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FÖRORD 
 

Event Marketing är ett intressant verktyg inom marknadsföringen, som kännetecknas av en 

hård konkurrens från olika eventbyråer och företag som själva producerar sina evenemang. 

Tanken med uppsatsen var från början att belysa begreppet Event Marketing, men efter noga 

övervägande kom vi fram till att det vore intressantare och mer lärorikt att se hur ett specifikt 

företag arbetar med Event Marketing som en del i kommunikationsmixen. 

 

Uppsatsen har pågått under hela höstterminen och det är många som berört vårt arbete. Därför 

vill vi tacka alla. Vi vill tacka Erik Bergström för handledning, de personer som vi har 

intervjuat; Henric Wacha på United Media Group, Marcus Öhlin på Bodén & Co och Patrick 

Sandberg på Starcom som har gett oss en inblick i hur företag arbetar med Event Marketing 

och medieval.  

 

Ett stort tack till Lars-Ola Brolinson samt Jonas Hellentin på Fjällräven som varit mycket 

tillmötesgående och gett oss den information vi behövde. 

 

Stockholm den 18 januari 2006 

 

 

    

Joakim Leijon Daniel Nehl 
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SAMMANFATTNING 
 

Information och reklam finns överallt, på TV, radio, tidningar, och nu senast stripade på 

tunnelbanevagnar, vilket gör att reklamen får det svårare att tränga igenom det allt tätare 

mediebruset. Med detta som bakgrund kan man se en trend till det ökade användandet av 

Event Marketing, vilket är en kommunikationsform som genom evenemang ska stärka 

varumärket eller skapa ett mervärde. 

 

Event Marketing utformas beroende på målen och syftet med evenemanget, vilket vanligtvis 

är att skapa ett intresse för produkten eller tjänsten och att öka försäljningen, men hur skapas 

detta genom ett evenemang? Detta tar oss in på syftet med studien, där vi vill belysa och 

klargöra vad Event Marketing är för något och hur det används i syftet att skapa relationer och 

öka försäljningen hos företag. 

 

Event Marketing är ett outforskat område, informationen, fick vi från de intervjuer som 

gjordes på två eventbyråer och en mediaförmedlare för att skapa en djupare förståelse. Dessa 

tre intervjuer ligger som grund för vår studie och intervju med Fjällräven. Uppsatsen har en 

karaktär av en kvalitativ fallstudiebaserad forskning med fokus på det hermeneutiska 

perspektivet. 

 

Vi anser att tid, plats och rum är mycket viktigt, eftersom detta skapar relationer och 

merförsäljning, vilket krävs att man noga har tänkt igenom vad som ska kommuniceras, och 

sedan ser till att man anpassar evenemanget efter målgruppens intressen och preferenser. 

Event Marketing är relationsskapande, eftersom konsumenten får möjlighet att aktivt deltaga. 

Detta skapar ett större engagemang från konsumentens sida och att målgruppen lättare 

kommer ihåg varumärket när det kommer till ett beslut om köp. En direkt kontakt mellan 

företag och konsumenter, ger en unika chans att synas och höras i det kompakta mediebruset.  

Företag kan genom Event Marketing fysiskt möta och påverka den tilltänkta målgruppen samt 

bemöta dess frågor på ett kostnadseffektivt sätt 
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ABSTRACT 
 

Information and commercials is everywhere, on TV, radio, magazines and know striped on 

subway carts, which make it harder for the commercial to penetrate the thicker media noise. 

With this as an agenda, a trend can be seen to the increasing use of Event Marketing, which is 

a communication form, who thru events will strengthen the brand or create a surplus value. 

 

Event Marketing is forged dependence on the goals and the purpose with the event, which 

usually is to create an interest for the product or service and to increase the sales, but how 

does this creates thru an event? Which takes us to the purpose of the study, where we want to 

illuminate and elucidate what Event Marketing is for some and how it’s used in purpose of 

creating relations and to increase the sales at companies. 

 

Event Marketing is an unexploded vast area there we need a lot of information, which we got 

from the interview performed at two event offices and at one media intermediary to create a 

deeper understanding. These three interviews lay as a foundation for our study of Fjällräven. 

The paper has a character of a qualitative case base research with focus on the hermeneutic 

approach. 

 

We think that time, place and room is very important, because it creates relations and surplus 

selling, which demands that one carefully has think it thru of what should communicate and 

then make sure that one adapts the event after the target audience interest and preference. 

Event Marketing is producing relations; because it’s the consumer himself who gets the 

opportunity to active participate. This is creating a larger engagement from the consumers and 

that the target audience will remember the brand when it’s time for the buying decision. A 

direct contact between companies and consumer, gives a unique chance to both be seen and 

heard in the compact media noise. Companies can thru Event Marketing physically meet and 

influence the proposed target audience and to answer the questions in a cost efficient way. 
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NYCKELORD SAMT DEFINITIONER 

 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av många begrepp och uttryck som för den breda 

allmänheten kan ha svårt att förstå. Därför vill vi ta tillfället i akt att nämna dessa nyckelord 

och definiera och förklara de begreppen och uttryck som löpande kommer att förekomma i 

texten. 

 

Event Marketing En ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget 

skapat eller sponsrat evenemang. I EM är evenemanget en 

aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum, ett möte i vilket 

en upplevelse skapas och budskap kommuniceras.1

 

EM Event Marketing 

 

Event Ett evenemang eller en händelse, det vill säga ett av företaget 

skapat tillfälle att bemöta målgruppen, vid vilket man skapar en 

upplevelse och förmedlar ett budskap, där syftet är att stärka 

varumärket. 

 

Eventbyråer Det företag som tillhandahåller expertis inom EM samt 

genomför EM aktiviteter på uppdrag av deras kunder (företag). 

Deras roll är således att utveckla och stärka företagen och dess 

varumärke genom EM aktiviteter. 

 

Kommunikation Att överföra information, vilket kan ske genom olika redskap, 

så som medier. 

 

Media Tidningar, TV, Radio, med flera. 

 

Marknadskommunikation De aktiviteter som företag använder sig av för att informera 

deras konsumenter om sin verksamhet och dess produkter. 

                                                 
1 Behrer, M, Larsson, Å, Event Marketing, s. 18 
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Medium Den kanal för exempelvis marknadskommunikation. Via dessa 

kanaler tar en mottagare del av budskapet. 

 

Kanal Det hjälpmedel eller marknadsföringsverktyg som man väljer 

att använda sig av för att nå mottagaren med sitt budskap, det 

vill säga signalen. 

 

Mediebruset Ett störelsemoment i en kommunikation, där till exempel många 

olika budskap gör det svårt för konsumenten att sortera ut den 

önskade informationen. 

 

Varumärke Ett namn, en term, en signatur, en symbol, en design eller en 

kombination av dessa som är avsedd att identifiera en vara eller 

tjänst och på så vis differentiera denna från dess konkurrenter2. 

 
3Image Hur konsumenten uppfattar företaget eller varumärket.

 

Publicitet Den kommunikation som företaget vill kommunicera ut till 

marknaden och som är begränsat till en ny produkt eller 

exempelvis en nyinvigning av en fabrik. 

 

 

                                                 
2 Kotler, Philip, Principles of Marketing, s. 469 
3 Dahlqvist, U, Kommunikationsstrateger och reklameffekter, s. 160 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

Marknadsföring är ett brett begrepp, som handlar om att skapa ett medvetande hos kunden om 

en produkt eller ett varumärke. Det finns olika sätt att marknadsföra sig, genom till exempel 

TV-reklam, annonsering och direktreklam. Det blir allt svårare att sticka ut och tränga igenom 

det allt tätare mediebruset. Informationen och reklamen finns överallt, på TV, radio, tidningar, 

och nu senast stripade på tunnelbanevagnar. Mot denna bakgrund kan vi se en ökad 

användning av Event Marketing (EM) som ett nytt verktyg för att fånga kundernas 

uppmärksamhet och engagemang. Som svar mot den ökade konkurrensen bland företagen och 

det hårdnande mediebruset är EM en effektiv metod att fånga människor i ett möte i vilket 

man kan skapa uppmärksamhet och intresse för företaget och dess produkter. 

 

Det är lätt att tro att EM är en ny märklig företeelse, så är dock inte fallet. Redan under 

förhistorisk tid möttes människor i handelsstäderna. Här var marknaden platsen för mötet där 

folk sålde sina varor. Det är ju detta EM handlar om även idag, att i ett möte förmedla sitt 

budskap och skapa en relation mellan producent och konsument. Begreppet Event Marketing 

anses dock ha slagit igenom i samband med Olympiska Spelen 1984 i Los Angeles, då OS-

arrangörerna erbjöd sponsorerna en preciserad exponering av företaget. Tidigare hade 

sponsringen många gånger varit en ren välgörenhet. Under 90-talet var EM en av de snabbast 

växande trenderna inom marknadsföring. Under 2000-talets första år ökade amerikansk EM 

tre gånger så snabbt som den traditionella annonseringen.4

 

Det spännande med EM är att det handlar om vad som händer när marknadsföringen blir en 

del av ett fysiskt möte, med andra ord ansikte mot ansikte med målgruppen. Det är en 

kommunikationsform som genom evenemang ska stärka varumärket eller skapa ett mervärde. 

Men hur ska EM definieras? Definitionen som Behrer, Larsson använder tycker vi förklarar 

EM på bästa sätt.5

 

                                                 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Event_Marketing, 2005-10-06 
5 Behrer, M, Larsson, Å, Event Marketing, s. 18 
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”EM handlar om att skapa upplevelser i tid och rum och att samordna kommunikation kring 

ett evenemang. I takt med att världen blir mer komplex har sätten att hantera relationer med 

kunder och samarbetspartner fått en ökad vikt. Nyckelbegreppen som nämns i samband med 

EM är upplevelse, interaktion och samverkan. Marknadsföringen blir då en del av ett fysiskt 

möte där ett budskap kommuniceras” 

 

Traditionellt sett har EM förekommit inom intern marknadsföring, business-to-business samt 

mot beslutsfattare, medier och andra opinionsbildare, där pressträffar, kick-offer samt 

bolagsstämmor har varit etiketten på eventen. Därför har målgruppen för 

marknadsföringsaktiviteter varit tämligen avgränsad och liten till sin omfattning. Företagen 

har på senare tid insett att EM fungerar bra i kommunikationen också med konsumenterna, 

vilket har givit denna företeelse stort uppsving. Evenemanget som medium skapar 

kommunikationsförutsättningar som andra medier inte kan uppnå, vilket kan resultera i att 

effekten av företagets kommunikationsinvestering ökar. Ett flertal omvärldsfaktorer förklarar 

framgången för EM, vilket tyder på att kraven på företagets marknadsföring har förändrats. 

Ett bra exempel på detta är att reklamen har fått det svårare att sticka ut i det allt tätare 

mediebruset, som vi tidigare nämnt. Det har också blivit viktigare för företagen att erbjuda 

sina kunder mervärde, det vill säga när skillnaderna mellan produkter och tjänster minskar 

och risken för kopiering bland konkurrenterna ökar. I ekonomiskt trängda tider ökar också 

kostnadsmedvetandet, vilket talar till fördel för evenemangsmarknadsföringen.  

 

Evenemanget kan antingen vara skapat eller sponsrat av budskapets avsändare. Det har dock 

fördelar att skapa sitt eget evenemang, vilket exempelvis kan skräddarsys efter företagets 

behov och utifrån vilken målgrupp företaget vill nå med sin kommunikation, med andra ord 

där det kan anpassas efter målgruppens storlek och geografiska belägenhet. Det är i de flesta 

fall enklare att ha kontroll över. Fördelen med att sponsra eller på annat sätt delta i ett 

befintligt evenemang är att företaget i många fall kommer billigare undan och slipper oroa sig 

lika mycket för exempelvis publiktillströmningen. Detta bidrar till att öka 

kostnadseffektiviteten i kommunikationsinvesteringen, eftersom man undviker att spilla 

resurser på mottagare utanför målgruppen. 

EM används både som kommunikationsmedel mot yngre och äldre målgrupper. Allt handlar 

om att anpassa omgivningen och eventen till målgruppens preferenser och intressen. Man kan 

kalla Ronald McDonald ett event. När han går runt på en restaurang och pratar med barnen. 

Samma sak gäller Pepsodent som har sin ”Peppe” gubbe. Peppe är en figur som besöker barn 
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och på ett roligt sätt undervisar barnen i hur man ska hålla en god munhygien.  Peppe har 

också en egen hemsida där tävlingar och andra informationsaktiviteter anordnas. Båda dessa 

är typer av Event Marketing, dock riktat mot barn. Allt handlar alltså om hur man utformar 

eventen i fråga om tid, plats och rum. Event Marketing verkar passa alla målgrupper. Vi 

menar även att EM är kostnadseffektivt om man jämför med traditionell reklam, dels om man 

ser till den faktiska kostnaden men även dess styrka att effektivt kommunicera budskapet och 

minska bruset. 

 

Det råder inga tvivel om att EM blivit ett populärt kommunikationsverktyg och detta beror till 

stor del av de förändringar i omvärlden företagen står inför. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Inom marknadsföring finns det en mängd områden man kan studera. Vi blev intresserade av 

att undersöka hur företag använder sig av Event Marketing som marknadsföringsverktyg. Vår 

uppfattning är att många företag inte ser fördelarna med att använda sig av evenemang som 

reklammedel, kanske för att de inte vågar eller för att det är svårt att mäta effekterna. När det 

gäller till exempel annonsering eller TV-reklam finns det väl utvecklade mätmetoder, 

företagen vet vad de får. Trots mätproblemen har Event Marketing vuxit de senaste åren. Fler 

företag har insett fördelarna med att differentiera sig med evenemang.  

 

Hur man utformar sin Event Marknadsföring beror på vilka mål och syften man har med 

evenemanget, det finns ingen given mall som kan appliceras på alla företag och alla tillfällen.  

Vi har förstått att syftet med Event Marketing, som med all annan reklam, är att skapa ett 

intresse för produkten eller tjänsten och att öka försäljningen, men hur skapas detta genom ett 

evenemang?  

 

När det gäller Event Marketing anser vi att det inte är lätt att se vad som skapar positiva 

associationer kring varumärket och vad som skapar merförsäljning. Dock är styrkan med 

Event Marketing möjligheten att skapa en relation med konsumenten och på så sätt skapa 

merförsäljning. Vi tror att många företag väljer bort Event Marketing för att det är svårt att 

påvisa hur relationer och försäljning skapas. Från ovanstående resonemang blir vår 

problemformulering: 
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Hur kan Event Marketing användas som ett redskap för att stärka relationerna till den tänkta 

målgruppen, samarbetspartners samt skapa merförsäljning? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa och klargöra vad Event Marketing är för något samt se 

hur det används i syfte att skapa relationer och öka försäljning. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi kommer att avgränsa till att undersöka Fjällrävens Event Marketing på den svenska 

marknaden.  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 

För att underlätta för läsaren att följa med i vår studie har vi i detta avsnitt valt att kortfattat gå 

igenom uppsatsens olika kapitel och vad dessa innefattar. 

 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för uppsatsens ämnesområde, 

vilket följs av problemdiskussion, syfte och avgränsningar 
INLEDNING 

 

 

I metodkapitlet redogör vi för de vanligaste vetenskapliga teorierna. Vi 

redogör och motiverar för läsaren hur vi har gått till väga vid 

genomförandet av denna uppsats samt hur tillförlitlig vår studie är.  

METOD 

 

Nästa del är det material som utgör den teoretiska referensramen och 

ligger till grund för vår undersökning. I kapitlet tar vi upp en 

kommunikationsmodell samt några Event Marketing relaterade teorier. 

TEORETISK 
REFERENSRAM 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjun med Jonas Hellentin från 

Fjällräven. Kapitlet ska ge en djupare förståelse i hur Fjällräven arbetar 

med Event Marketing. 

RESULTAT AV 
INTERVJU 

 

I det näst sista kapitlet knyter vi samman teori med empiri. Detta i syfte att 

behandla och lägga grunden för att kunna besvara uppsatsens 

undersökningsfråga, och på så sätt uppnå vårt syfte med studien 

ANALYS 

 

I uppsatsens avslutande kapitel dra vi egna slutsatser, där den teoretiska 

referensramen används som ett stöd av tolkningen av det empiriska 

materialet. Avslutningsvis granskar vi uppsatsen kritiskt. 

SLUTSATS 

 
Figur 1.1 – Uppsatsens disposition. Källa: Egen figur 
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2 METOD 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva olika teoretiska utgångspunkter och hur de relateras till 

uppsatsens problemområde och tillvägagångssätt. För att få en tydligare bild av dessa 

teoretiska utgångspunkter, vill vi förklara vad metod är. Metod är olika vetenskapers 

tillvägagångssätt för att erhålla ny kunskap, lösa ett problem eller en plan för att samla in, 

organisera och integrera information och data. Metod förklaras som läran om de instrument 

som kan användas för att samla in informationer.6 Vi vill föra en diskussion kring de 

vetenskapliga ansatser som vi tycker är relevanta för vår forskningsstudie, där vi kommer att 

förklara den hermeneutiska ansatsen som vi har använt i vår studie och belysa dess viktigaste 

beståndsdelar. 

 

2.1 Vetenskap och vetenskapsfilosofi 
 

Vetenskapen går ut på att söka sanningen och försöka ta reda på hur det förhåller sig till 

verkligheten. Vetenskapen är i ständig förändring, vilket innebär att man inte bara lägger nya 

fakta till det stora kunskapsbyggandet. Utveckling förutsätter också att gamla åsikter 

förkastas.7 Vetenskapens motsägelse är att om den ständigt går framåt, innebär det att vi 

aldrig kan veta något säkert. Om gårdagens sanningar är dagens osanningar, kan dagens 

sanningar lika väl vara osanningar i morgon. De vetenskapliga sanningarna är med andra ord 

provisoriska.8

 

Vetenskapsfilosofi är absolut ingen vetenskap utan det är ett tänkande över de förutsättningar 

som den vetenskapliga aktiviteten och kunskapen grundar sig på. Med andra ord är forskaren 

inte upptagen av att skaffa sig kunskaper om världen utan av att reflektera över de 

tillvägagångssätt som forskningen använder sig av för att nå fram till sådana kunskaper om 

världen och vilka förutsättningar kunskaperna bygger på.9

Vetenskapsfilosofi är en så kallad metavetenskap eftersom de studerar vetenskapliga 

aktiviteter och kunskaper utifrån. Metavetenskapen tränger igenom de vetenskapliga 

                                                 
6 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, s. 13 
7 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 10 
8 Ibid s. 11 
9 Gilje, N & Grimen, H, Samhällsvetenskapliga förutsättningar, s. 21 
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teorierna, begrepp och förklaringar för att klargöra och analysera de förutsättningar som de 

bygger på. Om man studerar de vetenskapliga aktiviteterna eller kunskaperna utifrån kommer 

man nästan alltid att upptäcka att de bygger på filosofiska och andra förutsättningar som inte 

forskarna själva är fullt medvetna om, därför att de ligger för nära den aktiviteten.10 

Aktiviteterna kan ses på två olika sätt. Den utomstående personen kommer inte att se 

aktiviteten på samma sätt som den proffesionella utövaren, eftersom det är endast han som 

kan förstå den metod och strategi som krävs för det fulländade utövandet av hans aktivitet. 

Den proffesionella utövaren kan vara så engagerad i något att han inte är förmögen att se sig 

själv från mer än en sida. Då har han inte heller förmågan att se de förutsättningar som 

aktiviteten bygger på, vad det är som vi okritiskt tar för givet och vilka samband som vår 

aktivitet har med andra aktiviteter. Med andra ord har vi kommit för nära aktiviteten.11

Hermeneutiken handlar om förståelse och mening. Vi säger om en rad fenomen att de är 

meningsfulla, det vill säga att de uttrycker en mening eller är betydelsefulla. Begreppet 

”mening” används alltså om mänskliga aktiviteter och resultaten av mänskliga aktiviteter. 

Karakteristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås.  

 

2.2 Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin 
 

Hermeneutiken är tolkningens och förståelsens teori, vilket innebär tolkningslära och är där 

kunskapen erhålls genom att tolka betydelsens orsaker till vissa fenomen. Man ska undersöka 

den bakomliggande orsaken till företeelsen, det vill säga forskaren ställer helheten i relation 

till delarna, det blir ett mer subjektivt tolkningssätt. Hermeneutiken ska ses som en process 

som innefattar fyra huvudmoment, tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring.12

 

Tolkningen är den främsta kunskapsformen, med andra ord är det den gärning som vi 

presenterar som vår förståelse. Förståelsen inträffar när vi uppfattar vad vi ser detta föremål 

som, med andra ord momentet av insikt eller på ett mer djupgående sätt förstår. 

Förförståelsen är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar, det vill säga 

vi tolkar aldrig någonting förutsättningslöst. Förförståelsen är nödvändig för att förståelse 

överhuvudtaget ska vara möjlig. Vi möter aldrig världen som ”tabula rasa”, det vill säga ”det 

oskrivna bladet”, utan vi har alltid med oss förförståelse i bagaget. Förförståelse är viktigt 

                                                 
10 Gilje, N & Grimen, H, Samhällsvetenskapliga förutsättningar, s. 13 
11 Ibid. s. 14 
12 Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder, s. 74  
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eftersom det ger oss idéer om vad vi ska se efter. Förklaringen ligger väldigt nära förståelsen, 

eftersom man måste kunna förstå det som vi vill förklara. 

 

 Tolkning 

 

Helhet

Del

Figur 2.2 – Den hermeneutiska cirkeln. Källa: Gustavsson, Bengt (2004) 

Stöds av

 

 Förståelse Förklaring 

 

 
Förförståelse 

 

 Figur 2.1 – Samspelet mellan momenten. Källa: Gustavsson, Bengt (2004) 
 

Samtidigt som man utför sin undersökning, utvecklar man hela tiden sin förförståelse. Det är 

viktigt att känna till att momenten inte följer någon speciell ordning, utan man pendlar hela 

tiden fram och tillbaka. Hermeneutiken arbetar för att genom förförståelsen kunna forma en 

förklaring som är mer lättbegriplig än vad någon annan studie inom samma område har varit. 

Tolkning och förståelse är den process där man försöker skapa fördjupad eller vidgad 

förståelse, det vill säga man utgår från en förförståelse. Förförståelsen kan vara missförstådd 

men ändå ger den en första tolkning som behöver bearbetas. Materialet måste gås igenom i sin 

helhet, där man upptäcker ord som har en annan betydelse än den vi är vana vid. Man pendlar 

mellan helhet och del, med andra ord helheten belyser delarna. Detta kallas för den 

hermeneutiska cirkeln, vilket pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och 

det sammanhang som vi ska tolka det i. 
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2.2.1 Reflektioner kring hermeneutiken 
 

Det hermeneutiska synsättet ligger till grund för vår studie, valet beror på att vi har en viss 

förförståelse om begreppet Event Marketing. För att skapa en förståelse inom området måste 

vi tolka informationen vi samlar in, tolkningen skapar en ny förståelse, där förståelsen ska 

ligga till grund för vår förklaring, eftersom vi inte kan förklara något som vi inte förstår. Även 

om vår förförståelse till viss del var begränsad, ville vi få en djupare förståelse, därför delade 

vi in synsättet i två delar. 

 

Syftet med den första delen var att få djupare insikt i ämnet i sig. Detta lyckades vi med 

genom att vi gjorde tre intervjuer med företag som arbetar med EM, United Media Group, 

Bodén & Co samt Starcom. Intervjuerna tolkade vi och den information vi fick blev grunden 

för vår bakgrund. Den andra delens syfte är att få en inblick i hur Fjällräven arbetar och ser på 

Event Marketing, detta gör vi med hjälp av ett antal intervjuer. Resultat som kommer fram 

kommer ett redovisas i ett eget kapitel men även hjälpa oss att lösa vårt problem samt ligga 

till grund för vår slutsats. 

 

2.3 Fallstudiebaserad forskning 
 

Fallstudiebaserad forskning är forskning hämtad ur det verkliga livet, den kan vara både 

kvantitativ och kvalitativ men är övervägande kvalitativ. Detta beror på de oklarheter och den 

komplexitet som man tar sig an, eftersom fallstudier inte kan uttryckas i ekvationer.13 

Däremot kan kvantitativa element ingå, om forskaren så vill. 

Fallstudiebaserad forskning är en så kallad induktiv ansats, vilket betyder att man använder 

sig av verkligheten för att komma fram till en passande teori. Forskningen ger stor frihet i 

valet av datainsamlings- och analystekniker med begränsad regelstyrning. Fallstudier tillåter 

alltså en komplexitet jämfört med kvantitativ forskning, som kräver en operationalisering och 

klart definierade variabler.  
 

 

 

 

                                                 
13 Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder, s. 117 
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2.3.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är två skilda sätt att utföra en undersökning. Vilken 

metod som lämpar sig bäst beror på undersökningens karaktär och syfte. Kvantitativa metoder 

innebär att, enligt bestämda regler, sätta siffror på objekt eller händelser för att på så sätt 

gradera dess värde.14 Den har sin styrka i att den kan samla in en stor mängd data för att 

kunna göra statistiska generaliseringar. Eftersom det går att göra generaliseringar så är detta 

styrkan med metoden. Svagheten är att det inte finns något sätt att garantera att insamlad data 

är relevant för frågeställningen. Kvalitativa metoder visar totalsituationen, den kan göra saker 

som inte statistiskt baserad forskning förmår.15 Kvalitativa undersökningar ger med sin 

flexibla planering och nära förhållande till informationskällan bra möjligheter till att göra 

relevanta tolkningar. Dess stora styrka är att kunna anpassa sättet att skaffa information, om 

det exempelvis under undersökningens gång inte skulle kunna skaffa fram den relevanta 

informationen.  

 

2.3.2 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabiliteten är graden av tillförlitlighet eller mätprecision i en undersökning, det vill säga 

om man gör om en undersökning ska forskaren uppnå samma resultat för att kunna bedöma 

reliabiliteten som hög. Med andra ord handlar reliabilitet om i vilken utsträckning en 

mätprocedur genererar samma resultat vid upprepade mätningar.16 Vi som författare ska ställa 

oss frågan om vi har lyckats reducera mätfelen till ett minimum och i vilken grad som 

mätresultaten är stabila och precisa. Vid skrivandets tidpunkt av denna uppsats, anser vi att 

reliabiliteten i vår uppsats är hög. Validitet är det som är centralt när det gäller 

fallstudiebaserad forskning. Validitet handlar om i vilken utsträckning man mäter det som är 

avsett att mätas, med andra ord handlar det om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt 

mäter det teoretiska begrepp det är avsett att mäta,17 det vill säga validitet handlar om hur 

giltigt mätresultatet är. En undersökning med en hög grad av validitet präglas alltså av att det 

som har mätts är det som har varit avsikten att mätas.  

 

                                                 
14 Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder, s. 47 
15 Ibid. s. 117 
16 Ibid. s. 55 
17 Ibid. s. 62 
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2.3.3 Reflektioner kring fallstudiebaserad forskning 
 

I valet av det problemområde som vi valde, Event Marketing, har visat att det finns lite 

akademisk litteratur i ämnet. För att få bäst inblick i ämnet samt se hur ett företag arbetar med 

EM valde vi att göra en fallstudie. Detta är en så kallad induktiv ansats, vilket betyder att vi 

använder oss av verkligheten för att hitta eller skapa teorier, vilket är ett bra angreppssätt. 

Nackdelen med angreppssättet är svårigheten att dra några generella slutsatser eftersom dessa 

enbart gäller det företag vi undersöker.  

 

I vårt fall Fjällräven använder vi oss av den kvalitativa metoden eftersom vi vill se den totala 

situationen. Självklart vill vi även öka vår förståelse om Event Marketing. Den kvalitativa 

metoden är den mest lämpliga vid användning av information som på ett meningsfullt sätt inte 

kan mätas. Vi väljer dock att enbart kartlägga Fjällräven, på grund av att vi kan gå in mer på 

djupet. Företaget vi undersöker har också använt sig av Event Marketing under en längre tid 

och har lyckats, samtidigt som man skapat en bra försäljning. Vi tycker det är intressant att se 

vilka typer av tillvägagångssätt de använt sig av. Som vid alla studier är validiteten väldigt 

viktig, det vill säga att man mäter det man avser att mäta. I denna studie har vi gjort 

undersökningen på Fjällräven, den insamlade datan gäller då enbart för detta företag.  

 

Under ett utredningsarbete måste man vara väl medveten om att olika värderingar kommer att 

ha olika påverkan, och man skapar sig också en förståelse för vilka värderingar som bäst 

passar in i ett specifikt sammanhang. Därför är det svårt att dra generella slutsatser i en 

fallstudie, men för Fjällräven anser vi att undersökningen har god validitet. Vi har gjort 

förundersökningar som ligger till grund för vår intervju och har väl genomtänkta frågor som 

skall täcka in de områden vi vill veta mer om. 

 

2.4 Intervjuer 
 

För att genomföra en kvalitativ metod måste vi använda oss av intervjuer för att samla in de 

fakta vi behöver, eftersom vi jobbar utifrån ett induktivt synsätt. När man talar om intervjuer 

så finns det tre typer av intervjuer, avbildande-, samtalande- samt dialogsintervjuer.18 Den 

avbildande intervjun innebär att man försöker samla data av objektivt slag, med andra ord att 

                                                 
18 Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder, s. 237 
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19återge och försöka förklara den objektiva verkligheten.  Syftet här är att skapa en kanal för 

att överföra objektiv kunskap från den person som blir intervjuad till intervjuaren. Den 

samtalande intervjun används när man försöker samla in subjektiva data, det vill säga den 

sanna bilden av subjektiva verkligheter.20 Syftet är att komma åt andra människors personliga 

känslor eller åsikter. Den dialoga intervjun används när man försöker förstå meningar och 

betydelser i andra människors språkvärld, som inte ska ses som objektiva utan som 

objektifierade.21 Syftet är att skapa ett forum för fortsatt samskapande av den sociala 

verkligheten i en riktning av intresse för kunskaparen, med andra ord man för ett 

”växlingsspel” som ger en ärlig diskussion. 

 

2.4.1 Reflektioner kring intervjuer 
 

Våra intervjuer har karaktären av avbildade intervjuer och samtalande intervjuer för att samla 

in de data vi vill åt, anledningen till detta är att Event Marketing är ett outforskat område. Vi 

behövde mycket information som vi kunde tolka och analysera. Innan vi började med våra 

intervjuer på Fjällräven gjorde vi även intervjuer med två eventbyråer och en 

mediaförmedlare, som nämndes ovan, för att få en djupare förståelse. Dessa tre intervjuer låg 

sedan som grund till bakgrunden samt utformandet av vår intervju med Fjällräven. 

 

Genomförandet av intervjuerna består av öppna samtal, och för att undvika att väsentlig 

information går förlorad kommer vi att använda oss av en bandspelare. Våra intervjuer 

kommer också att vara personliga, det vill säga öga mot öga med respondenten. Fördelarna 

med denna teknik är att den gör det möjligt för oss att tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk samt 

andra signaler som respondenten kan visa. En annan viktig fördel med personliga intervjuer är 

att vi kan ställa följdfrågor under intervjuns gång för att kunna vidareutveckla eller förtydliga 

vissa resonemang.22

 

Risken för felkällor finns alltid då intervjuer genomförs. Det finns två typer av felkällor, 

respondentfel och intervjuarfel. Respondentfel uppstår då respondenten inte kan eller vill ge 

uppriktiga svar, vilket också kan handla om felaktiga svar på grund av att frågorna är 

känsliga. Vi är väl medvetna om risken för respondentfel och vi kommer att minimera denna 
                                                 
19 Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder, s. 238 
20 Ibid. s. 238 
21 Ibid. s. 240 
22 Christensen, Lars, Marknadsundersökning, s. 138 
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risk genom att intervjua de personer som har spetskompetens inom detta område. Vi anser 

också att våra frågor är formulerade på ett sådant sätt att respondenten ska kunna ge korrekta 

och uppriktiga svar. Intervjuarfel är fel som uppstår mellan intervjuaren och respondenten. 

Intervjuaren kan ju påverka respondenten genom att till exempel ställa ledande frågor.23 Vi 

kommer därför att ställa ”öppna frågor” för att minimera risken för att påverka respondenten. 

Därmed tror vi att risken för intervjuarfel är begränsad. 

 

2.6 Företagsfakta Fjällräven 
 

Fjällräven grundades 1960 av Åke Nordin, verksamheten satsar på försäljning och utveckling 

av olika friluftsprodukter. Fjällräven är ett av Sveriges mest kända varumärken och blev 1986 

Kunglig Hovleverantör, på grund av sin höga kvalitet och sina innovationer.24

Fenix Outdoor AB Publ. 

Brands Detaljhandel Övrigt 

Konkurrenterna är många och stora, där några av dem är The North Face, Haglöfs och 

Columbia samt några till. För att behålla sina marknadsandelar och bli ett av nordens ledande 

företag inom friluftsliv, blev Fjällrävens strategi företagsförvärv inom samma bransch. 2001 

förvärvades Tierra Products AB, butikskedjan Naturkompaniet, Skandinavisk Høyfjellsutstyr 

A/S i Norge, Primus AB (2002) samt Hanwag AS (2004).25 Dessa strategiska inköp skapade 

en ny struktur som gjorde det möjligt att dela in affärsområdena i tre olika områden, Brands, 

Detaljhandel samt Övrigt. Under året 2002 ändras namnet till Fenix Outdoor AB, där 

koncernen är internationellt verksam med inriktning på produkter för natur och friluftsliv. 

Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, och målsättningen är att bli Nordens 

                                                 
23 Christensen, Lars, Marknadsundersökning. s. 138 
24 http://www.fenixoutdoor.se/ 
25 Ibid. 

Skandinavisk
Høyfjellsutstyr 

Primus Hanwag Naturkompaniet Factory Outlet 
butiker 

Fastighet Tierra Fjällräven 

Figur 2.3 – Fenix Outdoor Organisationsschema. Källa: www.fenixoutdoor.se/ 
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26ledande koncern med fokus på design, försäljning av friluftskläder och fritidsartiklar.  Den 

största marknaden finner man i Sverige och Tyskland, men deras produkter går även att finna 

i Danmark, Finland, Norge och Beneluxländerna och man har importörer i Italien, Ungern och 

Ryssland samt licenstagare i Japan och Sydkorea.  

 
Fjällräven ingår i affärsområdet Brands, det vill säga man utvecklar, tillverkar, marknadsför 

och säljer utrustning för friluftsliv och fritid. Fjällräven i sig är uppdelad i sju koncept, Polar, 

Off Limits, Trekking, Travel, All Weather, Xtnd och Forest.  

 

2.7 Fakta om Fjällrävens event 
 

Fjällräven arbetar mycket aktivt med att skydda och utveckla sitt varumärke, vilket genomförs 

med två stora event, där målet är att få ut folk i friluftslivet. Med tanke på deras anor till 

norrland så är det ingen nyhet att Fjällräven jobbar aktivt med miljöfrågor. De stödjer 

Världsnaturfonden och har ett eget projekt, där syftet är att bevara den utrotningshotade 

Fjällräven.27

 

2.7.1 Fjällräven POLAR 
 

Nordkalotten i den arktiska regionen binder samman Norge, Sverige och 

Finland med en inre befintlig gräns. Det är i detta karga landskap som 

tävlingen Fjällräven POLAR äger rum. Varje år sedan 1996 har 12 lag från olika länder 

samlats i Signaldalen vid den norska kusten. Det är där starten går för tävlingen, ett lopp som 

sträcker sig över 300 kilometer, över Skanderna, genom den svenska tundran till slutmålet 

ishotellet i Jukkasjärvi, där även prisceremonin äger rum. Idén, om en hundslädstävling, kom 

av Åke Nordin när han såg Iditarod, vilket är hundslädsförarnas svar på bergsklättrarnas 

Mount Everest, och denna tävling är den enda i sitt slag på svensk mark.28 Innan tävlingen tar 

sin början måste alla lagen tränas, för att göra ”hundslädsproffs” av nybörjare. För i den 

extrema kyla som man kommer att få utstå måste man ha någon ”hum” om vad som krävs för 

att överleva. Det är även där varje lag träffar sin hundslädsguide, som är ett måste eftersom 

man inte kan bli ett proffs bara så där. Fjällräven POLAR är en fysisk och krävande tävling, 

                                                 
26 http://www.fenixoutdoor.se/ 
27 Ibid. 
28 http://www.fjallraven.se/polar/ 
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där enbart de som deltar vet hur det är att utstå extrem arktiskt kyla, känna hungern medan 

man springer längs med en släde i meterdjup snö, att finna styrka efter bara några få timmars 

sömn eller gå ur en varm sovsäck när det är 35 minusgrader utanför samt att se en 

oförglömligt vacker och orörd natur. 

 

POLAR är en gratis slädhundstävling för ”Svenssonmänniskorna”, med andra ord de som inte 

är proffesionella äventyrare. Fjällräven sponsrar med all utrustning, eftersom det är här som 

företaget optimalt kan testa sina nya produkter och introducera nya idéer och framhäva att 

med rätt klädsel och rätt kunskap om produkterna kan vem som helst klara av att överleva, 

även i de tuffaste av miljöer.29 Fjällrävens enda krav är att efter tävlingens slut ska alla 

deltagarna utvärdera produkterna och tala om vad de tycker. Men vem som helst kan inte vara 

med, det börjar med att man anmäler sig på Fjällrävens hemsida via ett tävlingsformulär. 

Sedan sker ett urval, där Fjällräven bestämmer vem som får vara med. Lagen ska bestå av två 

spann som består av fem hundar (Alaskan Husky) i varje spann samt en tjej och en kille, som 

inte känner varandra, och som ska representera sina länder. 

 

2.7.2 Fjällräven CLASSIC 
 

Ungefär 150 kilometer norr om polcirkeln samlades hundratals 

fjällvandringssugna för att vara med om Fjällräven Classic på den kända 

Kungsleden, Sveriges enda fjällvandringslopp.30 Valet av just Kungsledens elva mil långa 

sträcka kändes naturligt för Fjällräven, eftersom sträckan är naturlig då den ska ”underlätta” 

folks väg in i fjällvärden. CLASSIC tävlingen samarbetar med Svenska Turistföreningen 

(STF) som inger trovärdighet, och som ska ge en hälsosam bild av fjällvärden som en plats 

där alla kan vistas samt där naturen är både storslagen och lättåtkomlig. Tävlingen består av 

vandring i elva mil. Starten går från den lilla samebyn Nikkaluokta med en vandringsled mot 

Kebnekaisemassivet som kopplas samman med Kungsleden som leder till slutmålet i Abisko 

vid stranden av Torneträsk.31 CLASSIC går ut på att man ska vara självförsörjande. Den enda 

regel som finns är att boende i stugor inte är tillåtet.32  

Vandringen som aktivitet handlar om fysisk utmaning, det vill säga tävlingen är inget för 

”soffliggaren”, men den ska också omfatta den vackra omgivningen. Fjällräven vill visa att 
                                                 
29 http://www.fjallraven.se/polar/ 
30 http://www2.fjallraven.com/classic/ 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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vandringen är ett kulturarv, som visas genom CLASSIC. Till fots tar sig vem som helst fram 

praktiskt taget överallt och med en ryggsäck får man även med sig allt som behövs för att 

överleva utomhus på naturens egna villkor. Med Fjällräven CLASSIC vill man framhäva en 

av grundstenarna i företaget och det är att Fjällräven är ett, och ska ses som ett friluftsföretag. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

För att skapa förståelse för vårt problemområde ämnar vi i detta kapitel resonera kring 

relevanta teorier. Utifrån ett teoretiskt perspektiv skapas ett fackspråk som kan användas för 

att åskådliggöra verkliga fenomen. Vi har valt att använda oss av följande modeller: 

• Kommunikationsmodell  

• Kategorisering av Event Marketing 

• Köpbeslutsmodell 

• Image 

Dessa teorier ligger till grund för vår undersökning, vilket utgör den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 
 

Någon riktigt bra definition på kommunikation finns inte, men kommunikation är en del av de 

mänskliga aktiviteter som vi känner till.33 Kommunikation är överföring av information, där 

överföringen kan ske på många olika sätt, genom böcker, skrifter, massmedia eller genom ett 

samtal mellan två personer där även kroppsspråket är en del av kommunikationen.34  

 

För att kunna tala om kommunikation måste den enklaste av kommunikationsmodeller, som 

syns nedan, ha en sändare, ett meddelande, en överföringsmöjlighet och en mottagare. I 

vanliga fall har både sändaren och mottagaren en kunskap, attityd, erfarenhet och en 

uppfattning om vad som är viktigt, med andra ord en referensram.35 Sändaren måste tänka ut 

ett meddelande som ska överföras samt ha ett passande medium och en passande 

kommunikationskanal. För att det ska bli en lyckad kommunikation ska även mottagaren 

                                                 
33 Fiske, John, Kommunikationsteorier, s. 11 
34 Andersen, Erling, S, Projektarbete, s. 34 

Möjlighet att 
fysiskt överföra 
ett meddelande 

Sändaren vill 
överföra ett 
meddelande 

 

Mottagare 
tolkar det 
mottagna 
budskapet 

Figur 3.1 – Enkel kommunikationsmodell. Källa: Egen figur. 
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förstå meddelandet, det vill säga meddelandet ska vara anpassat till mottagarens referensram. 

Efter den korta presentationen av denna enkla modell ska vi nu belysa Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell. Deras modell är en grundläggande kommunikationsmodell som har 

utvecklats av efterföljare under många år. Deras enkla linjära process, som är den 

ursprungliga kommunikationsmodellen, förklaras lättast med denna modell. 

 

Shannon & Weaver tar upp tre olika typer av problemnivåer, tekniska-, semantiska- och 

effektivitetsproblem36. Den tekniska nivån är den som enklast förstås eftersom den förklarar 

hur kommunikationssymbolerna överförs, det kan till exempel vara dålig bild eller ljudbrus. 

De semantiska problemen har att göra med hur precist det överförda meddelandet 

överenstämmer med meddelandets innebörd. Effektivitetsproblemen har att göra med hur väl 

meddelandet uppnår den önskade effekten. 

 

Shannon & Weaver menar att meningen med att studera kommunikation på samtliga nivåer är 

att förstå hur vi kan förbättra processens noggrannhet och effektivitet. 

 

K 
A 
N 
A 
L 

Mottagen 
signal Informations-

källa 
Destination Sändare MottagareSignal 

Bruskälla

Figur 3.2 – Shannon & Weavers kommunikationsmodell. Källa: Fiske, John (2001) 

 
Genom att utgå från modellen ska källan ses som beslutsfattaren, det vill säga personen som 

beslutar vilket meddelande som ska sändas. Meddelandet som sänds omvandlas av sändaren 

till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren. Alla delar i modellen kan komma att 

användas fler än en gång. Det begrepp som inte nämnts i modellen är brus. Brus är allt som 

läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts av källan, med 

andra ord omfattar brus alla mottagna signaler som inte sänts av källan. Bruset begränsar 

mängden önskad information som kan sändas vid en given situation och vid en given 

                                                                                                                                                         
35 Andersen, Erling, S, Projektarbete, s. 35 
36 Fiske, John, Kommunikationsteorier, s. 18 
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tidpunkt, med andra ord förvanskar bruset sändarens avsikter och det oavsett om det orsakas 

av kanalen eller avsändaren.37

 

3.1.1 Information, kanal 
 

Information är måttet på signalens förutsägbarhet, det vill säga det antal alternativ som står 

öppna för sändaren, vilket inte har något med innehållet att göra.38 Signalen är meddelandets 

fysiska form, det vill säga ljudvågor i luften, beröringar och liknande. Vad människor säger är 

helt ovidkommande, däremot är frågan emellertid hur användbar en teori, med denna typ av 

tekniska grund, kan vara vid en vidare studie av kommunikationen. Relationen mellan 

informationsmängden och antalet tillgängliga alternativ är ett viktigt förhållande som i stort 

sätt liknar de insikter i språkets natur som kommer från lingvister och semiotiker.39 Här är 

uppfattningar om förutsägbarhet och val det viktiga för förståelsen av kommunikation. 

 

Ett annat begrepp som bör redas ut är dessa begrepp är kanal. Det fysiska medel med vilket 

signalen överförs brukar kallas för kanal, en kanal till exempel ljus och ljud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Fiske, John, Kommunikationsteorier, s. 20 
38 Ibid. s. 20 
39 Ibid. s. 22 
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3.2 Kategorisering av Event Marketing 
 

Definitionerna av EM är många och det finns ingen ensam enhetlig definition. Branschen som 

sådan verkar lida av inflation i begreppet ”Event Marketing”. Det är många som anser sig 

använda EM som verktyg och många som rubricerar sig själva som eventbyråer.  

Begreppsförvirringen och de många definitionerna beror till stor del på att det engelska ordet 

event kan översättas både till evenemang och händelse, vilket får olika innebörd på svenska. 

Mattias Behrer och Åsa Larsson gör enligt oss en mycket bra kategorisering av vad som 

vanligen rubriceras som EM. Vi kommer att visa varför vissa aktiviteter är EM och vissa inte. 

BYGGA VARUMÄRKE/IMAGE

3-dimensionell 
annonsering 

Relationsskapande 
Event Marketing 

HÄNDELSE EVENEMANG 

Action 
Marketing 

Trafikskapande 
Event Marketing 

STIMULERA FÖRSÄLJNING

Figur 3.3 – Kategoriseringsmodell för Event Marketing. Källa: Behrer, M, Larsson, Å (1998) 

 
Som framgår av modellen skiljs det på huruvida event har översatts med händelse eller 

evenemang. Ur målgruppens perspektiv är inte en händelse samma sak som evenemang. En 

händelse är något som inträffar utan att man planerat det, medan ett evenemang är något som 

man medvetet beslutar sig för att delta i. Konsekvensen blir att de företagen avser att 

kommunicera med, har olika förståelse och engagemang, vilket medför helt olika 

förutsättningar för kommunikationens genomslagskraft. Behrer och Larsson skiljer också på 

om ”eventet” är avsett för att direkt stimulera försäljning eller om det är avsett för att verka 

imagebyggande för avsändaren dvs. företaget eller varumärket.40 För att få en större 

helhetsbild kommer vi börja med att beskriva de åtgärder som stimulerar försäljning och 

avslutar med åtgärderna som bygger varumärke/image. 

                                                 
40 Behrer, M, Larsson, Å, Event Marketing, s. 106 
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3.2.1 Trafikskapande Event Marketing 
 

Trafikskapande event kännetecknas av att aktivitetens huvudsyfte är att fungera som 

”lockbete” för att skapa trafik, som i sig ska generera indirekt merförsäljning till exempel i 

anordnande butik eller köpcenter.41 Det handlar alltså inte primärt om att marknadsföra någon 

specifik produkt. Produkten som i detta fall marknadsförs, är själva evenemanget, 

köpcentrumet eller butiken. Många köpcentrum använder denna metod för att locka kunder 

med andra mervärden än rena priserbjudanden.42 Kunderna uppmanas att komma till en plats, 

för att där ta del av den upplevelse som evenemanget avser skapa. Trafikskapande EM är 

inbjudande och syftar till att samla målgruppen i tid och rum. Evenemanget ska möjliggöra ett 

möte mellan deltagare och företag. Både den part som tillhandahåller platsen till exempel 

köpcentret och företaget som skapar själva evenemanget för att marknadsföra sin produkt. Till 

exempel när Opel visar upp sin nya modell i ett köpcentrum. Köpcentrets syfte kanske primärt 

är att öka kundtillströmningen, medan det anordnade företagets syfte kan vara att bygga 

relationer till köpcentrumets kunder. De olika kategorierna går oftast att kombinera på detta 

sätt. 

 

3.2.2 Action Marketing 
 

Action Marketing (AM) är direkt säljfrämjande åtgärder. I teorin föregås varje köp av en 

utvärdering av den aktuella varan. Den första är där konsumenten uppfattar att varan 

överhuvudtaget existerar. AM är en beskrivning för kommunikationsaktiviteter som syftar till 

att stimulera mottagaren till att avsluta sin köpprocess och genomföra köpet. De traditionella 

medlen för detta är Sales Promotion, till exempel kuponger, extrapriser eller annat 

säljfrämjande butiksmaterial. När formerna för Sales Promotion blev fler ville man hitta ett 

nytt begrepp som omfattade fler aktiveter än de vanliga Sales Promotion (SP) medlen. 

Begreppet AM blev då ett samlingsnamn som syftade till att stimulera till ett direkt köp.43 

Precis som med Sales Promotion, måste AM ske i anslutning till där varorna säljs. Tanken 

med en sådan händelse är dock inte som vid evenemang att aktiviteten ska samla målgruppen 

i tid och rum. Action Marketing handlar istället om att påverka den förbipasserande 

                                                 
41 Behrer, M, Larsson, Å, Event Marketing, s. 111 
42 Ibid. s. 111 
43 Ibid. s. 107 
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målgruppen att köpa den vara som aktiviteten avser uppmärksamma. Action Marketing är 

därför en uppsökande aktivitet eftersom det är av företaget en planerad händelse som möter 

konsumenten i dess vardag. Event Marketing är dock inbjudande till sin karaktär eftersom det 

är en av företagets planerade händelse där konsumenten beger sig till evenemanget för 

evenemangets skull. Sammanfattningsvis kan sägas att AM är en händelse skapad för att 

åstadkomma ökad försäljning av specifika produkter. När företaget skapar ett evenemang som 

integreras med marknadsföringen och som kännetecknas av ett möte mellan företag och 

konsumenter, en upplevelse och ett tydligt budskap, då handlar det om Event Marketing. Det 

är dock rent praktiskt svårt att dra en gräns mellan vad som är Action Marketing och Event 

Marketing. 

 

3.2.3 Relationsskapande Event Marketing 
 

När evenemanget i EM används för att stärka företagets eller varumärkets image kallar vi det 

relationsskapande EM.44 Evenemangen kan se olika ut, men de har ett gemensamt syfte, att 

stärka företagets relation till målgruppen. En relation definierar Behrer och Larsson som ”en 

etablerad kontakt mellan två parter som leder till ömsesidigt engagemang”. Relationen är 

naturligtvis beroende av hur målgruppen uppfattar avsändarens image, men det handlar också 

om att knyta mer direkta band. Evenemanget utformas här till en plattform för 

relationsmarknadsföring. Evenemangen i denna kategori är mer emotionella, och involverar 

deltagarna mer påtagligt än trafikskapande EM. I relationsskapande EM utformas 

evenemanget för att aktivt engagera deltagarna och inbjuda till interaktion. Deltagarna 

kommer till evenemanget för dess eget innehåll, ofta skilt från företagets ordinarie sätt att 

möta målgruppen. Vad som skiljer denna kategori från de övriga i modellen är att aktiviteten 

både kan vara uppsökande och inbjudande. Fortfarande handlar dock evenemanget alltid om 

att samla målgruppen i tid och rum. Inom till exempel business-to-business är merparten av 

evenemangen inbjudande, vilket inte är så konstigt eftersom dessa evenemang har mindre och 

mer väldefinierade målgrupper.45 Motsvarande gäller för evenemang anordnade i Public 

Relations-, (PR) eller publicitetssyfte. På konsumentmarknader är dock förhållandet ofta det 

omvända, eftersom målgrupperna vanligen är större och mindre väldefinierade. Detta har lett 

till att sponsring av befintliga evenemang fortfarande är den vanligaste utgångspunkten för 

relationsskapande EM på konsumentmarknader. Den traditionella sponsringen är uppsökande 
                                                 
44 Behrer, M, Larsson, Å, Event Marketing, s. 112 
45 Ibid. s. 113 
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i sin karaktär eftersom kundens huvudsyfte med att deltaga i ett evenemang vanligen inte har 

att göra med företagets närvaro. Relationsskapande EM kan även verka internt. Det kan 

handla om att man vill stärka företagskulturen eller förankra visioner bland de anställda. 

Bolagsstämmor och konferenser är andra exempel där man kan utnyttja relationsskapande 

EM. Pedagogiken i den interna marknadsföringen förstärks genom en genomtänkt upplevelse 

som förtydligar budskapet. 

 

3.2.4 Tredimensionell annonsering 
 

Gemensamt för dessa aktiviteter är dess tredimensionella form som budskapsbärare. Dessa 

händelser och budskap kommuniceras där många människor rör sig. Tredimensionell 

annonsering är, alltså likt Action Marketing, uppsökande till sin karaktär. Trots dess olikhet 

mot traditionell annonsering och känslan av närvaro från avsändaren handlar det om händelser 

och inte evenemang.46 Syftet är inte att samla målgruppen i tid och rum. Det finns ingen 

fysisk representation från avsändaren. Därmed är det heller inte fråga om Event Marketing.  

 

3.3 AIDA-modellen 
 

Huvudsyftet med reklam är på sikt att 

påverka eller förändra människors beteende. 

AIDA-modellen beskriver beteendet som 

något som sker i en logisk följd, exempelvis 

hur människor handlar eller beter sig.47 

Genom att visualisera sig modellen som en 

tratt, får man en bra inblick i hur människors 

beteende fungerar vid beslutsprocessen. En 

marknadsförare måste känna till hur 

människans beteende fungerar, därför är 

tratten ett bra verktyg att arbeta efter för att 

kunna sälja in produkter till konsumenterna. 

INTEREST 
DESIRE 

ACTION 

ATTENTION 

Figur 3.4 – Tratten. Källa: Egen figur 

 

                                                 
46 Behrer, M, Larsson, Å, Event Marketing, s. 111 
47 Dahlqvist, U, Kommunikationsstrategier och reklameffekter, s.12 
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För att kunna sälja in en viss produkt till en konsument måste reklamen vända sig till rätt 

målgrupp, kön och så vidare. Här har reklammännen två vägar att följa, den ena vägen, som är 

den lätta, är att sälja in en produkt som konsumenterna vill ha, någon ”övertalning” behövs 

inte för att ta steget till att inneha produkten. Den andra vägen är svårare – att få de 

ointresserade konsumenterna att köpa produkten. 

 
Tratten är uppbyggd som AIDA i fyra stadier, medvetande-, intresse-, önske- samt 

handlingsstadiet. I det första stadiet är man ut efter att få så mycket information som möjligt, 

med andra ord skapar man ett brett medvetande om produkten. Det andra stadiet är intresse, 

vilket ska skapa ett köpintresse av produkten. Önskestadiet, som är det tredje, här har man 

skaffat så pass mycket information att man åtrår produkten tills man bara måste ha den, vilket 

leder in oss på det sista stadiet, handlandet, det vill säga man införskaffar sig produkten. 

AIDA bygger på att människor både söker information och beter sig på ett rationellt sätt.48

 

Ett beteende kan delas in i tre delar: kunskap, attityd (känsla) och handling. Studien av dessa 

beror på vilken inbördes ordning de tre delarna har. Man kan säga att utgångspunkten är att 

man antingen agerar rationellt, undermedvetet, inlärt eller socialt.49 Vid ett rationellt beteende 

söker människan efter information eftersom man alltid vill beslutsoptimera, därför agerar man 

som köpare rationellt. Här är kunskapen grunden, med andra ord, personer söker fakta och 

därefter väljer mellan de märken som finns. Människor använder oftast detta beteende när 

man ska köpa dyrare varor, som till exempel bilar. Det undermedvetna beteendet styrs av 

känslomässiga faktorer, vilket medför att attityder och känslor utgör grunden för ett 

handlande. Ett inlärt beteende inriktar sig på repetition, ett typexempel är det om Pavlovs 

hundar, där han genom repetition lyckades få sina hundar att reagera på vissa signaler. 

Grunden till detta beteende är en kunskaps- och attitydförändring. Det sista beteendet är det 

sociala, där människan handlar på ett visst sätt på grund av den sociala miljön. Handlingen är 

grunden för beteendet som ger en känslomässig upplevelse, följt av kunskap. 

Alla människor passar in på någon av dessa beteendemönster, men hur någon agerar beror 

alldeles på situationen och omständigheterna vid det givna tillfället.  

 

 

 

                                                 
48 Dahlqvist, U, Kommunikationsstrategier och reklameffekter, s.13 
49 Ibid. s.14 
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3.4 Image 
 

Många företagsprodukter är till sin funktion och design lika, men konsumenten uppfattar 

produkterna olika på grund av att företagen har etablerat olika så kallade ”brand image”. Ett 

företags ”brand image” ska kommunicera ett klart budskap om dess fördelar och 

positionering. 

 

Ett företag kan inte implementera en image hos konsumenten över en natt, detta tar oftast lång 

tid och kräver mycket marknadsföring. Många företag använder sig av symboler eller logos 

för att skapa en snabb igenkänning hos konsumenten. Konsumenterna associerar sig själva, 

eller vill förknippas, med den ”känsla” som till exempel Mercedes stjärna eller ”The Marlboro 

Man” förmedlar. Image är en av de viktigaste grundstenarna i företagens differentiering, just 

för att dagens utbud av produkter liknar varandra i funktion och design.50 Företag kan också 

skapa image genom reklam, till exempel Pripps Blå. Pripps vill med denna reklam förmedla 

en känsla av gemenskap och glädje. 

 

Image är alltså hur företaget eller varumärket uppfattas av konsumenterna. 

  

                                                 
50 Kotler, Philip, Principles of Marketing, s. 442 
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4 RESULTAT AV INTERVJU 
 

För att kunna forma en bra slutsats, kommer vi i detta kapitel förklara resultatet av intervjun 

med Jonas Hellentin, som är PR & Event Manager på Fjällräven AB, vilket kommer att ligga 

till grund för att öka förståelsen. 

Fjällräven är ett friluftsföretag, därför är det viktigt att en känsla av friluftsliv genomsyrar hela 

företaget, där eventen är det viktigaste verktyget för att genomföra detta. Eventen fungerar 

inte bara som en marknadsföringskanal utan även som en testmarknad för att se hur kläderna 

verkligen fungerar i fjällnaturen. Syftet med Fjällrävens Event Marketing är vad Jonas 

beskriver som Fjällrävens tre ben, stärka image, kommunicera koncepten samt stärka 

Fjällräven internt. 

 

4.1 POLAR 
 

POLAR är en gratis tävling som vem som helst får söka till, men det är endast 24 deltagare 

som får medverka och dessa blir utvalda av Fjällräven. Lagen består av en kvinna och en man 

som inte har någon relation till varandra, men som representerar samma land. Deltagarna 

tränas, för att få en insikt om hur allvarlig kyla är om man inte kan handskas med den. Varje 

lag blir tilldelade en guide, som är expert på slädhundar. Tävlingen i sig är en fysisk och 

krävande tävling, där deltagarna får känna på den extrema arktiska kylan. Utrustningen som 

används får man av Fjällräven, vilken ska användas under själva eventet. Under eventet passar 

Fjällräven på att testa sina nya produkter. Jonas framhäver att kravet som de ställer på 

deltagarna är att de måste utvärdera produkterna och säga sin mening. 

 

4.2 CLASSIC 
 

I CLASSIC eventet får deltagarna inga produkter av Fjällräven, deltagarna får stå för sin egen 

utrustning, de får dock rabatterat pris hos återförsäljaren ”Naturkompaniet” på relevanta 

produkter. Syftet med CLASSIC, menar Jonas, är att arrangera en fjällvandring. 

 

 ”Vi vill få denna tävling klassad som en svensk klassiker” 
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I och med detta event kan Naturkompaniet använda eventet för att skapa ett säljande koncept, 

som pågår parallellt, för att sälja mer fjällvandringssaker. Naturkompaniet lockar kunder 

under eventets gång genom att anordna kurskvällar som handlar om fjällvandring och 

friluftsliv. Återförsäljarna involveras mycket, de får till exempel ett antal fria platser som de 

kan ”lotta ut” i butikerna via tävlingar. CLASSIC inriktar sig mot deras bredaste koncept, 

Trekking. Jonas påpekade att de i år tog upp Naturkompaniet som stod vid starten av 

CLASSIC och sålde friluftsrelaterade produkter till deltagarna. 

 

4.3 Stärka Image 
 

Jonas menar att när det handlar om att stärka image, måste man fokusera på tiden före och 

efter eventet. Själva eventet är egentligen bara en del av marknadsföringsprocessen. Det 

handlar mycket om att ”knyta upp och stärka partners till eventet”. Som friluftsbolag har de 

en kanal ut mot sin målgrupp. Det gäller enligt Jonas att hitta nya kanaler, här nämner han 

klockföretaget Tissot som ett exempel. Företaget har ”knutits upp” till eventet POLAR, där 

samarbete genererar en helt ny kanal för Fjällräven. Via samarbetet når Fjällräven ut till 

Tissot alla återförsäljare och i sin tur dess konsumenter. Detta vinner också Tissot på eftersom 

deras nya klocka ska sammankopplas med friluftsliv, de når friluftspubliken genom eventet. 

Tissot tar hjälp av eventet när de ska annonsera klockorna, eftersom de vill ha en koppling till 

friluftslivet, de får till exempel använda bilder från POLAR. De är även officiell 

tidtagningspartner och delar ut klockor till det vinnande laget. Tissot anordnar också två 

tävlingar, dels en säljtävling mot återförsäljarna, där vinnaren får deltaga i POLARS VIP 

program, och den andra tävlingen är en konsumenttävling i deras butiker, där broschyrer om 

eventet finns utställt. 

Jonas menar att Fjällräven genomför eventet och sedan väljer ett antal partners som de vill 

samarbeta med. Partnerna väljs utifrån om målgruppen överensstämmer med Fjällrävens och 

att de når målgrupper som de annars inte skulle ha nått ut till. Fjällräven har till exempel 

ingen nytta av att använda sig av ett friluftsbolag eftersom de marknadsförs via samma kanal. 

För Fjällräven handlar det alltså om att nå nya kundgrupper och för partners handlar det om 

exponering och viljan att sammankopplas med friluftsliv. Att stärka imagen handlar också 

mycket om att kommunicera sitt budskap via media. Här försöker Fjällräven ”knyta upp” 

media som kan ”bära publicitet”, det gör man dels genom att bjuda upp journalister som får 

till uppgift att skriva om eventet, och dels produktionsbolag som får till uppgift att filma hela 
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eventet, där sedan Fjällräven släpper rättigheterna till filmen till dessa produktionsbolag som 

får sälja den vidare till olika TV-kanaler. Produktionsbolagen fungerar alltså som 

mediepartner, där till exempel stora delar av filmen visades i den tyska TV kanalen RTL. 

 

”Via publicitet i media stärks varumärket samtidigt som vi förtydligar vår profil som 

funktionsdrivet friluftsföretag för den breda användargruppen” 

 

 Eventen ska också fungera som en testmarknad för Fjällräven, där deltagarna får en 

beskrivning av vad kläderna klarar av, vilket i sin tur bygger image. Detta utnyttjas också i 

annan marknadsföring där Fjällräven påpekar att kläderna testats i det verkliga livet. 

 

”Fjällrävens produkter ska hålla för proffsen men användas av vanliga utemänniskor. Därför 

är fjällrävens produktutveckling via eventen unik i branschen” 

 

När det gäller klädlinjen Fjällräven POLAR så hämtas alla annonsbilder och bilder till 

katalogen från eventet. Jonas menar att man helt enkelt ramar in kläderna med hjälp av 

eventet. Det är ändå känslan av friluftsliv man vill fånga. Tanken med bilderna från eventen är 

att kunderna inte behöver läsa produktkatalogerna, utan bilderna ska förmedla de tekniska 

plagg som kan stå emot en arktisk kyla. 

 

4.4 Kommunicera koncepten 
 

Eventen ska enligt Jonas tydliggöra Fjällrävens koncept, vilka är: 

− Trekking, kläder för motionslöpning, längdskidåkning och långfärdsskridskoåkning. 

− Off Limit, alla kläder för aktiviteter i snö. 

− Polar, kläder som ska klara extrem kyla och vind. 

− Travel, äventyrsutrustning. 

− All Weather, kläder för all sorts väder. 

− Forest, kläder för jakt och skogsaktiviteter. 

− Xtnd, sådana kläder som är till för avkoppling då aktiviteterna är över. 
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I dagsläget gör Fjällräven enbart två event per år, Fjällräven POLAR och Fjällräven 

CLASSIC. POLAR har en direkt anknytning till konceptet Polar, och har en stark anknytning 

till att stärka företagets image.  

 

”Eftersom deltagandet i fjällräven POLAR begränsas till totalt 24 personer kan vi inte göra 

samma upplägg på merförsäljning i butik som med CLASSIC. Där handlar det mer om att 

skapa image” 

 

CLASSIC eventet ska synkroniseras med konceptet Trekking och har en stark anknytning till 

att skapa merförsäljning hos återförsäljarna. Även här stärks image men tonvikten ligger på 

merförsäljning. Jonas anser att med eventet vill Fjällräven kommunicera att ”det är det här vi 

menar med konceptet Trekking”, med andra ord ska koncepten kommuniceras utifrån dess 

användningsområden.  

 

”Som deltagare i Fjällräven CLASSIC erbjuds rabatt i Naturkompaniets butiker på ett 

specialsortiment av fjällvandringsutrustning som passar för ändamålet. Vi styr dom alltså mot 

rätt utrustning. Detta backas sedan upp av marknadsföring i butikerna samt på nätet för de 

konsumenter som inte deltar i evenemanget” 

 

4.5 Stärka relationer 
 

Eventen handlar mycket om att involvera återförsäljarna, menar Jonas. Under POLAR har de 

till exempel bjudit upp ett antal journalister och återförsäljare från Tysklands största 

friluftskedja, Globetrotter, vilka gör ett magasin som de delar ut till sina kunder. Magasinet 

lämnar sedan ett litet utrymme där eventen beskrivs och förklaras, vilket då ger mycket bra 

markandsföring för Fjällräven, enligt Jonas, men även ett mervärde för Globetrotter som 

stärker sin friluftsimage. Jonas menar också att det är oerhört viktigt att ha en bra relation med 

återförsäljarna, när det gäller annonsutrymme och möjligheten att göra sales promotions 

kampanjer i butikerna. Globetrotter samlar även in ansökningar till POLAR och ser till att 

deras kunder anmäler sig och vet allt om detta event. Fjällräven knyter alltså via sina events 

återförsäljarna närmare sig och skapar en bättre relation till dem, vilket gör att Fjällräven 

urskiljer sig från andra märken. Nyligen hade Fjällräven en sales promotionkampanj, i en av 

Globetrotters butiker, där man då visade Fjällrävens historia. Återförsäljarna får göra sådana 
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kampanjer utan Fjällrävens godkännande, eftersom detta skapar bättre kontakter till 

Fjällräven. 
 

”Via återförsäljaraktiviteter, till exempel utlottning av platser, knyter vi banden närmare med 

våra trognaste och aktivaste återförsäljare. I slutändan riktar sig eventet självklart till 

slutkund där vi vill stärka vår image som ett friluftsmärke för den riktiga användaren. Vi vill 

knyta ett band med användaren som ser sig själv som en genuin friluftsmänniska oavsett 

erfarenhetsnivå” 

 

Fjällräven är det enda företag som genomför sådana extrema event, liknande klädkonkurrenter 

använder sig mestadels av sponsring. Till exempel The North Face använder sig uteslutande 

av sponsring och annonsering, vilket stärker deras image. Jonas anser att Fjällräven ligger 

närmare sina kunder och återförsäljare på grund av sina egna skapade event. Han menar att en 

stor fördel med Event Marketing är möjligheterna att skapa relationer, både nya och 

existerande. Jonas påpekade däremot att man kan använda sig av Event Marketing utan att 

skapa bra relation, eftersom allt beror på hur man utnyttjar situationen. Eventet CLASSIC kan 

alla anmäla sig till, men återförsäljarna blir erbjudna att deltaga till ett rabatterat pris, vilket 

knyter en närmare relation till Fjällräven, menar Jonas. Jonas påpekade också att de flesta 

anställda på Fjällräven är involverade i projektet, ”det stärker helt enkelt gemenskapen och 

känslan för företaget”. Inför POLAR anordnas till exempel en vinterutbildning i samband med 

en kick-off för hela Fjällräven. 

 

4.6 Varför Event Marketing istället för Sponsring 
 

Fjällräven har valt en medveten strategi att inte använda sig av sponsring utan att koncentrera 

sig enbart på egna event, berättar Jonas. Han motiverar detta med att om Fjällräven sponsrar 

har de ingen kontroll över hur och vad som kommuniceras. Han berättade också att de valt att 

inte satsa på sponsring för att de vill att kunderna själva ska uppleva naturen och vildmarken, 

vilket bidrar till att de behöver bra grejer. ”Sponsrar vi en äventyrare handlar det om att 

äventyraren gillar våra grejer, vilket då gör att kunderna gillar produkterna. Även om alla 

konkurrenter gör så, betyder inte det att Fjällräven gör så. Eventen ska kopplas till 

slutanvändaren, vi vill inte sponsra världens bästa hundslädförare, eftersom det inte skulle ge 

oss något tillbaka. Här påpekar Jonas att Fjällräven är restriktiv när det gäller all typ av 
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produktplacering, ”anledningen till detta är att Fjällräven är så pass kända på den svenska 

marknaden som varumärke, vilket gör att produktplacering bara skulle bekräfta bilden av att 

de verkligen finns”. Jonas anser att produktplacering i TV inte heller är något alternativ i 

dagsläget, ”eftersom produktionsbolagen oftast inte kan garantera exponering i rutan”. 

 

En av de stora puckarna för Fjällräven är att de vill höra hemma i fjällvärlden, då handlar det 

om att vara närvarande. Eventen handlar om ett långsiktigt arbete att knyta relationer med 

berörda parter där uppe. När man sysslar med sponsring, så läggs bara en summa pengar och 

man struntar i hur eventen arrangeras. Jonas berättar att för dem är det viktigt att den lokala 

näringen medverkar, så att Fjällräven verkligen har en förankring i fjällvärlden. Jonas själv 

samarbetar med Kirunas turistgymnasium, där han föreläser och ger utbildningar i 

fjällvandring och andra liknande aktiviteter. Denna aktivitet är en del i själva eventet, 

eftersom det hjälper till att skapa ett mycket bra kontaktnät och minimerar kostnaderna för 

eventet.  

 

4.7 Egenproducerade evenemang 
 

Fjällräven arbetar ”inhouse”, vilket betyder att de inte anlitar någon eventbyrå, Fjällräven har 

utvecklat en egen public relations och event avdelning, där Jonas är manager. Anledningen till 

att Fjällräven använder sig av ”inhouse” är att de vill ha full kontroll över vad som 

kommuniceras och att de själva vill bestämma vilka andra företag som ska få möjligheten att 

samarbeta med Fjällräven. En del av processen är att skapa en intern gemenskap, genom att 

sköta detta inom företaget involveras hela personalen på ett bra sätt, vilket kommer att göra 

att Fjällräven blir ett bättre och roligare företag att jobba i, anser Jonas 

 

Jonas säger att fördelen med en eventbyrå är att de har ”större muskler” att nå en bredare 

publik, vilket inte intresserar Fjällräven. Nackdelen är att de också tar hela eventkostnaden 

och då gör allt för att skära ned på kostnaderna, vilket kan påverka kvaliteten på eventet. Det 

är inte Fjällrävens behov att synas överallt, de vill behålla den ”tråkiga” men genuina 

norrlandskänslan som genomsyrar hela företaget. De vill inte framstå som ett ”coolt eller 

hippt” företag, de vill vända sig till medelålderspersonen som tycker om att vandra, åka skidor 

eller liknande. Fjällräven vänder sig inte till dem som vill åka störtlopp ner för en hisklig 

brant, eftersom det är inte det Fjällräven står för. De ska jobba mycket med relationer och ha 

39 



Joakim Leijon & Daniel Nehl  Event Marketing  
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Hösten 2005 

en nära relation med kunder och partners. Skulle man anlita en byrå skulle denna närhet 

försvinna anser Jonas.  Han påpekar också att de i dagsläget enbart har två event att sköta. I 

framtiden kan det vara aktuellt att lägga ut delar på en byrå. Jonas menar också att Fjällräven 

har genomfört och planerat dessa event inom företaget ända sedan starten 1997. De personliga 

kontakter och relationer de har byggt upp, gör att kostnaderna för eventet blir oerhört mycket 

mindre än om man bara skulle köra ”stockholmsstilen”, vilket är att åka upp och köpa alla 

tjänster, vilket inte funkar uppe i Norrland. Eventbyråer har tendensen att vilja ”flasha” till 

det. När Jonas ringer upp till journalisterna talar han på Fjällrävens ”sätt”, det vill säga på ett 

jordnära sätt. Det är inte Jonas som ringer utan det är Fjällräven som ringer och ingen annan, 

det är detta som skapar den genuitet som de vill förknippas med, att ”lufsa runt på fjället” och 

det ska också genomsyra hela företaget. 

 

4.8 Fjällrävens Event Marketing i framtiden 

 

Fjällräven har för lite sales promotion som kopplas till själva eventet. Inom en snar framtid 

kommer Naturkompaniet att skapa en speciell ”Event hörna” för Fjällräven, som kommer att 

kopplas till eventen POLAR och CLASSIC. Innan och under tävlingen POLAR kommer en 

docka klädd i Fjällräven Polarkläder finnas vid ett fjällvandringsträkors, på sidan kommer det 

att finnas broschyrer och information kring produkterna som kopplas till eventet. Samma sak 

kommer att ske under sommaren, men då kommer dockan vara klädd i kläder från konceptet 

Trekking, eftersom det är det konceptet som är kopplat till CLASSIC. På sikt ska detta event 

växa organiskt, eftersom man betalar en anmälningsavgift och då kommer 

marknadsföringsbudgeten öka mer, vilket gör att Fjällräven kan lägga mer pengar på att 

utveckla CLASSIC. 

 

Fjällräven vill utveckla det produktionsbolaget som filmar under eventet, eftersom de vill 

skapa en instruktionsfilm om hur man använder produkterna på rätt sätt, det vill säga med rätt 

kunskap kan vem som helst överleva i hårda väderförhållanden. Instruktionsfilmen kommer i 

sin tur integreras med dokumentärfilmen om POLAR. Filmen kommer att användas och 

skickas till återförsäljarna, så när man till exempel köper ett tält får man med en DVD som en 

typ av ”give away”. Återförsäljarna kommer att kunna beställa filmen gratis, men enbart ett 

visst antal kan komma att kunna beställas. Jonas berättar att på längre sikt är det optimala att 

till exempel få med denna DVD-skiva när man köper något av Fjällrävens produkter, och 
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ytterligare framåt i tiden vill man få DVD-skivan i ett fickformat som kan följa med alla 

Fjällrävens plagg, där DVD fyller samma syfte som nu. 

Ett nytt planerat projekt som Fjällräven jobbar på med sin kommunikationspartner, Telemar, 

är att via satellitlänk kunna visa POLAR live i butiker eller skyltfönster. Det vill säga att 

under vissa förutbestämda tider kommer Fjällrävens personal på plats, koppla upp sig och ge 

en snabb genomgång av läget och så vidare, samtidigt som Dvd filmen om POLAR kommer 

att visas i butiker hela tiden, även efter stängningsdags. 
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5 ANALYS 
 
Eventet kommunicerar vad varumärket står för. I Fjällrävens fall handlar det om att 

kommunicera funktionella kläder som andas friluftsliv. Detta budskap står inte skrivet 

någonstans utan skapas genom evenemangets utformning och genomförande. Fjällrävens 

event är placerade i extrema miljöer där funktionella friluftskläder kommer till sin rätt. När 

man skapar sitt evenemang är det mycket viktigt att tid, plats och rum överensstämmer med 

den känsla man vill att varumärket ska sammankopplas med.  De som deltar i eventen 

exponeras direkt av detta, men detta är oftast bara en liten del av målgruppen. Den länk man 

har för att kommunicera budskapet till en bredare publik är journalister. Det gäller att göra 

evenemanget intressant för dem så de vill skriva om det. På så vis förs budskapet även vidare 

till icke deltagande konsumenter. 

Event Marketing kan inte bara användas som imagestärkande gentemot kunderna. I 

Fjällrävens fall involveras stora delar av personalen i genomförandet samt viktiga 

återförsäljare.  

 

5.1 Analys utifrån Shannon & Weaver 
 

Ett event kommunicerar vad ett varumärke står för. För att se hur Fjällräven kommunicerar 

använder vi oss av Shannon & Weavers kommunikationsmodell.  

Informationskälla Sändare Mottagen 
signal 

Mottagare Signal K 
A 
N 
A 
L 

Destination − Fjällräven − Deltagare 
− ÅF 
− Journalister 

− PR avdelning 
− Konsumenter 

Bruskälla 
− Journalister 
− ÅF 

− evenemangen 

Figur 5.1 – Fjällrävens kommunikationsmodell. Källa: Fiske, John (2001) 
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Det börjar med att Fjällrävens ledning bestämmer hur deras kommunikation ska se ut, vad 

som ska kommuniceras och vilka medel ska man använda. Fjällräven valde för många år 

sedan att använda sig av Event Marketing. Sedan de började med denna 

marknadsföringsmetod har detta varit huvudverktyget. I dagens Fjällräven har man en PR-

avdelning där Jonas Hellentin sitter som Event Manager. Det är han som bestämmer hur 

evenemangen ska utformas och är ansvarig för vilka partners som ska kopplas in för 

samarbete. Man kan säga att Jonas fungerar som en sändare. Kanalen som i detta fall används 

för att åskådliggöra budskapet är själva evenemangen. Det är dock inte alltid som sändarens 

budskap överensstämmer med vad mottagaren uppfattar. Bruset i Fjällrävens kommunikation 

kan vara journalister. Det är många i målgruppen som läser om evenemanget i lokalpress och 

liknande. Det kanske inte alltid är så att varumärket Fjällräven framhävs i dessa artiklar eller 

att någonting negativt skrivs. Evenemanget i sig självt kan också vara en bruskälla, då främst 

för deltagarna, om eventet misslyckas på något vis. Mottagarna för budskapet är deltagarna, 

men även journalister och återförsäljare, alla dessa tre är involverade på olika sätt och de 

fyller olika syften. Journalisternas syfte är att de ska ge publicitet åt varumärket Fjällräven. 

Återförsäljarnas syfte är att skapa goda förutsättningar i butik för att sälja Fjällrävens 

produkter. Men destinationen är självklart konsumenten som ska köpa en produkt. 

 

5.2 Analys utifrån kategoriseringsmodell för Event Marketing 
 

Vi kan utifrån denna modell se att Fjällräven bygger sitt varumärke/image via 

relationsskapande Event Marketing samt skapar merförsäljning via aktiviteter kopplade till 

evenemanget. Relationen skapas under själva evenemanget mellan deltagarna och varumärket. 

Detta är någonting som skapar en känsla för konsumenten. Detta tas sedan steget längre och 

man utnyttjar jorunalister för att sprida vidare budskapet till fler människor. 

Relationsskapandet fortsätter alltså efter evenemanget via publicitet.  

Fördelen med Event Marketing vid imagebyggande är möjligheten att använda själva 

evenemanget som plattform för flera integrerade marknadsföringsaktiviteter. Själva 

evenemanget är imageskapande, självklart är målet att genom en stark image skapa 

merförsäljning på lång sikt. Men möjligheten att också skapa direkt merförsäljning via 

evenemanget är goda. Företaget kan utnyttja sampling, rabatterbjudanden, och andra 

informationskampanjer om produkten. Fördelen att använda dessa kampanjer i samband med 

evenemangen är att konsumenterna är mer mottaglig för information när de själva deltar.  Det 
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är dock inte eventet i sig som säljer utan sales promotion aktiviteter kopplade till 

evenemanget.  

 

Fjällräven fokuserar mycket på tiden innan och efter evenemanget. Här skapas aktivteter som 

anordnas hos återförsäljare, dessa aktiviteter består av broschyrer, anmälningsblanketter och 

god exponering av kläderna i butik. Detta gör att även konsumenterna som inte deltar i 

evenemanget, det vill säga de som befinner sig i butiken, upplever evenemanget indirekt.  

 

5.3 Analys utifrån AIDA-modellen 
 

All marknadsföring har som syfte att få konsumenten att agera på ett visst sätt, i detta fall att 

köpa en viss produkt. Event Marketing har en stark förmåga att fånga uppmärksamhet och om 

det genomförs väl, då skapa ett intresse för märket. Själva evenemanget har en förmåga att 

skapa uppmärksamhet och intresse. Det är under evenemanget företaget bygger relationer 

med målgruppen. Det kan ske antingen via företagets anställda som levererar information och 

dylikt om produkten eller helt enkelt via evenemanget som skapar positiva associationer till 

varumärket. Men intresse kan också skapas för de konsumenter som inte deltar i 

evenemanget, utan läser om det i tidningen, via publicitet eller ser kampanjer i butik kopplade 

till eventet. Men enbart ett evenemang, är enligt oss, inte tillräckligt för att skapa ett 

köpbeslut. För att komma ända ner till ”action” i tratten krävs en samordning av aktiviteter. 

Figur 5.2 – Kategoriseringsmodell för Fjällrävens Event Marketing. Källa: Egen Figur, baserad på Behrer, M, Larsson, Å (1998) 

Action Marketing 
 

− Försäljningsstimulerande 
åtgärder i butik kopplade till 
evenemangen 

− Mobila försäljningsställen 
under evenemangen  

Relationsskapande 
Event Marketing 

 
− POLAR 
− CLASSIC 

BYGGA VARUMÄRKE/IMAGE

EVENEMANG HÄNDELSE 

STIMULERA FÖRSÄLJNING

3-dimensionell 
annonsering 

Trafikskapande 
Event Marketing 
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Evenemanget i sig skapar relationer och uppmärksamhet. För att sedan konsumenten ska vilja 

ha produkten krävs information om själva produkten. Denna information fås i Sales 

Promotion aktiviteter. Dessa kan självklart kopplas och genomföras samtidigt som 

evenemanget men även fristående i butik. För att få ut maximalt av sina evenemang bör man 

alltså integrera evenemanget med försäljningsstimulerande åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 – Modifierade tratten. Källa: Egen figur 

INTEREST 
DESIRE 

ACTION 

ATTENTION Relationsskapande 

Relationsskapande 

Köpbeslut 

Åtgärd Effekt 

Evenemang 

Evenemang 
Sales Promotion 

Sales Promotion 

45 



Joakim Leijon & Daniel Nehl  Event Marketing  
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Hösten 2005 

6 SLUTSATS 
 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer vi att dra egna slutsatser av det resultat vi fick fram 

av intervjun med Jonas Hellentin. Slutsatsen blir dock i form av en hypotes eftersom det är 

svårt att dra generella slutsatser efter enbart en fallstudie. Den teoretiska referensramen 

används som ett redskap vid analysen för att underlätta och stödja tolkningen av det empiriska 

materialet. Våra egna värderingar och åsikter kommer att genomsyra slutdiskussionen. 

Avslutningsvis gör vi en kritisk granskning av uppsatsen. 

 

Vår problemformulering är denna: hur kan Event Marketing användas som ett redskap för att 

stärka relationerna till den tänkta målgruppen, samarbetspartners samt skapa 

merförsäljning. Att via Event Marketing kunna skapa relationer och merförsäljning krävs att 

man noga har tänkt igenom vad som ska kommuniceras, och sedan se till att man anpassar 

evenemanget efter målgruppens intressen och preferenser. Därför är tid, plats och rum mycket 

viktigt.  

Styrkan hos Event Marketing när det gäller relationsskapande, är att konsumenten själv får 

möjlighet att aktivt deltaga. Vi tror att detta skapar större engagemang från konsumentens sida 

och att målgruppen lättare kommer ihåg varumärket när det kommer till ett beslut om köp.  

 

För att klargöra kommer vi att dela upp relationer i business-to-business och business-to-

consumer.  

 

6.1 Business-to-Business relationer 
 

Event Marketing anser vi är ett starkt medel för att skapa relationer mellan ett företags 

affärspartners. Antingen kan partners involveras direkt i evenemangen, de blir inbjudna och 

får själva deltaga. Det kan också ske via information och annat material som sprids till 

partners. Till exempel information till återförsäljare, dessa kan då föra budskapet vidare till 

konsument. I business-to-business relationer kan vi också kategorisera in den egna 

personalen. Det är en fördel att involvera dessa i evenemanget, detta skapar en känsla för 

företaget och klargör vilka budskap som företaget vill kommunicera. 
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6.2 Business-to-Consumer relationer 
 

Även när det gäller konsument finns det två vägar att gå för att stärka relationerna. Antingen 

via evenemanget direkt, de som deltar. Eller publicitet via TV och ”word of mouth”. 

Relationerna till företaget eller varumärket stärks inte automatiskt bara för att man genomför 

ett evenemang. Man måste se till att det finns möjlighet för interaktion på plats och att 

varumärket exponeras på ett bra och naturligt sätt. De konsumenter som deltar vill vara där, 

det skapas en relation till företaget både medvetet och omedvetet. 

 

6.3 Skapa försäljning 
 

Merförsäljning kan skapas både av att man genomför ett lyckat evenemang, där företaget 

uppmärksammas, samt att konsumenten vill köpa produkten på grund av att man associerar 

med den känsla eventet kommunicerar. Tilläggas bör att vid sådana här evenemang fångar 

man oftast upp en mycket liten del av målgruppen, räckvidden är oftast kort. Skillnaden är att 

vid ett evenemang kommuniceras oftast värden som inte har någon direkt säljande effekt, utan 

är imageskapande. För att skapa direkt merförsäljning anser vi att man måste kombinera 

evenemanget med försäljningsstimulerande åtgärder. Det kan vara i direkt samband med 

eventet, till exempel erbjudande om rabatt eller mobilt försäljningsställe. Det kan också vara 

aktiviteter som kopplas till evenemanget såsom Sales Promotionsaktiviteter i butik.   

 

6.4 Fördelar och nackdelar med Event Marketing vid skapande av 

relationer och merförsäljning 
 

Den direkta kontakten och personliga möten mellan företag och konsument som Event 

Marketing erbjuder, samt den unika chansen att synas och höras i det kompakta mediebruset 

är enligt oss en stor fördel.  Företag kan genom Event Marketing fysiskt möta och påverka 

den tilltänkta målgruppen samt bemöta dess frågor på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att 

utnyttja de fem olika sinnena smak, lukt, syn, hörsel och känsel anser vi att Event Marketing 

är ett mycket bra verktyg för att skapa image för sitt varumärke och goda relationer med sin 

målgrupp. Styrkan med Event Marketing, som vi ser det, är möjligheten att kombinera 
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relationsskapande- och försäljningsstimulerande åtgärder, det gäller alltså att ”spinna” vidare 

och utnyttja evenemanget så långt det går i företagets totala markandskommunikation.  

 

• Event Marketing som företeelse kan förstärka och förbättra förtroendekapitalet och 

relationen mellan företag och kund. 

• Ett lyckat event kan skapa publicitet, bättre reklam är svårt att få. 

• Att ett företag kan associeras med en rolig upplevelse och bra stämning, det som 

konsumenten själv upplever med sina fem sinnen, kommer man lättare ihåg än till 

exempel en TV spot. 

• Event Marketing är ett effektivt verktyg för att stärka relationen och företagskulturen 

inom företaget samt gentemot andra affärspartners. 

 

Nackdelarna som vi ser är: 

 

• Svårt att mäta resultatet efter genomförd kampanj. 

• Kan innefatta hög kontaktkostnad per person om målgruppen uteblir eller om ingen 

tilltänkt publicitet skapas. 

• Vid utomhusevenemang kan en hel satsning förstöras på grund av dåligt väder. 

 

Event Marketing som verktyg vid försäljningsstimulans är svårare. Ett isolerat event, anser vi, 

inte har någon större påverkan på den direkta merförsäljningen. För att detta ska skapas måste 

man integrera evenemanget med olika Sales Promotionaktiviteter i butik. Förutsättningen är 

då att målgruppen har uppmärksammat evenemanget innan de kommer in i butik. En TV-

reklam ses antagligen av fler människor, vilket då får större effekt på den direkta 

merförsäljningen. Vi anser också att med Event Marketing ställs högre krav på kreativ 

utformning. Oftast genomförs endast ett evenemang, då är det mycket viktigt att detta faller 

väl ut och uppfyller de syften som ställts upp. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

• Hur uppfattar konsumenter Event Marketing, är det en effektiv kommunikation? 

• Hur ser företagen som inköpare på Event Marketing och dess framtid? 

• Vilka mätmetoder finns för Event Marketing och hur effektiva är de? 
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8 APPENDIX 
 

8.1 Frågemall eventbyråer 
 

Dessa första intervjuer gjordes med UMG (United Media Group) och Bodén & Co som är 

eventbyråer, samt Starcom som är mediaförmedlare. Vi gjorde dessa intervjuer för att skapa 

oss en inblick och helhetsbild över begreppet EM. 

 

1. Vad är Event Marketing, hur skulle du definiera begreppet? 

- Är alla händelser Event Marketing? 

 

2. Många likställer sponsring med Event Marketing, ser du någon skillnad/likhet i dessa 

begrepp? 

 

3. Finns det olika typer av Event Marketing?  

 

4. Vilka är styrkorna hos Event Marketing? 

 

5. Vilka är svagheterna hos Event Marketing? 

 

6. Lämpar sig Event Marketing lika bra för tjänstemarknadsföring som 

produktmarknadsföring? 

 

7. Om man jämför Event Marketing med nedanstående kanaler vilka är argumenten för 

Event Marketing? 

- Annonsering 

- Direkt marknadsföring 

- TV- och radioreklam 

 

8. Finns det tillfällen då andra kanaler än Event Marketing är att rekommendera? 
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9. Produktlivscykeln är en teoretisk modell som beskriver en produkts olika stadier. Hur 

kan man använda Event Marketing i de olika stadierna, passar olika typer bättre i olika 

stadier? 

 
10. Skiljer sig utformningen av eventen när det gäller säljfrämjande åtgärder och 

imageskapande åtgärder? 

 

11. Använder ni er mest av egenproducerade eller befintliga evenemang. 

- Fördelar/nackdelar befintligt evenemang? 

- Fördelar/nackdelar eget evenemang? 

 

12. Använder ni er av någon utvärderingsmetod/mätmetod/uppföljning efter genomförd 

aktivitet? 

 

13. Hur anser du att företagen ser på Event Marketing gentemot mer traditionella verktyg 

såsom annonsering, tv-reklam mm? Märker ni ett ökat intresse för Event Marketing? 

 

14. Gör företagen enskilda events eller integreras oftast eventen i en mer omfattande 

kampanj? 

 

15. Har företagen en klar bild av vad de vill ha när de ber er om hjälp eller utformar ni 

eventen utifrån kundens målsättning med kampanjen? 

 

16. Anser ni att de flesta företag förstår fördelarna med Event Marketing? 

 

8.2 Frågemall Fjällräven 
 

I denna intervju med Fjällrävens PR Manager Jonas Hellentin ville vi få reda på hur och 

varför de arbetar med event, upplägget, och hur evenemangen skiljer sig. Intervjun skulle ge 

oss en inblick och helhetsbild över hur Fjällräven arbetar med Event Marketing. 

 

• Hur använder sig fjällräven av EM som marknadsföringsverktyg. 

 

• Hur genomförs och utvärderas evenemangen? 
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• Vilka mål har Fjällräven med sina events? 

 

• Vilka budskap/värden ska förmedlas via Eventen? 

 

• Vilka varumärken inkluderas? 

 

• Hur skiljer sig Classic, Polar? 

 

• Framtida planer? 

 

• Hur integreras eventen med andra marknadsföringsinsatser? 

  

• Nyttjas sponsring? 
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