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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to examine music’s role and importance in event marketing. 
Today event marketing has come to be a well accepted marketing tool and has proven to be an 
effective way to reach consumers. In order to understand how companies in this sector use 
music to affect people and how strategic choices concerning music and artists were made, a 
case study based on interviews was conducted on three different companies in the Event 
marketing industry. The study has shown that music plays a major role in event productions 
because of its ability to influence man and create certain moods and that the choice of music 
genre as well as artists has a considerable impact on event image and that precaution 
concerning these choices must be taken. 
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1. Inledning 
 

etta första kapitel börjar med att presentera en allmän bakgrund i ämnesområdet för att 
sedan gå in i själva problemdiskussionen. Efter detta introduceras vårt syfte följt av 

våra forskningsfrågor. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
”Music can always be a good promotional tool, as long as the promotion is constructed 
in the right way” Rob Hanlon, Warner Strategic Marketing (citerad i Broadhead 2001). 
 
Enligt Peter och Olson (1993, s 13) är marknadsföringsstrategi en plan för att främja 
handelsutbyten och uppnå organisatoriska mål. Författarna nämner vidare att 
marknadsföringsstrategin är till för att inverka på konsumentens val av inköpsställen samt val 
av produkt. För att få konsumenter att välja specifika inköpsställen och produkter nämner 
Peter och Olson (1993, s 13) att detta lyckas genom att välja rätt marknadsföringsmix riktad 
mot utvald målgrupp. Kotler, Armstrong, Saunders, och Wong (2002, s 97) förklarar att 
marknadsföringsmixen består av alla de åtgärder som syftar till att skapa efterfrågan av en 
produkt. Jobber (1998, s 13-14) förklarar att marknadsföringsmixen består av fyra 
huvudpunkter: produkt, pris, plats och påverkan. Kotler et al (2002, s 97) beskriver de fyra p: 
na som de medel marknadsförare använder för att skapa en önskvärd bild av produkten på den 
valda marknaden. 
 
Peter och Olson (1993, s 13) säger att påverkan genom marknadsföring är det som skall 
influera konsumenten att köpa och använda företagets produkt. Vidare menar Jobber (1998, s 
60) och Kotler et al (2002, s 214-222) att en konsument går genom fem steg (konsumentens 
köpbeslutsprocess) vid köp av en produkt: behov, informationsökning, utvärdering av 
alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende. Peter och Olson (1993, s 746) definierar 
informationssökning som konsumentens medvetna sökande efter relevant information i sin 
omgivning. Kotler et al (2002, s 825) menar däremot att detta sökande kan ske omedvetet och 
att konsumenten i denna situation har ökad mottaglighet för externa stimuli. 
 
Jobber (1998, s 70) menar att under begreppet informationssökning i konsumenternas 
köpbeslutsprocess, påverkas konsumenter genom stimuli1 som tas emot, tolkas och lagras i 
konsumentens minne och som sedan tas fram när produkt väljs i butiken. Baker (refererad i 
Sullivan, 2002) menar att i butiksmiljö kan stimuli vara den ambienta2 dimensionen. Kotler 
(1973) nämner att musik kan vara ett exempel på sådana stimuli. Yalch och Spangenberg 
(1990) förklarar att många butiker och serviceföretag använder sig av någon form av musik 
för att skapa en förstärkt atmosfär och därigenom för att påverka sina kunders beteende.  
 
Kotler et al (2002, s 98) ser påverkan som alla de aktiviteter som genom kommunikation 
framhäver produktkvaliteten i avsikt att övertala kunderna att köpa den. Kommunikationen i 
traditionell annonsering sker enligt Berher och Larsson (1998, s 121) genom att en avsändare 
sänder ut sitt budskap, genom ett utvalt medium, till mottagaren som tar emot och tolkar detta. 
                                                 
1 Stimuli eller stimulus beskrivs av Nationalencyklopedin (Stimulus, 1995) som ”varje upptäckbar påverkan på 
en organism från omgivningen. Stimulus kan kategoriseras på olika sätt. En stimulus kan exempelvis vara enkel 
som t ex en ljusfläck eller mer komplex som åsynen av ett konstverk.” 
2 Ambienta från engelskans ambient beskriv som omgivande bakgrunds- och stämningsmusik. 
(http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=ambient) 

D 
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Runt mediet uppstår ett ”brus” som stör kommunikationen mellan avsändaren och 
mottagaren. För att tränga igenom detta ”brus” söker företagen enligt dessa författare nya 
vägar att få ut sitt budskap på ett sätt som bryter mönstret, spränger igenom ”bruset” och som 
reducerar den ensidiga envägskommunikationen som traditionell annonsering innebär.  
 

Ett sätt att tränga igenom ”bruset” och envägskommunikationen är att använda sig av event 
marketing som medium, definierat av Berher och Larsson (1998, s 18) enligt följande: ”Event 
marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller sponsrat 
evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och 
rum; ett möte i vilken en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras. Event marketing 
är kort och gott marknadsföring via evenemang.”  
 
Enligt Behrer och Larsson (1998, s 21-23) är begreppet event marketing relativt nytt inom 
marknadsföringsteorin. Vidare skriver de att genomslaget kom 1984 i samband med OS i Los 
Angeles då sponsorernas roll och möjligheter utvecklades till en ny nivå då arrangörerna 
erbjöd dem en större möjlighet att utnyttja sin sponsring av spelen. En ny avtalsform 
utvecklades där exponeringen preciserades kopplat till beloppet som sponsorerna bidrog med. 
Avtalet innefattade inte bara hur företagets exponering reglerades vid själva evenemanget 
utan även i vilken utsträckning sponsorn skulle få använda sig av evenemanget i sin övriga 
marknadsföring förklarar dessa författare. De beskriver vidare att en ny yrkeskategori som 
benämndes ”promotors” växte fram i samband med detta som arbetade med att skräddarsy 
avtal för att maximera överensstämmelsen mellan evenemanget, avsändaren och mottagaren. 
Behrer och Larsson menar att event marketing innebär att hitta en gemensam nämnare mellan 
avsändare, budskap och mottagare.  Författarna skriver att ett event bör ha en stark koppling 
mellan företaget och produkten som marknadsförs, det budskap som kommuniceras, och den 
målgrupp som kommunikationen avser att nå. Ju starkare koppling mellan dessa, desto större 
framgångseffekt kan förväntas av evenemanget (ibid). 
 
Idrottsevenemangen är det som dominerar event marketing anser Behrer och Larsson (1998, s 
23) men att andra kulturella områden såsom konserter, utställningar och festivaler spås få en 
ökad betydelse. Alla människor är inte idrottsintresserade och genom denna typ av 

Avsändare Mottagare Medium 

BRUS! 

BRUS!

Figur 1. Kommunikationsprocessen i traditionell annonsering. Efter Event 
Marketing – att använda evenemang som strategisk resurs i marknadsföringen av M. 
Behrer & Å. Larsson, 1998, s 121. 
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evenemang kan dessa människor nås och därmed breddas målmarknaden (ibid). Även 
Fitzgerald (1997) menar att sport fortfarande är ett viktigt område inom event marketing men 
att musiken är på väg att ta över som det mest effektiva verktyget för marknadsförare för att 
skapa lojala och inspirerade kunder. I denna uppsats kommer vi att fokusera på musikens roll 
och betydelse inom event marketing. 
  
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Ying och Pfitzenmaier (2002) menar att när konkurrensen blir allt intensivare på marknaden 
ökar trycket på företagen att hitta nya och bättre vägar att synas på och därigenom nå fram till 
målmarknaden. Vidare förklarar dessa författare att event marketing är ett alternativ till att 
använda sig av traditionella media eftersom det ger en möjlighet att segmentera på regional 
eller lokal nivå och skapar potential för företagen att nå fram till sin målmarknad vars 
konsumtionsmönster passar ihop med de sponsrade evenemangen (ibid). Taranto (1998) är 
inne på samma linje och anser att en marknadsföringsöverbelastad marknad tvingar företag att 
ta till nya grepp och event marketing har visat sig vara ett sådant.  
 
Vidare förklarar Behrer och Larsson (1998, s 23) att när det inte finns befintliga evenemang 
som matchar företagets profil, kommunikationsbehov och målgrupp så har skräddarsydda 
evenemang kommit att skapats utifrån företagets enskilda behov. Enligt dessa författare har 
man ”börjat i andra änden” när det gäller sponsring av befintliga evenemang. Ett evenemang 
är en bra inledning för en kampanj och skapar medial uppmärksamhet där man kan samla i 
praktiskt taget alla intressenter (återförsäljare, konsumenter, egen personal, aktieägare) 
samtidigt (ibid). 
 
Taranto (1998) skriver att event marketing är ett allt viktigare element i marknadsföringen för 
organisationer. Crowley (1991) skriver att företag sponsrar events med i huvudsak två olika 
målsättningar, antingen att öka kännedomen om varumärket eller för att etablera, stärka eller 
ändra varumärkets image. Gwinner (1997) skriver att inriktning, storlek och karaktären på 
eventet är det som i sin tur påverkar eventets image, det är sedan denna image som kan flyttas 
över till varumärkets image.  
 
När ett varumärke blir associerat med ett event kommer vissa karaktäristika som associeras 
med eventet (ungdomlighet, avslappnande, underhållande, misslyckande, sofistikerad etc.) att 
bli sammankopplade med varumärket (Keller, 1993). Vidare förklarar Gwinner (1997) att ett 
event kan ha olika inriktning som exempelvis är relaterade till sport, festivaler, konst eller 
musik. 
 
Taranto (1998) menar att utförandet av en högkvalitativ liveunderhållning i samband med ett 
event är en beprövad metod att särskilja sig från konkurrenter. Att använda det vanliga men 
att lyfta det till en oväntad nivå är nyckeln till ett lyckat event. Ett lyckat event har potentialen 
att lära publiken mera, att få dem att köpa mera, ge mera och komma ihåg mera av det 
budskap som organisationen vill förmedla (ibid). Ying och Pfitzenmaier (1996) förklarar att 
sponsring av sport- och musikevenemang har visats sig vara en särskilt effektiv metod att 
sammanlänka en publik med sponsorns varumärkesimage. Gwinner (1997) beskriver just 
popmusik och popartister som ett bra exempel när ett företag vill profilera sig som 
ungdomligt och spännande. 
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Broadhead (2001) menar att musik numera inte bara används i TV-reklam utan har ett mycket 
bredare användningsområde. Vidare skriver författaren att musik kan vara ett slagkraftigt 
marknadsföringsverktyg för ett företag men att de måste se till att artistens image passar 
eftersom användandet av musik kan skada både företagets och artistens rykte.  
 
Musik är, enligt Burnett (1996, s 2), troligtvis det mest användbara och universala 
kommunikationssättet som finns idag eftersom det bryter både språk- och kulturbarriärer. 
Populärmusik är idag lingua franca3 för större delen av ungdomsgenerationen och är även 
starkt sammanlänkat med mode, livsstilar och sport (ibid).  
 
Sammanfattningsvis har forskning visat att musik har en betydande roll som påverkansmedel, 
imageskapare och atmosfäriskt verktyg (Broadhead, 2001; Gwinner 1997; Yalch & 
Spangenberg, 1993). Event marketing har visat sig vara ett effektivt sätt att tränga igenom 
”bruset” och nå fram till målmarknaden (Behrer & Larsson, 1998; Ying och Pfitzenmaier 
2002). Vidare har popmusik och popartister visat sig vara ett bra sätt för företag att profilera 
sig som ungdomligt och spännande (Gwinner, 1997). Kombinationen livemusikunderhållning 
och event marketing kan därmed enligt Taranto (1997) vara en bra metod att särskilja sig från 
konkurrenter.  
 
Utifrån denna problemdiskussion vill vi titta närmare på hur event marketingföretag arbetar 
med musik i sina produktioner. Vi vill ta reda på eventuella strategieröverväganden och 
tankar som event marketingföretag har och arbetar med. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva musikens roll och betydelse inom event marketing. 
 
 
För att kunna svara på vårt syfte kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor:  
 

• Hur används musik inom event marketing? 
 
• Hur kan valet av musik och artist påverka ett evenemangs image? 

 

                                                 
3 Används numer enligt Nationalencyklopedin av språkvetare som teknisk term för alla hjälpspråk som brukas 
mellan människor med olika språk. Exempelvis kan engelska vara lingua franca av en svensk som talar med en 
ryss (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=242450&i_word=lingua%20franca). 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=242450&i_word=lingua%20franca
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2. Teori 
 

etta kapitel kommer att presentera relevant teori kopplat till våra forskningsfrågor. Här 
beskrivs vilken roll musiken har i evenemanget som underhållning, atmosfäriskt verktyg 

och påverkansmedel. Slutligen studeras vilken roll musiken och val av artist har för 
evenemangets image.  
 
 
2.1 Musik inom event marketing 
 
2.1.1 Musikens roll i evenemanget4 
 
Roy & Cornwell (2003) förklarar att ett evenemang möjliggör för företaget att fånga sin 
målgrupps intresse och uppmärksamhet genom att knyta sitt varumärke till evenemanget. 
Hoyle (2002, s 2) presenterar ”the three E: s of event marketing”: 

 
• Entertainment (Underhållning) 
• Enterprice (Framåtanda) 
• Excitement (Spänning) 

 
Hoyle (2002, s 2) menar att oavsett vilken typ av evenemang man organiserar måste dessa tre 
E: n ingå för att det ska lyckas. Underhållning finns överallt i dagens samhälle och det blir 
svårare och svårare att konkurrera med alla medier (CD, DVD, datorer, TV etc.). Författaren 
menar att nyckeln till framgång inom marknadsföring är att tillhandahålla en så pass bra form 
av underhållning att gemene man lämnar sin bostad för att uppleva något som inte erbjuds 
hemma. Det som evenemanget tillhandahåller ska var unikt, annorlunda och riktat specifikt 
till målgruppen (ibid).  
 
Vidare anser Hoyle (2002, s 3) att det måste finnas framåtanda i event marketing. Det gäller 
att skapa något nytt, att tänja på gränserna och ”att segla okända vatten” för att kunna 
attrahera sin publik. Spänningsmomentet är nyckeln till att göra evenemanget ihågkommet 
och uppnås genom underhållning som överträffar publikens förväntningar, detta kan 
exempelvis ett bra liveband göra. Holbrook och Hirschman (refererad i Minor, Wagner, 
Brewerton & Hausman, 2004) skriver att liveuppträdande och underhållning är en väsentlig 
och konsekvent del av de flestas liv.  
 
Enligt Minor, Wagner, Brewerton och Hausman (2004) kan artister användas till 
bakgrundsmusik och stämningshöjare vid festligheter och evenemang. Dessa uppträdanden 
har ett viktigt underhållningsvärde och en social funktion i människors liv. Vidare skriver 
dessa författare att företag använder sig av musik för att ”liva upp” publik vid möten, fester 
och promotion events samt att barer och restauranger använder sig av livemusik flera kvällar i 
veckan för få kunder till sina lokaler.  
 
Minor et al. (2004) vill med sin studie visa på de faktorer som påverkar kundtillfredställelsen 
av musikunderhållning och delar in beståndsdelarna kring tillfredställelsen av 
musikuppträdandet i fyra dimensioner: 
 

                                                 
4 För att undvika missförstånd kring begreppet event kommer det hädanefter i detta kapitel benämnas 
evenemang.  

D 
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• Lokaler och fysisk miljö – Miljön spelar en mycket stor roll i upplevelsen av själva 
uppträdandet. Till detta hör den fysiska bakgrundsmiljön samt servicemiljön. Det är 
således viktigt som åskådare att man trivs i den miljö där uppträdandet äger rum 
eftersom detta kommer att påverka kundtillfredställelsen. 

 
• Musikerna – Dessa har en central roll i leveransen av tjänsten det vill säga 

musikframträdandet. Fokus i uppträdandet är på artisterna, dessa bedöms av åskådarna 
både individuellt men även som grupp. Det är inte bara artisternas musikaliska 
prestation som bedöms av publiken utan även det visuella framträdandet. 

 
• Publiken – Genom interaktionen mellan publik och artist skapas en central faktor i 

upplevelsen av musikframträdandet. När flera individer ”delar” på samma tjänst så 
ökar publikens betydelse för själva kundtillfredsställelsen. Författarna menar att är det 
för många besökare kan det skapa negativt upplevd trängsel medan en lagom stor 
publik som interagerar med artisterna är bland det viktigaste i själva musikupplevelsen 
och är således elementär för kundtillfredställelsen. 

 
• Det musikaliska uppträdandet – Här bedöms den tvådelade ljudkomponenten som 

består av själva musiken och uppträdandet som helhet. En teknisk bedömning görs 
även gällande ljudkvalitet och ljudvolym. 

 
Vidare presenterar Minor, Wagner, Brewerton och Hausman (2004) även en utökad alternativ 
modell (Fig. 3) baserad på tidigare studier (se ovan nämnda) samt egen forskning av vilka 
faktorer som påverkar kundtillfredställelsen av ett musikframträdande. 
 

 

Musical  
Ability 

Musical 
Sound 

Stage 
Apperance 

Facilities 

Audience 
Interaction 

 
Satisfaction 

Musician 
Apperance 

Figur 3. The six factor model of musical satisfaction. Efter “Rock on! An elementary 
model of customer satisfaction with musical performances” of S.M. Minor, T. Wagner, 
F.J. Brewerton, & A. Hausman, 2004, Journal of services marketing, 18(1), 14. 
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Minor, Wagner, Brewerton och Hausman (2004) studier visar att ljudvolymen och 
ljudkvaliteten är de viktigaste faktorerna i bedömningen av det musikaliska uppträdandet. 
Genom att göra förändringar i ljudvolymen och satsa på bättre ljudutrustning kan 
kundtillfredställelsen höjas markant. Författarna belyser även vikten av att anpassa volym-, 
låt- och genreval efter syftet med musikuppträdandet. Om publiken känner igen musiken 
kommer tillfredsställelsen följaktligen att öka enligt författarna. Enligt Sullivan (2002) kan 
valet av bland annat volym och tempo påverka människors beteende. Författaren påpekar 
dock att volymen är den signifikant viktigaste faktorn och att tempot i sig har en låg effekt på 
konsumenters beteende. 
 
 
2.1.2 Musik som promotionverktyg och påverkansmedel 
 
Att musik har betydande inverkan på människor har varit känt i århundraden (Sweeney & 
Wyber, 2002). Musiken har en särskild förmåga att framkalla känslor och sinnesstämningar 
och används ofta som påverkansmedel inom marknadsföring (ibid). Broadhead (2001) skriver 
att musikens användningsområde för marknadsföring av varumärken idag är mångt olika, från 
att ha varit bakgrundsmusik i reklamfilm har användningsområdet utökats markant. Han 
förklarar att musik exempelvis kan vara ett idealiskt verktyg för ompositionering eller 
imageförstärkning av ett varumärke. Vidare skriver författaren att musik är ett universellt 
språk som alla kan ta till sig och är bland det lättaste för hjärnan att memorera.  
 
Gail (1990) skriver att musik bland annat påverkar konsumtionens hastighet och kvantitet vid 
restaurangbesök och snabbköp. Vidare skriver författaren att forskning visat att musiken i 
reklamfilm är en viktig faktor för generera rätt attityd till varumärket. Broadhead (2001) 
menar att musik är en emotionellt stark utlösande faktor som kan användas på olika sätt för att 
nå konsumenter. Författaren framhåller att om detta görs på rätt sätt kan samarbetet göra 
underverk för både artist och varumärke. Musik kan som promotionverktyg tillföra en extra 
dimension då den enligt Broadhead (2001) verkar på flera olika plan. Musiken kan även 
”levereras” på flera olika sätt såsom bakgrundsmusik, på skiva, som nedladdning på Internet 
och som liveunderhållning vid evenemang, skriver Broadhead. 
 
Musik kan även användas som atmosfärisk stimuli för att påverka konsumenter, bland annat 
Sullivan (2002) skriver att butiksägare och serviceföretag länge uppskattat och förstått 
fördelarna med en genomtänkt och väldesignad affärsmiljö. Peter och Olson (1993, s 693) 
förklarar vidare att en butik är en relativt instängd miljö från omvärlden och att 
butiksdesignen därmed kan påverka kundens intryck, uppfattning och beteende. När man 
designar en bra butiksmiljö bör man titta på tre faktorer: butikens plats, layout och stimuli. 
Vilka stimuli påverkar en konsument i en butiksmiljö? Kotler et al (2002, s 15) säger att 
behov kan skapas genom externa stimuli. Peter och Olson (1993, s 697-698) tillägger att 
stimuli i butiken kan vara: säljpersonal, belysning, dofter, temperatur, färger och ljud. Baker 
(refererad i Sullivan, 2002) anser att butiksmiljön består av tre dimensioner: 
 

• Psykologisk – Här definierad som designdimensionen där storlek, aktiviteter och 
layout ingår. 

• Social – Syftar mot relationen mellan de anställda och butikens kunder. 
• Ambient – Samling av bakgrundstimuli i butiken, där musik är en del av den 

dimensionen. 
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Den ambienta dimensionen benämns också som atmosfär av Kotler (1973). Peter och Olson 
(1993, s 86) skriver att just atmosfären är en viktig faktor vid butiksförsäljning. Även Yalch 
och Spangenberg (1990) förklarar att många butiker och serviceföretag använder sig av någon 
form av musik för att skapa en förstärkt atmosfär och därigenom påverka sina kunders 
beteende.  
 
Mason, Mayer och Wilkinson (1993, s 642) menar att bakgrundsmusik påverkar försäljningen 
på flera sätt, bland annat genom att den förbättrar butikens image och möjligheten att påverka 
kundens beteende i fråga om takt och humör inom butikens väggar. Sweeney och Wyber 
(2002) är inne på samma spår och har utvecklat en modell (Fig. 2) på hur musik kan ha en 
positiv inverkan på den upplevda servicekvaliteten, produktkvaliteten samt även en 
emotionellt positiv effekt. Detta leder till att musiken i sin tur har en positiv inverkan på: 
 

• utforskning av butiken 
• spenderad tid i butiken  
• villighet att konversera med personal och kunder  
• själva köpet  
• villigheten att rekommendera butiken  
• att spendera mer tid än tänkt och till återbesök   

 
 
Musik är enligt Yalch och Spangenberg (1993) ett väldigt attraktivt atmosfärsikt medel då den 
är relativt lätt att tillhandahålla och anpassa för den tänkta situationen. Det är enligt dessa 
författare särskilt lätt att använda sig av musik för att påverka olika åldersgrupper och 
livsstilar. Som exempel nämner dessa författare att välutbildade, vuxna personer tenderar att 
gilla klassisk musik, att medelålders människor från arbetarklassen dras mot country och att 
ungdomar och tonåringar föredrar rock.  
 
 

 
Music 

Emotional states 
 
• Pleasure 
• Arousal 

Cognitiv processing 
 
• Service quality 

perceptions 
• Merchandise quality 

perceptions 

Intended Approach-Avoidance 
Behaviors 
 
• Enjoyment of shopping in 

store 
• Time spent  browsing and 

exploring store 
• Willingness to affiliate with 

other people in the store 
• Tendency to spend more than 

anticipated 
• Likelihood of returning to the 

store 
• Willingness to buy 
• Likelihood of recommending 

+ 

+ 

+ 

+ 

Figur 2. Model of the relationship between music, cognitive processing, emotional 
states and approach-avoidance behaviours. Efter “The role of cognitions and 
emotions in the music-approach-avoidance behaviour relationship” of J.C. Sweeney & 
F. Wyber, 2002, Journal of services marketing, 16(1) s 52. 
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2.2 Artist- och musikvalets påverkan på evenemangets image 
 
McCracken (1989) menar att bruket av kända personer (artister, skådespelare, idrottsmän etc.) 
är väl vedertaget i den moderna marknadsföringen och att personer som Robert Young, Chuck 
Yeager och Whitney Houston alla har ”lånat” ut sin image och sitt namn för reklammakarnas 
kampanjer. Till (1998) framhåller att användandet av kända artister kan vara ett kraftfullt 
verktyg för att stärka varumärket och skapa konkurrensfördelar, om det görs väl genomtänkt. 
Carlsberg har samarbetat med musikkanalen MTV vid ett flertal tillfällen och organiserat 
stora musikevenemang vilka har rönt stor uppmärksamhet (Ying och Pfitzenmaier, 2002). 
Volvo har i samarbete med Apple iPod använt sig av flertalet Skandinaviska musikartister och 
grupper i lanseringen av 2005 års modellserie för USA-marknaden. Kampanjen lanserades vid 
ett evenemang på Times Square under namnet ”nu: The sounds of the new Scandinavia” 
(www.svd.se, www.apple.com). Amerikanska varuhuskedjan Sears sponsrade Gloria Estefans 
USA-turné 1996-97 med huvudsyftet att nå den spansktalande populationen (Fitzgerald, 
1997).  
 
Genom valet av musik, genre och artist kan således ett budskap riktas mot företagets specifika 
målmarknad (Broadhead, 2001). Gwinner (1997) bekräftar att popmusik och popartister som 
ett bra exempel när ett företag vill profilera sig som ungdomlig och spännande. Koku (1995) 
förklarar att artisten kan bidra med andra värden utöver det rent musikaliska. Artister såsom 
James Brown och Lionel Richie har ett rykte som hårt arbetande, seriösa artister och kan 
liknas vid ”duktiga hantverkare”. Författaren menar att användandet av artister som inte bara 
nått framgång genom tursamhet utan som har jobbat hårt för denna kommer attrahera 
konsumenter då hederligt, hårt arbete fortfarande uppskattas av de flesta (ibid). Ying och 
Pfitzenmaier (2002) menar att popmusik kan återspegla förändring och förnyelse bättre än 
någon annan genre. Ungdomlighet, mode och sport har enligt författarna en stark koppling till 
populärmusik, och om man vill sammankoppla sitt budskap med det som musik står för har 
event marketing visat sig vara det bästa medlet. 
 
Artister och musik kan således användas i marknadsföring för att påverka ett företags image 
på olika sätt. Behrer och Larsson (1998, s 155) beskriver varumärkes- och företagsimage som 
summan av människors uppfattningar. Denna formas genom alla sinnesupplevelser från 
kontakten med företaget och dess erbjudande, den kommersiella miljön och företagets 
samlade marknadskommunikation. Det finns många fördelar med en positiv och stark image 
fortsätter Behrer och Larsson (1998, s 160). Den kan bland annat öka försäljningen, stödja 
utvecklingen av nya produkter, underlätta ny rekrytering och öka toleransen från kunderna. 
Dessa författare pekar på att det centrala och viktigaste för evenemanget är att skapa en 
upplevelse som relaterar till företagets image. Ett exempel på detta ger Gwinner (1997) med 
Pepsis val att samarbeta med Michael Jackson för att påverka imagen på företaget, 
varumärket och produkten. Pepsi vill förknippas med den ungdomlighet och spänning som 
artisten står för (ibid). Evenemanget kan även användas till att skapa en ny image som man 
vill associera med bolaget (Behrer & Larsson, 1998, s 156). En stark och positiv image kan 
skapa direkta köpimpulser men leder även till försäljning på längre sikt förklarar dessa 
författare. Sammanfattningsvis skriver de att användandet av evenemang primärt syftar till att 
ge ett positivt helhetsintryck och förstärka företaget eller varumärkets image.  

http://www.svd.se
http://www.apple.com
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Ett evenemang kan skapa ett uttryck för företagets identitet i en koncentrerad och fokuserad 
form, något som med annan marknadsföring sker över tid och rum (Behrer & Larsson, 
1998, s 155 f). Nyckelfaktorer som bestämmer företagets identitet kan genom mötet, 
upplevelsen och budskapet för evenemanget skapas och överföras till ett företags och 
varumärkes image. Dessa nyckelfaktorer är kommunikation, fysisk miljö, produkter, service, 
etik, socialt ansvar, lokalt och samhälleligt engagemang samt företagsrepresentanternas 
beteende över lag (ibid). Gwinner (1997) beskriver att evenemangets image baseras på en 
mängd interna och externa faktorer samt att det kan ses som en samling imageassociationer. 
Genom att anordna ett evenemang kopplat till en produkt kan evenemangets image enligt 
författaren överflyttas till produkten genom att man associerar imagen med produkten. 
 
I Gwinners modell av imageskapande och imageöverföring (1997) beskrivs de beståndsdelar 
(A till C) som påverkar evenemangets image för att avslutningsvis redogöra för vad som 
inverkar på själva imageöverföringen (D) mellan evenemanget och varumärket (se nedan). 

 

Evenemanget 

Mötet 
Upplevelsen 
Budskapet 

• Kommunikation 
• Fysisk miljö 
• Produkter & Service 
• Etik & socialt 

ansvar 
• Lokalt och 

samhälleligt 
engagemang 

• Företags-
representanternas 
beteende 

 
Image 

Figur 4. Evenemang och image. Efter Event Marketing – att använda 
evenemang som strategisk resurs i marknadsföringen av M. Behrer & Å. 
Larsson, 1998, s 156 

(A) Event Type 
• Sports related 
• Music related 
• Festival/fair related 
• Fine arts related 
• Proffessional meeting/ trade show 

related 
(B) Event Characteristics 

• Event size 
• Proffesional status 
• Event history 
• Event venue 
• Promotional apperance 

(C) Individual Factors 
• Number of meanings 
• Strength of meanings 
• Past history with the event 

Event 
Image 

Brand 
Image 

(D) Moderating variables 
• Degree of similarty 
• Level of sponsorship 
• Event frequency 
• Product involvement 

Figur 5. A model of image creation and image transfer in event sponsorship. Efter ” 
A model of image creation and image transfer in event sponsorship” of K. Gwinner, 
1997, International Marketing Review, 14(3), s 148. 
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(A) Typ av evenemang (Event Type) 
Gwinner (1997) nämner fem olika evenemangstyper: sportrelaterade, musikrelaterade, 
festival/marknads-relaterade, konstrelaterade och branschträffar/mässor. Evenemangstypen 
påverkar imagen på olika sätt. Dessa frambringar imageassociationer i konsumentens 
medvetande som i sin tur skapar attityder (positiva eller negativa) gentemot det specifika 
evenemanget. Evenemangets betydelse för individen skapar även det evenemangets image 
och kategoriseras genom beteckningar som representerar summan av individens 
uppfattningar. Dessa beteckningar kan inkludera ungdomlighet, mogenhet, bekymmerslöshet, 
äventyrslust, utbildning, tradition, exklusivitet och stolthet (ibid). 
 
(B)  Karakteristika (Event Characteristics) 
Här definierar Gwinner (1997) de element som varierar från evenemang till evenemang. 
Dessa element kommer även att styra individens uppfattning kring evenemangets image. 
Författaren menar i teorin att legitimiteten, kvaliteten och antal besökare blir högre om 
evenemanget är stort, återkommande, attraktivt lokaliserat och innehållet är av professionell 
karaktär. 
 
(C) Individuella faktorer (Individual Factors) 
Vidare i modellen beskriver Gwinner (1997) de individuella faktorer som påverkar 
evenemangets image. Dessa faktorer, menar författaren, består av betydelser, innebörder, 
meningar om vad evenemanget representerar för individen och att det är personens tolkning 
av dessa innebörder som bestämmer hur han eller hon uppfattar evenemangets image (ibid). 
 
(D) Ledare mellan evenemangets image och varumärkets image (Moderating variables) 
Gwinner (1997) visar här de faktorer som påverkar själva imageöverföringen. Styrkan i denna 
överflyttning kan enligt författaren variera. Finns det en stor likhet mellan evenemangets 
image och varumärkets image är det således lättare att flytta imagen och tvärtom. Vidare 
menar författaren att ett varumärke antingen kan ha en funktionsrelation eller en 
imagerelation till evenemanget. Författaren exemplifierar funktionsrelationen genom 
Valvoline Motor Oil och deras val att sponsra motortävlingar. Här finns en naturlig likhet 
mellan evenemanget och varumärket vilket underlättar imageöverföringen avsevärt. Den 
imagerelaterade typen exemplifierar Gwinner (1997) åter igen genom Pepsis val att sponsra 
Michael Jacksons världsturné 1993. Här vill Pepsi förknippa sitt varumärke med 
ungdomligheten och spänningen i Michael Jacksons musik (ibid). Keller (1993) påpekar 
också att kända personer kan användas som verktyg i ett evenemang för att överföra artistens 
image till varumärket eller evenemangets image. 
 
Broadhead (2001) påpekar dock att musik inte alltid är rätt verktyg vid marknadsföring. 
Musiksmak ses ofta som en barometer för livsstil och livsåskådning och författaren belyser 
just vikten av att välja rätt sorts musik för det specifika sammanhanget eftersom ett felaktigt 
musik- och artistval kan skada både artisten och varumärket. Även Till (1998) påpekar risken 
med att koppla samman sitt varumärke med kända personer och fortsätter med att negativ 
publicitet kring personen kommer även att påverka inställningen till varumärket hos 
konsumenten. Koku (1995) skriver exempelvis att ett uppseendeväckande beteende hos en 
artist bör ses som ett ”tveeggat svärd”. Artistens framgång kan bygga på detta beteende men 
författaren skriver även att ett uppseendeväckande sätt lätt kan skapa missförstånd. Således 
menar Koku (1995) att när företag väljer att samverka med en artist måste man vara försiktig 
då artistens beteende kan komma att påverka organisationen i allra högsta grad. Samarbetet 
kan alltså generera en enorm, positiv genomslagskraft, men kan även skapa negativ publicitet 
om det inte är noga genomtänkt (ibid).  
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3. Metod 
 

 detta kapitel redogör vi för vilken undersökningsmetod, litteraturstudie,analysmetod samt 
datainsamlingsmetod vi har använt oss av och varför dessa val har gjorts. Dessutom 

diskuteras de metodproblem som uppstod under arbetets gång. 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
När vi sökte litteratur och artiklar relevanta för arbetet använde vi oss av de databaser som 
fanns under kategorin ”bibliotek” på Luleå tekniska universitets hemsida. De databaser vi 
använde oss av där var framförallt Emerald, Helecon och Ebsco. Vi sökte även igenom 
teoriböcker inom ämnet marknadsföring. När vi letade i databaserna använde vi oss av 
engelska och svenska sökord: music (musik), marketing (marknadsföring), service (tjänst), 
entertainment (underhållning), image (image), event (evenemang), sponsorship (sponsring), 
brand (varumärke), atmosphere (atmosfär), environment (miljö/omgivning), retail 
(återförsäljare/butiker), volume (ljudvolym), background (bakgrund), foreground (förgrund), 
consumerbehavior (konsumentbeteende) och tempo (tempo). För att täcka in en kombination 
av flera ord använde vi oss av den logiska operatorn AND samt trunkering av vissa ord till 
exempel marketing (market*) för att få flera träffar inom begreppet marketing. I de artiklar 
som vi ansåg relevanta för uppsatsen hittade vi också mer litteratur genom att granska dess 
referenslistor. Vi använde även sökmotorn www.google.se och www.ne.se för kompletterande 
artiklar och information. 
 
 
3.2 Forskningsstrategi 
 
Vid val av forskningsstrategi valde vi att använda oss av en fallstudie. Då intentionen var att 
undersöka hur musik används vid event marketing samt hur val av musik kan påverka 
evenemangets image, ville vi studera företagen på djupet och utifrån dessa försöka 
generalisera. Dessutom ger en fallstudie kvalitativa data istället för kvantitativa, vilket kan ge 
en klarare och djupare bild av musikens roll inom detta område. Då syftet med uppsatsen var 
att beskriva och förklara, ansåg vi att fallstudie var en lämplig forskningsstrategi. 
 
 
3.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Med hänsyn till uppsatsens syfte valde vi undersökningsobjekt. Företagets huvudinriktning 
skulle vara event marketing och evenemangsproduktion, företagets kunder skulle vara 
välkända och företaget skulle även ha erfarenhet av musik i sina evenemang. Då de största 
företagen av denna typ finns i Stockholm valdes fallstudieobjekt där. Valet föll på OTW AB, 
LiveStockholm AB samt Bodén & Co. Kommunikation AB. 
 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Som datainsamlingsmetod valde vi personliga intervjuer med personal från respektive företag 
eftersom detta borde resultera i djupgående material vilket är avsikten med en fallstudie. 
Möjligheten att efter intervjun kunna få in kompletterande material via e-mail eller dylikt sågs 

I 

http://www.google.se
http://www.ne.se
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också som en fördel. Innan vi tog kontakt med de utvalda företagen studerade vi deras 
hemsidor, för att få en övergripande bild och få fram grundläggande information om dess 
verksamheter. Detta gav oss också en möjlighet att få tag på telefonnummer och e-
mailadresser till personer som var passande för intervjuer. Intervjufrågorna sammanställdes 
utifrån valda teorier till en intervjuguide varav vissa delar skickades till respondenterna i 
förväg. 
 
Intervjuerna tog cirka en timme vardera och genomfördes på respektive företag. På OTW AB 
intervjuades (den 2 Maj 2005) Anders Sundberg som är exekutiv producent. Senare samma 
dag träffade vi Henrik Bruveris (projektledare) och Caroline Bagge (projektledare) på 
LiveStockholm AB. Den sista intervjun (den 3 Maj 2005) genomfördes hos Bodén och Co. 
Kommunikation AB med Adam Atterby, vars åtagande som musikproducent är att musiksätta 
de evenemang som bolaget genomför. Vi spelade in samtliga intervjuer och förde 
anteckningar samt frågade efteråt om vi kunde återkomma med eventuella kompletterings-
frågor. 
 
 
3.5 Analysmetod 
 
Det insamlade empiriska materialet sammanställdes efter teorikapitlets struktur därefter 
jämfördes det med teorin. Likheter och skillnader identifierades och genom analysen kunde vi 
svara på våra forskningsfrågor. 
 
 
3.6 Metodproblem 
 
 
3.6.1 Validitet  
 
För att höja validiteten på arbetet fick de teorier vi använt oss av ligga till grund för skapandet 
av intervjufrågorna. Vi valde även att använda oss av ett enkelt och icke fackmässigt språk för 
att göra intervjufrågorna så lättförståeliga som möjligt. De personer på företagen som 
intervjuades valdes för att de själva ansåg sig mest lämpade att besvara våra frågor. Detta kan 
vara ett problem då vi hade begränsad information om företagets personal och deras 
individuella kunskaper har vi inte kunnat kontrollera detta. Läsaren bör även beakta att OTW 
AB inte är ett renodlat event marketingföretag som de andra fallstudieobjekten, utan är främst 
ett produktionsbolag. Intervjun fokuserades dock på deras erfarenhet inom evenemangs-
produktion såsom Fotbollsgalan 2004 och Polar Music Prize och där igenom bör de anses 
relevanta.  
 
Frågorna till intervjutillfällena utformades till en intervjuguide. Under intervjun fanns 
möjlighet för oss att ställa följdfrågor när vi ansåg att oklarheter fanns samt när svaren 
behövde utvecklas. Eftersom intervjuerna spelades in kan detta ha påverkat respondenternas 
spontanitet i svaren. Vi frågade även om vi kunde kontakta respondenterna i efterhand för 
komplettering, vilket gick bra. I och med att vi bara har gjort en intervju per företag fick vi 
bara den respondentens åsikter och svar på våra frågor (förutom intervjun med 
LiveStockholm då två respondenter deltog). Detta kan vara ett problem då annan personal kan 
ha andra svar på våra frågor. Vi är medvetna om att informationen vi fått kan vara snedvriden 
men vi tror ändå att generalisering till företag inom liknande verksamhet bör kunna göras.  
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3.6.2 Reliabilitet  
 
Intervjun spelades in och anteckningar fördes för att omedelbart efter intervjutillfället kunna 
sammanställas. Vi valde att åka till Stockholm och besöka företagen personligen för vi ansåg 
att det var lättare att uppfatta och förstå respondenternas svar när man sitter öga mot öga. 
Mötet avtalades med respondenterna i god tid och valda delar ur intervjuguiden skickades till 
respondenterna på förhand. Detta gjorde vi för att de skulle få möjlighet att tänka igenom 
ämnesområdet och på så sätt få möjlighet lämna så genomtänkta svar som möjligt och inte 
skulle behöva känna sig stressade vid själva intervjun. För att kontrollera att vi inte hade 
missuppfattat respondenternas svar skickades en sammanställning av intervjun till vardera. 
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4. Empiri 
 

i har genomfört personliga intervjuer med Anders Sundberg, exekutiv producent på OTW 
AB, Henrik Bruveris och Caroline Bagge, projektledare LiveStockholm AB samt Adam 

Atterby, musikproducent på Bodén & Co. Kommunikation AB. Vi kommer i detta kapitel att 
redovisa de tre intervjuernas resultat samt ge en kortfattad beskrivning av företagen. 
 
 
4.1 OTW AB 
 
OTW (Off The Wall) AB grundades 1996 av Pär Sundberg (som idag är koncernchef och 
VD) och Pär-Ola Jonasson. Företaget omsatte cirka 50 miljoner 2003 och har idag har 
närmare 50 anställda. OTW AB startades för att hjälpa företag och organisationer med att 
använda tjänster baserade på journalistik i sin kommunikation och marknadsföring. Företaget 
tillhandahåller fyra tjänster uppdelat på respektive dotterbolag: 
 

• OTW Publishing – Tidningsproduktion på papper och på Internet. 
• OTW Communication – PR-tjänster. 
• OTW Interactive – Företagsfilm och interaktiv rörlig bild. 
• OTW Television – TV-produktion. 

 
OTW AB har sin bas i Stockholm och till deras tidigare kunder hör bland annat Nokia, ATG, 
IKEA, H&M och TV4.  
 
 
4.1.1 Musik inom event marketing 
 
Under intervjun säger Anders Sundberg att han alltid har en vision och en grundidé med sina 
produktioner, vare sig det är ett evenemang, en gala eller ett reportage. Ofta grundas denna 
idé i musiken för Sundberg. Han menar att om man hittar musiken är det sedan väldigt lätt att 
skapa och visualisera. Textrader och innebörder i musiken skapar en grund där sedan 
kopplingar kan göras till själva produktionen.  
 
Musiken är enligt Sundberg ett väldigt starkt verktyg som tyvärr ofta underskattas och ses 
som ett nödvändigt ont. Sundberg använder musiken till att ”lura” publiken samt att invagga 
dem i en viss sinnesstämning. Han fortsätter med att säga att musiken är ett bra verktyg att 
använda då den är så otroligt stark i att förmedla en direkt känsla. På ett eller annat sätt finns 
musiken alltid med i Sundbergs produktioner, vare sig det är i vinjetter eller i andra 
sammanhang. I inslag vid exempelvis galor, används ofta musiken som ljudmattor och man 
jobbar istället med tystnaden för att accentuera vissa delar. 
 
OTW AB använder ofta musik för att förmedla och förstärka budskap när de skapar 
produktioner till kunder, säger Anders Sundberg. Det gäller att musiken stämmer överens med 
företagets vision och att den riktar sig till vald målgrupp. När det gäller användandet av 
livemusik är det ofta en budgetfråga för OTW. I och med att allting bandas, även 
evenemangen, så kommer livemusik att kosta mycket mer än inspelad musik. Detta eftersom 
det kräver betydligt mer teknisk utrustning. Till denna kostnad tillkommer även arvoden till 
inhyrda musiker. 
 

V 
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Sundberg framhåller att ljudkvaliteten är en väldigt viktig del. Väldigt ofta tas det för givet att 
ljudkvaliteten ska vara bra vid alla typer av produktioner. Han tror att det är få producenter 
som tänker på ljudkvalitetens betydelse, men upptäcker det när kvaliteten inte håller den 
standard den bör ha. Sundberg menar att dålig ljudkvalitet kan förstöra hela den känsla man 
vill förmedla med produktionen. Till detta hör även volymen på musiken. Han tycker att 
volymen inte får vara för låg och just valet av nivå är något som brukar diskuteras flitigt, 
särskilt inför stora galor och evenemang.  
 
 
4.1.2 Artist- och musikvalets påverkan på evenemangets image 
 
Vid val av artist och musik påpekar Sundberg att det viktigaste är att fokusera på målgruppen. 
Artister till Sundbergs produktioner väljs nästan uteslutande av att de drar en stor publik. Vid 
Fotbollsgalan 2004 valdes artister som Magnus Uggla, Westlife och Markoolio. Fotbollsgalan 
är något för alla, inte bara de mest inbitna fotbollsfansen, menar han. Därav valdes artister 
som har en bred publik och ett stort underhållningsvärde men som ändå har någon form av 
fotbollskoppling för att passa in i evenemangets image. 
 
En annan viktig aspekt när det gäller val av artist och musik, påpekar Sundberg, är budgeten 
för produktionen. Stora artister kostar mycket pengar och en stor musikensemble likaså. Om 
en artist spelar live är den tekniska kostnaden avsevärt mycket högre än om denne sjunger 
playback. Stora artister tenderar dock att kosta betydligt mindre när de lanserar egna skivor 
vilket gör det lättare att kontraktera dessa, säger han. Evenemangets karaktär kan enligt 
Anders även det påverka kostnaden för artister. För att illustrera detta ger Sundberg Polar 
Music Prize 2005 som exempel och som OTW styr produktionen av. Detta evenemang kan 
liknas vid musikens Nobelpris och tack vare detta är artisterna villiga att ställa upp för en 
betydligt lägre summa än vanligt, då äran av att få uppträda och synas vid denna tillställning 
kan kompensera, konstaterar han.  
 
Det finns en stor risk i val av artist till evenemangsproduktioner, menar Sundberg. När artister 
och musik valdes till Fotbollsgalan 2004 var det en bredd som efterfrågades från beställaren. 
Om man då väljer en för smal artist riskerar man att tappa en stor del av målgruppen samtidigt 
som det kan skada evenemangets image. Vid dessa stora evenemang gäller det även att välja 
artister som man vet levererar och som är professionella, säger han. ”Det gäller att hitta sån 
musik som lirar med både varumärket och just den målgrupp som de vill nå”, påpekar 
Sundberg. 
 
En röd tråd i alla val vid dessa evenemang är alltid att man betalar för en form av säkerhet. 
Med det menar Sundberg att om vi på OTW betalar mycket för till exempel teknik och artister 
så vet vi att vi får en högre säkerhet. Anders Sundberg avslutar med att säga att 
felmarginalerna i evenemanget minskar genom högre kostnader och säkerheten är särskilt 
viktigt vid stora evenemang som även TV-sänds. 
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4.2 LiveStockholm AB 
 
LiveStockholm AB bildades 1999 och har under sina första fem år ökat från fyra anställda till 
dagens elva. Företaget tillhandahåller events och sponsorslösningar kring fyra koncept:  
 

• Business to Business – insäljning av komplexa budskap till kunder och återförsäljare, 
förankring av budskap innan det når konsumentledet. 

• Till Konsument – skapa möten mellan kund och företag. 
• Till Medarbetarna – samling av organisationer för gemensamma mål och förbättrad 

teamkänsla. 
• Finansiell kommunikation – bolagsstämmor, presskonferenser, allt för att den 

finansiella kommunikationen utåt ska bli så professionell som det krävs.  
 
LiveStockholm AB omsatte år 2003 strax över sexton miljoner kronor och deras uppdrag finns 
representerade både i Sverige och i andra delar av Europa. 
 
 
4.2.1 Musik inom event marketing 
 
Henrik Bruveris menar att synen på deras bransch har förändrats. Från att ha setts som 
jippoarrangörer och festfixare är idag event marketing en viktig beståndsdel i företagens 
marknadsföringsbudget. Många företag har idag så komplexa produkter att det krävs mer för 
att få kunden att köpa, säger Bruveris. Det räcker inte med att göra TV- och radioreklam och 
därtill annonsering för att få kunderna intresserade, kunden vill kunna känna på produkten och 
prova den innan köp, säger han. Bruveris menar också att eventet ger en möjlighet för säljare 
och kund att träffas i verkligheten och skapa en relation till varandra, något som idag är 
otroligt viktigt. Caroline Bagge tillägger att mötet ger möjlighet att skapa ett personligt 
förtroende mellan de olika parterna. Bruveris säger att eftersom synen på event marketing har 
förändrats har också förståelsen för musikens roll i evenemanget förändrats. Musiken har i det 
stora hela fått en mycket mer professionell och genomtänkt funktion, konstaterar han. 
Musiken används för att skapa rätt ”känsla” och ”förväntningar” hos besökaren till 
evenemanget. Bruveris fortsätter med att exemplifiera detta: ”har du femhundra personer som 
ska in i en konferenslokal så är musik ett bra sätt att få dessa i rätt sinnesstämning och känsla 
inför själva händelsen”. Bagge säger att det är mycket effektivt att använda musik mot den 
yngre genrationen eftersom den ofta är en del av deras livsstil och en del av deras uppväxt. 
Bruveris förklarar vidare att LiveStockholm använder sig av både inspelad musik och 
livemusik vid deras events. Han framhåller att musiken i dessa former används både i 
bakgrunden eller i förgrunden. Bagge tillägger att musiken också används som pausmusik vid 
seminarier och liknade. Syftet med detta är att se till att det inte blir helt tyst när folk går in 
och ut i lokalerna. 
 
Musiken är väldigt viktig i eventet, menar Bruveris. I eventet har du möjlighet att spela på 
flera olika sinnen samtidigt och musik har visat sig vara ett särskilt bra sätt att framkalla 
känslor, förklarar han. Detta gäller både bakgrundsmusiken och livemusiken. Bruveris 
berättar vidare att musiken också har en roll i presentationerna på eventet för att skapa 
dynamik. Det kan handla om att mellan videoinslag använda sig av musik för att få en struktur 
på presentationen som gör den intressant. Det gör att den som sitter och lyssnar blir vaksam 
och uppmärksam på budskapet. 
 



Empiri 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 18

Angående livemusik så används det på mer än hälften av de evenemang som LiveStockholm 
arrangerar, berättar Bruveris. Dessa uppträdanden kan både användas som bakgrund eller som 
ren underhållning, säger han. Han förklarar att det beror helt på situationen och exemplifierar 
med tanken att folk ska mingla runt och skapa nya bekantskaper och då kanske inte musikerna 
ska ha alltför framträdande roll. Motsatsen är då företag anordnar en intern sammanslutning 
för den egna personalen som redan är bekanta med varandra. Då har bandet en mer 
framträdande roll som ren underhållning, menar han.  
 
Bruveris anser att valet av volym är väldigt viktigt för hela upplevelsen av evenemanget då 
det påverkar den stämning man vill förmedla med musiken. Han menar att det gäller att noga 
fundera på vilken målgrupp man riktar sig mot. Dessutom måste man avgöra om besökarna 
verkligen uppskattar en högre volym om de är där för att mingla och prata med varandra, 
säger han. Även tempot har en roll i själva upplevelsen, menar Bagge, och framhåller att 
tempovalet beror på målet man har med användandet av musiken. Om man vill få igång folk 
till en aktivitet bör man alltså fundera på vilken musik som skulle passa för det ändamålet, 
menar hon.  
 
När det gäller ljudkvalitén är det också av yttersta vikt, menar Bruveris, och framställer att: 
”man får aldrig en andra chans att göra ett bra första intryck”. Med detta menar han att när 
man använder livemusik vid sina events krävs det att allt är repeterat, avcheckat och 
soundcheckat eftersom allting som stör, såsom rundgång och liknande, kan förstöra 
helhetsintrycket. Det gör att eventet kan uppfattas som icke-professionellt och att besökarna 
tappar fokus.  
 
 
4.2.2 Artist- och musikvalets påverkan på evenemangets image 
 
Henrik Bruveris säger att när det gäller valet av musik som används vid evenemanget börjar 
det hela med att man ser på vilken målgrupp man vill rikta sig mot. Det gäller att 
konceptualisera och paketera mötet, förklarar han. LiveStockholm vill styra målgruppen mot 
ett visst slutresultat i sina events; huvudsyftet är att skapa en viss känsla, säger han. Bruveris 
menar att i vissa fall ska det kännas som att man har varit på något riktigt exklusivt, ett 
”finsmakarevenemang”. Vid dessa events bjuder man till exempel in sina 50 viktigaste 
kunder, och musikinriktningen ligger då gärna mot det klassiska eller med artister som Helene 
Sjöholm och Lisa Nilsson. På detta sätt menar Bruveris att man kan påvisa kvalitet genom 
artist- och musikval. Motsatsen till detta är exempelvis personalens årliga kickoff där målet är 
att känna att man har kul ihop. Bruveris ger här exempel på att coverband som ”Smalare än 
Thord” passar bättre då folk bara vill sjunga med och ha roligt. Alltså väljer man musik 
utifrån den känslan man vill att besökarna ska känna under evenemanget och efteråt. Han 
förklarar att det är viktigt att veta vad man vill uppnå när man konstruerar ett event eftersom 
allt som man låter folk uppleva på ett event får effekter. 
 
När det gäller val av bakgrundmusik tänker man alltid på vilken målgrupp som evenemanget 
är kopplat till, säger Bruveris. Som exempel nämner han att om ett event riktar sig till en 
grupp yngre datatekniker, skulle man inte välja samma typ bakgrundsmusik som för en 
gruppering med personer i högre medelåldern. Caroline Bagge påpekar att valet alltid tänks 
igenom, och att man inte använder vad som helst. 
 
Bruveris framhåller att tankarna kring den musik som väljs också beror på vilken karaktär 
eventet har. Han menar att om eventet är av mer informativ karaktär läggs inte lika mycket tid 
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på musikvalet som om eventet är mer upplevelsebaserat eftersom man kan förstärka 
upplevelsen med hjälp av musiken. Dessutom kanske inte musiken är så intressant om 
eventets syfte är rent informativt, fortsätter han.  
 
Bruveris framhåller vikten av att det finns en koppling mellan artisten och företaget som 
beställer evenemanget. Som exempel pekar han på Coca Cola Companys val att sponsra 
Petters turné för att sammankoppla sitt varumärke Sprite med Petters stil och attityd. Detta 
resulterade också i uppträdande av Petter på Coca Colas kickoff för två år sedan. Han berättar 
också att de ibland rekommenderar kunder att gå in och sponsra evenemang som 
Hultsfredsfestivalen och liknade för att sammanlänka sin image med festivalens. Bruveris 
säger också att valet av musik kan ske utifrån en så kallad ”imponeringsfaktor”, alltså att 
företag väljer en dyr och het artist för att göra intryck på exempelvis sina kunder. Det gör 
också att besökarna och gästerna kan få intrycket av att de är ”mer” uppskattade av företaget 
eftersom mer pengar har investerats vid val av artist till eventet. Den mängd pengar som 
företagen är beredda att investera påverkar också valet av artist och musik, framhåller han. 
Många företag vill gärna ha stora populära artister men förstår kanske inte att dessa kostar 
mycket pengar. I dessa fall kan LiveStockholm föreslå andra billigare alternativ som ändå 
håller en hög kvalitet, tillägger Bagge. 
 
En risk vid valet av artist och musik är enligt Bruveris det faktum att valet görs utifrån 
kundens specifika önskemål, vilket kanske inte sammanfaller med eventets syfte och image. 
LiveStockholms uppgift är att veta vilken typ av artist och musik som passar vid olika 
tillfällen. Det gäller då för oss att övertala kunden om att vi har rätt, säger Bruveris. Han 
exemplifierar med att ett företag anlitar LiveStockholm för att arrangera en företagsfest och 
beställaren föreslår sin personliga idol Lill Lindfors som underhållning på kvällen. ”Om syftet 
är att beställaren vill ge sin personal en rolig brakfest med dans och musik är kanske inte just 
Lill Lindfors rätt person för detta sammanhang utan vi kan nå så mycket längre om vi gör på 
ett annat sätt”, säger Bruveris. Han poängterar dock att det är inget fel på Lill Lindfors som 
artist, men hon är kanske inte rätt person för det sammanhanget.  
 
 
4.3 Bodén & Co. Kommunikation AB 
 
Bodén & Co. Kommunikation AB startades 1991 av Joakim Bodén och är idag ett av norra 
Europas mest framträdande eventföretag. Företaget består idag av sexton personer inklusive 
grundaren och tillhandhåller tjänster inom fem områden:  
 

• Business to Business – Events för möten mellan företag och företag skapade runt 
engagemang, information och underhållning.   

• Business to Consumers – Event marketing och sponsorslösningar är grunden för detta 
företag till kund-koncept.    

• Musikproduktion – Företagsprofilerad musik för att kommunicera värderingar, 
budskap och kultur.  

• Design och grafisk form – Scenografi, inbjudningar och eventreklam är en del av det 
som erbjuds under denna grafiska gren.   

• Videoproduktion – Företagspresentationer, informationsfilmer och inslag till events.  
 

Exempel på kunder som Bodén & Co. Kommunikation AB har arbetat med är ABB, Ericsson, 
Assa Abloy och SEB Trygg Liv. 
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4.3.1 Musik inom event marketing 
 
Enligt Adam Atterby använder sig Bodén & Co. av musik i nästan alla sina events. Joakim 
Bodén som är grundare av företaget har som ambition att arbeta mycket med musik vid 
företagets produktioner och bara det faktum att företaget har en heltidsanställd kompositör 
och musikproducent (läs Adam Atterby) tyder på musikens relevans inom event marketing, 
säger han. Event marketing för Bodén & Co. består inte bara i att anordna företagsevenemang, 
framhåller Atterby. Det handlar även om att skapa konceptuella paketlösningar till företag 
bestående av exempelvis företagsfilmer, musik till produktlanseringar, videoproduktioner och 
skräddarsydda CD-produktioner. Enligt Atterby använder Bodén & Co. ofta musiken för att 
skapa en stämning. Användandet av musik är väldigt genomtänkt och en medveten strategi för 
vårt företag, säger han och fortsätter med att förklara: ”Ofta har man ingångsmusik när 
kunder kommer in i den valda lokalen för att kunna skapa en direkt stämning i deras 
medvetande.” 
 
Musikens främsta roll inom event marketing är enligt Atterby att just skapa en stämning i 
folks medvetande och ger som exempel lanseringen av Windows 2000. Där 
specialkomponerade han ett 15 minuter långt stycke som spelades upp när folk kom in i 
lokalen. Musiken kombinerades med specialkoreograferade ljuseffekter, videografik, femton 
dansare på scen och inhyrda operasolister. Syftet med denna stämningsmusik var att skapa en 
känsla av förväntan och att det är något stort och speciellt som kommer att hända. 
 
Adam Atterby har även skrivit musik till skräddarsydda CD-produktioner som till exempel 
Nikes Mercurial Tour 1998, en turné som spände över hela Norden. Musiken skulle i denna 
produktion spegla Nikes grundvärderingar. Det går till så att Atterby får ett antal värdeord att 
jobba med som företaget vill kommunicera utåt, och utifrån dessa komponerar han musiken. 
Denna typ av konceptuella lanseringsturnéer och events har Atterby skrivit musik till vid ett 
flertal tillfällen. Han uppträder även ofta med liveband på företagets evenemang, ofta med 
inhyrda gästartister. 
 
Att skriva musik som förmedlar ett företags värdeord utan att ”skriva det direkt på folks 
näsor” anser Atterby är svårt. Själv är han emot att använda själva företagsnamnet i musiken 
då en bra låt kan komma att dyka upp i andra sammanhang. En del musik han 
specialkomponerat för företag har vid ett senare tillfälle dykt upp på radion. Han anser att det 
inte är värt pengarna att skriva musik som hela tiden upprepar företagets namn i musiken. 
Poängen med musiken är att den ska vara bra och att man faktiskt ska kunna lyssna på den vid 
andra tillfällen än vid just själva eventet. ”Ingen vill ju stoppa in en skiva i sin bilstereo och 
lyssna på någon som sjunger om Ericsson” säger Atterby. 
 
Utöver musikproduktion till själva evenemangen görs en mängd videoproduktioner på Bodén 
& Co. Musik kombinerat med video och grafik är ett bra verktyg att fånga kunders intresse 
och göra det lättare att föra fram budskapet, säger han. 
 
Enligt Atterby finns det ofta en reellt informativ del av eventet där musiken spelar en mindre 
roll. Vid till exempel ett seminarium där någon står och pratar kan musik, om den finns där, 
ofta upplevas som störande och tar fokus från talaren. Men om man ser det omvänt så 
kommer ett event utan musik att misslyckas, säger Atterby. Ägarens intention var redan vid 
starten av företaget att komplettera de budskap man ville nå ut med, tillsammans med musik. 
Ett musikstycke som inte är brandat (att företagsnamnet finns med i musiken) kan skapa rätt 
stämning vid eventet och den kan även kombineras med att ge besökarna en CD-skiva efter 
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eventet som de förhoppningsvis lyssnar på i efterhand. Atterby förklarar att på detta sätt kan 
man förlänga verkan av eventet. 
 
Atterby fortsätter med att säga att livemusik används väldigt flitigt. Ofta när eventet har något 
med festligheter att göra så väljer Bodén & Co att använda sig av livemusik. Vid vissa events 
har man specialskrivit musik för symfoniorkestrar och ofta blandar man det klassiska, som 
kan förknippas med kvalitet, och nyare musikstilar för att skapa ett modernt sound. Allt 
skräddarsys för att passa målgruppen och kundens intentioner med eventet, säger han.  
 
Vare sig man är medveten om det eller ej så påverkar musiken oss både positivt och negativt 
på alla plan, säger Atterby. ”När man hör musik så reagerar man på något sätt, även fast det 
är bakgrundsmusiken på Vivo som personligen gör mig galen, så tyder det ju även på att man 
påverkas av den”, exemplifierar han.  
 
Enligt Atterby är det väldigt viktigt att tänka igenom volymen på musiken, har man 
specialskrivit musik för att skapa uppmärksamhet och intresse så är det ingen idé att sätta en 
låg volym. Man måste bestämma sig i tidigt skede om musiken ska finnas i bakgrunden eller 
om den ska vara i förgrunden, har man till exempel solister på plats anser Atterby att de skall 
höras. Dock är viss musik komponerad och utvald just för att finnas i bakgrunden och inte 
störa det som sker vid eventet utan i stället understödja andra aktiviteter som äger rum, 
förklarar han.  
 
Tempot på musiken är också något som måste tänkas igenom, framhåller Atterby. Tempot på 
musiken är en faktor som bestämmer stämningsläget och musiken får i vissa fall inte sticka ut 
för mycket. Ett exempel kan, enligt Atterby, vara om musiken ska användas tidigt på 
morgonen som en mjukstart eller om musiken syftar till att få igång folk inför festligheter på 
kvällen. Tempot är även en viktig faktor när man anordnar ett event där ett företag har bjudit 
in kunder från andra kulturer. Företagskulturen ser annorlunda ut världen över och man måste 
vara både noggrann och försiktig så man inte ”tar i för mycket” och skapar missförstånd, 
förklarar han. 
 
Det viktigaste när det gäller det tekniska med musiken är ändå ljudkvaliteten. En 
budgetaspekt finns hela tiden med, men på Bodén & Co. anser man att ljudkvalitet och 
lokalisering är något som ofta kostar om man vill att eventet ska bli förstaklassigt, säger 
Atterby. Företaget har ett fåtal leverantörer som kan tillhandahålla paketlösningar med ljud, 
ljus, storbildsdukar, videokanoner och andra tekniska hjälpmedel som krävs vid komplicerade 
produktioner. Det finns inte många leverantörer så det får ofta ”kosta vad det kostar” och den 
kostnaden prioriteras oftast ganska högt, konstaterar han. 
 
 
4.3.2 Artist- och musikvalets påverkan på evenemangets image 
 
Enligt Adam Atterby sker valet av både artist och musik nästan alltid i nära samråd med 
kunden. Kunden kan ofta ha önskemål om artister och i de fall där Atterby och hans band är 
inhyrda till att spela så lämnar han ofta en lista på förslag med lämpliga gästartister. Atterby 
förklarar att kunderna ibland har en bra kännedom om vilka artister som bör uppträda vid 
eventet, om inte föreslår Boden & Co lämpliga artister med hänsyn till både budget och 
eventets image. Exempelvis berättar Atterby om när man en gång anordnade ett event till ett 
stort svenskt IT-bolag och Anna Book klev upp på scen. Publiken blev som galna och vid det 
tillfället passade verkligen artisten ihop med åldern på målgruppen eftersom många hade 
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minnen av artisten från sin barndom. Musiken vid ett event kan även vara så enkelt som 
någon typ av lugn bakgrundsmusik för att undvika att det blir helt tyst mellan aktiviteter. 
Atterby förklarar vidare att man ibland hyr in DJ: s som är specialister inom en viss 
musikgenre som kan passa för själva eventet. Detta är ett minst lika viktigt val som att välja 
rätt musiker till ett event, säger han.  
 
Valet av artist kan vara svårt och styrs ofta av budgeten för eventet, påpekar Atterby. Stora 
orkestrar används ofta för att skapa exklusivitet och detta i samband med artister så som 
Helen Sjöholm eller Carola för att återspegla ett kvalitetsvärde. Dessa artister är väldigt dyra 
att hyra in, men vid de stora exklusiva eventen så kanske de krävs. Han anser dock att valet 
ibland är ganska enkelt. ”Om publiken består mestadels av män, så hyr man in en vacker dam 
som sjunger”, förklarar han. Han poängterar att Bodén & Co. skulle till exempel aldrig ta in 
Thåström till ett Microsoftevent då värderingarna och imagen hos artisten måste stämma 
överens med företagets.  
 
Förutom musiken spelar lokalen en viktig roll i eventet, fortsätter Atterby. Bodén & Co. har 
bland annat gjort stora exklusiva events i Blå Hallen i Stockholms stadshus (KPMG:s 80-
årsfirande) och på Cirkus i Stockholm (lansering av Windows 2000), säger han. Det går inte 
att komma ifrån att budgeten har en stor del i detta men ska det vara en exklusiv tillställning 
så kommer det att kosta pengar. Vidare säger Atterby att budget och karaktär även bestämmer 
storleken på eventet. Företagen vill kommunicera ett budskap med hjälp av eventet och som 
Atterby tidigare har nämnt kan musiken användas som redskap för att förstärka detta.  
 
När Atterby väljer musik gäller det att tänka på vilken åldersgrupp och sammansättning 
publiken eller besökarna har och efter vilken stämning man vill uppnå. Det här är knepigt, 
förklarar han, och fortsätter med att man måste beakta företagets situation vid tidpunkten för 
eventet. Kanske är det dåliga tider för företaget just nu, vilket man måste ha i åtanke när man 
skriver musiken, säger han. Det kan exempelvis sticka folk i ögonen att spela ett hurtigt 
stycke som utstrålar positivism vid ett stort internt möte i knackiga tider. Även aspekter så 
som vilken tid på dygnet eventet utspelar sig måste vägas in i valet, fortsätter han. Man måste 
anpassa musiken noggrant efter målgruppen och situationen. Slutligen tror Adam Atterby att 
rätt använd musik är ett väldigt effektivt redskap, allt från att få människor att må bra till att 
kommunicera ett budskap. 
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5. Analys 
 

 detta kapitel jämför vi vårt empiriska resultat med de valda teorier vi tagit upp i 
teorikapitlet. Vi belyser även de likheter och skillnader som vi har identifierat mellan 

teorin och hur de valda företagen arbetar med musiken inom sin verksamhet. Sammanfattning 
av teorin presenteras för att sedan jämföras med de tre fallen.  
 
 
5.1 Musik inom event marketing 
 
 
5.1.1 Musikens roll i evenemanget 
 
Enligt bland annat Hoyle (2002) ska ett event vara riktat specifikt mot målgruppen. 
Underhållningen i eventet ska vara unik, annorlunda och kunna attrahera sin publik och ett 
exempel på sådan underhållning kan enligt författaren vara ett liveband. Ying och Pfizenmaier 
(2002) säger att ett budskap kan sammankopplas med musik inom ett event. Enligt Minor, 
Wagner, Brewerton och Hausman (2004) bedöms uppträdandet som helhet av bland annat 
musikerna, musikaliskt framträdande, scenframträdande och interaktionen med publiken. 
Detta kommer i sin tur att påverka kundtillfredställelsen med evenemanget (ibid). Enligt 
Sullivan (2002) har ljudvolym och tempo inverkan på människors beteende men tempot har 
dock visat sig vara av mindre vikt. Minor et al. (2004) menar att ljudkvaliteten och 
ljudvolymen är de två viktigaste faktorerna för att kunden ska bli nöjd. 
 
De ovanstående teorierna har vi kunnat koppla till vår empiri enligt följande: 
 

• OTW AB använder musiken för att stärka och förmedla budskap. Musiken kan skapa 
en grund för företagets produktioner och den finns alltid med på ett eller annat sätt. 
Vid Fotbollsgalan anlitades större artister för att attrahera en stor bred publik, till 
denna anlitades artister som Markoolio och Magnus Uggla. Enligt exekutiv producent 
Anders Sundberg har dessa artister ett stort underhållningsvärde i sig själva, vilket vi 
ser som ett sätt att höja kundtillfredställelsen av evenemanget. Angående 
ljudkvaliteten och ljudvolymen anser Sundberg att det är väldigt viktig del av 
evenemanget. Dålig ljudkvalitet kan förstöra hela den känsla som OTW vill förmedla. 

 
• LiveStockholm AB skräddarsyr alla evenemang för att passa kunden och målgruppen. 

Företaget använder livemusik vid mer än hälften av sina evenemang, både som 
underhållning och bakgrundsmusik. Enligt projektledare Henrik Bruveris har musiken 
fått en mer professionell och genomtänkt roll inom event marketing. Projektledare 
Caroline Bagge tillägger att musik är mycket effektivt att använda just mot den yngre 
generationen. Volymen, ljudkvaliteten och tempot påverkar den stämning som man 
vill förmedla med musiken. Tempot avgörs av det ändamål företaget har med att 
använda musiken, ljudkvaliteten påverkar helhetsintrycket och förmedlar profession-
alism vid evenemanget. 

 
• Bodén & Co. Kommunikation AB använder musik i nästan alla sina evenemang, 

ambitionen är att medvetet använda mycket musik vid företagets produktioner. På 
Bodén & Co. har man en anställd musikproducent som specialkomponerar musik till 
sina evenemang. Den specialskrivna musiken ska förmedla värdeord som kunderna 
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vill kommunicera till en publik eller målgrupp. Musiken är ofta en del i 
underhållningen och kombineras förtjänstfullt med koreograferad grafik och ljus. 
Volymen bestäms på Boden & Co. utifrån om musiken ska vara i förgrunden eller i 
bakgrunden, det är viktigt att musiken understödjer de aktiviteter som sker vid 
evenemanget, inte stör dem. Tempot avgörs av syftet med musiken. Är syftet att skapa 
en lugn stämning eller är den till för att aktivera besökarna. Ljudkvaliteten är, enligt 
musikproducent Adam Atterby, den viktigaste faktorn när det gäller de tekniska 
element rörande musiken.  

 
Sammanfattningsvis kan vi se att teorier och ”verklighet” stämmer överens. Musik har en 
betydande roll i dessa företag och den används strategiskt.  
 
 
5.1.2 Musiken som promotionverktyg och påverkansmedel 
 
Musik har betydande inverkan på människor för att framkalla känslor och sinnesstämningar, 
och används ofta inom marknadsföring (Broadhead, 2001; Sweeney & Wyber, 2002). 
Musiken kan användas som atmosfäriskt verktyg för att bearbeta konsumenter och påverka 
deras beteende, och den är lätt att tillhandahålla och anpassa för den tänkta situationen (Gail, 
1990; Kotler, 1973 Mason, Mayer & Wilkinson, 1993; Peter & Olsson, 1993; Yalch & 
Spangenberg, 1990;).  
 
Företagen tillämpar dessa teorier på följande sätt: 
 

• Enligt Anders Sundberg på OTW AB är musiken ett bra verktyg då den är otroligt stark 
i att förmedla en direkt känsla. Musiken används för att påverka publiken och att 
invagga den i en viss sinnesstämning.  

 
• Henrik Bruveris på LiveStockholm AB säger att musiken kan framkalla känslor, att den 

spelar på flera olika sinnen samtidigt och att den har visat sig vara en väldigt viktig del 
i evenemanget. Musiken används för att skapa rätt känsla och förväntningar hos 
besökaren, både som bakgrundsmusik, förgrundsmusik och som pausmusik av 
företaget. 

 
• Adam Atterby på Bodén & Co. Kommunikation AB menar att musikens främsta roll är 

att skapa en stämning i folks medvetande. Musiken kan användas vid evenemang för 
att skapa en känsla av förväntan och förhoppning på att något stort och speciellt 
kommer att hända. Ofta har man musik när besökare går in i en lokal för att skapa en 
direkt stämning i deras medvetande. Musiken sammankopplat med video och grafik är 
något företaget använder sig mycket av. Att använda musik är enligt Atterby ett 
väldigt slagkraftigt och effektivt verktyg då den kan påverka människor både positivt 
och negativt på flera olika plan.  

 
Vi ser att musik används av företagen för att påverka människor och skapa stämning.   
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5.2 Artist- och musikvalets påverkan på evenemangets image 
 
Användandet av kända artister inom marknadsföring för att påverka imagen och skapa 
uppmärksamhet är idag väl vedertaget (Gwinner, 1997; McCracken, 1989; Till, 1998;). Valet 
av artist och musik kan underlätta för ett företag att nå en specifik marknad (Fitzgerald, 1997; 
Broadhead, 2001). Artister kan även bidra med andra värden än rent musikaliska, såsom 
seriositet och professionalism (Koku, 1995). Enligt Behrer och Larsson (1998) är det 
viktigaste med evenemanget att skapa en upplevelse som relaterar till företagets image. 
Gwinner (1997) förklarar att imagen för evenemanget sedan kan flyttas över på företaget och 
produkten. 
 
Valet av artist och musik kan således enligt teorin påverka evenemangets image. Företagens 
arbetssätt ser ut som följande:  
 

• OTW AB valde välkända artister med en bred målgrupp till Fotbollsgalan. Artister som 
Markoolio, Magnus Uggla och Westlife har en stor publik och drar mycket tittare och 
är professionella vilket är en avgörande faktor i OTW: s val av artister till denna typ 
av evenemang, enligt Sundberg. Dessa artister hade även en fotbollsanknytning som 
ansågs passande för evenemangets image.  

 
• LiveStockholm AB väljer artister och musik efter den tänkta målgruppen och 

evenemangets image. Musikvalet styrs i mångt och mycket av evenemangets karaktär 
och den kan användas för att förstärka effekten vid upplevelsebaserade evenemang. 
Vid exklusivare evenemang har man anlitat artister som Helen Sjöholm och Lisa 
Nilsson som kan ses som finare och exklusivare artister. Vid evenemang av annan 
karaktär, såsom ett företags kick-off eller personalfester, anlitas coverband som till 
exempel Smalare än Thord, som spelar välkända låtar av andra artister.  

 
• Bodén & Co. Kommunikation AB väljer också artister utifrån evenemangets image. 

Vissa artister som till exempel Helen Sjöholm, Carola samt större orkestrar skapar en 
känsla av kvalitet och exklusivitet, enligt Adam Atterby. Musikvalet görs efter ålder 
och sammansättning på besökarna till evenemanget, vilken stämning man vill uppnå 
och kundernas situation.  

 
Under rubrik 5.2 ryms även begreppen imageskapande och imageöverföring, där Gwinners 
(1997) teorirer och modeller är ledande inom event marketing. Således följer här en analys där 
våra empiriska studier jämförs med modellen. I Gwinners modell (1997) beskriver författaren 
de beståndsdelar som påverkar evenemangets image och hur denna image sedan kan 
överflyttas till ett varumärke. Kopplingar till val av artist och musik kan även göras här. 
 
(A) Typ av evenemang (Event Type) 
Vad gäller evenemangets typ påverkar den evenemangets image på olika sätt. Enligt Gwinner 
(1997) kan bland annat känslan av exklusivitet och ungdomlighet påverka evenemangets 
image. Här ser vi likheter med företagens erfarenheter, där man exempelvis anlitat artister 
som Helen Sjöholm för att skapa just en känsla av kvalitet och exklusivitet. I andra fall när 
syftet är att anordna en företagsfest eller kick-off har de anlitat coverband. Ibland används 
musik som bakgrundsmusik eller pausmusik mellan aktiviteter. Musiken är således ett sätt att 
påverka evenemangets typ vilket i sin tur enligt modellen skapar evenemangets image. 
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(B) Karakteristika (Event Characteristics)  
Gwinner (1997) menar i teorin att bland annat legitimitet, kvalitet och besökare blir högre om 
evenemanget är stort, återkommande, attraktivt lokaliserat och innehållet är av professionell 
karaktär. Detta kan kopplas till OTW: s val att anlita stora professionella artister som 
Markoolio, Westlife och Magnus Uggla just för att det skulle passa en så stor målgrupp som 
möjligt. Bodén & Co. anordnade firandet av KPMG: s 80-årsdag. Vid detta tillfälle hyrde man 
Blå Hallen i Stockholms Stadshus och anlitade en hel symfoniorkester samt en 
operasångerska för att skapa en känsla av exklusivitet. Musiken tillsammans med lokalisering 
var ett led i att påvisa just detta. 
 
(C) Individuella faktorer (Individual Factors) 
Här beskriver Gwinner (1997) att individuella faktorer hos besökaren kan påverka 
evenemangets image. Som exempel på dessa individuella faktorer, och val av musik och 
artist, kan ses Bodén & Co: s val att anlita Anna Book vid ett evenemang åt ett större IT-
företag. Det visade sig vara ett lyckat val då merparten av besökarna hade någon form av 
personlig koppling till artisten från sin barndom.  
 
(D) Ledare mellan evenemangets image och varumärkets image (Moderating Variables) 
Enligt Gwinner (1997) kan ett varumärke antingen ha en imagerelation eller en 
funktionsrelation till evenemanget. LiveStockholm exemplifierar här Coca Cola Company: s 
val att sponsra Petters turné, någonting som vi ser som en imagerelation därför att Coca Cola 
försöker knyta sitt varumärke Sprite till Petters musik och stil. Som exempel på 
funktionsrelation ser vi OTW: s val att anlita artister till Fotbollsgalan som gjort officiella 
fotbollslåtar. 
 
Utöver detta kan valet av musik och artist vara förenat med risker som enligt Broadhead 
(2001) kan påverka varumärkets image. Han belyser vikten av att välja rätt sorts musik för det 
specifika sammanhanget. Till (1998) tillägger att det finns en risk i att sammankoppla sitt 
varumärke med kända personer, då eventuell negativ publicitet kring denna kan komma att 
påverka inställningen till varumärket. Även Koku (1995) påpekar risker med artisters 
beteende och framhåller vikten av försiktighet.  
 
I vår empiriska undersökning framkom det att de ovanstående teorierna överensstämde. Här 
följer de kopplingar vi kunnat göra: 
 

• Anders Sundberg på OTW AB menar att den största risken vid 
evenemangsproduktioner som exempelvis Fotbollsgalan är att man anlitar en för 
alltför smal artist för ändamålet. Detta kan resultera i att man tappar en stor del av 
målgruppen om musikvalet är för snävt och att man på så vis påverkar evenemangets 
image. Dessutom påpekar han att det finns risker med artister som inte agerar 
professionellt då dessa kan sänka kvaliteten på evenemanget.  

 
• Enligt Henrik Bruveris och Caroline Bagge på LiveStockholm AB finns en risk i valet 

av musik och artist när dessa inte stämmer överrens med evenemangets mål, syfte och 
image. Krockar kan även uppstå mellan beställare och LiveStockholm då åsikten om 
vad som fungerar bäst i sammanhanget kan gå isär.  

 
• De främsta riskerna vid val av artist och musik är enligt Adam på Bodén & Co. 

Kommunikation AB att man i inte beaktar vilken situation kunden är i. Det är viktigt 
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att välja rätt musik till rätt sammanhang och till den stämning man vill uppnå. Är 
företaget i en negativ situation bör musikval göras därefter så det inte sticker i de 
anställdas ögon. Valet av artist och musik bör även beaktas när besökarna kommer 
från andra kulturer. Risken med artistvalet är att de värderingar som artisten står för 
kanske inte passar in med de värderingar som kunden har och vill förmedla. 

 
Valet av musik och artist har i denna studie visat sig vara förenligt med risker. Valet påverkar 
evenemangets image och budskap. Vår studie visar att företagen arbetar strategiskt med detta. 
 
 
5.3 Svar på forskningsfrågor 
 
 

• Hur används musik inom event marketing? 
 
Musiken används på flera sätt hos de undersökta företagen, bland annat som underhållning 
och atmosfäriskt verktyg vid evenemang. Musiken skapar en stämning i besökarnas 
medvetande och företagen kan således använda musiken i olika syften varierat efter situation. 
Vid vissa evenemang ska ett budskap föras fram och musiken används då för att förstärka 
budskapet och göra det mer mottagligt, i andra fall kan det handla om att musiken ska skapa 
en festlig atmosfär och trivsam stämning. Musiken används också som pausmusik i 
evenemanget för att skapa ett flyt mellan aktiviteter. Ofta används musiken när besökarna 
kommer in i den valda lokalen för att skapa en direkt stämning i folks medvetande. 
Ljudkvalitet, volym och tempo är faktorer som påverkar upplevelsen. Samtliga intervjuade 
företag påpekade musikens betydelse för deras verksamhet och påtalade att den används vid 
nästintill alla produktioner.  

 
 
• Hur kan valet av musik och artist påverka ett evenemangets image? 

 
Artist och musikval styrs utifrån evenemangets syfte och vilken målgrupp som det riktar sig 
mot. Valet av dessa kommer att påverka evenemangets image i många avseenden. Att 
använda till exempel klassisk musik och vissa typer av artister har visat sig ge en känsla av 
exklusivitet. 
 
Ofta används modern musik och artister när man riktar sig till ungdomar eller vill knyta sitt 
varumärke till det som den typen av musik står för. Både musiken och artisterna har visat sig 
vara verktyg för att åstadkomma detta. Valet av musik och artist är förenat med risker som 
kan, om det görs oplanerat, påverka evenemangets budskap och image negativt. Samtliga 
företag framhåller vikten av att välja rätt musik och artist till rätt situation. 
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6. Slutdiskussion 
 

apitlet kommer inledningsvis att redovisa de slutsatser vi har kommit fram till genom det 
tidigare presenterade materialet. Vi kommer även att återknyta till syftet med arbetet 

samt redovisa vårt teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis presenterar vi förslag på 
fortsatt forskning inom det valda området. 
 
 
6.1 Slutsatser och återkoppling till syftet 
 
Syftet med studien var att försöka beskriva musikens roll och betydelse inom event 
marketing. Inledningsvis var vår uppfattning att musiken hade en mer betydelsefull roll inom 
det valda området än vad vi kunnat hitta stöd för i teorin. Tvärtom finns det ingen tydlig 
forskning som belyser musikens roll i event marketing. Att musiken har betydelse inom 
marknadsföring och dess förmåga att påverka människan och dennes beteende har redan 
konstateras och belysts av flera forskare. Respondenterna framhöll att synen på event 
marketing har förändrats från ”jippoarrangemang” till att bli en accepterad marknads-
föringsstrategi för organisationer. Event marketing som strategi ger företagen möjlighet att 
genom mötet kunna nå sina kunder på flera olika plan samtidigt och därigenom stärka sin 
relation.  
 
Vår studie av tre valda företag har visat att musik har en stor betydelse för deras verksamhet 
och att valen av musik och artister är strategiskt genomtänkta, musik visade sig alltså vara ett 
vedertaget och flitigt använt verktyg i deras arrangemang. Samtliga företag påpekade 
dessutom att det är väldigt sällan som musik inte används i deras produktioner och att den 
näst intill är en självklar beståndsdel. Företagen framhåller musikens förmåga att skapa en 
stämning, att förstärka ett budskap och att underhålla vid ett evenemang.  
 
Det framkom i vår studie att företagen arbetar strategiskt med tempo, volym och ljudkvalitet. 
Dessa tekniska beståndsdelar rörande musikens framställning visade sig vara grundläggande i 
produktionen. Om man exempelvis valt att anlita en känd artist för att höja kvaliteten vid ett 
evenemang kan detta spolieras av ett dåligt ljud vilket gör att intrycket och evenemangets 
image skadas. Till detta hör valet av tempo och volym eftersom även dessa har en stark 
förmåga att påverka människor i olika riktningar. 
 
Företagen väljer artist och musik strategiskt i syfte att överensstämma och påverka 
evenemangets image, beställare och målgrupp. Ett evenemang har flera olika beståndsdelar 
och det gäller att alla ingredienser samspelar, detta gäller inte minst musiken. Att anlita 
artister, DJ: s eller musiker på måfå och utan eftertanke kan skada evenemangets image och 
därmed kan syftet gå förlorat. Genom att strategiskt tänka igenom val av musik och artist till 
ett evenemang kan man nå betydligt längre. 
 
 
6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Vår undersökning visar att teorier kring musiken som påverkansmedel inom marknadsföring 
stämmer väl överens med hur event marketingföretagen arbetar. Trots att det finns mycket 
forskning om både event marketing som marknadsföringsverktyg och musiken som 
påverkansmedel finns det dock begränsad teori om just musikens betydelse inom detta 
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område. Vi anser därigenom att detta arbete bidrar med ytterligare vetenskapliga synpunkter i 
hur event marketingföretag arbetar med musik.  
 
Utifrån vår studie vill vi rekommendera företag inom evenemangsproduktion och event 
marketing att strategiskt arbeta med musiken som verktyg, om de inte redan gör det. Eftersom 
det har visat sig genom vår undersökning att musiken kan vara ett bra hjälpmedel som image- 
och stämningsskapare rekommenderar vi företag att noggrant se över hur man arbetar med 
just detta. Risker finns i valet av både musik och artist vilket kan skapa negativa 
konsekvenser. Att noggrant tänka igenom valet av musik eller artist kan generera positiva 
effekter. Företag inom denna bransch bör således lägga resurser på att strategiskt arbeta med 
musik. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vår undersökning endast grundar sig på information från evenemangsproducenter och 
event marketingföretag anser vi att det skulle vara intressant att undersöka den faktiska 
effekten som musiken har på besökarna vid dessa events. Genom att studera och utvärdera hur 
besökaren upplever musiken skulle man få mer information och därmed kunna använda 
musiken ännu effektivare. 
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  Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Frågor kopplade till Forskningsfråga 1 (Hur används musik i samband med event 
marketing?) 

 
1. Nämn några olika exempel på hur ni använder er av musik vid era evenemang? 

 
2. Vilken betydelse tycker du att musik har i ett event? 

 
3. Hur tycker du att musik påverkar människor vid era events 

 
4. I vilka sammanhang används bakgrundsmusik vid events? 

 
5. I vilka sammanhang (typer av events) används livemusik? 

 
6. Volymen på musiken är ju viktigt att tänka på. Hur bestäms denna? 

 
7. Även ljudkvaliteten är viktigt, hur löser ni detta på bästa sätt? Vilka instruktioner får 

inhyrda ljudtekniker? 
 

8. Vad bestämmer tankegångarna angående tempot på musiken ni använder er av? 
 

9. Finns det events då ni inte använder er av musik? 
 
Frågor kopplade till Forskningsfråga 2 (Hur kan valet av musik och artist påverka eventets 
image?) 
 

1. Hur tänker ni när ni väljer ut musik/artist/genre? 
 

2. När ni väljer artist: är det för att artisten är känd, väletablerad, professionell etc? Vad 
värderar du som viktigast av dessa egenskaper: Vem artisten är? Vad han gör? Eller 
Hur väl det utförs?  

 
3. Hur tänker ni när det gäller kopplingen mellan artist och varumärke? Varför? 

 
4. Vilka risker finner du i valet av artist?  

 
5. Hur resonerar ni när det gäller artistens image vid valet av musik till ett evenemang? 

 
6. Hur påverkar val av artist eventet? 

 
7. Hur påverkar val av musik eventet? 
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