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Abstract 
The purpose of this thesis was to look into how event management companies got 
knowledge about their customers’ expectations and how they are influenced by these 
expectations. A case study was conducted based upon interviews with two employees 
from two companies that are in the business. The study has shown that event 
management companies do try to get awarness about their customers’ expectations, 
especially by listening and discussing with the customer. Personal contact is an efficient 
way of communicating and a way to avoid misunderstandings, which is a common 
mistake when customers’ expectations are not met. Furthermore the study has shown that 
experience is a great advantage when it comes to judging what the customer expects. In 
addition it is shown that event management companies attach different amounts of 
importance towards fulfilling and exceeding the customers’ expectations. 



Förord 
Vi vill inledningsvis rikta ett tack till våra respondenter Annica Palmgren och Jörgen 
Lindmark som med sitt insiktsfulla och analytiska svar kunde ge oss en bild av hur de får 
kunskap om kunders förväntningar och hur de påverkas av dessa. 
 
Dessutom vill vi även tacka vår handledare Rickard Wahlberg för hans konkreta 
synpunkter och vägledande råd under tiden vår uppsats har utvecklats. Vi vill slutligen 
tacka varandra för att vi med uthållighet och humor gemensamt lyckats klara av de 
prövningar som vår forskning vid vissa tillfällen utsatte oss för. 
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1 Inledning 
 detta kapitel kommer vi att inledningsvis presentera en allmän bakgrund av vårt 
ämnesområde. Därefter följer en problemdiskussion där vi diskuterar de för 
uppsatsen relevanta begreppen ’tjänst’, ’tjänstekvalitet’, ’event marketing’, ’event 

management’. Vi vill med detta förtydliga och skapa en grundläggande förståelse för vårt 
problemområde. Problemdiskussionen mynnar slutligen ut i vårt syfte tätt följt av våra 
två forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Bergman och Klefsjö (2001, s 30) menar att företag som traditionellt varit 
varuproducerande alltmer övergår till att bli tjänsteproducerande och den trenden 
kommer med all säkerhet att öka. En allt större andel av Sveriges bruttonationalprodukt, 
BNP, utgörs av tjänster1. Bergman och Klefsjö (2001, s 91) menar följaktligen att 
intresset för tjänster, utformning och senare tjänstekvalitet2 ursprungligen främst kommer 
från marknadsområdet inom företagsekonomi. Författarna konstaterar att intresset för 
tjänstekvalitet har ökat väsentligt. Bergman och Klefsjö (2001, s 30) menar att vi går 
vidare mot en trend där köp av varor byts mot köp av funktion; vi köper inte kylskåp utan 
kylförvaring och vi köper inte bil utan transport. Bergman och Klefsjö (2001, s 21) 
påpekar att det intresse för kvalitet och kvalitetsutveckling som accelererat under senare 
år har fört med sig att ordet ”kvalitet” är ett ofta brukat men också missbrukat ord. 
Thomasson (1993, s 15-19) anser att för att nå vetskap om kvaliteten i 
tjänsteorganisationer krävs dock en ansats som är olik den man använder när man 
studerar kvaliteten i varuproducerande organisationer. Författaren menar vidare att inom 
tjänsteorganisationer är man främst ute efter att studera relationen mellan organisation 
och kund samt förhållandet mellan kundens förväntningar och vad denne faktiskt 
upplever. 
 
Normann (2000, s 87) menar att den expanderande tjänstesektorn har förändrats på ett 
flertal sätt: 

• kunderna är mer omdömesgilla och krävande 
• kunskapskomponenten ökar dramatiskt 
• de förväntningar på ”livskvalitet” som tjänstearbetskraften har är högre 

 
Enligt Sponsrings och Eventföreningen (no date) har event3 under de senaste åren tagit en 
allt mer framträdande plats i mediemixen. Institutet för reklam- och mediastatistik visar 
att eventföretagens omsättning har en ökning i stort sett samtliga år som statistiken för 
event har publicerats. De på Sponsrings och Eventföreningen skriver att år 2000 gjordes 
en omfattande analys av storleken för eventmarknaden som resulterade i att den tidigare 
skattade storleken för marknaden revideras upp. Under år 2005 uppgick den totala 
marknaden för event till 530 miljoner under första kvartalet.  
 

                                                 
1 En definition på tjänst går att finna i vår problemdiskussion. 
2 En definition på tjänstekvalitet går att finna i vår problemdiskussion. 
3 En definition på event går att finna i vår problemdiskussion. 
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1.2 Problemdiskussion  
Enligt Sörqvist (2000, s 7-11) är kvalitet ett begrepp som har använts ofta under början av 
2000-talet. Innebörden är dock varierande för olika människor. Han menar 
fortsättningsvis att vissa tänker på lyx och associerar kvalitet med höga kostnader, medan 
andra tänker på hållbarhet och ser kvalitet som ett sätt att undvika onödiga kostnader. 
Författaren definierar kvalitet som ”förmåga att uppfylla kundernas behov och 
förväntningar”. Denna definition är kundorienterad och betonar att man ska ”göra rätt 
saker”. Edvardsson och Thomasson (1992, s 9) förklarar att kvalitet ses av allt fler 
företagsledare som det mest kraftfulla medlet för att förbättra kundtillfredsställelse, 
konkurrenskraften och därmed även lönsamheten. De menar att kvalitet har blivit en 
ledningsfråga i både privat och offentlig tjänsteverksamhet. Edvardsson och Larsson 
(2004, s 88) anser att kvalitet bör betraktas som en upplevelse hos kunden som handlar 
om att försöka klartlägga vad denne anser vara viktigt för att en tjänst ska upplevas 
positivt. Vi kommer att välja att använda Sörqvists (2000, s 29) definition av kund, alla 
som på något sätt påverkas av verksamheten eller de varor och tjänster som produceras 
och tillhandahålls, då vi tycker att den definitionen bäst passar in i vår uppsats. 
 
Enligt Edvardsson och Larsson (2004, s 29) är tjänstebegreppet långt ifrån entydigt.  
Författarna menar att ett vanligt synsätt inom den privata sektorn är att tjänster betraktas 
som en del av det vidare begreppet produkt4 eller erbjudande. Författarna beskriver ändå 
en tjänst som en kedja av aktiviteter eller händelser. De menar att detta bildar en process i 
vilken kunden ofta medverkar, genom att utföra olika moment i interaktionen med 
tjänsteföretagets medarbetare och andra kunder i syfte att uppnå ett visst resultat. Enligt 
författarna ”finns” tjänsten följaktligen inte innan den upplevs av kunden.  
 
Edvardsson och Larsson (2004, s 86) menar fortsättningsvis att begreppet tjänst är ett 
svårfångat fenomen vilket gör att tjänstekvalitet blir problematiskt att definiera. 
Författarna förklarar att det emellertid underlättar om det finns ett gemensamt tänkande 
kring kvalitet som utgår från gemensamma värderingar och synsätt i tjänsteutvecklingen. 
Enligt Edvardsson och Larsson (2004, s 86) finns det många sätt att definiera kvalitet i 
tjänster. Echeverri och Edvardsson (2002 s 203) menar att det är kundens upplevelse av 
tjänsten eller tjänsteprocessen som formar kvalitetsuppfattningar. Kundens uppfattning 
om tjänstekvaliten påverkar det framtida köpbeteendet enligt författarna. O’Neill, Getz 
och Carlsen (1999) förklarar att det har gjorts flera försökt till att definiera tjänstekvalitet. 
Författarna menar att letandet efter en fungerande definition av tjänstekvalitet är 
invecklat genom att de flesta tjänster är väldigt dynamiska och ogripbara. Edvardsson och 
Larssons (2004, s 89) definition av tjänstekvalitet lyder: att tillgodose behov och infria 
realistiska förväntningar; kundernas, medarbetarnas och arbetsgivarens. Edvardsson och 
Thomasson (1992, s 62) har en liknande definition som lyder: ”tjänsten ska motsvara 
kundernas förväntningar och tillgodose deras behov och krav”. Edvardsson och Larsson 
(2004, s 90) menar vidare att när kunderna är nöjda sprider det sig som ringar på vattnet 
vilket gör att medarbetarna blir nöjda, och med tiden blir sannolikt även arbetsgivarna 
och ägarna nöjda.  
 

                                                 
4 Enligt Sandholm (2001) innefattar begreppet produkt, varor och tjänster. 
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Vi har kommit fram till att ha god tjänstekvalitet tycks innebära att man ska ha nöjda 
kunder vilket i sin tur medför att man bör se till att uppfylla kundernas förväntningar. 
Enligt Parasuraman, Zeithaml och Berry (1994) är kundförväntningar dynamiska; de kan 
förändras från kund till kund och från situation till situation för samma individ eller kan 
variera för olika attribut av en tjänst.  
 
Enligt Danielsson (1995, s 198 ) har alla kunder vid ett köp av en tjänst en uppfattning i 
vid mening om hur den ska fungera. Han menar att kunden har skaffat sig förväntningar 
på tjänsten och hoppas att tjänsteutförandet ska infria dessa ibland högt ställda 
förväntningar. Danielsson konstaterar att om kritiska händelser av negativ art inträffar 
eller om förväntningarna avviker allt för mycket påverkas kundens benägenhet till 
återköp. Danielsson menar att om tjänsteverksamheten inte kan hantera kritiska händelser 
är risken stor att kunden byter leverantör. 
 
Söderlund (1997, s 63) anser att om man vill få reda på kundens förväntningar före köpet 
ska man fråga om dessa före köpet. Sedan måste man fråga kunden en gång till efter 
köpet, för att få reda på utfallsbedömningarna. Författaren anser att problemet är att man 
således måste ställa frågor till kunden vid två olika tillfällen, vilket kan vara krångligt. 
Författaren menar att alternativet är att man frågar om både förväntningar och 
utfallsbedömningar vid samma tillfälle, vilket i sådana fall måste bli efter köpet. Enligt 
Söderlund blir problemet således att det kan bli svårt för kunden att komma ihåg vilka 
förväntningar som fanns innan köpet. Detta problem infinner sig även om man väljer den 
”fråga två gånger metoden”, där kunden själv, efter köpet skall ange i vilken utsträckning 
utfallsbedömningarna motsvarade förväntningarna. Vi kommer i teorikapitlet behandla 
gapmodellen som täcker in kunders förväntningar och behandlar ämnesområdet på ett bra 
sätt. 
 
Sörqvist (2000, s 37-38) anser att eftersom kundens förväntningar ofta har en stor 
inverkan på den upplevda kundtillfredsställelsen är det viktigt att förstå hur dessa formas. 
Företaget kan i många fall både påverka kundens förväntningar och utfallet av den 
aktuella varan eller tjänsten således att maximal tillfredsställelse uppnås. Nedan följer 
några variabler som visat sig ha stor inverkan på kundens förväntningar enligt Sörqvist: 
 

• tidigare erfarenheter av den aktuella situationen kommer att ha stor betydelse för 
förväntningarna för kunden. Erfarenheter visar dessutom att negativa upplevelser 
vanligtvis har en avsevärt större inverkan än positiva 

• marknadsföring och reklam ger kunden en mängd uppfattningar om tjänsten samt om 
vad den kan förväntas klara av och prestera. Genom att lova allt för mycket i 
marknadsföringen kan man därigenom skapa missnöjda kunder även om utfallet 
egentligen är bra men inte så bra som man lovat 

• image och rykte har en stor inverkan på kundens förväntningar. Det kan ofta gälla 
image och rykte för olika beståndsdelar av erbjudandet 

• betydelse och intresse innebär tjänstens betydelse och kundens intresse för tjänsten 
inverkar på förväntningarna. Tjänsten som är av stor betydelse för kunden eller som 
kunden är intresserad av leder till att kunden skaffar sig kunskaper och förståelse som 
kommer att ligga till grund för väl genomtänkta förväntningar 
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• produktens pris påverkar i många fall kundens förväntningar. Då priset är högt 
förväntar man sig en högre kvalitet och följaktligen ett bättre utfall än då priset är lågt 

 
Goldblatt (1999, 263 - 264) förklarar att en bransch som vuxit rejält under senare delen 
av 1990-talet är eventbranschen. Han menar att eventbranschen växte fram från 
företagens behov att hitta nya vägar att marknadsföra sig själva på. Författaren pratar om 
traditionell marknadsföring som annonsering och promotion hade blivit uttjänade. 
Speciella events berör kundernas medvetande på ett sätt som inget annat 
marknadsföringsmedium klarar av. 
 
Enligt Allen, O’Toole, McDonnell och Harris (2005) finns det oerhört många varianter av 
event med varierande syfte, karaktär och storlek; det arrangeras tävlingar, festivaler och 
diverse andra tillställningar, och alla kallas för event. Enligt Wikipedia (no date) är ett 
event, en större tillställning, eller en händelse, som arrangeras kortvarigt till skillnad från 
löpande verksamhet. Goldblatt och Nelson (2001) har en liknande definition där de 
menar att event är ett offentligt sammanförande av människor i syfte att utbilda, fira, 
marknadsföra eller återförena. 
 
Enligt Gursoy (2004) saknar fenomenet event en fullständig teoribas. Vi har därmed 
försökt att utgå från den befintliga litteraturen och baserat arbetet på detta. Han förklarar 
att event för många företag är en viktig del i marknadsföringen, således har den forskning 
som finns kring event mestadels fokuserats på event marketing. Enligt Nufer (2002) är 
event marketing ett nyskapande kommunikationsinstrument, som fyller funktionen att 
genom planering, förberedelse, utförande och uppföljning av event överföra ett företags 
upplevelseorienterade marknadsföringsmål i praktiken. Event marketing är endast en 
mindre del i begreppet event management. Wikipedia (no date) definierar event 
management som en styrning och ledning vid utformandet av festivaler och events. 
Wikipedia skriver också att event involverar att identifiera målgrupp, tänka ut eventets 
koncept, planera logistik och koordinera praktiska aspekter innan eventet startas. Det är 
Wikipedias definition som vi har valt att använda oss av i vår studie. 
 
Vi har i vår problemdiskussion behandlat begreppet kvalitet som handlar om förmågan att 
uppfylla kunders behov och förväntningar. Vi har diskuterat problemet med det flertydiga 
begreppet tjänst vilket gör att det även varit svårt att definiera tjänstekvalitet. En 
grundinnebörd kan ändå sägas vara att tjänstekvalitet handlar om att infria realistiska 
förväntningar hos kunden. Vi har tagit upp vad som påverkar en kunds förväntningar. Det 
kan bland annat vara tidigare erfarenheter från tjänsten, eller intryck från marknadsföring 
och reklam. Vi kommer i vår uppsats att behandla kundförväntningarna och dess 
inverkan på eventföretagen.  
 
Event management som vi har valt att inrikta oss på i uppsatsen kan lätt förväxlas med 
event marketing vilket endast är en mindre del i begreppet. Event marketing handlar om 
att sälja in kundens produkter och event management handlar om att styra och leda 
utformandet av festivaler och events.  
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Efter grundligt letande av källor fann vi att det inte finns mycket relevant litteratur inom 
det valda ämnet vilket har försvårat arbetet med uppsatsen. Det finns en större mängd 
företag med ett utbud av produkter både för privata och företags arrangemang. Då event 
managementföretag utformar och arrangerar event efter vad kunderna förväntar sig finns 
många faktorer att ta hänsyn till. För att få reda på vad kunderna förväntar sig måste man 
fråga dem, vilket kan vara svårt då svaren kan tolkas olika. Vi som författare delar båda 
ett stort intresse för eventbranschen och utifrån denna problemdiskussion vill vi 
undersöka mer hur event managementföretag skaffar sig förståelse om vad deras 
målgrupper förväntar sig få då ett event arrangeras. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur event managementföretag hanterar kundernas 
förväntningar. 
 
Mer specifikt kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor: 
 
• Hur skaffar sig event managementföretag kunskap om vad kunderna förväntar sig? 
 
• Hur påverkas event managementföretag av kundernas förväntningar? 
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2 Teori 
 detta kapitel presenteras relevant teori kopplat till våra forskningsfrågor. Vi 
kommer här att beskriva hur event managementföretag skaffar sig kunskap om vad 
kunder förväntar sig samt hur de påverkas av dessa förväntningar. 

 

2.1 Att skaffa sig kunskap om vad kunder förväntar sig 
Sandholm (2001, s 150-152) menar att väsentliga frågor som bör besvaras av varje 
organisation som tillhandahåller tjänster är: 
 

• Varför är våra kunder våra kunder? 
• Varför är våra tidigare kunder inte längre våra kunder? 
• Varför är våra tänkbara kunder ännu inte våra kunder? 

 
För att kunna besvara dessa frågor menar författaren att det fordras information. 
Sandholm (2001, s 153) anser att insamling av information av detta slag underlättas om 
det finns hjälpmedel i form av formulär med exempel på önskvärd information. Han 
anser emellertid att organisationen inte får förlita sig på kundens initiativförmåga att ge 
information. Författaren menar att om man gör det kommer inte alla uppfattningar som 
kunderna har om organisationen fram. Författaren menar därför att det är viktigt att man 
aktivt går ut för att få information från kunderna. Sandholm (2001, s 153) förklarar att 
detta kan ske på två sätt: 
 

• frågeformulär, enkäter. Man låter kunderna få fylla i frågeformulär eller enkäter. 
Detta förfarande tillämpas ofta av tjänsteorganisationer som hotell, flygbolag och 
sjukhus menar Sandholm. Det är viktigt att formulären är korta. Omfattande formulär 
känner kunderna som en belastning. Därför bör formulären endast ta upp sådant som 
är väsentligt. 

 
• intervjuer. Sandholm (2001, s 153) anser att intervjuer med kunder kan ge mera 

utförlig information, emellertid åtgår det vanligen en hel del tid för att få information 
på detta sätt. I stället för att intervju kunderna en och en, kan man intervjua grupper 
av kunder. Ett sådant förfarande menar Sandholm är mera effektivt.  

 
Edvardsson och Thomasson (1992, s 186) påpekar att ett frågeformulär till kunderna kan 
öka förväntningarna, eller till och med skapa orealistiska förväntningar. De menar att en 
viss försiktighet med frågeställningarna är tillrådligt på områden där man ännu inte har 
möjlighet att påverka kvaliteten.  
 
Carney (1996) och Sandholm (2001, s 152-153) säger att reklamationer är en bra källa för 
information om kvalitet. Författarna menar att även om det inte är säkert att alla kunder 
reklamerar när de är missnöjda, kan förekomsten och slaget av reklamationer ge en viss 
bild av kvalitetsläget. Sandholm (2001, s 152-153) påpekar att frontpersonalen, det vill 
säga den personal som har direkta kontakter med kunder, bör vara lyhörd för kundernas 

I 
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spontana reaktioner och kommentarer. Han förklarar att för en del människor kan ett 
sådant beteende vara naturligt, för andra behövs vägledning och övning.  
 
Sandholm (2001, s 153) förtydligar och säger att lyssna på kunderna kan ge värdefull 
information för utveckling av produkterna. Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka 
(1999, s 84-85) anser att en framgångsrik kunddialog bör bygga på de händelser i 
kundrelationen som på olika sätt påverkar relationens framtida utveckling, och det är inte 
alltid dessa händelser sammanfaller med en köpsituation. De menar vidare att de kan röra 
sig om klagomål, förfrågningar och en förändrad livssituation. 
 
Sandholm (2001, s 77) menar att kundernas beteende kan ge ett ibland bättre underlag än 
de förmedlar på annat sätt. Det finns ibland en skillnad mellan kundernas beteende och 
åsikterna som de framför enligt författaren. Karlöf (2006, s 46) konstaterar att om kunder 
tillfrågas om sin uppfattning får man en återspegling av attityderna medan beteenden kan 
medföra ett helt annat handlingsmönster i ”skarpt läge”. Exempelvis om vinterturister i 
svenska fjällen tillfrågas om de kan tänka sig fira sommarsemester där svarar nästan 80 % 
jakande men nästan ingen gör det när det väl kommer till kritan. Författaren menar vidare 
att det som populärt brukar kallas business to business5 förhåller det sig ofta annorlunda 
då beteendemönstren är rationellare – inte sällan innebär kundvärde kostnadsbesparing 
för köparen. Författaren förklarar att det inte alls alltid är lika enkelt att påvisa nyttan med 
pengar i en business to business relation.  
 
Bergman och Klefsjö (2001, s 106) menar att ha förståelse för kundernas behov och 
förväntningar är centralt i kvalitetsutvecklingen. De anser att därför är det viktigt att 
utnyttja flera olika arbetssätt för att skapa denna förståelse. Ett sådant arbetssätt är 
fokusgrupper, där kunder får beskriva och diskutera kring situationer relaterade till den 
tänkta varan eller tjänsten. Författarna förklarar att anställda i företaget i vissa fall 
föreslås använda produkten eller tjänsten för att således få förståelse för kundens problem 
och genom sina insikter i tekniska möjligheter skapa produkter som kan uppfylla 
kundbehoven. De menar vidare att det kan vara lämpligt att involvera kundrepresentanter 
direkt i utvecklingsarbetet för att försäkra sig om att kundernas synpunkter inte glöms 
bort.  
  

2.1.1 SERVQUAL 
Bergman och Klefsjö (2001, s 315) samt Edvardsson och Larsson (2004, s 103) menar att 
SERVQUAL är en modell som används för mätning av kvalitet. Edvardsson och 
Thomasson (1992, s 202) skriver att SERVQUAL är ett bra instrument för att avläsa 
kundernas uppfattningar om tjänstekvaliteten. Edvardsson och Larsson (2004, s 103) 
konstaterar att SERVQUAL är baserad på det sätt som kunden ser på tjänstekvalitet. 
Buttle (1995) presenterar här de tio komponenterna av tjänstekvalitet: 
 
1. pålitlighet gäller förmåga att fungera på ett enhetligt sätt 
2. reaktionssnabbhet avser personalens vilja och förmåga att betjäna 
                                                 
5 Enligt Wikipedia (nodate) är business to business en marknadsstrategi som inbegriper transaktion av varor 
och tjänster mellan företag.  
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3. sakkunskap betyder att personalen har den kompetens som behövs 
4. tillgänglighet avser lättheten att få kontakt med företaget 
5. påtaglighet har att göra med fysiska element i tjänsten 
6. bemötande innebär vänlighet, artighet och respektfullhet hos personalen 
7. kommunikation innebär att kunden hålls informerad om sakförhållanden och 

händelseutveckling på ett för kunden begripligt sätt 
8. tillförlitlighet  innefattar ärlighet, tilltro och pålitlighet som beror på flera faktorer 
9. säkerhet gäller friheten från fara risk eller tvivel 
10.  förståelse innebär att man anstränger sig för att förstå kundens behov och önskemål  
 
Edvardsson och Larsson (2004, s 88) förklarar att baserat på undersökningar som gjorts 
med hjälp av modellen har det framkommit att pålitlighet är i den särklass viktigaste 
komponenten medan omgivningen är den minst viktiga. Författarna menar att olika 
komponenter väger olika tungt beroende på typ av produkt. Edvardsson och Larsson 
(2004, s 88) liksom Bergman och Klefsjö (2001, s 315) menar att exempelvis är 
pålitlighet mycket vikigare vid läkarbesök medan omgivningen kanske är viktigare vid ett 
restaurangbesök. Edvardsson och Larsson (2004, s 88) förklarar att det är speciellt viktigt 
att finna sådana komponenter som inte konkurrenterna, och kanske inte ens kunderna 
själva, har insett vara viktiga. Buttle (1995) förklarar att sedan skall dessa 10 
komponenterna sammanställs tillsammans med de fem komponenter som följer nedan: 
 

• anpassningsförmåga.  
• empati 
• tillförlitlighet  
• gensvar  
• påtaglighet 

 
Enligt Buttle (1995) fokuserar SERVQUAL mycket på leverans av tjänsten och inget om 
resultatet av situationen då kunden får tjänsten. Författaren menar vidare att 
SERVQUALs fem komponenter inte är universella; saker är inte alltid baserade på endast 
en faktor i delarna. Oftast sker en kombination av de fem delarna. Vid kundutvärderingar 
anser Buttle att konsumenter bedömer mer allmänt än vad deras förväntningar för 
tjänstekvalitet egentligen var från början.  

2.1.2 Kanomodellen 
Sandholm (2001, s 12 ) menar att om behoven tillfredsställs är kunden troligen nöjd och 
tycker att produkten är av acceptabel kvalitet eller till och med av god kvalitet. Sandholm 
(2001, s 16) förklarar att behoven kan antingen vara basbehov, uttalade behov eller 
omedvetna behov som visas i den så kallade Kanomodellen. 
 
Bergman och Klefsjö (2001, s 309) anser att Kanomodellen innebär att för att kunna 
knyta kunderna närmare till sig krävs det att man bättre än andra förstår och kan förutse 
kundernas behov och förväntningar. Sandholm (2001, s 16) samt Bergman och Klefjö 
(2001, s 309) menar att Kanomodellen visar hur kundtillfredsställelse skapas. Det pratas 
om följande tre grupper av kundbehov: 
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• basbehov – Är underförstådda och helt nödvändiga baskrav enligt Sandholm (2001, s 
16) och anses som grundläggande och självklara att kunden inte påtalar dem vid 
förfrågningar. Författarna (Bergman & Klefsjö, 2001, s 309; Sandholm, 2001, s. 16) 
förklarar att man inte kan åstadkomma nöjda kunder genom att enbart ha dessa behov 
uppfyllda. och menar vidare att uppfyllandet av de uttalade behoven anses som 
obligatoriskt och leder inte till ökad kundtillfredsställelse. Sandholm (2001, s 16) 
konstaterar vidare att om de finns brister inom detta område ökar missnöje bland 
kunderna drastiskt. Kunskap om de underförstådda behoven kan vanligen inte erhållas 
genom kundundersökningar, men flertalet av behoven brukar vara uppenbara påpekar 
författaren. 

 
• uttalade behov - Är de behov som kunden upplever som viktigast och förväntar sig att 

få uppfyllda menar Sandholm (2001, s 16) samt Bergman och Klefsjö (2001, s 309). 
Bergman och Klefsjö (2001, s 309) menar vidare att genom att vara duktigare än 
konkurrenterna i dessa dimensioner kan ett företag vinna kunder. Författarna förklarar 
att det är dessa behov som ofta återges då kundbehov diskuteras. Sandholm (2001, s 
16) anser att uppfylla de uttalade behoven leder till nöjda kunder. 

 
• omedvetna behov – Bergman och Klefsjö (2001, s 309) menar att som kund vet vi inte 

alltid vad vi har för behov och vad vi kan få uppfyllt. Bergman och Klefsjö (2001, s 
309) och Sandholm (2001, s 16) förklarar att dessa omedvetna behov kan kunder 
därför inte ange vid förfrågan. Men genom att identifiera sådana behov och sedan 
tillfredsställa dem får varan eller tjänsten och organisationen ett attraktivt värde enligt 
Bergman och Klefsjö (2001, s 309). Genom att finna sådana dimensioner kan ett 
företag skaffa sig stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter och få lojala 
kunder. 

 
Figur 1. Kanomodellen. 

Efter ” Bergman, B., & Klefsjö, B. (2001). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur”. 
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Bergman och Klefsjö (2001, s 309-311) förklarar att genom att tillfredsställa basbehov 
skapar vi nödvändig kvalitet och genom att uppfylla uttalade behov åstadkommer vi 
förväntad kvalitet. Författarna menar fortsättningsvis att genom att finna och 
tillfredsställa omedvetna behov åstadkommer vi något extra, som kallas attraktiv kvalitet, 
och som genom sitt överraskningsmoment ofta leder till trogna kunder. Författarna 
förklarar att för att kunna identifiera de kvalitetsdimensionerna som ger 
överraskningseffekt och uppfyller de omedvetna behoven, måste man ha ingående 
kännedom om sina kunder och deras vanor och önskemål. De påpekar att det är viktigt att 
tänka på att kundernas behov och förväntningar ändras hela tiden. Författarna menar 
vidare att kundbehov och förväntningar skräddarsys alltmer efter kundens egna speciella 
önskningar. Varje kund ska få en egen unik behandling och unika erbjudanden. De anser 
att kundtillfredsställelsen är kopplad till kundens behov och förväntningar. Författarna 
menar att dessa i sin tur påverkas av flera faktorer, såsom tidigare erfarenheter av 
företaget, det rykte företaget eller produkten har, vad företaget har utlovat och i viss mån 
det pris varan eller tjänsten har.  

2.2 Påverkan av kunders förväntningar 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002 s 306-307) är förväntningar påverkbara, och det 
gäller därför att inte skapa större förväntningar än man som företag kan infria. De menar 
vidare att det är också viktigt att underlätta för kunden att bedöma kvaliteten. Ett sätt att 
göra detta kan vara att synliggöra delar av tjänsteprocessen som tidigare varit dolda för 
kunden. Författarna förklarar att ett exempel på detta är när matgästen kan se hur maten 
tillagas på en restaurang eller när kunden på bilverkstaden får följa med in på verkstaden 
och se på när mekanikern arbetar och kanske till och med assistera i arbetet.  
 
Normann (2000, s 29) anser att de flesta tjänster är resultatet av sociala handlingar som 
äger rum i form av direktkontakt mellan kunden och ombud för serviceföretaget. Han 
menar vidare att det är skickligheten, motivationen och de specifikt valda metoderna som 
används av firmans representant som samverkar med kundens förväntningar och beteende 
och detta tillsammans kommer att skapa service i leveransprocessen. 

2.2.1 Gapmodellen 
Mukherjee och Nath (2005) menar att gapmodellen har kommit att bli det mest populära 
mätinstrumentet för tjänstekvalitet och används ofta inom en mängd olika tjänstesektorer. 
Mossberg (2003, s 24-26) menar att de allra flesta som studerat kundtillfredsställelse har 
använt någon variant av gapmodellen där olika jämförelser görs mellan det som förväntas 
och erfars. Hon menar att det kan vara förväntningar baserade på ideala förhållanden, 
rimlighet, personlig erfarenhet eller mottagen information. Författaren anser att vid 
upplevelser har de flesta kunder inte några klara förväntningar. Enligt Mossberg samt 
Mukherjee och Nath är det i många fall första gången tjänsten utnyttjas och därför kan en 
jämförelse med andra tjänster vara svår. Enligt Mossberg (2003, s 84) handlar det inte 
bara om att överträffa kundens förväntningar utan också om att ge kunden något som 
han/hon inte ens tänkt på. Mossberg menar att servicemöten, möte mellan personal och 
kund, har diskuterats utifrån kvalitetsbegreppet, och många studier bygger på att det finns 
skillnader mellan kundens förväntningar och deras faktiska erfarenheter av tjänsten. Det 
uppstår så kallade gap som illustreras i gapmodellen, figur 2. 
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Bergman och Klefsjö (2001, s 327) förklarar gapmodellen som orsaker till kundmissnöje. 
De menar att den illustrerar hur ett negativt gap mellan upplevd och förväntad 
tjänstekvalitet kan ha uppkommit som följd av ett antal olika gap i samband med 
framtagningen av tjänsten. Hoffman och Bateson (2006, s 334) menar att modellen visar i 
första hand hur tjänstekvalitet uppstår. Författarna anser att gapmodellen bör vägleda 
företagsledningen när det gäller att ta reda på var orsakerna till kvalitetsproblemet ligger 
och att upptäcka lämpliga sätt att fylla dessa gap. De förklarar att den övre modellen på 
gapmodellen visar företeelser som berör kunden och den nedre allt som berör 
tjänsteleverantören. Vi kommer endast att behandla Gap 1, 2 och 5 mer ingående då de är 
dem gapen som berör våra forskningsfrågor.  
 
Gap 1: Gapet mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 
förväntningar. 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 328) och Grönroos (2002, s 116) uppstår detta gap 
(1) på grund av att man i företaget inte förstår vad som är betydelsefullt för kunden. 
Bergman och Klefsjö (2001, s 328) menar att förstå vad kunden önskar och förväntar sig 
är det första steget vid produktion av tjänster likaväl som vid varuproduktion. Författarna 
menar fortsättningsvis för att kunna utföra tjänster som kunden upplever som 
utomordentliga krävs det att man förstår kunden och kan sätta sig in i de behov och 
förväntningar kunden har. Hoffman och Bateson (2006, s 335-336) menar att antingen 
byter man ut ledningen eller förbättrar deras kunskaper om vad som karaktäriserar 
konkurrens om tjänster. Författarna förklarar att oftast är det brist på kunskaper eller 
förståelse för hur tjänstekonkurrensen fungerar och för vad den kräver. Författarna menar 
att bättre bakgrunds undersökningar ingår alltid i hälsokuren. Den information som 
erhålls kanske inte är tillräcklig eller bara delvis relevant. Författarna menar att då gäller 
det att öppna eller förbättra de olika interna informationskanalerna.  
 
Gap 2: Gapet mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den 
utformade tjänsten. 
Bergman och Klefsjö (2001, s 329) menar att göra kundens röst hörd i hela 
utformningsprocessen är inte lätt. De förklarar kända kundförväntningar inte kan nås eller 
överträffas på grund av ledningens bristande förståelse för tjänstekvalitet och på grund av 
dålig kommunikation inom företaget. Hoffman och Bateson (2006, s 336-337) anser att 
storleken på det första gapet gör att det tänkbara planeringsrelaterade problemen varierar. 
De menar att en ganska vanlig orsak kan vara högsta ledningens brist på äkta 
engagemang för tjänstekvalitet. Författarna påpekar att de som levererar tjänsterna måste 
också engagera sig för kvalitetsspecifikationerna. Författarna förtydligar att alla måste 
vara överens om mål och specifikationerna från början. 
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Figur 2. Gapmodellen. 

Efter ” Hoffman, K. D., & Bateson, J. E.G. (2006). Service marketing – Concepts, strategies, & 
Cases. Mason, OH: Thomson South-Western”. 

 
Gap 3: Gapet mellan den utformade och den utförda tjänsten. 
Bergman och Klefsjö (2002, s 329) förklarar att personalen inte lyckas utföra tjänsten 
såsom den blivit utformad på grund av att de inte kan eller inte vill. Författarna påpekar 
att den personal som möter kunderna har en avgörande betydelse. Även om det finns 
goda instruktioner måste man vara medveten om att de kan vara stor skillnad mellan vad 
olika individer kan åstadkomma. 
 
Gap 4: Gapet mellan den utförda tjänsten och det som man kan ha förespeglat kunden.  
Detta gap uppträder på grund av att företaget lovat eller antytt något som man sedan inte 
kan leva upp till enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 329) samt Hoffman och Bateson 
(2006, s 338). Bergman och Klefsjö (2001, s 329) menar att saklighet och korrekthet i 
information, annonser och annan PR- verksamhet, där man inte överdriver företagets 
förmåga eller tjänstens egenskaper, det är viktigt att man inte skapar orealistiska 
förväntningar som sedan kommer på skam.   
 
Hoffman och Bateson (2006, s 339) skriver att resultatet av de fyra tidigare gapen visar 
sig i det femte gapet. 
 

Word-of-Mouth 
Kommunikation 

Personliga behov Tidigare upplevelser 

Förväntad tjänst 

Upplevd tjänst 

Tjänsteleverans Extern kommunikation till 
kunder 

Tjänstespecifikationer 

Ledningens uppfattning om 
kundens förväntningar 
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Gap 5: Gapet mellan kundens förväntningar och erhållna tjänsten. 
Bergman och Klefsjö (2001, s 330) förklarar att hög kvalitet är att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundens förväntningar. Bergman och Klefsjö (2001, s 330) och Grönroos 
(2002, s 120) menar fortsättningsvis att bedömningen av hög eller låg tjänstekvalitet 
beror på hur kunderna upplever tjänsten i förhållande till vad de i sammanhanget hade 
förväntat sig. Bergman och Klefsjö (2001, s 330) förklarar att förutom företagets 
marknadsföring kan också prissättningen i hög grad påverka kundens förväntningar. 
Författarna vill påpeka att gapmodellen fokuserar på brister när de gäller att uppfylla 
kunders behov och förväntningar och knappast är till någon hjälp när de gäller att 
identifiera och uppfylla omedvetna kundbehov. Hoffman och Bateson (2006, s 339-341) 
förklarar att det femte gapet naturligtvis också kan vara positivt, vilket antingen medför 
med marginal godkänd kvalitet eller överkvalitet. De menar att om ett gap i den upplevda 
tjänstekvaliteten uppstår kan orsaken till detta vara vilken som helst av de 1-4 nämnda 
gapen eller en kombination av dem. Författarna konstaterar att ta itu med dessa gap tycks 
utgöra en logisk början till att formulera strategier och taktiker för att få förväntningar 
och upplevelser att överensstämma. Författarna konstaterar att därigenom ökar 
sannolikheten att kunderna blir nöjda och att utvärderingen av kvaliteten blir positiv. 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 159) konstaterar att flera forskare har framfört 
kritik mot gapmodellen. I första hand gäller det jämförelsen mellan förväntningar och 
upplevelsen av tjänsten. De förklarar att som ett resultat av den intensiva debatten och 
kritik från olika forskare har gapmodellen ytterligare reviderats och nyanserats, i första 
hand genom att begreppet toleranszon inkluderats.  

2.2.2 Toleranszon- modellen 
Enligt Grönroos (2002, s 121) samt Yap och Sweeney (2007) bygger toleranszon- 
modellen på att kundernas upplevelse jämförs med deras förväntningar. I modellen anses 
kundernas förväntningar på nivån på ett visst tjänsteattribut befinna sig på en och samma 
nivå. Grönroos (2002, s 121) menar att variationer i förväntningsnivån räknar man inte 
med.  
 
Grönroos samt Yap och Sweeney (2007) beskriver att begreppet toleranszon utgår från att 
kunder inte har förväntningar på att en viss tjänst ska ligga på en bestämd nivå. 
Författarna menar att i stället kan de tolerera variationer i sin upplevelse och ändå anse 
dem acceptabla i förhållande till sina förväntningar. Enligt Grönroos (2002, s 121) 
innebär det här synsättet att kunders förväntningar rör sig mellan två nivåer, en önskad 
nivå och en tillräcklig nivå. Grönroos (2002, s 121) samt Skålén och Fougère (2007) 
förklarar vidare att den önskade nivån återspeglar på vilken nivå tjänsten borde vara, 
medan den tillräckliga nivån motsvarar vad kunderna anser att den kan få vara. Den 
senare nivån är den lägsta acceptabla nivån för tjänsten. Grönroos (2002, s 121) menar att 
de här båda nivåerna utgör gränserna för kundernas toleranszon. Enligt Skålén och 
Fougère (2007) är perfekt tjänstekvalitet då företaget når över toleranszonens övre gräns 
och otillfredsställande tjänstekvalitet misslyckas med att nå den under gränsen. Grönroos 
(2002, s 121) påpekar att om kundens faktiska upplevelse faller inom dessa gränser 
accepteras den och den upplevda kvaliteten anses vara bra. 
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 Figur 3. Toleranszon- modellen 

Efter ” Hoffman, K. D., & Bateson, J. E.G. (2006). Service marketing – Concepts, strategies, & 
Cases. Mason, OH: Thomson South-Western”. 

 
Johnston (1995) menar att toleranszonen är ett område av tjänsteprestationer som kunden 
anser vara tillfredställande. Han förklarar att en prestation nedanför toleranszonen 
kommer att framkalla kund frustration och minska kundlojaliteten. En prestationsnivå 
ovanför toleranszonen kommer att positivt överraska kunden och stärka deras lojalitet 
enligt författaren.  
 
Grönroos (2002, s 121) samt Parasuraman (2004) menar att modellen avspeglar olika 
prioriteter i kundernas tjänsteförväntningar. Författarna förklarar att kunders 
tjänsteförväntningar kan vara kraftigt influerade med vad företaget har lovat, både tydligt 
och underförstått. Vidare säger Grönroos (2002, s 121) samt Parasuraman (2004) att 
toleranszonen kan variera från tjänsteattribut till tjänsteattribut. Grönroos (2002, s 121) 
menar att det kan också för en viss kund variera från tid till annan. Författaren menar 
vidare att använda toleranszonen för att mäta förväntningarna och jämföra dem med 
kundernas upplevelser kan ge ett företags ledning givande information om var det finns 
problem med tjänstekvaliteten, och var det inte krävs omedelbara ingripanden. 
Författaren konstaterar att för de attribut där mätningarna visar att upplevelsen hamnar 
mellan de önskade och tillräckliga förväntningsnivåerna är den upplevda kvaliteten i alla 
händelserna acceptabla. Han menar fortsättningsvis att för de attribut där upplevelsen 
visar sig vara lägre än den tillräckliga nivån kan det behövas omedelbar rättelse såsom att 
nivån på upplevd tjänstekvalitet sänks överlag. Författaren förtydligar att det naturligtvis 
är viktigare att vidta åtgärder om de gäller ett tjänsteattribut som anses väsentliga för 
kundernas kvalitetsupplevelse än om dess inverkan bara är marginell.  
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3 Metod 
i kommer i detta kapitel att redogöra för hur vi gått tillväga i genomförandet av 
vår studie. Här presenterar vi vårt val och tillvägagångssätt av litteraturstudie, 
forskningsstrategi, val av fallstudieobjekt, datainsamlingsmetod samt 

analysmetod för att slutligen diskutera de metodproblem som uppstått. 

3.1 Litteraturstudie 
I vårt sökande efter relevant och vetenskaplig litteratur kopplat till vårt ämnesområde 
genomförde vi en grundläggande litteratursökning. Vi fick via Luleå 
universitetsbiblioteks hemsida tillgång till databasen Emerald där vi sökte efter 
vetenskapliga artiklar. Vår sökning av böcker genomfördes med användning av Lucia, 
det lokala universitetsbiblioteket för Luleå tekniska universitet. Vi fann en stor brist på 
relevant teori i området vilket försvårade arbetet något. Referenslistor från relevanta 
artiklar och andra C-uppsatser kunde dock ge några ytterligare uppslag till andra 
intressanta och relevanta källor.  

3.2 Forskningsstrategi 
Att utföra en fallstudie är enligt Denscombe (2000, s 43) den strategi där man riktar in sig 
på en eller ett fåtal undersökningsenheter, i syfte att erhålla en djupgående redogörelse 
för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella 
undersökningsenhet. Denscombe förklarar vidare att det är vanligt att använda fallstudier 
vid småskaliga undersökningar samt att målsättningen med en fallstudie är att belysa det 
generella genom att titta på det enskilda (op. cit, s 41). Detta överensstämmer med vår 
ambition att undersöka hur event managementföretag skaffar sig kunskap om vad 
kunderna förväntar sig samt hur event managementföretag påverkas av kundernas 
förväntningar. Vi ansåg det lämpligt att studera våra undersökningsobjekt på djupet, för 
att sedan få möjligheten till en försiktig generalisering. Vi drog därav slutsatsen att 
fallstudie var en lämplig forskningsstrategi för vår studie. 

3.3 Val av fallstudieobjekt 
Då vi valt att studera tjänstekvaliteten inom eventsektorn ville vi undersöka två företag 
med stora skillnader för att kunna göra en jämförelse mellan företagen i branschen. Vi 
valde att endast undersöka två företag i vår studie då vi hade brist på tid och då denna tid 
på året är en mycket intensiv period för de flesta event managementföretag. Vi ville ha ett 
företag inom närområdet eftersom det skulle möjliggöra en personlig intervju. Vi valde 
att studera Artistkontoret som är ett mindre eventföretag med verksamhet beläget i 
centrala delarna i Skellefteå. Det andra fallstudieobjektet var Isaberg Konferens & Event 
som ligger under koncernen Team Lexö beläget i Hestra.  Vi valde dessa två för att de är 
väldigt olika i storlek, utbud och läge vilket vi finner intressant. Vi valde också dessa två 
för att se skillnaderna mellan ett etablerat företag och ett mindre etablerat. 
 

V 
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3.4 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2000, s 135) förklarar att vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren 
en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Han menar att 
svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. 
Med detta sagt har vi dragit slutsatsen att semistrukturerade intervjuer vore en lämplig 
datainsamlingsmetod för vår studie. Syftet med semistrukturerad är att få flexibla och 
öppna svar, vilket främst baseras på respondenternas erfarenheter, kunskaper, åsikter och 
tankar. Innan vi tog kontakt med våra respondenter undersökte vi respektive hemsida på 
Internet i syfte att få en mer övergripande bild av deras verksamheter samt att ta reda på 
deras aktuella kontaktuppgifter. Nästa steg bestod i att vi tog kontakt via e-post för att i 
stora drag förklara vårt problemområde samt att fråga respondenterna om intresse fanns 
att delta i studien. För att ge respondenterna mera inblick i vårt problemområde 
utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Denna var strukturerad efter vårt teorikapitel. 
Efter en granskning på ett förberedande seminarium skickades intervjuguiden ut till våra 
respondenter via e-post samma dag. Intervjun med Jörgen Lindmark, som har hand om 
försäljning/management och trubadurer/coverband, varade i cirka 25 minuter. Intervjun 
skedde i deras personalrum i företagets lokal. Vi fick även svar från Annica Palmgren 
som är driftsansvarig och vice verkställande direktör på Isaberg Konferens och Event och 
hon meddelade att en intervju skulle vara möjligt. Telefonintervjun med Palmgren varade 
cirka 20 minuter.  
 
Telefonintervjun genomfördes med hjälp av en högtalartelefon för att en av oss skulle 
kunna fokusera mer på genomförandet av intervjun, medan den andra obehindrat kunde 
föra kontinuerliga anteckningar. Telefonintervjun skedde i ett avskilt rum med en lapp på 
dörren om att vi ej ville bli störda. Dessutom spelades båda intervjuerna in efter samtycke 
av respondenterna, för att bättre kunna återge våra erhållna svar. Detta genomfördes med 
hjälp av en mp3-spelare med inspelningsfunktion, och vi hade även med oss extra 
batterier utifall att mp3-spelarens batterier skulle ta slut. Vi försäkrade oss även om 
möjligheten till att ställa kompletterande frågor om några eventuella tveksamheter skulle 
uppstå efter intervjuerna. Efter att vi genomfört intervjuerna och sammanställt materialet 
fick våra respondenter ta del av materialet för ett godkännande samt kontroll för dess 
riktighet. Då vi ansåg att vi inte riktigt fått klarhet i respondenternas svar skickade vi ut 
kompletterande frågor för att få en tydligare bild. 
 

3.5 Analysmetod 
Efter våra intervjuer med Palmgren på Isaberg Konferens och Event och Lindmark på 
Artistkontoret sammanställde vi materialet och sorterade svaren utifrån vår teori. 
Analysen genomfördes genom att vi noggrant gick igenom respondenternas svar och 
analyserade dem med teorierna vi tagit upp i vårt teorikapitel. Därefter besvarade vi våra 
två forskningsfrågor för att sedan återkoppla det resultat vi fått fram till vårt syfte och till 
slutsatserna. Avslutningsvis diskuterar vi vad vår undersökning teoretiskt och praktiskt 
bidragit med samt gav förslag till fortsatt forskning. 
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3.6 Metodproblem 

3.7.1 Validitet 
Då det var svårt att hitta relevant teori inom ämnesområdet kan detta ha påverkat 
validiteten. För att öka studiens validitet utgick vi från tidigare behandlad teori vid 
formulerandet av våra intervjufrågor. Dessutom hade vi för avsikt att ställa enkla och 
informella frågor för att undvika missförstånd eller andra missgynnsamma konsekvenser. 
Validiteten i frågeställningarna stärktes dessutom genom diskussion vid förberedande 
seminarier. De båda intervjuerna tog 25 respektive 20 minuter att genomföra, den korta 
tiden och att vi endast utförde två intervjuer kan ha påverkat validiteten på arbetet. Efter 
respektive intervjutillfälle sammanställdes respondenternas svar med hjälp från 
anteckningarna samt från det inspelade materialet. För att stärka validiteten ytterligare 
försäkrade vi oss också att få återkomma med kompletterande frågar om det skulle bli 
aktuellt. Att vi i var begränsade till att utföra intervjun med Annica Palmgren per telefon 
är något som kan ha påverkat validiteten. För att stärka validiteten ytterligare fick våra 
respondenter senare ta del av det sammanställda empiriska materialet för att kontrollera 
att vi inte missuppfattat något. 
 

3.7.2 Reliabilitet 
För att positivt påverka reliabiliteten utformade vi en intervjuguide innehållande våra 
intervjufrågor. Intervjuguiden skickades via e-post ut till våra respondenter. Dock kan 
graden av reliabilitet ha påverkats negativt då vi kom på samma dag att vi skulle skicka ut 
vår intervjuguide före intervjun. För att försäkra oss om att i ett senare skede inte 
förvränga våra respondenters avlagda svar spelades därför samtliga intervjuer in digitalt 
efter samtycke från våra respondenter. Detta genomfördes med hjälp av en 
högtalartelefon samt en mp3-spelare med inspelnings funktion och vi hade även med oss 
extra batterier utifall allt mp3-spelaren skulle få slut på de nuvarande batterierna. 
Dessutom förde den ena av oss kontinuerliga anteckningar under respektive intervju 
medan den andre koncentrerade sig på själva utförandet av intervjun. Då intervjun med 
Lindmark skedde i deras personalrum kan graden av reliabilitet ha påverkats negativt då 
det kom in personer och störde. Telefonintervjun med Palmgren skedde i ett avskilt rum 
vilket kan ha påverkat graden av reliabilitet positivt.  
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4 Empiri 
 detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från våra intervjuer. Vi har gjort 
en telefonintervju och en personlig intervju. Vi har valt att redovisa resultaten från 
intervjuerna var för sig. Först har vi en kort presentation av företaget som sedan 

följs av resultatet uppdelat precis som i vårt teorikapitel efter våra två forskningsfrågor.   

 

4.1 Isaberg Konferens och Event 
Team Lexö består idag av Isaberg Konferens och Event i Hestra, AvenynNo1 i Göteborg, 
Hotell Åsen i Anderstorp samt Idre Fjälls restauranger i svenska fjällen. Koncernen har 
ca 90 anställda och omsätter ca 90 miljoner kronor och har som ambition att växa med 
ytterligare enheter. Team Lexö och Isaberg arrangerar event för både stora och små 
grupper. I deras utbud av event har de allt från turridning på islandshästar, skärmflygning 
till karaoke show. De har även teambuilding vilket är aktiviteter som utformar sig att alla 
i gruppen kan delta och är i huvudsak av problemlösande karaktär. 
 

4.1.1 Att skaffa sig kunskap om vad kunder förvänta r sig 
Annica Palmgren på Isaberg Konferens och Event förklarar att de har regelbundna möten 
varje vecka där alla på företaget har möjlighet att säga sina åsikter och berätta om 
upplevelser i samband med utförande av tjänsten. Hon fortsätter med att säga att de ser 
över sina produkter löpande hela tiden för att göra dem så marknadsanpassade som 
möjligt. Enligt Palmgren provar och utnyttjar personalen tjänsten för att få en bättre 
förståelse för tjänsten och de samarbetar även med personer som rapporterar om hur den 
fungerar. Hon menar att för att få ytterligare information använder de frågeformulär. 
Dessa försöker de utforma med så få frågor som möjligt med mer än tre val, då de vill få 
vid bredd på svaren. Annica Palmgren förklarar att kunder tycker ofta olika saker om 
samma sak och hon menar att det gäller att hantera informationen så korrekt som möjligt. 
Hon säger att de försöker samla ihop ett antal, cirka 100 för att få statistik och kunna 
tolka formulären. Palmgren påpekar att om det är ett större event ringer de upp och pratar 
med kunden personligen.   

4.1.1.1 Reklamationer och klagomål 
Palmgren menar att när det gäller att hantera klagomål och reklamationer tar de reda på 
vem som framfört klagomålet och sedan försöker de att lyssna och fråga vad de kan göra 
för att göra den personen nöjd. Hon menar att det är viktigt att man reder ut vad som 
blivit fel. Om det är Isaberg som har gjort något fel eller om det blivit någon 
missuppfattning. Palmgren säger att nummer ett gäller det att ta reda på varför man har 
reklamationer och nummer två försöker man reda ut det.   
 
Att det är någon skillnad mellan åsikter och beteenden menar Palmgren är typiskt svenskt 
och att de stöter på det ofta. Hon förklarar att de är svårt att påverka kunderna, men de 
försöker alltid uppmuntra så ärliga svar som möjligt, hon säger att det är lättare att 

I 
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hantera om man frågar under pågående event. För att få mer förståelse för olika problem 
som kan uppstå menar Palmgren att de framför allt har stor erfarenhet av att arrangera 
event vilket är en bra grund och hon menar vidare att det tillhör deras jobb att veta sådant. 
Hon förklarar att kunden kan ha önskemål som kanske inte är bra och det är viktigt att 
inte säga ja till allt. Hon menar vidare att deras erfarenhet ger dem insikter om att 
arrangera event och de tänker på sådant som kunden inte tänker på. 

 

4.1.1.2 Kontakt med marknaden 
För att förmedla pålitlighet säger Annica Palmgren på Isaberg Konferens och Event att de 
lyssnar på kunden och berättar sedan vad de är för personer som jobbar på företaget för 
att kunden ska känna mer förtroende för Isaberg. Hon menar fortsättningsvis att visa 
referenser är ett bra sätt då de kan visa deras erfarenhet och kunskaper. För att kunna göra 
så bra event som möjligt menar Palmgren att de sätter sig ner och lyssnar på kunden, för 
att få förståelse för kundens behov, och i många fall gäller det att anpassa efter kunden då 
det kan gälla olika företag, olika kulturer och olika budgetar. Palmgren menar att det är 
genom erfarenhet de skaffar sig en bedömningsförmåga för att kunna ta reda på kundens 
uppfattning om tjänsten. 
 

4.1.2 Påverkan av kunders förväntningar 
Palmgren förklarar att Isaberg Konferens och Event förändras hela tiden och att de mer 
än en gång per år ser över sina produkter. Hon menar fortsättningsvis att de ser över sin 
analys över försäljningssiffrorna för att skapa sig en uppfattning om varför de ser ut som 
de gör. Hon förklarar att i deras bransch märker de av tidigt när konjunkturen sviktar och 
om försäljningen minskar går de in på detalj och försöker ta reda på varför de tappar.  
 
Palmgren säger att hon hoppas att de minst uppfyller förväntningarna hos sina kunder och 
förhoppningsvis överträffar dem men hon påpekar dock att olika tjänsten har olika 
förutsättningar för detta. För att uppfylla omedvetna kundbehov menar Palmgren att det 
finns vissa basbehov som kunden förväntar sig, sådant som kunden inte reagerar på och 
fungerar inte denna tjänst invänder kunden. Hon menar fortsättningsvis att effekten på 
sådant som kunden inte räknar med blir mycket större än det blir om kunden får det 
hon/han förväntar sig. Palmgren förklarar att när de utvecklar nya tjänster försöker de 
anpassa dem efter vilka möjligheter de har att göra nya olika tjänster. Hon menar att det 
ofta handlar om att veta vad man har för kundkrets och hur man vill utvecklas men 
framför allt att vara duktig på att sälja tjänsten till kunderna. 
 
Annica Palmgren på Isaberg Konferens och Event förklarar att när man utnyttjar en tjänst 
reagerar man inte på det som man förväntar sig utan de är de där extra sakerna som ett 
företag levererar utöver en vanlig upplevelse är det som kunden reagerar positivt på. Hon 
ger ett exempel och förklarar att om det skulle vara ett större evenemang utomhus menar 
hon att man kan ha varit professionell nog att man har förberett med en extra plan ifall 
det skulle börja regna. Enligt Palmgren är det plus effekten som de får om de överträffar 
kundernas förväntningar som blir deras marknadsföring där kunderna kan berätta för 
andra. Hon fortsätter med att säga att annonser inte hjälper mycket om man inte har nöjda 
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kunder. Palmgren säger att det är viktigare att de har en nöjd kund än att de går därifrån 
onöjd och hon menar att de tycker det är bättre att kunden säger till om något är fel. Hon 
förklarar att om det är något som de gjort fel brukar de fråga vad de kan göra för att 
kunden ska bli nöjd. Palmgren menar vidare att om det är ett större event som inte blivit 
lyckat kan det bli en pris diskussion eller att de lägger på en plus tjänst, hon påpekar att 
det inte alltid fungerar. 
 

4.2 Artistkontoret 
Anders Thylin och Jörgen Lindmark, som äger Artistkontoret tillsammans med Peter 
Wiklund, arbetade på Nöjen i Norr fram till juni 2006, då de startade Artistkontoret. 
Organisationen Nöjen i Norr finns fortfarande kvar med bland annat kontor i Umeå vilka 
Artistkontoret har ett samarbete med. Artistkontoret är tillsammans med Nöjen I Norr ett 
av landets största nöjesföretag och bokar/kontrakterar upp till 1500 evenemang per år. 
Artistkontoret har kontor i Skellefteå och Göteborg. Anders Thylin och Jörgen Lindmark 
finns på kontoret i Skellefteå och Peter Wiklund finns på kontoret i Göteborg. De 
arrangerar mera show liknande event såsom shower med Triple and Touch och Maria 
Lundqvist men även personalfester.  
 

4.2.1 Att skaffa sig kunskap om vad kunder förvänta r sig  
Jörgen Lindmark på Artistkontoret menar att tyngdpunkten för hur de får kunskap om 
vad kunden förväntar sig ligger på kontakten via telefon/e-post eller direkta möten på 
kontoret. Han menar att personliga möten fungerar bäst. Han förklarar fortsättningsvis att 
de flesta företagen inte är olika varandra och har oftast samma krav. Lindmark säger att 
eftersom de är med och arrangerar mycket av eventen själva, då de på Artistkontoret är 
musiker sedan tidigare, gör att de sätter sig in i tjänsteprocessen vilket i sin tur gör att de 
håller sig uppdaterade på de problem som kan uppstå. Lindmark säger att för att 
underlätta kommunikationen med kunderna har Artistkontoret tagit fram en mall med 
standard frågor som alltid skall finnas med då ett event ska arrangeras med en ny kund. 
Han menar att frågemallen ska ge svar på bland annat datum, hur mycket eventet får 
kosta och hur många som kommer att delta. Lindmark menar vidare att frågorna ska ge 
svar på mer emotionella faktorer såsom vad kunden är ute efter för känslor som skall 
upplevas av deltagarna vid eventet. Lindmark menar att för att få en tydlig bild av vad 
kunden vill att eventet ska innehålla måste man diskutera en hel del, bland annat ge 
förslag på idéer som har fungerat förut i praktiken men också tala om vilka av kundens 
idéer som skulle vara lite svårare att genomföra. Han förklarar att de försöka hitta 
liknande evenemang som kunden varit med om förut som de varit nöjda med. Han 
tillägger att de aldrig har använt sig av frågeformulär eller genomfört intervjuer med sina 
kunder i syfte att ta reda på vad kunderna tycker efter eventet. Med undantag då de ibland 
har kundbesök där de frågar om allt möjligt. Han menar att de aldrig haft något större 
behov av frågeformulär eller intervjuer. 
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4.2.1.1 Reklamation och klagomål 
Lindmark säger att ibland kan förväntningarna inte stämma överrens med vad som 
levereras. Han menar att det viktigaste är att prata med kunden om problemen. Han 
menar att de gånger då något går fel i samband med tjänsten har företaget ett särskilt 
tillvägagångssätt för att upphjälpa problemet. Först särskiljer de vad som inte har gått 
enligt eventets planer. Lindmark menar att det är viktigt att försöka reda ut vad det är som 
har hänt. Han förklarar att det kan röra sig om praktiska saker, schema krockar eller att 
man har missat något i kommunikationen mellan företaget och kunderna. Han tillägger 
att de problem som vanligast inträffar är praktiska. Lindmark säger att en av de viktigaste 
sakerna för att förhindra klagomål kan vara att försöka vara förutseende, att förutse vad 
för slags problem som kan inträffa. Han menar vidare att den stora erfarenheten av 
branschen gör att de undviker en hel del problem.  
 
Lindmark säger även att de upplever att det är en liten skillnad mellan kundernas åsikter 
och beteenden då det är många som lovar att de vill ha ett samarbete med Artistkontoret 
men sedan drar sig ur då kunderna upplever att det kostar för mycket. Han förklarar att 
det är många som inte har riktigt med kunskap om vad det kostar att arrangera. Då det 
gäller de stora artisterna kan det vara svårt att bara ringa och boka då grundlig planering 
krävs.  
 

4.2.1.2 Kontakt med marknaden 
Jörgen Lindmark på Artistkontoret menar att för att visa nya kunder att företaget är 
pålitligt används referenser på tidigare lyckade event. De har också information om vilka 
som arbetar på företaget. Detta hjälper också kunden att se vad för slags event 
Artistkontoret är bra på att arrangera. Lindmark säger att de försöker prata med deras 
kunder så mycket som möjligt med undantag då ett event kan vara likt ett tidigare event 
behövs inte lika mycket kontakt. Vidare anser Lindmark att trygghet är deras viktigaste 
komponent. Han menar vidare att för att förmedla en trygghet till kunden kan vissa 
ekonomiska åtgärder göras som till exempel att de låser eventets budget, det vill säga 
spenderar en bestämd summa pengar på arrangemanget.  
 

4.2.2 Påverkan av kunders förväntningar  
Lindmark menar att de påverkas både positivt och negativt av kunders förväntningar, 
bland annat kan kunderna tycka att deras förslag på event är för kostsamma. Han säger att 
det råder en kultur i Norrland där man inte är van att betala för sig. 
 
Lindmark menar att de känner av vad som säljer och inte, eftersom företaget är väldigt 
flexibelt och alltid utgår från vad kunderna vill ha. Lindmark menar att de arrangerar 
sådant som de tror säljer och att detta baseras på deras erfarenhet i branschen. Han 
förklarar att det känns bättre att profilera sig mot vad man själv tror på. De försöker ha en 
norrländsk anknytning där de jobbar mycket med norrländska band. 
 
Lindmark menar att de inte är nödvändigt att medvetet försöka överträffa kundens 
förväntningar på varje event för att få dem att återkomma. Han anser att det räcker att allt 
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fortlöper problemfritt under eventets gång för att företaget ska kunna tillfredsställa 
kunden. Om något går fel kan företaget ge pengarna tillbaka. Han menar att det viktigaste 
för Artistkontoret är att få kunden nöjd efter varje genomfört event.  
 
Lindmark anser att då nya event ska tas fram används erfarenheten av att arrangera och 
kunskapen om marknaden för att utforma eventet att det skall vara lönsamt. Lindmark 
menar att kundundersökningar inte är ett måste, då de på företaget har många långvariga 
relationer med sina kunder och har en bra uppfattning om vad som uppfyller kundernas 
förväntningar och vad som inte gör det. Lindmark menar att Artistkontoret inte påverkas 
mycket av kunder, utöver de önskemål som framförs vid möten.  
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5 Analys 
 detta kapitel kommer vi att jämföra vår teoretiska referensram med vårt insamlade 
empiriska material. Vår avsikt är att redovisa likheter och skillnader mellan våra 
teorier och de utvalda fallstudieobjekten. Sammanfattning av teorin presenteras för 

att sedan jämföras med de två fallen.  

 

5.1 Att skaffa sig kunskap om vad kunder förväntar sig 
Bergman och Klefsjö (2001, s 106) förklarar att anställda i företaget erbjuds i vissa fall 
att använda produkten eller tillägna sig tjänsten för att således få förståelse för kundens 
problem och genom sina insikter i tekniska möjligheter skapa produkter som kan uppfylla 
kundbehoven.  
 

• Detta håller Palmgren med om då personalen provar och utnyttjar tjänsten för att 
få en bättre förståelse och de samarbetar även med personer som rapporterar om 
hur den fungerar.  

 
• Lindmark säger att eftersom de är med och arrangerar mycket av eventen själva, 

då de på Artistkontoret är musiker sedan tidigare, gör att de sätter sig in i 
tjänsteprocessen vilket i sin tur gör att de håller sig uppdaterade på de problem 
som kan uppstå. 

 
Sandholm (2001, s 153) förtydligar att lyssna på kunderna kan ge värdefull information 
för utveckling av produkterna. Författaren påpekar att frontpersonalen, det vill säga den 
personal som har direkta kontakter med kunder, bör vara lyhörd för kundernas spontana 
reaktioner och kommentarer.  
 

• Palmgren förklarar att de har regelbundna möten varje vecka där alla på företaget 
har möjlighet att säga sina åsikter och berätta om upplevelser i samband med 
utförande av tjänsten. Hon fortsätter med att säga att de ser över sina produkter 
löpande hela tiden för att göra dem så marknadsanpassade som möjligt.  

 
 

• Jörgen Lindmark på Artistkontoret menar att tyngdpunkten för hur de får kunskap 
om vad kunden förväntar sig ligger på kontakten via telefon/e-post eller direkta 
möten på kontoret. Han menar att personliga möten fungerar bäst. Respondent 
Lindmark säger att för att underlätta kommunikationen med kunderna har 
Artistkontoret taget fram en mall med standard frågor som alltid skall finnas med 
då ett event ska arrangeras med en ny kund.  

 
Sandholm (2001, s 153) anser att insamling av information underlättas om det finns 
hjälpmedel i form av formulär med exempel på önskvärd information. Sandholm menar 
att det är viktigt att formulären är korta. Omfattande formulär känner kunderna som en 

I 
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belastning. Sandholm (2001, s 153) förklarar att formulären endast bör ta upp sådant som 
är väsentligt. Författaren menar emellertid att organisationen inte får förlita sig på 
kundens initiativförmåga att ge information. Sandholm (2001, s 152) anser att intervjuer 
med kunder kan ge mera utförlig information, emellertid åtgår det vanligen en hel del tid 
för att få information på detta sätt. Det är därför viktigt att man aktivt går ut för att få 
information från kunderna genom frågeformulär och intervjuer.  
 

• Detta är något som Palmgren beaktar då de utformar sina frågeformulär och 
försöker de få dem korta med mer än tre val, för att få mer utförliga och bredd på 
svaren. Respondent Palmgren förklarar att för att få bättre feedback vid större 
event ringer de upp och pratar med kunden personligen. 

 
• Detta är något vår respondent inte håller med om och säger att de aldrig har 

använt sig av frågeformulär eller genomfört intervjuer med sina kunder. Han 
menar att de aldrig haft något större behov av detta. Han tillägger att de aldrig har 
använt sig av frågeformulär eller genomfört intervjuer med sina kunder i syfte att 
ta reda på vad kunderna tycker efter eventet. Med undantag då de ibland har 
kundbesök där de frågar om allt möjligt. 

 
  

Enligt Sandholm (2001, s 16) är basbehov underförstådda och helt nödvändiga baskrav 
och anses som grundläggande och självklara att kunden inte påtalar dem vid 
förfrågningar. Bergman och Klefsjö (2001, s 309) menar att som kund vet vi inte alltid 
vad vi har för behov och vad vi kan få uppfyllt vilket kan kallas för omedvetna behov.   
 

• För att uppfylla omedvetna kundbehov menar Palmgren att det finns vissa 
basbehov som kunden förväntar sig, sådant som kunden inte reagerar på och om 
detta inte fungerar reagerar kunden. Hon menar fortsättningsvis att effekten på 
sådant som kunden inte räknar med blir mycket större än den blir om kunden får 
det den förväntar sig. 

 
• Lindmark menar att de försöker titta på helheten men oftast har de ett planerat 

schema under hela dagen vilket både kan försvåra och underlätta för att uppfylla 
omedvetna behov. 

 

5.1.1 Reklamationer och klagomål 
Sandholm (2001, s 152-153) och Carney (1996) säger att reklamationer är en bra källa för 
information om kvalitet. Även om det inte är säkert att alla kunder reklamerar när de är 
missnöjda, kan förekomsten och slaget av reklamationer ge en viss bild av kvalitetsläget.  
 

• Annica Palmgren på Isaberg Konferens och Event menar att när det gäller att 
hantera klagomål och reklamationer tar de reda på vem som framfört klagomålet 
och sedan försöker de att lyssna och fråga vad de kan göra för att göra den 
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personen nöjd. Hon förklarar att det är viktigt att man reder ut vad som blivit fel. 
Om det är dem som har gjort något fel eller om det blivit någon missuppfattning. 

 
• Han menar att de gånger då något går fel i samband med tjänsten har företaget ett 

särskilt tillvägagångssätt för att upphjälpa problemet. Först särskiljer de vad som 
inte har gått enligt eventets planer. Lindmark menar att det är viktigt att försöka 
reda ut vad det är som har hänt. Han förklarar att det kan röra sig om praktiska 
saker, schema krockar eller att man har missat något i kommunikationen mellan 
företaget och kunderna. Han tillägger att de problem som vanligast inträffar är 
praktiska. Lindmark säger att en av de viktigaste sakerna för att förhindra 
klagomål kan vara att försöka vara förutseende, att förutse vad för slags problem 
som kan inträffa. Han menar vidare att den stora erfarenheten av branschen gör att 
de undviker en hel del problem. 

 
Sandholm (2001, s 153) menar att kundernas beteende kan ge ett ibland bättre underlag 
än de förmedlar på annat sätt. Det finns ibland en skillnad mellan kundernas beteende och 
åsikterna som de framför enligt Sandholm. 
 

• Att det är någon skillnad mellan åsikter och beteenden menar vår respondent är 
typiskt svenskt och detta är något de stöter på ofta. Hon förklarar att det är svårt 
att påverka men de försöker alltid uppmuntra så ärliga svar som möjligt, hon säger 
att det är lättare att hantera om man frågar under pågående event. 

 
• Lindmark säger att ibland kan förväntningarna inte stämma överrens med vad 

som levereras. Han menar att det viktigaste är att prata med kunden om 
problemen. Lindmark säger även att de upplever att det är en liten skillnad mellan 
kundernas åsikter och beteenden då det är många som lovar att de vill ha ett 
samarbete med Artistkontoret men sedan drar sig ur då kunderna upplever att det 
kostar för mycket.  

 

5.1.2 Kontakt med marknaden 
Edvardsson och Larsson (2004, s 88) förklarar att baserat på undersökningar som gjorts 
med hjälp av SERVQUAL har det framkommit att pålitlighet är i den särklass viktigaste 
komponenten.  
 

• För att förmedla pålitlighet säger Annica Palmgren på Isaberg Konferens och 
Event att de lyssnar på kunden och att de sedan berättar de vad de är för personer 
som jobbar på företaget för att kunden ska känna mer pålitlighet. Hon menar 
fortsättningsvis att visa referenser är ett bra sätt då de kan visa deras erfarenhet.  

 
• Detta håller inte vår respondent Lindmark med om och anser att trygghet är deras 

viktigaste komponent.  Lindmark menar att för att visa nya kunder att företaget är 
pålitligt används referenser på tidigare lyckade event. Han menar vidare att för att 
förmedla en trygghet till kunden kan vissa ekonomiska åtgärder göras som till 
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exempel att de låser eventets budget, det vill säga spenderar en bestämd summa 
pengar på arrangemanget. 

 

5.2 Påverkan av kunders förväntningar 
Bergman och Klefsjö (2001, s 330) förklarar att hög kvalitet är att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundens förväntningar. Bergman och Klefsjö (2001, s 330) och Grönroos 
(2002, s 120) menar fortsättningsvis att bedömningen av hög eller låg tjänstekvalitet 
beror på hur kunderna upplever tjänsten i förhållande till vad de i sammanhanget hade 
förväntat sig. Bergman och Klefsjö (2001, s 330) menar att förstå vad kunden önskar och 
förväntar sig är det första steget vid produktion av tjänster likaväl som vid 
varuproduktion.  
 
 

• Palmgren menar att det är plus effekten som de får om de överträffar kundernas 
förväntningar som blir deras marknadsföring. Hon fortsätter med att säga att 
annonser inte hjälper mycket om man inte har nöjda kunder. Palmgren säger att 
hon hoppas att de minst uppfyller förväntningarna hos deras kunder och 
förhoppningsvis överträffar dem men hon påpekar dock att olika tjänster har olika 
förutsättningar för detta.  

 
• Lindmark säger att förväntningarna inte alltid stämmer överrens med vad som 

levereras. Han menar att det viktigaste är att prata med kunden om problemen. 
Lindmark menar att Artistkontoret inte påverkas mycket av kunder, utöver de 
önskemål som framförs vid möten. Han menar att många av deras evenemang är 
likartade och där påverkas de inte utan arrangerar dem mer löpande 

 
 
Mossberg (2003, s 24-26) menar att de allra flesta som studerat kundtillfredsställelse har 
använt någon variant av gapmodellen där olika jämförelser görs mellan det som förväntas 
och erfars. Enligt Mossberg (2003, s 84) handlar de inte bara om att överträffa kundens 
förväntningar utan också om att ge kunden något som han/hon inte ens tänkt på. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2001, s 328) och Grönroos (2002, s 116) uppstår gap 1, i 
gapmodellen, på grund av att man i företaget inte förstår vad som är betydelsefullt för 
kunden. Bergman och Klefsjö (2001, s 329) menar att göra kundens röst hörd i hela 
utformningsprocessen är inte lätt. De menar att kända kundförväntningar inte kan nås 
eller överträffas på grund av ledningens bristande förståelse för tjänstekvalitet och på 
grund av dålig kommunikation inom företaget.  
 

• Palmgren förklarar att de sätter sig ner och lyssnar, för att få förståelse för 
kundens behov, och i många fall gäller det att anpassa efter kunden då de kan 
gälla olika företag, olika kulturer och olika budget. Palmgren menar att det är 
genom erfarenhet de skaffar sig en bedömningsförmåga för att kunna ta reda på 
kundens uppfattning om tjänsten.  
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• Detta håller inte Lindmark med om och menar att det inte är nödvändigt att 
medvetet försöka överträffa kundens förväntningar på varje event för att få dem 
att återkomma. Han menar att det räcker att allt fortlöper problemfritt under 
eventets gång för att företaget ska kunna tillfredsställa kunden.  
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6 Svar på forskningsfrågor och slutdiskussion 
etta sista kapitel kommer att återknyta till vårt syfte genom att behandla de 
slutsatser vi kommit fram till utifrån tidigare behandlade kapitel. Dessutom 
presenterar vi vilka teoretiska samt praktiska bidrag som vi anser att denna 

uppsats givit upphov till. Vi presenterar avslutningsvis även förslag till fortsatt forskning 
inom det av oss berörda problemområdet. 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
 
• Hur skaffar sig event managementföretag kunskap om vad kunderna förväntar sig? 
 
Det finns flertalet olika tillvägagångssätt som företagen i branschen använder sig av. En 
sak man kan göra är att ta fram olika frågeformulär som man sedan kan ge till kunden 
efter utnyttjande av en tjänst för att ta reda på om vad de hade för förväntningar innan 
och om deras förväntningar blivit tillfredsställda efteråt. Detta kan dock bli missvisande 
då kundens förväntningar på eventet kan vara förvrängda eftersom kunden redan gått 
igenom eventet. Genom erfarenhet anser respondenterna att man kan skaffa sig en 
bedömningsförmåga för att ta reda på kundens uppfattningar om tjänsten. Ett bra sätt att 
få kontinuerlig information från kunderna är att utnyttja sig av frontpersonalen på 
företaget. Till exempel att ha regelbundna möten varje vecka där sådant som klagomål 
och reklamationer kan uppkomma och där personalen får berätta och säga sitt om vad de 
kan ha fått för intryck och annan information från kunderna. Dock vill vi mena att 
personalens kontakt med kunden vid utformandet av eventet är nyckeln till att få en så 
korrekt uppfattning av vad kunden förväntar sig som möjligt. De personliga mötena där 
man kan bolla idéer med kunden, diskutera möjligheter och komma fram till vad som 
borde fungera bäst för varje enskild kund är det bästa sättet. Att vara flexibel och kunna 
anpassa sina produkter för sina kunder är mycket viktigt för event managementföretag. 
Vid de personliga mötena kan personalen med fördel använda en standardiserad mall med 
frågor för att underlätta mötet och se till att alla detaljer som eventet kan innehålla 
kommer att diskuteras.  
 
• Hur påverkas event managementföretag av kundernas förväntningar? 
 
Det gäller för företag att förändras med trender och att se över sina produkter mer än en 
gång per år. Att erfarenhet kommer in även här är det är ganska tydligt då man med 
erfarenhet får mer förståelse hur kunderna tänker och vad som säljer och vad som inte 
säljer. Inom eventbranschen råder det mycket olika rutiner över hur man ser över sina 
produkter. En del företag går igenom dem och granskar flera gånger per år medan andra 
justerar mer sporadiskt. Ofta har kunder ganska stor påverkan på hur eventet ska se ut. 
Redan vid första mötet har kunden ett stort inflytande på hur eventet ska utformas för att 
uppfylla de förväntningar kunden har på eventet. Event kan planeras ganska fritt och det 
innebär att ekonomin kan dra iväg och bli ett problem. Som kund kan man då begära att 
låsa budgeten vid en viss summa för att ha mer kontroll över eventet. Det är viktigt att 
tänka på kundernas förväntningar och framförallt att de förändras hela tiden. Som event 
managementföretag är de livsviktigt att vara flexibel och kunna tillgodose varje kunds 

D 
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unika förväntningar. Att överträffa en kunds förväntningar kan göra så att ett företag får 
som plus effekt att kunderna blir en del av deras marknadsföring. 

 

6.2 Slutsatser och återkoppling till syftet 
Syftet med vår uppsats var att belysa hur eventföretag hanterar kundernas förväntningar. 
Då tjänstbegreppet är långt ifrån entydigt och att tjänsten inte ”finns” innan den upplevs 
av kunden kan det vara svårt för eventföretag att styra kvaliteten på tjänsten. Den måste 
vara ”perfekt” redan från början. Då olika variabler kan påverka kundernas förväntningar 
får tjänsteföretagen ännu mer press på sig att uppfylla dessa förväntningar. Då event 
branschen har vuxit rejält på senare år tror vi att branschen kommer att utvecklas ännu 
mer på senare år. Vilket kommer att ge som resultat att det kommer pratas mer om 
tjänster än om varor.  
 
I vår teori och studie har vi tagit upp bland annat frågeformulär och intervjuer som är 
några bra sätt att få information om kundernas förväntningar men att lyssna på kunden 
kan också vara ett bra sätt om inte bättre. Dock kan kundernas åsikter och beteenden 
skilja sig åt något vilket man som företag bör vara uppmärksam på. Vi tar även upp att ett 
bra sätt att ta reda på olika problem som kan uppstå med tjänsten kan vara att använda 
den själv som företag. Vi har också berört modellen, SERVQUAL, som är ett instrument 
för att avläsa kundernas uppfattningar om tjänstekvaliteten.  Vi fann i SERVQUAL 
modellen att de olika komponenter som tas upp och utgör tjänstekvalitet i modellen är 
viktiga för olika tjänster, vi fann dessutom både överensstämmelser och 
meningsskiljaktigheter mellan det teoretiska och empiriska materialet. Detta gäller de 
olika grupperna av kundbehov som vi behandlat i vår teori där det även där finns vissa 
överensstämmelser och meningsskiljaktigheter mellan det teoretiska och empiriska 
materialet. Vi har pratat om olika gap som kan uppstå vid kundmissnöje och att dessa gap 
beror på brister hos företagen. Slutligen har vi i vår teori tagit upp den zon som kunden 
tolererar och att de finns olika nivåer för vad kunden anser som tillräcklig tjänst och 
önskad tjänst där det gäller som företag att sträva mot att uppfylla kundernas önskade 
nivå på tjänsten. 
 
Vår slutsats med uppsatsen är att kunder har någon form av förväntningar på en tjänst 
innan den upplevs och det gäller som företag att försöka ta reda på så mycket som möjligt 
om dessa förväntningar. Dock får även företagen förväntningar på kunderna. Om 
företagen uppfyller kundernas förväntningar får företagen förväntningar på kunden att de 
ska bli lojala och återkomma. Avslutningsvis har vår studie visat att förväntningar är 
något som alla tjänsteföretag alltid kommer att få kämpa med men att det bästa sättet är 
att gå till källan direkt, alltså att lyssna på kunden vilket gör att man får mer förståelse för 
kunden och detta gör att företagen påverkas positivt.  
 

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vi har under arbetet upptäckt att det finns mycket forskning och litteratur som behandlar 
tjänster och tjänstekvalitet dock finns det mycket lite litteratur inom event branschen. Vi 
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kan utifrån det empiriska materialet konstatera att vår studie ger tydliga indikationer på 
vilken betydelse erfarenhet av branschen har. Det är även mycket viktigt att lyssna på 
kunden för att få kunskap om kunders förväntningar. Vi anser därför att denna uppsats 
utgör ett litet bidrag för forskning inom ämnet.  
 
Utifrån vårt resultat med studien vill vi poängtera vikten av att skaffa kunskap om 
kundernas förväntningar. Vi vill därmed förespråka betydelsen att skaffa sig så mycket 
information som möjligt för att kunna uppfylla kundernas förväntningar. Dessutom anser 
vi även att ju mer och bättre information man har desto mer blir man påverkad positivt av 
dessa förväntningar. Detta blir allt viktigare då det blir fler och fler nyetablerade 
tjänsteföretag och konkurrensen om kunderna blir allt hårdare. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår studie kommit fram till att genom att lyssna på kunden kan man få kunskap 
om deras förväntningar och att man både kan påverkas positivt och negativt av dessa 
förväntningar. Då denna studie har belyst hur event management företag skaffar sig 
kunskap om vad kunder förväntar sig och hur de påverkas av detta anser vi att det skulle 
vara intressant att vidare undersöka om företagens förväntningar på kunderna stämmer 
överens med att de även ska återkomma.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Frågor kopplade till forskningsfråga 1  
(Hur skaffar sig event managementföretag kunskap om vad kunderna förväntar sig) 
 
1. Hur hanterar ni reklamationer och klagomål? 
2. Hur använder ni er av frontpersonalen för att få uppfattning om vad kunden har för 

åsikt om tjänst? 
3. Har ni utnyttjat era tjänster i syfte att få en bättre uppfattning om den? Hur? 
4. Använder ni er av frågeformulär och eller intervjuer för att få en uppfattning om vad 

kunden tycker? 
- Hur har den feedbacken fungerat? 

5. Har ni märkt någon skillnad mellan kundernas åsikter jämfört med deras beteenden? 
- Hur har ni märkt detta? 

6. Hur gör ni för att få mer förståelse för olika problem som kan uppstå i samband med 
tjänsten? 

7. Hur gör ni för att förmedla pålitlighet vid bemötande av kunder? 
8. Vad gör ni för att få förståelse för kundens behov och önskemål? 
9. Hur korrekt tror ni er bedömning är av vad kunderna förväntar sig? 
 
 
Frågor kopplade till forskningsfråga 2 
(Hur påverkas event managementföretag av kundernas förväntningar) 
 
1. Hur påverkas ni av kundernas förväntningar? 
2. Hur tolkar ni analysen av försäljningssiffror? 
3. Hur väl tror ni att ni träffar in på kundens förväntningar på tjänsten?  

- Kan ni uppfylla kundernas önskemål? 
4. Hur gör ni för att uppfylla omedvetna kundbehov? 

- Hur påverkas ni av förväntningar då ni utvecklar nya tjänster? 
5. Hur ser ni på kundtillfredsställelse? 

- Vad är det som gör att kunden blir nöjd enligt er? 
- Vad gör ni för att få kunden nöjd? 
- Hur uppstår tillfredsställelse med tjänsten? 

6. Hur ser ni på att överträffa kundens förväntningar? 
- Försöker ni avsiktligt att göra något för att överträffa kundernas förväntningar?  

7. Hur agerar ni när något går snett, det vill säga när kunden verkar missnöjd? 
- Hur kompenserar ni negativa händelser? 

 
 
 

 




