inget jättebehov, utan han tror på människors 
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förmåga att se vad som är rätt och fel. Om inte den ena parten ser det, ser den andra parten 
oftast det. PS-Communication anser att det är bra som det är. 

4.3 Kompletterande respondenter 
Respondenterna inom denna grupp är indelade på följande sätt; komplementgrupp 1, med 
följande företag/organisationer i Sverige: H&M, Event och Sponsringsföreningen och Event 
Market samt komplementgrupp 2, med två företag utomlands; MCI-Global och Chris Madden 
Productions. Här följer en kort beskrivning av samtliga intervjuobjekt samt därefter en 
sammanställning på resultatet från frågorna av relevans för vårt problemområde. 

4.3.1 Komplementgrupp 1 
Kort beskrivning av respondenterna och företagen: 
 
                      Respondent                                           Beskrivning                                                        
H&M 

 

 

 

Margareta 
van den 
Bosch, 
designchef 

Margareta brukar säga att hon har tre olika jobb, och dessa är: 1. Trenderna 
dvs. plaggen och sortimentet, 2. Rekrytering och till sist 3. Mediatalesman. 
Margareta är med på de flesta modevisningarna & andra events som H&M 
har. Dels är hon med i själva arbetet runt kollektionen tillsammans med 
stylisterna och de andra designerna, sedan är hon med och drar riktlinjer för 
trender. H&M arbetar med PR och events både internt och externt. T.ex. på 
H&M eventet i NY, hade de en extern eventbyrå; KCD. 

 
                     Respondent                                   Beskrivning                                  
Event och 
Sponsrings
föreningen 
(SEFS) 

Jessica 
Bjurström, 
VD 

En branschorganisation som arbetar för företag, såväl köpande som säljande 
och arrangerande av evenemang och sponsring. De har 310 medlemmar och 
3 anställda. Jessica har varit sponsringsansvarig på TV4 tidigare och även 
köpare.  

Event 
Market 

 

Håkan 
Sterner, 
event-
konsult 

Databassajt för eventföretag. Håkan har arbetat i nöjes, mötes och 
upplevelseindustrin i snart 40 år, både med att regissera samt producera olika 
typer av events och shower. 

4.3.2 Komplementgrupp 2 
Kort beskrivning av respondenterna och företagen: 
 
                Respondent                                       Beskrivning                                                       
 

MCI-
Global 

 

 

Philippe 
Baud, 
operating 
director  

Skapades för 18 år sedan och de har ca 300 anställda idag inom Europa. Kontoret 
är beläget i Zürich, Schweiz, men de har strategiska allianser i andra europeiska 
länder samt även i Singapore och i USA. Verksamheten handlar om strategisk 
event planering och management, implementeringar av event, produktlanseringar 
via events, bearbeta säljpersonal kring events samt mäta och utvärdera eventen 
till slut i form av ROI (”return on investment”). MCI anordnar inte publika 
events, utan i stället sköter de olika företags B2B events. 

Chris 
Madden 
Produc-
tions 

Christine 
Madden, 
CEO & 
founder 

Christine Madden startade eventbyrån 1989 och den är baserad i New York och 
Kalifornien, USA. De har en nischad inriktning på kungliga och skandinaviska 
events i form av Cause-related events, såsom fundraising och create awareness 
events samt Corporate events, där de fokuserar på att marknadsföra sina mål och 
implementera koncepten. 
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Gemensamma frågor till två eller tre av respondenterna i komplementgrupp 1 
 

1. Vilken part är det som egentligen väcker uppmärksamheten kring ett event;  
företaget bakom eventet eller övrig media och PR? 
H&M anser att det är meningen att det ska vara PR för företaget bakom, sen vill de att det 
ska vara ett bra event, men någonstans är det de själva som de vill framförallt framvisa; att 
H&M gör bra kläder och det vill de ha press på. De vill ha modepress som rapporterar och 
plåtar för företagets events. Den press och plåtning, som de fick på eventet i NY, har 
genererat mycket olika saker; annan press och reklamfilmer som spelats in samt annan 
film. Alltså, detta lägger de ner mycket kraft på.  
 
Event och Sponsringsföreningen tycker att det är jättesvårt att säga och att det beror på 
målsättningen av eventet. Handlar det om arrangemanget eller om att lyfta fram företaget 
och då väljs eventet ofta att kallas därefter. Ta t.ex. ”If Stockholm Open” som förut bara 
kallades ”Stockholm Open”. 
 
Event Market anser att det är viktigt att först och främst särskilja olika typer av events från 
varandra. Det kan sägas finnas två breda typer, business to business respektive publika 
events. Det är främst publika events som använder sig av PR-samarbete, dvs. offentlig 
redaktionell uppmärksamhet. Håkan kan ta ett eget exempel på ett event som han arbetar 
med just nu. Det heter Blind Date. I korthet kan vi säga att det är en show där blinda 
uppträder och där publiken för en kväll får känna på hur det är att själva inte kunna se. De 
är nu i fasen där vi vill förmedla vår show till media, få de intresserade och skapa ett 
intresse kring det. Jag tror att Blind Date är en ny sorts grepp där deltagarna får en stor 
insikt i ett funktionshinder på ett ändå underhållande och spännande sätt. Media förhåller 
sig alltid kritiska, de har ju en massa events att ta ställning till och de flesta av dem är de 
inte intresserade av. Det är där PR-bolagen kommer in och hjälper till. De har ett nära 
samarbete just nu med en PR-konsult i lanseringsarbetet av Blind Date.  
 
2. Är förekomsten av liknande bjudningar såsom H&M gjorde, vanligt i branschen? I 

så fall, på vilka grunder tycker du att det kan berättigas? 
H&M anser att det är så det alltid görs och det är väldigt vanligt i branschen och undrar 
vidare hur det annars skulle göras. Exempelvis, menar H&M att en liten tidning i Italien 
inte skulle ha råd att skicka iväg en reporter/journalist på deras visning och då skulle det 
inte ha kommit något folk om de inte bjöd in pressen som de gjort. Om det däremot hade 
varit någon lag i Sverige som hade sagt att det inte fick göras så, anser H&M att de då  
inte ens kunnat bjuda in de svenska journalisterna, eftersom det inte går att göras på något 
annat sätt.  
 
Jessica från Event och Sponsringsföreningen anser att det är vanligt, t ex, bjuder även 
resebranschen in journalister till olika resmål. Resejournalister får ständigt bo på hotell 
och åka på olika resmål, eftersom annars kan de inte bedöma de olika resmålen. Där, 
ligger det i sakens natur. Evenemanget bygger på att den inbjudne är gäst och då behöver 
du inte betala något. Tidigare, har de gjort modevisningar i Kiruna; då fick de inbjudna 
flyga 2 timmar i Sverige och då kändes inte det så ovanligt. Det är dock inte så vanligt 
inom eventbranschen, med sådana här slags extrema bjudningar. Det är faktiskt rätt 
ovanligt. 
 
Håkan Sterner på Event Market anser också att det alltid görs, dvs. en journalist betalar 
aldrig själv. Det förekommer mer i magasinsvärlden än dagspressen men dagspressen är 
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också ännu mer kritiska än magasin och modetidningar. De har ju olika syften med sin 
rapportering också. 
 
3. Hur ser ni på H&M som betalade journalister vid deras modevisning i NY? 
Jessica vet att det har varit röster som har hörts som så att ”hur ska vi små tidningar annars 
få råd att täcka sådana här event, utan att bli ditbjudna”. Detta kan funderas på; det kanske 
är så att vissa tidningar inte ska täcka alla typer av event, utan det kanske bara är de 
tidningar som faktiskt har råd att själva skicka någon och betala för biljetten. Å andra 
sidan, är det nästan så att vissa branscher som fått in detta som en form av tradition, t.ex. 
bilbranschen som alltid lånat ut bilar, bjudit på resor och bjudit på provtestningar. 
Modebranschen har väl inte riktigt haft det på detta vis tidigare. Det är klart att om 
visningen är i New York, kanske journalisterna då ska tacka nej eller betala sin egen resa. 
Då kanske H&M säger: ja, men hur ska vi då kunna visa kläder? Svaret då kanske blir att 
för svenska modejournalister, ska modevisningen istället vara i Sverige. Om alla skulle 
tacka nej för att eventet ligger i NY, skulle H&M säkert lägga eventet i Sverige istället 
nästa år.  
 
Jessica säger vidare att det finns en lockelse i att få åka till NY som journalist och att de 
troligen kommer att skriva om eventet mer, därför att de då känner att de blev bjudna på 
resan. Jessica kan delvis se att det finns en problematik i detta fall och det är inte 
journalisten som sådan som ska åtalas, utan chefredaktören, som låter sig köpas in på 
eventet.  
 
Håkan Sterner på Event Market betonar att det är jätteviktigt för H&M att få maximal 
uppmärksamhet från media. Så de väljer noggrant platsen för eventet, i det här fallet New 
York. Håkan har ett liknande exempel på en händelse som var en ren pr-kupp, och en 
skickligt gjord sådan. När ”Rhapsody in Rock” skulle marknadsföra sig så hyrde de in sig 
i Royal Albert Hall och fyllde lokalen med inbjudna gäster och journalister. Det var utsålt 
och media uppmärksammade detta som om det var stor succé i London, fastän de bara 
gjorde en föreställning, med syftet att skapa intresse för de planerade föreställningarna i 
Sverige. Att bjuda in journalister är självklart för Håkan, och han anser att de ändå är 
kritiska och att deras åsikt inte kan köpas. 
 
5. Anser ni det vara rätt att separera magasin från den dagliga pressen, i sättet de 
behandlas, med andra ord, är det legitimt/godkänt att denna sorts förmåner 
förekommer som standard i ”magasin världen” till skillnad från ”tidnings och 
dagspressvärlden”? 
Margareta van den Bosch tycker att det är lite rätt att separera modemagasinen från 
dagspressen då de har olika standarder, eftersom de har lite olika syften. Dagstidningar rör 
så många olika områden och har en generell regel att deras anställda inte får bjudas på 
saker. Exempelvis; Om en resetidning i resebranschen inte blev bjuden av 
researrangörer/bolag skulle de inte ha råd att resa till olika resmål för att rapportera om 
dem.  
 
Jessica Bjurström anser att när det gäller modemagasin, är det deras uppgift att täcka 
modebranschen och när det gäller kvällspressen, är deras uppgift att täcka nyheter. Det är 
klart att det är en rätt hårfin skillnad mellan modenyheter och nyheter. Det klart att det då 
kanske hade vart mer naturligt att modejournalisterna åker över än att kvällsjournalister 
åker över till NY. Samtidigt, har även dessa kvällstidningar moderedaktioner idag och det 
är generellt sett så att deras målgrupper är inom design, mode, musik. Det handlar mer om 
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en livsstil hos målgrupperna; de är inte bara intresserad av mode. Därför, blir delvis 
modejournalisterna i kvälls- och dagspress även berörda. I slutändan, tycker inte Jessica 
att modepressen ska kunna särskiljas från dagspressen. Sen kan vi känna att just därför 
mode och trender går samman, ska just en modejournalist då bjudas in då. Till sist, för att 
hårdra det, ska dessa olika typer av press ej särbehandlas. Ibland, kan dock modevisningen 
mer vara fråga om att lansera varumärket; som i Stellavisningen för H&M nu senast i 
London, där det verkligen handlade om en lanseringskampanj.  

 
6. Anser du att det bör finnas gränser för vad/vilka medel som får tillåtas, när det 

kommer till att attrahera media till dessa typer av events? 
Ja, Margareta tycker att gränser ska finnas; i den meningen att inga överdrivna grejer ska 
finnas med, som presenter eller dylikt. Det är inga lyxresor de erbjuder, H&M betalar 
istället en viss standard och det kan då handla om en kväll och en dag; det är ungefär det 
som är normalt. De kräver heller inga motprestationer, utan det är upp till var och en om 
de vill. De bjöd även in andra journalister från andra länder till eventet i NY. Margareta 
anser inte att många av de journalisterna ifrågasätter att de bjöd på resan. 
 
Jessica tycker att event ska kunna bjudas in till, i form av en rimlig måltid för eventets 
proportion. 
 
Håkan Sterner tycker att det finns tydliga gränser och de går vid mutor och hot eller att 
köpa en journalist. Om en öppenhet med syftet hålls och bjuder in media är det helt okej. 
Inom eventbranschen, finns det etiska regler som de följer, däremot så rör de kanske inte 
medierelationer. Däremot så har media pressetiska regler som de följer noga.  

 
7. Skulle du säga att PR och annat mediefolk hellre skriver om events, som de själva 

får något utav? Exempelvis, om de behöver välja mellan 2 events samma kväll… 
Enligt Margareta på H&M så vill de skapa en sorts atmosfär och vid modevisningar, finns 
det oftast någon form av bjudning; en cocktail eller något annat, annars vore det ju 
konstigt. Det är olika nivåer på vad H&M bjuder på vid eventen, men alla kommer ändå 
på deras event. På sista tiden, har de haft väldigt enkla bjudningar och sen slår de på stort 
någon speciell gång sådär. 
 
Jessica tror att journalister verkar främst som journalister och att de drivs av nyhetsvärde. 
 
Håkan Sterner anser att det inte går att locka dem på det sättet. De kan komma till ditt 
event men behöver ändå inte skriva något om det. 
 
8. Anser ni till sist, att tydligare regler borde finnas inom eventbranschen; i sättet 

företag hanterar PR och media? 
Det finns egentligen väldigt klara regler och Margareta vet inte om det här kan få något att 
ändras. Där tror hon även att dagspressen går på stenhårt med att de inte tar emot några 
inbjudningar, medan modepressen alltid har gjort det, i alla fall i Sverige. 
 
Jessica anser absolut att tydligare regler borde finnas inom eventindustrin; i sättet företag 
hanterar PR och media. 
 
De har sina etiska regler och idag tycker Håkan inte att det finns något behov av tydliga 
regler. Det finns tydliga spelregler; event har all rätt att locka men de kan aldrig tvinga 
någon att komma. Att i tjänsten ta ett plan någonstans, London eller New York eller vad 
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det kan vara, är ingen nöjesresa och journalister har så pass mycket integritet så att de inte 
skriver om något de inte är intresserade av, eller som inte har ett nyhetsvärde för dem.  

 
Separata frågor till H&M i komplementgrupp 1 
1. Hur kontaktar ni och samarbetar med journalister och övrig media kring ett event, 

med andra ord hur samspelar ni med övriga media aktörer? 
H&M väljer ut och bjuder in den media som de vill ska närvara vid deras events. För varje 
land har de en PR och reklamansvarig som bestämmer detta. Vid Stella-eventet nyligen, 
var Stellas PR-folk med och uttryckte sig om vilken sorts press de önskade, men H&M 
själva valde och bjöd in. Då bjöd de endast in den svenska dagspressen; som DN och SvD, 
eftersom det var så aktuellt i tiden och månadsmagasin inte hade hunnit göra något. 
Däremot, hade månadsmagasinet Elle fått information inför/innan det eventet; för att 
skriva om vad som väntade. Sedan, får månadsmagasin och andra alltid ta del av deras 
material i deras pressrum som de har. 

 
2. Om vi tittar närmare på ert tidigare event/modevisning i Central Park, NY i våras: 

beskriv hur ni lade upp det? Vad var syftet/målet? Jobbade ni ensam eller i team 
med PR och eventbyråer? 

H&M jobbade mot eventbyrån och mot stylisterna i NY. Deras PR ansvarige jobbade med 
deras PR ansvarige. Reklam och inbjudningarna låg på deras avdelning. Syftet med 
eventet var att framförallt just amerikansk och kanadensisk press skulle få upp ögonen för 
H&M, även om de även bjöd in europeisk press. 

 
3. Hur blev publiciteten i rapporteringen av eventet? 
Margareta från H&M anser att publiciteten blev väldigt positiv, de fick otroligt mycket 
ros. 

 
4. Varför tror du att sättet som ni kommunicerade ut det specifika eventet blev så 

uppmärksammat och omdebatterat?   
Margareta förstår riktigt först inte riktigt vad vi menar med omdebatterad. För det första, 
säger hon sedan, hade det att göra med att platsen, som det aldrig hade varit en stor 
visning på förut, sedan var det en megastor visning och de hade jätte många modeller och 
visningen blev väldigt vacker och fin. Att bjuda in journalisterna på det sättet, är så som 
alltid görs och som de har gjort i alla tider. De kan ju inte tro att någon ska bekosta en resa 
själv; det är ju så alla jobbar i branschen. Exempelvis; om svenska staten vill visa upp 
svensk design, bjuder de säkert hit journalister som är intressanta för det syftet.  
 
5. Är media alltid mottagliga/intresserade av H&M:s event utan några knep av någon 
form från er? 
Ja, Margareta anser att övrig media är alltid intresserad, eftersom de är en så stor aktör på 
marknaden. 
 
6. Anser ni att media/pressen spelar med i PR-byråernas metoder eller håller de sig till 

att vara neutrala i sin roll som nyhetsförmedlare? 
Nej, Margareta anser att journalisterna inte spelar med några PR metoder, utan de skriver 
vad de vill och håller sig neutrala; de kan ge både ros och ris. 
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Separata frågor till Event och Sponsringsföreningen i komplementgrupp1 
1. Det verkar ha blivit större uppmärksamhet kring eventbyråernas metoder, om det är 

så, varför tror du att det har blivit en större uppmärksamhet kring detta? 
Jessica från Event och Sponsringsföreningen tror att när event når fram till sin målgrupp, 
gör de det på ett mycket starkare sätt genom att produkten personifieras genom mötet och 
detta gäller i synnerhet alla företag som endast finns på nätet. När alltfler sådana 
produkter (via nätet) förekommer, ökar samtidigt antalet events för dessa att visa upp sig 
på och därmed uppmärksammas dessa i en större grad idag än förut. Eventarrangörerna 
blir samtidigt duktigare och duktigare; de kan sägas går från serpentiner och ballonger till 
centralstyrda världsevenemang. Eventbyråerna är som vilken reklambyrå som helst, bara 
det att de jobbar med evenemang. 
 
2. Vi har läst en artikel om hur ni vill stoppa mutor genom att införa tydligare regler 

för eventen. Kan ni berätta närmare vad ni menar med det? 
Idag finns det inga tydliga riktlinjer inom legala affärsrelationer, vilket medför en 
svårighet både som mottagare och avsändare att veta om något skulle kunna ligga som 
åtalspunkt på något vis. Då tycker de att det är självklart som branschorganisation att de 
måste rycka ut med att införa tydligare riktlinjer; genom att sätta upp ett par punkter de 
tycker är viktiga och sen rekommendera branschen att jobba efter det.  
Nu skulle Jessica helst av allt vilja föra en dialog med politikerna, så att de kan göra detta 
i samråd med dem. Men det är klart att detta med att plocka fram tydligare eventregler, 
inte ligger högst upp på deras agenda. Men det är väldigt olyckligt tycker hon, med fallet 
Telia och Mamma Mia; där man nu i en tingssal ska behöva bedöma om det handlar om 
en muta eller bestickning. Jessica förklarar att när du ger en muta till någon så är det en 
bestickning utifrån företaget men om företaget tar emot någonting som gör att de kan bli 
påverkade, är det en muta. Det är väldigt viktigt att skilja på mutor och bestickning.  

 
3. Vad finns det för regler i affärslivet idag generellt om vilka metoder som får 

användas? 
Många av de här frågorna har olika lagstiftning. Dels handlar det om etiska regler i 
affärslivet och sen även om mutor och bestickning och det andra kan då sägas vara 
avhängigt det första. Men det är klart att en gåva som inte kräver någon motprestation och 
som samtidigt har ett orimligt högt värde, är en påverkan som inte står i proportion mot 
vad du ska få. Då är det faktiskt något du förväntar dig få i framtiden och därmed en muta.  
 
Därför har Event och Sponsringsföreningen lagt fram utgångspunkten i riktlinjerna, 
genom följande fyra frågeställningar till mottagaren av en inbjudan: 

a. Varför blir jag bjuden? 
b. Vad är min motprestation? 
c. Vad har jag för relation för tillfället till avsändaren (pågår det t.ex. en 

upphandling)? 
d. Vem går jag med? (Värdet på inbjudan betraktas som annorlunda om den 

omfattar mottagarens partner eller gäller mottagaren plus ytterligare en person 
som han eller hon får välja fritt) 

 
4. Vilken bild har du av PR-företag och event företags nära samarbete dem 

emellan? Finns det någon problematik i detta nära samarbete? 
Jätte svår fråga, det klart att det kan finnas massa problem. Från eventbyråns sida, kan 
dessa anses vara en form av PR-byrå vid sidan som gör press releaser mm. Samtidigt, ska 



PRevents 
En kvalitativ studie av ett nära samarbete för att få publicitet i media 

 

  38 

de jobba i någon sorts symbios. Men det är så olika; en del eventbyråer jobbar även som 
PR-byrå, reklambyrå och mediabyrå. 

 
Gemensamma frågor till respondenterna i komplementgrupp 2 
1.  Vilken part är det som egentligen väcker uppmärksamheten kring ett event; 

företaget bakom eventet eller övrig media och PR? 
Philippe anser att det är företaget bakom själva eventet som väcker uppmärksamheten vid 
företags event (B2B), då pressen inte täcker eventet innan det sker utan inbjudningarna 
bara går ut. Han anser vidare att det är viktigt att det är själva företaget, som 
kommunicerar med dess klienter direkt och inte går via media. 
 
Chris Madden anser att det är båda som väcker uppmärksamheten. Först och främst, måste 
trovärdighet skapas till det specifika eventet. Event planeraren bestämmer publiken på 
eventet, medan PR-folk skapar en annan slags ren promotion kring eventet. Deras events 
är fokuserade direkt på publiken och pressen är ett extra element som tillkommer. I deras 
parfymevent, var det självklart produkterna i sig, dvs. företagen bakom som skapade 
uppmärksamheten. 
 
2. Hur ser ni på H&M, som betalade journalister vid deras modevisning i NY? 
 Philippe anser att Sverige och Norden är mycket förtjusta i transparenta frågor, neutralitet 
samt etiska frågor. I stället för att hänga upp sig så mycket kring dessa frågor, är det 
viktigt att vara ärlig och konstatera att det är bara business. ”That is business!” Det finns å 
andra sidan alltid en risk som följer denna typ av arrangemang kring events, som H&M 
gjorde; nämligen risken att få dåliga rapporter från journalisterna om eventet. Philippes 
slutsats kring detta fall är att H&M bör vara mycket försiktig kring hanteringen av media 
och med andra ord så kan de bjuda in press och media till event, men inte överdriva det 
hela. 
 
Christine Madden anser att H&M eventet var inriktat för att just skapa press och generera 
publicitet. 
 
3. Är det vanligt i branschen och i så fall på vilka grunder kan det berättigas? 
Både Philippe och Christine anser att det är vanligt förekommande i denna bransch, 
eftersom journalisterna också vill ha detta stoff, som de behöver för tidningarna. Philippe 
menar att båda sidorna behöver varandra. Det är normalt att bjuda in journalister och 
media till event, till en viss gräns; kanske inte till en sådan överdriven nivå, att fru o familj 
bjuds in eller att luxuösa hotellrum betalas osv. 

 
4.  Anser ni det rätt att separera magasin från den dagliga pressen, i sättet de 
behandlas, med andra ord, är det legitimt/godkänt att denna sorts förmåner 
förekommer som standard i ”magasin världen” till skillnad från ”tidnings och 
dagspressvärlden”? 
Philippe svarar att han inte vet, men att han ändå förstår problematiken här. Han anser i 
den här frågan att dessa typer av magasin; Elle, Cosmopolitan mm, måste vara hemska 
och menar vidare att MCI inte har med sådana typer av tidningar att göra utan istället mer 
professionella tidningar. 
 
Christine håller med magasinens åsikter; om att det är en vanlig standard för dem. Det 
handlar bara om Business/affärer och behöver inte alls tas för mutor. Deras företagspolicy 
i denna fråga, är att hela tiden försöka vara rättvisa. T.ex. gör de beslut om hur mycket 
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press som ska närvara i förväg samt försöker fördela pressen på ett rättvist sätt, så att en 
rad av olika sorters press får tillträde, inte bara en sorts. Nyligen på deras parfymevent, 
bjöd de in press till lanseringen, för att göra det mer publikt på det sättet, trots att det 
egentligen var ett företagsevent. 

 
5. Anser ni till sist att tydligare regler, borde finnas inom eventindustrin, i sättet företag 
hanterar PR & media? 
Philippes personliga åsikt är att vi inte bör skapa för mycket lagar. Det finns alltid en risk 
med ”pampering”, dvs. smöra för pressen och ganska så oetiska relationer med 
journalister, att de förr eller senare gör dig illa. Låt istället bara sakerna hända på ett 
naturligt sätt. 
 
Christine anser att inga gränser bör finnas när det handlar om att attrahera media i dessa 
sammanhang. Det är bara affärer. Det kommer alltid att finnas folk som missbrukar 
media. Exempelvis, ökar värdet av ett event direkt om en kändis närvarar. 
 

      Separata frågor till MCI-Global i komplementgrupp 2 
1. Finns det några riskfaktorer/kritiska faktorer med att marknadsföra sig via events? 
Vilka är dessa i så fall? 
Eventbranschen är till att börja med ”overkilling”, dvs. den är överfylld av events. Idag, 
finns det för många events som pågår samtidigt och folk blir därmed inte lika eggade att 
gå på dem. I samband med produktlansering, är säljarna alltid bjudna och därmed får de 
alltid en drös inbjudningar.  Den andra stora risk faktorn är att budgetarna för events ofta 
är stora och därmed så tas stora risker i och med att mycket pengar satsas som önskas ge 
resultat. Till slut spelar förväntningarna för ett event en kritisk roll för avgörandet av 
genomslagskraften. 
 
2. Eftersom ni är ett multinationellt företag, har ni noterat några intressanta skillnader 
i hur trender och metoder varierar mellan de europeiska länderna, när det kommer till 
Event Marketing och PR? 
Först, om bara schweiziska produktlanseringar ses över, har språket en stor betydelse vid 
eventen eftersom vi har både tysktalande, fransktalande samt italiensktalande människor i 
det landet och dessa går inte bra ihop i och med att alla föredrar sitt eget språk främst. 
Sedan inom Europa krockar naturligtvis olika kulturer ihop kring sätten att arrangera 
events. Varje kultur medför sina egna trender och metoder kring EM och PR. Huruvida 
det gäller en latinsk kultur eller ej spelar roll vid organiseringen av event. Vissa lägger 
fokus på kreativiteten i ett event, medan andra anser att raka och tydliga event betyder 
mest. Attityden eller approachen samt tidslinjen varierar mellan länderna. Exempelvis, är 
de nordiska länderna mycket mer organiserade och precisa och mindre bra på 
improvisering än andra mer latinska kulturer, som ofta väntar och väntar och dricker lite 
och till slut börjar de arbeta lite. Till sist, spelar platsen för eventet an avgörande roll för 
trenderna och metoderna inom EM och PR. I Frankrike t.ex. så läggs fokus på maten; om 
inte maten är perfekt eller har en hög kvalité, så är eventet inte värt ett skvatt. 
 
3. Har ni varit med om något liknande fall, som H&M där ni organiserat ett event för 
ett företag, som valt att bjuda in journalister och annat mediefolk för att generera PR 
till eventet? 
MCI har själva varit med om liknande fall i kollaboration/samarbete med klienten. Det är 
alltid klienten som bestämmer vilka journalister som de vill bjuda in och på vilket sätt. 
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4. Hur blev publiciteten i rapporteringen kring eventet i det fallet (ovan)? 
I första hand så skrivs det mest bara om företaget bakom eventet, till exempel Mercedes 
som lanserar bilar i ett event. Alltså, nämns inte MCI i rapporteringen. Däremot i 
rapporteringen av själva eventet så har MCI alltid fått bra rapporter och press. 

 
5. Skulle ni säga att PR och annat mediefolk, hellre skriver över event som de själva 

får någon förmån av? 
Det borde inte vara så. De är inbjudna och därför så borde journalisterna bli behandlade 
likvärdigt med de övriga inbjudna, men däremot inte mer än så. 
 
6. Hur kontaktar ni och samarbetar med journalister och övrig media kring ett event, 
med andra ord hur samspelar ni med övriga media aktörer? 
MCI kanske har ett extra bord för press, men det är alltid PR-folket från företaget/kunden 
bakom eventet, som tar hand om journalisterna och välkomnar dem. För MCI, är 
kunden/företaget, som de gör eventet för, det viktigaste. 

 
5. Vilken bild har PR-företag respektive event företag av det nära samarbetet dem 

emellan? Finns det någon problematik i detta nära samarbete? 
Philippe anser att det inte finns några problem med samarbetet, om en öppen dialog och 
kommunikation förs. Om saker skulle lämnas ute och döljas, börjar problemen. Men det är 
inte MCI: s fall. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyserar och resonerar vi kring de empiriska resultaten och ställer de mot de 
relevanta teorierna som vi presenterat, utefter vårt förståelseinriktade synsätt. Analysen är 
indelad efter våra problemformuleringar, där vi först analyserar empirin mot teorin utefter 
delfrågorna och sedan huvudfrågeställningen. Frågorna fungerar på så sätt som en 
ämnesindelning. 

5.1 Delfråga 1: Vilka sätt använder event- och PR-byråer för att skapa 
uppmärksamhet i media kring ett event? 
Enligt det interaktionistiska perspektivet inom teorierna om PR så formas en relation genom 
ömsesidig anpassning där behov och utbyten är det grundläggande och där gemensam nytta 
och tillfredsställelse är två viktiga krav. Bytesteorin är en inriktning inom detta perspektiv 
som närmare behandlades i teoriavsnittet och där framgick bl.a. ett jämviktsresonemang, som 
innebär att individer eller organisationer försöker uppnå en jämvikt mellan sitt givande och 
sitt tagande. När vår studie gällande relationen PR- och eventbyrå närmare behandlas, 
innefattar utbytet eventbyråernas vilja att få publicitet och förmedla sitt budskap mot media 
med hjälp av PR-byrån. Media i sin tur vill ha en intressant eller spännande story alternativt 
en nyhet. Var deras prioritet i detta avseende ligger beror på vilken typ av media det är tal om, 
till exempel om det är en dagstidning eller ett månadsmagasin. Vi tror att det är problematiskt 
att få en god jämvikt i förhållandet mellan media och PR- eller eventbyrå. Anledningen till 
detta är att media är aktören som har en större makt i relationen och event- eller PR-byrån är 
parten som behöver anstränga sig för att ens få tillgång till ett utbyte. Konkurrensen om 
uppmärksamhet är stor.  
 
Vi har även uppmärksammat spelteorin som teoretiskt underlag för denna aspekt. Den 
teoribildningen hävdar att den ena parten i en relation kalkylerar hur den andra parten kan 
tänkas agera för att därmed nå ett bra utfall för egen del. En central fråga inom spelteorin är 
när parter ska samverka och när de ska välja att avstå från samverkan. Det finns flera olika 
typer av spel: spel med en vinnare och en förlorare, spel där båda parter får lika stora fördelar 
genom samarbete samt förhandlingsspel där dessa tillsammans avgör utfallet och till sist 
timing -spel för bästa utfall vid rätt tidpunkt. Kontakten och samarbetet med journalister kring 
ett event är kreativt och personligt inbjudande enligt alla våra tre huvudgrupper. 
Respondenterna menar att inbjudningar till passande branschkanaler och pressmeddelanden är 
traditionella sätt att nå ut men tillägger att det är effektivare att gå via sina nätverk, ha 
regelbundna kontakter med specifika journalister samt ta hjälp av PR-byråer (renodlade 
eventbyråer anger det sistnämnda sättet). Vi kan därmed dra paralleller från spelteorin till 
bytesteorin: relationen mellan eventbyrå och PR-byrå innebär ett samarbete för att locka 
media och där anser vi, efter våra intervjuer, att dessa två parter verkar få ungefär lika stort 
utbyte genom samarbetet. PR-byrån och eventbyrån kan enligt detta synsätt, få lika stora 
fördelar. Vi kan däremot placera relationen och utbytet de emellan i ett annat perspektiv. Den 
part som fångar medias uppmärksamhet är PR-byrån. Därför kan det också sägas vara den 
part som har mest att säga till i förhållande till eventbyrån. Eventbyrån blir i detta avseende 
beroende av PR-byråns förmåga att behandla medierelationen. Vi vill inte gå så långt att vi 
benämner detta som ett spel med en vinnare och en förlorare. Men det tål att diskuteras 
huruvida ett förhandlingsspel måste till, för att klara av samverkan mellan dessa två aktörer. 
Media är, som tidigare nämnts, parten med större makt i och där anser vi att ett 
förhandlingsspel måste till för att event- eller PR-byrån ska få något givande utbyte och ett 
önskvärt utfall. I deras fall kan det önskvärda utfallet vara maximal uppmärksamhet i media. 
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Men vi tror att även att andra utfall kan vara önskvärda från event- eller PR-byråns 
perspektiv. Ett vårdande av medierelationer kan vara ett önskvärt långsiktigt utfall.   
 
Våra empiriska resultat verkar däremot inte helt överensstämma i det retoriska perspektivets 
resonemang, nämligen att den moderna PR-forskningen ställer det höga krav på att styrkan 
ska vara jämnare mellan den aktör som startar en kontakt och den som blir kontaktad. I 
grunden, medföljer enligt detta synsätt, en påverkan, men den sker främst genom 
förhandlingar och samspel mellan aktörerna. En bra förhandling och samspel mellan PR-byrå 
och eventbyrå noterade vi vid våra intervjuer. Däremot tror vi inte att styrkeförhållandet 
mellan media och våra respondenter är särskilt jämnt. Ett sätt att kringgå detta är de förfinade 
sätten att ta kontakt. Att använda sig av sitt nätverk, samt på ett raffinerat och genomarbetat 
sätt bjuda in och locka som verkar vara kutym. Ifall respondenterna går via sina nätverk för 
att få kontakt med en medieperson, hur kan vi tolka det? Gör de detta för att eventet i sig inte 
blir tillräckligt lockande bara som det är? Eller är det helt enkelt för att det är kutym i en 
sådan bransch och att det spelar mindre roll vad själva eventets utformning egentligen är? 
Kontakterna påverkar med andra ord i högre grad hur relationerna sköts och underhålls än 
själva eventet utformning. Det kanske inte är det avgörande eftersom nyhetsvärdet alltid 
premieras högst av medierepresentanterna, men det påverkar aktörerna hur de kontaktar 
varandra och upprätthåller sina relationer. 
 
Vilken part det är som väcker uppmärksamheten kring ett event har våra intervjuade 
eventbyråer en ganska varierad syn på. Är det företaget bakom eventet eller media/PR-byrån?  
Intressant att notera är att PR-byråerna, till skillnad från övriga ansåg rent av att det är 
företaget bakom eventet, som väcker uppmärksamheten, trots att det är de själva som är 
aktörerna som kontaktar media i sammanhanget. Media kan vara en mer svårflörtad aktör än 
publiken eventet riktar sig mot och där kan inte endast själva eventets utformning påverka 
journalisterna i positiv riktning. Istället tror vi att det är kontakten mellan PR-byrån och media 
som kan vara avgörande. Denna varierade syn av vad det är som fångar uppmärksamheten för 
ett event, finner vi stöd för i teorin om att uppmärksamma ett budskap.  Teorin uppger i 
sammanfattning att det är fråga om en kombination av saker och att om en individs inre 
uppmärksamhetsfaktorer verkar i samma riktning som de yttre uppmärksamhetsfaktorerna så 
ökar chansen att individen ska uppmärksamma budskapet. De inre uppmärksamhetsfaktorerna 
är onekligen svåra att påverka för de är högst individuella. Vi ställer oss därför något 
avvaktande till denna modells tillämpbarhet på en empirisk studie som vår. Däremot så är det 
värt att diskutera huruvida PR-byråer kan locka media till att uppmärksamma ett event med 
hjälp av de yttre uppmärksamhetsfaktorer som modellen presenterar. Faktorer som färg och 
form, avvikelse och överraskning kan fånga publikens uppmärksamhet, och det tar säkert 
eventbyrån redan fasta på när de utformar själva eventet. När det gäller att locka media verkar 
det vara annat som är avgörande. Vad våra intervjuer visar på, är att media inte låter sig 
lockas av dessa yttre uppmärksamhetsfaktorer (om det inte är något extremt utformat eller 
ovanligt påkostat event, vilket är relativt sällsynt). Det som kan diskuteras i detta avseende är 
vilka skillnader det finns att locka en vanlig publik mot att locka media. Kanske är dessa till 
viss del, beroende av varandra. En stor publik lockar media, eller vice versa: medias närvaro 
lockar en stor publik. Om vi drar detta resonemang ett steg längre så blir plötsligt teorin om 
uppmärksamhetsfaktorer genast mer tillämpbar. Om eventet är väldigt väl genomfört, när det 
gäller de yttre uppmärksamhetsfaktorerna blir det enligt teorin, välbesökt. Ett välbesökt event 
har måhända i sin tur en större chans att få medieuppmärksamhet.    
 
Behrer och Larsson (1998) visar sambandet mellan ett event och sättet att förmedla den image 
som ett företag vill uppvisa. De tar bland annat upp kommunikation och etik och socialt 
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ansvar som faktorer som påverkar hur ett event tas emot av publiken. Vi innefattar i detta 
avseende även media som en del av publiken. PR-byrån i samarbetet är den aktören som 
därmed kan påverka en stor del av företagets image, genom hur den sköter sättet att 
kommunicera eventet. Däremot, brister det i arbetssättet etiskt, socialt eller på något annat sätt 
så kan det påverka företaget som står värd för eventet. Studien om PR inom motorbranschen 
som vi presenterar i teoriavsnittet, är genomförd i ett annat land och baserad på en specifik 
bransch. Dessutom hade bilföretagen oftast en intern PR-avdelning som skötte PR-
aktiviteterna. Trots detta så påvisade studien ändå en del intressanta resultat som vi kan dra 
paralleller till. Vid frågor om de PR-ansvarigas metoder för att kommunicera events ansåg de 
flesta respondenterna att processen var korrekt genomförd och särskilt de PR-ansvariga var 
noga med att betona detta. Däremot var de intervjuade journalisterna mer kritiska till detta 
och ifrågasatte i större utsträckning metoderna för att locka dem. Bland våra egna 
respondenter, både på event och PR-sidan, var enigheten stor: det är väldigt vanligt att bjuda 
kunder och journalister på olika saker, det verkar nästan vara en grundförutsättning bland 
event- och PR-byråer för att nå ut i mediebruset. Detta får oss att undra: Hur resonerar 
eventbyrån? Hur går diskussionen mellan PR- och eventaktörerna? Det borde finnas en god 
utdelning av att bjuda för att locka media, annars tror vi inte att det skulle vara så utbrett i 
branschen. Exakt vilken den utdelningen kan vara, är diskutabelt. Det självklara tycks vara att 
media lockas på olika sätt att närvara vid ett event. Men våra respondenter är relativt eniga om 
att media inte kan lockas till att skriva om eventet, bara för att de blivit bjudna och närvarar vi 
det. En tolkning av detta kan vara att dessa bjudningar stärker och underhåller de mer 
långsiktiga medierelationerna. Återigen, som vi tidigare resonerade kring, så verkar själva 
eventet hamna i skymundan för byggandet av relationer. Är det relationsbyggandet som är 
outtalat det viktigaste när bjudningar utformas? Det är svårt att ge ett definitivt svar kring 
detta. 

5.2 Delfråga 2: Spelar media med i PR-byråernas metoder för att 
uppmärksamma events eller håller de sig till att vara neutrala i sin roll som 
nyhetsförmedlare? 
I stort tyckte både huvudgrupperna och komplementgrupperna att de flesta medierna och 
särskilt de största är neutrala. Dessa var enligt våra respondenter överlag kritiska, opartiska 
och omöjliga att köpa eller locka till att skriva om något genom att bjuda på en resa, produkt 
eller liknande förmån. Dock kunde de medge att det ibland förekom enstaka fall med några 
oseriösa journalister som förhöll sig mindre neutrala.  
 
Som studien om PR i motorbranschen påvisade, så är det snarare journalisterna som är 
cyniska till PR-byråers metoder. Det skulle vara en mycket angelägen vidare forskning att 
undersöka journalisternas syn på hur det går till i branschen. Vi tror efter en djupare inblick i 
vårt problemområde både teoretiskt och empiriskt, att det är relationen mellan media och 
event- eller PR-byråer som kan föra med sig vissa svårigheter. Svårigheter på grund av att 
dessa aktörer har så skilda intressen i flera avseenden. Vi utvecklar detta resonemang mer i 
vår analys av huvudfrågeställningen. 
 
Även om de flesta respondenterna ansåg att medierna är neutrala, är det viktigt att beakta att 
det å andra sidan alltid förekommer oseriösa medier, vilket några instämde i. Det är dessutom 
svårt för respondenterna att se på de medierna, som de haft kontakt med, annat än neutrala 
och seriösa, eftersom det är svårt i varje fall att kunna urskilja hur en neutral syn av medierna 
identifieras. Ibland, håller de med byråernas syn om saken och ibland inte samt ibland är de 
objektiva i fallet. Vi ställer oss frågan i detta fall, vad det är som identifierar en neutral syn. 
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Byråerna brukar alltid vinkla sitt pressmaterial, så frågan blir hur media ställer sig till det och 
om de kan urskilja vad som är ren information och inte. 
 
Vi frågade vidare våra respondenter ifall mediefolk hellre skriver om events som de själva får 
någon förmån av. Den här frågan skiljer sig lite i formulering från delfråga två men kan 
troligen tolkas som likadan som den, av en del respondenter. Den kan dock även tolkas som 
att mediefolk skriver om eventet men att det inte behöver innebära någon positiv publicitet. 
Här blev vi något förvånade att svaren blev annorlunda mot de tidigare i delfråga två. I 
sammanfattning så sade eventgruppen ja på den frågan medan PR-gruppen inte höll med. I 
den tredje huvudgruppen var åsikterna delade: en respondent tyckte att mediefolk hellre 
skriver om events de får någon förmån av medan den andra respondenten ansåg det inte. 
Överensstämmelsen var med andra ord inte stor i denna fråga och detta visar att mediefolk har 
olika arbetssätt som olika typer av byråer är vana vid. 
 
Vi kan dock utifrån intervjuerna konstatera att bjudningar oftast har en betydelse och att i 
dagens massiva utbud av events, kan mediefolk tendera att gå på de events som de har 
möjlighet att få något extra utav. Det är däremot tveksamt ifall det genererar en mer positiv 
publicitet eller ifall det lika mycket kan generera en negativ publicitet. Vi finner här 
paralleller till det kritiska perspektivet på PR, där Habermas (hämtat från Larsson 1997) tar 
upp strategiskt handlande som kännetecknande för PR, i den meningen att det kan leda till 
vilseledande och manipulativ information. Den andra formen, kommunikativt handlande, är 
den önskvärda enligt honom och den ställer krav på ömsesidighet och samförstånd. Habermas 
kräver likvärdig status hos dem som deltar i en kommunikativ akt. Eventfolk och PR-folk ska 
kunna interagera med media utan att någon av dem manipulerar, dominerar eller kontrollerar 
den andre. Visst, förekommer det bjudningar av olika slag som respondenterna konstaterat, 
men även om handlandet kan förefalla manipulerande från event och PR sidan, betyder det 
inte att de i själva verket kan kontrollera medias kritiska ögon. 
 
Intressant vore att studera vilka faktorer som fångar journalisters uppmärksamhet först, när de 
får ett antal inbjudningar för samma tidpunkt och blir därmed tvungna att välja ett event i 
mängden. Uppmärksammas i första hand vilket företag som står bakom eventet eller kanske 
hur inbjudan ser ut och vad som erbjuds? Inledningsvis diskuterade vi ifall byråernas sätt att 
bjuda på saker i samband med events, var en form av manipulation i syfte att få media att 
uppmärksamma dem. Efter vår studie, insåg vi att dessa former av inbjudningar inte är något 
nytt i branschen, utan i själva verket ses som standard. Media har därför, tror vi, också blivit 
vana vid denna standard av inbjudningar och lärt sig arbeta med dessa, utan att bli påverkade. 
Därmed har vi fått en förståelse för att media faktiskt kan vara kritiska och inte påverkas 
nämnvärt av inbjudningarna till ett event.  
 
Vi frågade även våra respondenter om media alltid är intresserade av deras events utan några 
knep från deras sida. Denna fråga hade återigen en anknytning till delfråga två men var en 
vidareutveckling av den. Det verkade dock vara en smått känslig fråga för respondenterna att 
svara på. Vi tror att det beror på att det kan avspegla hur attraktiv och framgångsrik deras byrå 
är i branschen. Men, vi tror också att det kan ha med ordvalet i frågan att göra, ”knep” kan 
innebära en negativ klang för respondenterna. Detta var vi medvetna om men vi valde ändå att 
ställa frågan för att vi tyckte att relevansen att ställa den övervägde den eventuella 
obekvämligheten för våra respondenter. Svaren varierade i alla fall rätt mycket, beroende på 
vilken inriktning byrån i fråga hade.  
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Den första huvudgruppen; eventsidan ansåg huvudsakligen att övrig media är intresserad av 
deras events. I den andra huvudgruppen; PR sidan, ansåg den första respondenten (PR 
fabriken) att media generellt är totalt ointresserade av events, då de tycker det bara är reklam 
och menar att det istället måste finnas antingen ett intresse eller någon dramaturgi för att 
generera uppmärksamhet. Den andra respondenten i gruppen, (Kreab) hävdar att en journalist 
får så himla mycket inbjudningar och hinner inte närvara på allt och väljer då ut de events 
som har mest nyhetsvärde. Inom den tredje huvudgruppen; event- och 
PR/kommunikationssidan anser den första respondenten (Lotsen Kommunikation) att media 
inte alltid är intresserade av eventen, eftersom de då inte vore opartiska. Den andra 
respondenten där, (PS-Communication) tycker att övrig media nästan alltid är intresserade av 
deras event. 
 
Som ett tankeväckande komplement, framhåller H&M att övrig media alltid är intresserad 
eftersom de är en så stor aktör på marknaden. Detta svar fick oss att reflektera över huruvida 
det då verkligen behövs generösa bjudningar av H&M och liknande stora och inflytelserika 
företag. Enligt de själva är journalister alltid intresserade när det händer något stort. Varför 
bekostade då H&M deras resor över Atlanten och uppehälle i New York om de ändå skulle 
anse att det var värt att åka över för att bevittna deras stora modevisning?  Var det kanske 
snarare för att upprätthålla goda medierelationer än för att ge resurssvaga journalister 
möjlighet att resa? 
 
Vi kan tolka ur respondenternas svar att det verkar som om företagen antingen försöker 
framstå som en aning stöddiga med att media minsann alltid är intresserade av dem oavsett 
påverkan eller så försöker de framstå som mer blygsamma och framhålla att de inte påverkar 
medias intresse. Om vi tittar på den tidigare illustrerade figuren om evenemang och image av 
Behrer och Larsson (1998), förekommer etik och socialt ansvar samt 
företagsrepresentanternas beteende som bidragande faktorer till huruvida en positiv image av 
eventet och företaget i slutändan skapas. Avvägningen kan då ligga mellan att upprätthålla 
goda medierelationer endast med den media som är resursstark och kan bekosta resan själv 
eller bjuda den media som är resurssvag, på exempelvis resan till ett event som arrangeras 
utomlands. Båda sätten kan anses vara rätt tror vi, beroende på hur PR- eller eventbyrån 
motiverar sitt agerande. Antingen bjuder de inga journalister eftersom det kan anses vara en 
muta och då kan inte de resurssvaga närvara. Eller så bjuder de journalisterna och motiverar 
det med att låta alla, även de resurssvaga få chansen att bevittna eventet. Beteendet i 
sammanhanget som event och PR-byråer har verkar i alla fall ha betydelse för ifall media vill 
närvara vid deras events. Vi tror även att deras beteende påverkar företaget som står värd för 
eventet och deras förmedlade image. 
Vi kan konstatera att en byrås beteende och därmed image, kan förknippas med vilka sätt de 
väljer att bjuda in media och att det är viktigt att byrån har en röd tråd mellan sitt beteende 
och sin företagsprofil. Därmed har vi även en förståelse för de byråer som kan viljas framstå 
som aningen stöddiga i sammanhanget, genom att deklarera att media minsann alltid är 
intresserade av deras events och oftast närvarar. Detta, eftersom stöddigheten kan tänkas gå i 
linje med beteendet och den företagsimage de önskar visa. Stöddigheten kan anses fördelaktig 
i vissa sammanhang och mindre fördelaktig i andra sammanhang. Vi inser att avvägningen 
mellan att bjuda in resurssvag, resursstark samt eventuellt båda i mediesammanhang, får 
konsekvenser för vilken image byrån ses inneha. Vi reflekterar dock över huruvida byråerna 
verkligen tänkt igenom vilken image och vilket beteende de önskar ha i alla lägen eller om de 
i själva verket agerar olika från event till event. 
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5.3 Huvudfrågeställning: Hur ser PR-byråer resp. eventbyråer i Sverige på 
sitt samarbete för att skapa publicitet i media och vilka kritiska faktorer 
kan de identifiera kring detta? 
I stort verkar huvudgrupperna anse att samarbetet mellan PR- och eventbranschen är en 
nödvändighet, den ena parten behöver den andra och vice versa. Tillsammans verkar PR och 
event som marknadsföringssätt dessutom få en större genomslagskraft än om respektive sätt 
arbetar ensamt. Respondenterna verkar tycka att detta samarbete i huvudsak fungerar bra, så 
länge som varje del respekterar den andres område och inte gör intrång där. 
Komplementgrupperna håller med huvudgrupperna kring detta och framför även att en 
öppenhet och ärlighet är viktig för att få samarbetet att fungera problemfritt. Det verkar vara 
viktigt att i samarbetet gå in på en plan där varje del vet sitt utrymme och sin begränsning 
samt föra en rak dialog och kommunikation med varandra. I annat fall kan samarbetet istället 
leda till en sämre marknadsföring av eventet. 
 
Med deras resonemang kan vi dra paralleller till den integrerade marknadskommunikationen, 
förkortad IMC, som behandlas i teorin. Utvecklingen inom media har inneburit att det 
uppstått en efterfrågan efter en mer kostnadseffektiv men stark marknadsstrategi, vilket 
kombinationen events och PR kan vara om den genomförs på rätt sätt. Forskaren Caywood 
(hämtat från Kim, Han, Schultz, 2004) menar att bakgrunden till att IMC nu är på frammarsch 
kommer från tre stora områden. Det aktuella området som kan relateras till vår 
uppsatsinriktning är från företags- eller kundsidan. Enligt Caywood har en ökad konkurrens 
och högre risk fått företag inom marknadskommunikation att ta fram mer aggressiva metoder 
och nya marknadsföringsstrategier för att möta konsumenterna. Det kan vara en förklaring till 
varför policyn kring bjudningar hos en del företag blivit mer frikostig och sätten att locka 
media alltmer kreativ.  
 
I och med det täta marknadsföringsklimatet, där alltfler byråer ploppar upp och ska 
konkurrera om medias uppmärksamhet, har vi en förståelse för att samarbeten bildas i syfte 
att vara så innovativa och utstickande ur mängden som möjligt. Vi ställer oss däremot frågan 
hur media upplever detta; huruvida det skapar en förvirring om vilken byrå som det är frågan 
om att de ska kommunicera med i sammanhanget. Alltså, även om vi inser att samarbetet på 
många sätt är fördelaktigt i dagens eventklimat, är det viktigt att beakta hur media upplever 
det. 
 
Vi frågade våra respondenter om de tyckte att tydligare regler borde finnas inom PR- och 
eventbranschen i sättet de hanterar media. Sammanfattningsvis kan vi i denna fråga 
konstatera, att majoriteten av respondenterna är överens om att det inte behövs tydligare 
regler. Deras åsikter om vart gränsen för bjudningar och gåvor går visade redan där att de 
snarare förlitar sig på sitt samvete och goda omdöme.  
.  
Det har dock framgått att H&M-eventet i New York belyst en viss problematik i vart 
gränserna får gå i event- och PR-branschen. Vi har noterat en skiftande syn bland 
huvudrespondenterna angående det specifika bakgrundsfallet H&M. De har antingen varit 
förvånade över att det bjöds så frikostigt och att journalisterna faktiskt lät sig bjudas, eller så 
har de tyckt att bjudningarna till H&M eventet varit helt okej eftersom liknande bjudningar 
förekommer så ofta inom andra branscher; som t.ex. bil- och resebranschen. En respondent 
(Event och Sponsringsföreningen) i den första komplementgruppen, ansåg att det är lockande 
att få åka till New York som journalist och att det finns en risk med att den inbjudne därför 
kommer att skriva om eventet mer. En annan respondent från det första komplementområdet 
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ansåg å andra sidan motsatsen. Han menade att när det handlar om att bjuda in journalister, är 
det självklart och att journalisterna ändå är kritiska samt att deras åsikt inte kan köpas. 
Respondenterna från utlandet hade tankeväckande kommentarer kring detta: Den ena 
respondenten, tyckte att Sverige och Norden är mycket förtjusta i just sådana här frågor som 
berör neutralitet och etik och menade vidare att i stället för att hänga upp sig så mycket kring 
dessa frågor, är det viktigt att vara ärlig och konstatera att det bara är ”business”. Den andra 
respondenten förde ett liknande resonemang.  
 
Vad ansåg då H&M själva om sådana och liknande sätt att locka media? Margareta van den 
Bosch kommenterade händelsen med att journalister alltid bjuds in på det sättet. Hon menade 
vidare att folk inte kan tro att någon ska bekosta en resa själv och att det är så alla jobbar i 
deras bransch. Det skulle inte ha kommit något folk om de inte bjöd in pressen på det sättet. 
Frågan vi ställer oss i samband med dessa svar är vem det egentligen är som bär ansvaret. Är 
det PR-byrån och eventbyrån som inte ska bjuda för frikostigt och erbjuda så mycket för att få 
pressfolk att komma eller ligger ansvaret på journalisterna eller chefredaktörerna huruvida de 
ska tacka nej till sådana erbjudanden?  
 
Vi kan efter diskussionen ovan konstatera att gränsdragning kring bjudningar är en av de 
viktigaste kritiska faktorerna i samarbetet mellan event och PR. Vi blev ganska förvånade 
över att majoriteten inte tyckte det var speciellt oklart var gränsen skulle gå, däremot så hade 
de väldigt olika uppfattning om vad som var rimligt och godtagbart. Våra respondenter är 
eniga i att gränsen går där lagboken tar vid, mutor och hot är olagligt och därigenom en tydlig 
och naturlig gräns för vilka metoder som får användas. Om däremot lagens ramar hålls, blir 
respondenternas uppfattning om gränsen genast mer flytande och den hamnar på olika nivåer 
beroende på vem vi frågar. 
 
Event och Sponsringsföreningen har lagt fram riktlinjer om etiska regler i affärslivet och även 
om mutor och bestickning (se intervjun med Jessica Bjurström). Riktlinjerna innebär att 
mottagaren av en inbjudan ställer fyra frågor till sig själv: 
 

a. Varför blir jag bjuden? 
b. Vad är min motprestation? 
c. Vad har jag för relation för tillfället till avsändaren (pågår det t.ex. en 

upphandling)? 
d. Vem går jag med? 

Dessa riktlinjer verkar därmed lägga ansvaret på den bjudne, dvs. medierepresentanten. Han 
eller hon ska ta ställning till ifall inbjudan är rimlig och vad som kan förväntas som 
motprestation. PR-konsulten och universitetsprofessorn Patricia J. Parsons (2005) har också 
sammanställt flera punkter för etisk PR: 
 

 Ärlighet  
 Inte skada någon part 
 Att göra gott 
 Konfidentialitet (att respektera integritet och det privata) 
 Jämlikhet, att vara rättvis med ett socialt ansvar 

 
 Hon nämner även följande punkter som rör etiska medierelationer: 

 Ärlighet och noggrannhet 
 Gott omdöme  
 Respekt 



PRevents 
En kvalitativ studie av ett nära samarbete för att få publicitet i media 

 

  48 

Parsons punkter rör sig inom samma område som Event och Sponsringsföreningens riktlinjer, 
men de är mer övergripande till sin form, och ansvarsfrågan kommer inte fram lika tydligt. 
Dessa två skilda sammanställningar har båda formulerats i syfte att hjälpa ansvariga inom PR- 
och eventbranschen att agera korrekt. Dock, när de jämförs så är de också tankeväckande 
exempel på hur viktigt det är att vara tydlig för att kunna tillämpa dem i det dagliga arbetet. 
Parsons vaga punkter tror vi inte alls tydliggör vad som är korrekt, utan lämnar fria tolkningar 
åt den PR-ansvarige för vad som exempelvis är noggrant eller respektfullt. Event och 
Sponsringsföreningens riktlinjer tror vi däremot faktiskt kan vägleda och underlätta, i alla fall 
för den inbjudne, eftersom frågorna riktar sig till honom eller henne.   
 
Vi kan dock också se möjligheten att utveckla riktlinjer för den som bjuder in till ett event; så 
att denne kan se att dess agerande stämmer med den företagsprofil den vill framvisa. Vi inser 
att även om en del respondenter tycker att ansvaret egentligen vilar på den inbjudne i sin 
ställning huruvida han/hon agerar i förhållande till en inbjudan, finns även ett ansvar inom 
etik och moral hos byrån bakom eventet.  
 
Under våra intervjuer har vi observerat synen på samarbetet mellan PR- och eventbyråer och 
kan konstatera att den kritiska faktorn inte tycks ligga i själva samarbetsformen. 
Respondenterna fastställer visserligen att svårigheter och konflikter finns, men att de generellt 
inte har något samband med metoderna för att kommunicera mot media att göra. 
 
Moriarty och Duncan (1998) har utvecklat en kommunikationsbaserad modell för 
företagsrelationer (se teoriavsnittet). Deras modell innebär i sammanfattning att allting ett 
företag gör (och även inte gör) sänder ett budskap som kan antingen förstärka eller försvaga 
relationerna. Förutom kunder, så bör även anställda, leverantörer och media tas i beaktande. 
Moriarty och Duncan (1998) identifierar tre faktorer som sammanbinder kommunikation och 
marknadsföring: budskap, intressenter och interaktivitet. Genom dessa tre faktorer bygger de 
sedan sin modell som visar hur interaktiv kommunikation på tre nivåer: företag, 
marknadsföring och marknadskommunikation – leder till relationer som driver 
varumärkesvärden. När det gäller Moriarty och Duncans modell så illustrerar den tydligt 
något vi också kan identifiera i vår studie. Relationen i vårt fall är mellan eventbyrå och PR-
byrå och intressenten som bör uppmärksammas tydligare, media. Vi tycker därför att det som 
kan förstärka relationen är tydligare och mer konkreta regler och gränser kring metoderna att 
kommunicera mot media. Det är media som är intressenten där samarbetssvårigheter har en 
större risk att uppstå, anser vi. 
 
Vi inser samtidigt att konsekvenser följer av att tydligare regler skulle införas mellan byråer 
och media i eventsammanhang Framförallt, skulle byråernas arbetssätt begränsas och det 
skulle inte vara lika lätt för dem att jobba kreativt och påverkande mot media som tidigare. 
Därmed, ser vi att en viktig avvägning uppstår inför framtiden: ska tydligare och striktare 
regler införas för eventbranschen så att byråer handlar mindre oetiskt och manipulerande 
gentemot media? Eller: ska det få fortsätta som det är idag där byråerna jobbar med friare 
tyglar och stor kreativitet för att få uppmärksamhet i media? Vi tycker att det ytterst är upp till 
de berörda aktörerna att besluta i detta. Vi kan dock ha både synpunkter och råd kring 
byråernas arbetssätt och vi kommer att sammanställa detta i vår avslutande diskussion. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt klargör vi slutsatserna som vi kan konstatera efter att ha genomfört vår analys.  

 
 Media är aktören med större makt i relationen mellan dem och byråerna. Event- eller 

PR-byrån behöver därför anstränga sig eller förhandla för att ens få tillgång till ett 
utbyte. I deras fall kan det önskvärda utfallet vara maximal uppmärksamhet i media. 
Men vi tror att även att andra utfall kan vara önskvärda från event- eller PR-byråns 
perspektiv. Att vårda sina medierelationer kan vara ett önskvärt långsiktigt utfall.   

 Det är väldigt vanligt att bjuda kunder och journalister på olika saker, det verkar 
nästan vara en grundförutsättning bland event- och PR-byråer för att nå ut i 
mediebruset. Media har därför, tror vi, också blivit vana vid denna standard av 
inbjudningar och lärt sig arbeta med dessa, utan att bli påverkade. Därmed har vi fått 
en förståelse för att media faktiskt kan vara kritiska och inte påverkas nämnvärt av 
inbjudningarna till ett event.  

 Respondenterna anger att de gärna går via sina nätverk för att få kontakt med en 
medieperson. En tolkning vi gör av det är att kontakter påverkar i högre grad hur 
relationerna sköts och underhålls än själva eventets utformning.  

 De kritiska faktorerna mellan event och PR-byråers sätt att kommunicera mot media 
tycks inte ligga i själva samarbetsformen. Visserligen kan svårigheter, missförstånd 
och konflikter förekomma, men de har generellt inte något samband med metoderna 
för att få publicitet att göra. 

 Respondenternas uppfattning om gränser för bjudningar hamnar på olika nivåer 
beroende på vem vi frågar. De förlitar sig dessutom på sitt samvete och goda omdöme 
och tycker att gränser och regler kring bjudningar och förmåner i praktiken är 
självreglerande.  

 I och med det täta marknadsföringsklimatet, där alltfler byråer bildas och ska 
konkurrera om medias uppmärksamhet, har vi en förståelse för att samarbeten bildas i 
syfte att vara så innovativa och utstickande ur mängden som möjligt. Alltså, även om 
vi inser att samarbetet på många sätt är fördelaktigt i dagens eventklimat, är det viktigt 
att beakta hur media upplever det. 

 Efter genomförandet av vår studie tror vi att det behövs mer konkreta riktlinjer så att 
aktörerna i branschen agerar konsekvent och undviker att övertrassera gränsen för 
vilken typ av bjudning som är lämplig. Det ligger i PR- eller eventbyråns eget intresse, 
eftersom de kan undvika den negativa publicitet som kan uppstå av att bjuda för 
frikostigt.   

 Eftersom våra respondenters uppfattning är att tydligare gränser inte behövs, kan det 
ta tid att få till en attitydförändring från dem. Därför kan det vara en god idé att utgå 
från dem som blir inbjudna, och ställa högre krav där istället. Journalister och annat 
mediefolk har redan ett kritiskt förhållningssätt, enligt våra respondenter. De kan 
därför vara lättare att påverka till att bli mer uppmärksamma när en bjudning är för 
frikostig och gränsar till en muta. 
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7. Avslutande diskussion 
7.1 Reflektioner 
Vi tror inte att vi har en större kunskap inom problemområdet än vad våra intervjuade 
experter har. Däremot kan vi bidra med en extern infallsvinkel, som i bästa fall kan vara till 
hjälp för våra respondenter. När vi reflekterat över våra respondenters svar har vi diskuterat 
sinsemellan vilka aspekter av samarbetet mellan event och PR-byråer som kan gås igenom 
innan för att erhålla ett bättre samarbete.  
 
Vi har kommit fram till några konkreta synpunkter och dessa redovisas här nedan i form av en 
checklista: 
 
 
 
1. Hitta byrå         2. Stäm av                       3.Kom överens     4. Sätt upp        5. Implementera.               
med liknande       värderingsplan                om specifika               ansvars-                 
image                  med andra byrån         bjudningsgränser          gränser          
 
Här nedan förklaras och motiveras checklistpunkterna mer ingående: 
1. Eftersom vad som är etiskt och rätt beteende i frågan om att attrahera media kan variera 
väldigt, är det viktigt att redan innan ett samarbete med media inleds, komma överens om ett 
beteende som stämmer med såväl eventbyrån, som PR-byrån samt kunden som de utför 
uppdraget för. I slutändan, är det viktigt att media och i det senare skedet, publiken får en så 
sammanhållen och positiv bild som möjligt av alla de inblandade aktörerna. En riktlinje kan 
vara att söka en samarbetspartner med liknande image som den egna byrån. 
2. Faktorer som etik och socialt ansvar kan kommuniceras tydligare i event och PR-byråernas 
arbetssätt, eftersom det kan vara svårt att vara självkritisk i dessa avseenden. I detta avseende, 
skulle eventbyråer respektive PR-byråer kunna utarbeta en plan som stämmer med dels 
imagen och dels den etiska korrekthet de vill upprätthålla i framtiden. Utefter den planen, 
skulle de då kunna kontrollera med den andra byrån, som de ska inleda ett samarbete med, 
huruvida planerna stämmer överens med vad de vill uppnå och behålla i framtiden. Därmed 
sätts en grund för likvärdiga värderingar redan från början. 
3. Om lagens ramar hålls för vilka gränserna är för vilka bjudningar som får förekomma i 
eventsammanhang, är de ändå ofta flytande och hamnar på olika nivåer. Därför, är det viktigt 
att alla parter i samarbetet redan från början kommer överens om mer specifika gränser av 
olika sorters bjudningar inom ramen för den övergripande lagen.  
4. Eftersom svårigheter, missförstånd och konflikter kan förekomma mellan event respektive 
PR-byråer i ett samarbete, är det viktigt att sätta upp ansvarsgränser innan så att inte den ena 
beskylls för något som gått snett som den andra hade gjort.  
5. Implementera riktlinjerna genom regelbundna avstämningar.  
 

7.2 Kritisk granskning av studien 
När vi inledningsvis började undersöka PR- och eventbranschen hade vi få förutfattade 
meningar om hur det går till för att få publicitet i media kring ett event. Vi läste om H&M-
fallet och även liknande events som kritiserats. Men vi drevs snarare av en neutral nyfikenhet 
kring branschens syn på sådana fall snarare än en vilja att få bekräftat att medias kritik var 
korrekt. Vår studie tog form med att lägga fokus på de aktörer som utformar eventet, samt de 
som hjälper till att kommunicera det utåt. Vi kände dock under hela arbetsprocessens gång att 
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den tredje aktören i sammanhanget, media fanns närvarande i periferin. Under tiden vi 
genomförde våra intervjuer reflekterade vi flera gånger över hur svårt det ändå måste vara att 
förhålla sig självkritisk som respondent. Vi tror att det är problematiskt att förhålla sig negativ 
till sina egna arbetsmetoder, och även om det finns en vilja till förbättring kan det vara svårt 
att se bristerna om dessa jobbas med dagligen. Vårt problemområde utgick ju ifrån en undran 
över ifall våra respondenters metoder var korrekta. Kanske hade vi fått andra svar om 
respondenterna fått vara anonyma.  
 
Efter att vi genomfört och sammanställt intervjuerna, reflekterade vi även om tolkningen på 
våra frågor varierade, och att det därmed kunde finnas en risk att svaren hos respondenterna 
kunde bli olika eftersom de tolkade våra frågor olika. Det finns dock alltid en liten risk när 
utgångspunkten är en intervjuguide och de empiriska studierna har formen av 
semistrukturerade intervjuer.  
 
En annan observation är att våra intervjuade byråer har rätt skilda inriktningar inom sin 
bransch. Byråerna riktade sig mot olika kundgrupper, vissa genomförde företagsevents medan 
andra fokuserade på publika events. Vi tyckte inledningsvis att det var intressant att ha den 
bredden och detta motiverade vi med att synvinklarna var fler. Det går dock även att kritisera 
detta val av respondenter. Hade vi haft en smalare inriktning på respondenterna hade deras 
svar varit mer generaliserbart inom den specifika nischen.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha undersökt vårt problemområde finner vi att det finns flera infallsvinklar som kan 
driva forskningen vidare. Det vore intressant att ta reda på hur event- och PR-byråer 
kalkylerar internt om vilka konkreta metoder som de ska ta till för att locka media till sina 
events samt hur diskussionen går i hur långt de kan gå utan att framstå som alltför inbjudande, 
och därmed oprofessionella. En sådan studie vore dock svår att genomföra eftersom det är 
problematiskt att närvara vid sådana möten.  
 
Ett annat förslag vore att genomföra en studie, där flera specifika events undersöks och de 
konkreta metoderna för att få publicitet följs genom observation för respektive event. En 
sådan studie skulle kräva en längre tidsperiod för att komma till sin rätt. Dessutom ställs det 
högre krav på företagens villighet att ge forskarna tillgång till sådan information. 
 
Vår studie utgår huvudsakligen från våra respondenters syn på hur metoderna är, för att få 
publicitet i media. Studien blir därmed ut ett PR- och eventbyråperspektiv. En naturlig 
vidareutveckling vore att innefatta medierepresentanter i våra intervjuer. I en sådan studie 
vore det ultimat att låta journalisterna vara anonyma så att de kunde vara helt ärliga i känsliga 
frågor som rör deras neutralitet och opartiskhet. 
 
Ytterligare en idé vore att fördjupa sig mer i den juridik som styr vilka metoder som får 
användas. Vår studie utgår från våra respondenters uppfattning, men det finns även lagar som 
kontrollerar dessa aspekter. Det vore angeläget att undersöka huruvida dessa är tydligt 
utformade samt ifall det finns en allmän medvetenhet om dessa i PR- och eventbranschen. 
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9. Bilagor 
Intervjuguide 

Intervju med eventbyrå 
 

Allmänt: 
1. Berätta övergripande om er verksamhet 

2. Vilka typer av events är ni inriktade på och varför har ni valt den kategorin? 

3. Varför har du fallit för event marknadsföring som strategi ur promotions - mixen, 

vad tilltalar just denna strategi er? 

4. I vilka fall skulle du säga att events är den ultimata/bästa formen av 

marknadsföringsstrategi? 

5. Vilka företag, anser ni lämpar sig bäst att marknadsföra sig via events? 

6. Hur uppmärksammas Event marknadsföring; genom vilka medier och kanaler? 

7. Vad är enligt er det effektivaste sättet, för ett event, att tränga igenom media 

bruset? 

8. Hur arbetar ni med PR? Internt, inom ert företag eller tar ni in en extern PR byrå? 

(Hur skiljer sig de två ovanstående olika sätten?) 

9. Finns det några riskfaktorer/kritiska faktorer med att marknadsföra sig via events? 

Vilka är dem i så fall?  

 

Problemområdet: 

10. Vilken part är det som egentligen väcker uppmärksamheten kring ett event; 

företaget bakom eventet eller övrig media och PR? 

11. Hur kontaktar ni och samarbetar med övrig media, journalister kring ett event, med 

andra ord hur samspelar ni med övriga media aktörer? 

12. Vilken bild har PR-företag respektive event företag av det nära samarbetet dem 

emellan? Finns det någon problematik i detta nära samarbete? 

13. Hur ser ni på H&M, som betalade journalister vid deras modevisning i NY? 

14. Är det vanligt i branschen och i så fall på vilka grunder kan det berättigas? 

15. Anser ni det rätt att separera magasin från den dagliga pressen, i sättet de 

behandlas, m a o är det giltigt/legitimt/godkänt att denna sorts 

förmåner/inbjudningar (som i H&M fallet) förekommer som standard i ”magasin 

världen” till skillnad från ”tidnings och dagspressvärlden”? 
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16. Vad anser ni är gränsen för vad/vilka medel som får tillåtas när det kommer till att 

attrahera media? 

17. Har ni varit med om något liknande fall, där ni organiserat ett event för ett företag, 

som valt att bjuda in journalister och annat mediefolk för att generera PR till 

eventet? 

18. Hur blev publiciteten i rapporteringen kring eventet i det fallet (ovan)? 

19. Skulle ni säga att PR och annat mediefolk, hellre skriver över event som de själva 

får något utav? 

20. Är övrig media alltid mottagliga/intresserade av era event, så att säga helt neutralt, 

utan några knep från er? 

21. Anser ni att media spelar med i PR-byråernas metoder eller håller sig till att vara 

neutrala i sin roll som nyhetsförmedlare? 

22. Vilka sätt använder ni specifikt för att locka uppmärksamhet/publicitet för ett 

event samt vilka sätt använder sig eventbyråer generellt sätt sig av för att nå ut 

med ett event? 

23. Anser ni till sist att tydligare regler, borde finnas inom eventindustrin, i sättet 

företag hanterar PR & media? 

 
Intervju med PR byrå 

 
Allmänt: 

1. Berätta övergripande om er verksamhet? 

2. Vilken typ av PR är ni inriktade på och varför har ni valt den kategorin? 

3. Vad är det som tilltalar er att använda PR via event marknadsföring som 

strategi ur promotions - mixen, vad tilltalar just denna strategi er? 

4. I vilka fall skulle du säga att events är den ultimata/bästa formen av 

marknadsföringsstrategi? 

5. Vilka företag, anser ni lämpar sig bäst att marknadsföra sig via events? 

6. Hur uppmärksammas event marknadsföring; genom vilka medier och kanaler? 

7. Vad är enligt er det effektivaste sättet, för ett event, att tränga igenom media 

bruset? 

8. Hur arbetar ni med eventbyråer och företag som anordnar event?  

 

Problemområde: 
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9. Vilken part det är som egentligen väcker uppmärksamheten kring ett event; 

företaget bakom eventet eller övrig media och PR? 

10. Hur kontaktar ni och samarbetar med övrig media, journalister kring ett event, 

med andra ord hur samspelar ni med övriga media aktörer? 

11. Vilken bild har ni, som PR/media företag av det nära samarbetet mellan event 

marknadsföring och PR?  

12. Är ni och övriga media alltid mottagliga/intresserade av event, så att säga helt 

neutralt, utan några knep från arrangörerna att locka er med? 

13. Hur ser ni på H&M, som betalade journalister vid deras modevisning i NY? 

14. Är det vanligt i branschen och i så fall på vilka grunder kan det berättigas? 

15. Anser ni det rätt att separera magasin från den dagliga pressen, i sättet de 

behandlas, m a o är det giltigt/legitimt/godkänt att denna sorts 

förmåner/inbjudningar (som i H&M fallet) förekommer som standard i 

”magasin världen” till skillnad från ”tidnings och dagspressvärlden”? 

16. Vad anser ni är gränsen för vad/vilka medel som får tillåtas när det kommer till 

att attrahera media? 

17. Har ni varit med om något liknande fall, där ni organiserat ett event för ett 

företag, som valt att bjuda in journalister och annat mediefolk för att generera 

PR till eventet? 

18. Hur blev publiciteten i rapporteringen kring eventet i det fallet (ovan)? 

19. Skulle ni säga att PR och annat mediefolk, hellre skriver över event som de 

själva får något utav? 

20. Anser ni att media spelar med i PR-byråernas metoder eller håller sig  till att 

vara neutrala i sin roll som nyhetsförmedlare? 

 

 
 

 


