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Sammanfattning
Användandet av eventmarknadsföring har ökat i Sverige de senaste åren. Minskad mottaglighet mot
traditionell reklam, minskad differentiering och människors sökande efter stimulerande upplevelser 
i den Upplevelseekonomi vi nu befinner oss i, uppges som orsaker. Tanken med 
eventmarknadsföring är att eventupplevelsen ska påverka gästerna i någon önskad riktning för att 
att eventet ska uppnå sitt mål och vara effektivt.

Inom produktutveckling anses front-end processer (FEP), processer som börjar med ett problem och
resulterar i ett koncept som ska lösa problemet, vara nyckeln till framgång. Att FEP och kvaliteten 
på koncept är viktigt även i eventsammanhang är sannolikt. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett verktyg för FEP för eventutveckling kunde 
utformas utifrån relevanta modeller, metoder och riktlinjer för FEP från andra sammanhang (som 
produktutveckling, design och kreativa processer) och upplevelseproduktion.

Tre semistrukturerade intervjuer med representanter för eventbyråer genomfördes för att undersöka 
hur FEP går till i praktiken. Därefter undersöktes via en litteraturstudie vilka relevanta modeller, 
metoder och riktlinjer från FEP och upplevelseproduktion som skulle gå att tillämpa i 
eventsammanhang. Resultaten sammanställdes till ett verktyg som ger riktlinjer för hur de olika 
stegen i FEP bör genomföras. Verktyget bidrog bland annat med konkreta förslag på kriterier som 
kan användas för utvärdering och urval av idéer.

Nyckelord: eventmarknadsföring, event, konceptutveckling, front-end, idéurval, 
upplevelseproduktion



Abstract
The use of event marketing has increased in Sweden in recent years. The decreasing efficiency of 
traditional advertising, decreased differentiation and peoples pursuit of stimulating experiences in 
the Experience Economy, are stated as possible causes. The function of event marketing is that the 
event experience should affect the guests in some desired way for the event to be considered 
successful and effective.

In product development front-end processes (FEP), processes that begin with a problem and result 
in a concept that should solve the problem, are considered the key to success. It is likely that the 
FEP and the quality of concepts are important in the event context as well.

The purpose of this study was to investigate how a tool for the FEP of event development could be 
designed based on relevant models, methods and guidelines for FEP from other contexts (such as 
product development, design and creative processes) and experience production.

Three semi-structured interviews with informants from event agencies were carried out to 
investigate how the FEP is performed in practice. Then a literature review was used to investigate 
which relevant models, methods and guidelines from FEP and experience production that could be 
applied in the event context. The results were compiled to a tool that gives guidelines for how the 
different phases of the FEP should be performed. Among other things the tool contributed with 
concrete proposals for criteria to use for evaluation and selection of ideas.

Key words: event marketing, events, concept development, front-end, idea selection, experience 
production
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Bakgrund
Eventbranschen har växt och växer fortfarande. I Sverige nästan fördubblades omsättningen på åtta 
år fram till 2013 (Prane, 2013). Eventföretagen själva förutspådde 2011 en tillväxt på 45% fram till 
2016 (Sponsrings & Eventföreningen, 2011). 2014 var tillväxten 6,3% jämfört med föregående år 
och omsättningen 6,8 miljarder kronor (Institutet för Reklam- och Mediestatistik, 2015). 
Eventmarknadsföring var en av 90-talets populäraste marknadsföringstrender och växte i USA, där 
den kommer ifrån, tre gånger snabbare än traditionell reklam (Behrer & Larsson, 1998).

Eventmarknadsföring
Eventmarknadsföring, eller event marketing (EM), är ett samlingsnamn för marknadsföring via 
evenemang och definierades av Behrer och Larsson (1998) som ”en ansats för att samordna 
kommunikationen kring ett eget skapat eller sponsrat evenemang.” (s. 18). Behrer och Larsson 
(1998) menade att evenemanget är det naturliga huvudmediet i EM men att EM ofta kombineras 
med andra ansatser, som annonsering, för att till exempel sprida kännedom om evenemanget, både 
före och efter att det äger rum. Evenemang i sin tur definierades av Andersson och Larsson-
Mossberg (1994, refererad i Bohlin & Elbe, 2007) som ”... en aktivitet som är avgränsad i tiden med
huvudsakligt syfte att förmedla sinnesintryck. De har ett program, en arrangör och ett antal 
deltagare.” (s. 179). Enligt Getz (2007) är evenemang händelser vid en given tid och plats, under 
särskilda omständigheter som har en början och ett slut. Vad som enligt Berridge (2007) 
återkommer i definitioner av evenemang är att de ses som speciella ögonblick och på så sätt 
avgränsas från rutinsysslor som exempelvis arbete. Berridge (2007) menade att evenemang är 
skapandet och producerandet av av ett unikt ögonblick eller en unik upplevelse. Evenemang 
arrangeras kortvarigt till skillnad från löpande verksamhet (Evenemang, 2015, 10 oktober) och 
därför menade Berridge (2007) att en vanlig filmvisning på bio inte är ett evenemang men att en 
filmpremiär är det.

Event är en term som kan användas för evenemang i reklamsyfte (Svenska akademiens ordlista över
svenska språket, 2006) eller specialarrangemang som ett led i intern eller extern marknadsföring 
(Event, 2015, 20 juni). I denna studie användes event istället för evenemang då det handlar om 
evenemang i just marknadsföringssyfte. Event är också det begrepp som används av de företag som 
specialiserat sig på EM, de kallar sig ofta eventbyråer. Denna studie fokuserade på själva eventet 
och inte annan kommunikation runt eventet, till exempel användning av andra 
kommunikationsansatser för att sprida kännedom. Då event är en typ av evenemang så kan mycket 
av den kunskap som finns kring planering och genomförande av evenemang också tillämpas på 
event.

Event har definierats på olika sätt, till exempel som ”en aktivitet som samlar målgruppen i tid och 
rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.” (Behrer & Larsson, 
1998, s. 18) eller ”Live-evenemang där en publik interagerar med en produkt eller ett varumärke 
ansikte mot ansikte.” (Jack Morton Worldwide, 2006, refererad i Wood, 2009, s. 248). Altschwager 
(2014) använde begreppet ”branded marketing events” (s. 1) och definierade det som ”en 
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varumärkesinitierad upplevelse som fungerar som en plattform för kunder att interagera med 
varumärket och andra aktörer.” (s. 1).

I Behrer och Larsons (1998) definition kan sponsring ingå i EM men Wood (2009) menade att en 
skillnad mellan EM och sponsring av evenemang är att i det första fallet är eventet skapat specifikt 
för att marknadsföra ett varumärke. Detta är en stor fördel då varumärket står i fokus och eventet 
kan skräddarsys för att betona varumärkesrelaterad information och uppmana till interaktion med 
varumärket (Wood, 2009). Mau, Weihe och Silberer (2006) drog slutsatsen att sponsrade 
evenemang och event inte bara är skilda aktiviteter, utan att event också kan vara effektivare för att 
påverka kunders attityder. Denna studie undersökte enbart event specifikt skapade för 
marknadsföring.

Event omfattar många sorters aktiviteter, användningsområden och branscher och har enligt 
Wohlfeil och Whelan (2006) använts med framgång av både återförsäljare och ideella 
organisationer och business-to-business-sammanhang eller i intern marknadsföring mot anställda 
eller andra intressenter. Wood (2009) listade exempel på olika typer av event och de visas i tabell 1.

Tabell 1  Exempel på typer av event (efter Wood, 2009, s. 249)

Belöningsevent Belöning för anställda för prestationer.

Konferenser Konferenser och möten kan användas för marknadskommunikation.

”Skapade” event Ett event som är en produkt i sig och förmedlar varumärkets värden.

Företagsunderhållning Event för att underhålla och belöna kunder och partners.

Välgörenhetsevent Kopplar ihop EM och företags sociala ansvarstagande.

Produktlanseringar En händelse kring utvecklingen eller förbättrandet av en produkt. 
Riktat mot media, distributionskedjan eller kunder.

Produktprovningar En möjlighet att prova eller uppleva en produkt eller tjänst. 
Kombineras ofta med en produktlansering.

Road show Mobila event som sprider varumärkets budskap till olika platser.

Mässor / utställningar Från branschmässor till konstutställningar relaterade till ett specifikt 
varumärke.

Öppet hus Bjuda in anställda och deras familjer, kunder, partners, lokalsamhället 
till aktiviteter förlagda i organisationens verksamhet.

Publicitetsevent Designade för att uppnå maximal medieexponering genom ovanliga 
eller kontroversiella aktiviteter kopplade till varumärket.

Presskonferenser Bjuda in pressen att ta del av nyhetshändelser relaterade till företaget, 
produkter, varumärket, branschen etc.

Besöksattraktioner ”Permanenta” event, ofta en produkt i sig, exempelvis en rundtur på ett
bryggeri.

Tävlingar Event skapade runt någon form av tävling kopplad till varumärket.
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Att EM växt på senare år kan ha många förklaringar. Flera författare har menat att konsumenter inte
är lika mottagliga för traditionell reklam längre (bl.a. Belch & Belch, 2015; Wohlfeil & Whelan, 
2005). Antalet budskap har ökat (Behrer & Larsson, 1998) och kan överstiga det konsumenterna 
kan hantera och därmed filtreras bort och till och med skapa ovilja (Rumbo, 2002). Ett ökat antal 
medier (Behrer & Larsson, 1998; Wohlfeil & Whelan, 2005) har lett till merkostnader då 
reklamkampanjer måste spridas i och anpassas till många mediekanaler. Wood (2009) menade att 
traditionell media överanvänts och att det finns ett behov av att göra något annat än konkurrenterna.
Behrer och Larsson (1998) menade att de ökade kostnaderna lett till sökandet efter nya 
kommunikationsansatser som kan åstadkomma resultat billigare. EM kan vara en lösning som enligt
Piesiewicz (2010) visat sig vara kostnadseffektiv och även Behrer och Larsson (1998) skrev att 
företag ser EM som kostnadseffektiv.

Massmarknader har urholkats och delats upp i mindre segment (Belch & Belch, 2015; Brown, 1995,
refererad i Parsons & Maclaran, 2009). Crowther (2011) menade att kommunikationsstrategier i 
växande utsträckning tvingas vara mer riktade och personifierade. EM passar utmärkt för detta då 
den enligt Behrer och Larsson (1998) kan skräddarsys för en specifik och liten målgrupp, oberoende
av målgruppens storlek och användas av både små och stora företag.

Dagens marknad präglas av en ökad konkurrens (Behrer & Larsson, 1998; Lanner & Söderberg, 
2006). Differentieringen har minskat då produkter och tjänster blir allt mer lika (Lanner & 
Söderberg, 2006), kvalitetsnivån utjämnats (Behrer & Larsson, 1998) och många konsumenter 
tycker att kända varumärken presterar likadant (Heath, 2001). Wood (2009) menade att det finns 
behov av att skapa en känslomässiga band till varumärken som till stor del är funktionellt 
odifferentierade. Enligt Altschwager, Goodman, Conduit och Habel (2015) har traditionell 
marknadsföring för det mesta inte lyckas med att skapa en intim koppling mellan varumärke och 
konsument. Altschwager et al. (2015) menade att event har en större möjlighet att skapa denna 
koppling då det handlar om en aktiv och interaktiv kommunikation. Enligt Schmitt (1999) tar 
konsumenter idag funktionella fördelar, kvalitet och positiv varumärkesimage för givna och vill ha 
produkter och marknadsföring som stimulerar deras sinnen, hjärtan och intellekt. Schmitt (1999) 
menade vidare att tidigare sågs konsumenters val som rationella, de valde lösningen med flest 
funktionella fördelar, men numera anses känslor också ha stor påverkan. Enligt Hansen, 
Christensen, Lundsteen och Percy (2007) görs många varumärkesval på kort tid och då har 
sannolikt känslor stor vikt i valet. Hansen och Christensen (2007) påpekade att konsumenter inte 
kan ignorera sina känslor under köpbeslut. Känslor anses viktiga i marknadskommunikation också. 
Hansen (2005) menade att emotionell aktivitet där starkt bidrar till effektivitet och Binet (2009) som
visade att ju mer känslor dominerar över förnuft desto effektivare är reklam. Drengner, Gaus och 
Jahn (2008) menade att event kan påverka besökarna på en emotionell nivå och samtidigt engagera 
och kommunicera varumärkesrelaterad information. Enligt Close, Finney, Lacey och Sneath (2006) 
är människor mer mottagliga för information och budskap kommunicerade via event jämfört med 
andra kanaler. Behrer och Larsson (1998) påpekade att eventdeltagare är där frivilligt och således är
mer mottagliga.

Behrer och Larsson (1998) såg relationer som en möjlighet till differentiering och konsumenters 
förtroende och Wohlfeil och Whelan (2005) menade att marknadsförare borde överväga att gå över 
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till relationsinriktad marknadsföring. Lanner och Söderberg (2006) menade att relationer och 
lojalitet blir alltmer betydelsefullt och att event kan vara ett sätt att bygga relationer. Enligt 
Crowther och Donlan (2011) är samlingen av människor vid ett event betydelsefull då det skapar en
potential för känslor av gemenskap.

Event har åtskilliga fördelar, de har förmågan att bygga starka relationer till kunder och skapa 
associationer mellan varumärke och event (Wood, 2009), de kan öka kännedom om ett varumärke, 
skapa en positiv image, påverka konsumenters attityder och skapa känslomässiga band (Wohlfeil & 
Whelan, 2006). Event var visat sig kunna skapa positiva uppfattningar om ett varumärke (Close, 
Finney, Lacey & Sneath, 2006), påverka kunders attityd (Martensen, Grønholdt, Bendtsen & 
Jensen, 2007; Sneath, Finney & Close, 2005), förbättra attityder mot ett varumärke (Leischnig, 
Schwertfeger & Geigenmueller, 2011; Weihe, Mau & Silberer, 2006) och öka avsikt till inköp 
(Close, Finney, Lacey & Sneath, 2006; Martensen, Grønholdt, Bendtsen & Jensen, 2007; Wohlfeil 
& Whelan, 2006). Crowther (2011) menade att event är upplevelsebaserade, interaktiva, riktade och
relationella och att dessa egenskaper är ytterst relevanta och åtråvärda i den moderna 
marknadsföringsmiljön. Att se konsumenterna som aktiva och frivilliga deltagare i 
marknadsföringsprocessen är en ny riktning, och en uppfattning som stämmer väl överens med EM 
(Crowther, 2011).

EM har förstås nackdelar också. Enligt Behrer och Larsson (1998) är EM mer tidskrävande, mer 
komplext och mer riskabelt att planera, genomföra och mäta än traditionell marknadsföring. EM har
heller inga standardlösningar (Behrer & Larsson, 1998) och att värdet av ett event skapas i 
interaktionen mellan besökare och varumärket medför både stora möjligheter och risker (Crowther 
& Donlan, 2011). En ytterligare nackdel är att effekten av EM är svår att mäta, svårare än 
annonsering (Behrer & Larsson, 1998). Wood (2009) menade att väldigt lite forskning har bedrivits 
för att förvissa sig om events effektivitet och Crowther och Donlan (2011) menade att litteratur som 
utvärderar event är outvecklad och fragmenterad.

EM stämmer väl in med upplevelsemarknadsföring (Schmitt, 1999), den nya marknadsföringsansats
som såg konsumenter som både rationella och känslomässiga varelser som söker njutbara 
upplevelser. Behrer och Larsson (1998) såg upplevelsen som central i EM och flera andra författare 
har ansett att event är att se som upplevelsemarknadsföring (bl.a. Altschwager, Goodman, Conduit 
& Habel, 2015; Grönkvist, 2000; Lanner & Söderberg, 2006). Event kan erbjuda upplevelser och 
som Fredrik Johansson på eventbyrån Boomerang sa: ”Om jag själv använder ordet event så är det 
en upplevelse jag menade.” (Södersten & Östman, 2010, s. 49). Även Martensen och Grønholdt 
(2008) menade att event handlar om att skapa upplevelser och på så sätt aktivera en känslomässig 
respons. Enligt Altschwager et al. (2015) är skapandet av en upplevelse ett kraftfullt sätt att 
kommunicera då det är engagerande, minnesvärt och meningsfullt. Nickel (1998, refererad i 
Wohlfeil & Whelan, 2005) menade att ingenting är mer övertygande än personliga upplevelser.

Upplevelseekonomin, -industrin och -samhället
Framväxten av EM och upplevelsemarknadsföring, där upplevelser är i fokus, kan ses som tecken 
på att vi befinner oss i den upplevelseekonomi som Pine och Gilmore (1998) såg växa fram. Pine 
och Gilmore (1998) identifierade upplevelser som ett distinkt ekonomiskt erbjudande, som skiljer 
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sig från tjänster på samma sätt som tjänster skiljer sig från produkter. Enligt Pine och Gilmore 
(1998) hade upplevelser tidigare klumpats ihop med tjänster men nu klivit fram som nästa steg i vad
de kallar progression av ekonomiskt värde. Företag har gått från att utvinna råvaror, producera 
varor, leverera tjänster, till att iscensätta upplevelser. För varje steg i denna progression ökar 
differentieringen och möjligheten att ta ut ett högre pris. Pine och Gilmore (1999) illustrerade detta 
med kaffe som exempel. Råvaran kaffebönor är billig, priset går upp för produkten, malt och 
paketerat bryggkaffe. Priset ökar igen för tjänsten, en kopp kaffe i pappmugg på en bensinmack och
sedan flera gånger till för upplevelsen, exempelvis en espresso på ett kafé mitt i Venedig, med 
slående utsikt över en av världens mest unika städer.

Idag prioriteras upplevelser av allt fler och konsumtionen av dem har ökat (Behrer & Larsson, 1998;
Mossberg, 2003; Algotson & Daal, 2007). Detta beror enligt Sundbo (2009) på att våra materiella 
och intellektuella behov är uppfyllda, och dessa behov är inte särskilt intressanta för oss. Vi har nu 
tid och pengar att förverkliga oss själva och leva intressanta liv, behov som Sundbo (2009) menade 
att upplevelser kan tillfredsställa. Detta skifte i intresse från produkter och tjänster till upplevelser är
en utveckling som enligt Pine och Gilmore (1999) sker så fort ett visst välstånd uppnåtts i ett land. 
Eriksen (2015) såg upplevelseekonomin som utmärkande för den megatrend mot ökad lyx och 
hedonisk konsumtion som pågår i västvärlden och enligt Sundbo (2009) kan upplevelser anses som 
nutida statussymboler. 

Toffler (1971) förutsåg redan på 1970-talet en revolutionerande expansion av en industri som skapar
”förprogrammerade” upplevelser, och menade att denna upplevelseindustri mycket väl kunde bli en 
hörnsten i den ekonomi som skulle växa fram efter tjänsteekonomin. En svensk definition av 
upplevelseindustrin gjordes av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen): 
”ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till 
huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.” (Algotson & Daal, 2007, s. 
16). Mossberg (2003) menade att upplevelseindustrin inte är lätt att klassificera men enligt Algotson
och Daal (2007) ingår följande delområden i den: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, 
konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, 
turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Sundbo (2009) delade upp industrin i en primär 
sektor, som huvudsakligen producerar upplevelser, och en sekundär sektor, tillverknings- och 
tjänsteföretag som använder upplevelser som tillägg eller i marknadsföring. Pine och Gilmore 
(1999) menade att du är vad du tar betalt för, ett företag som tar betalt för att iscensätta upplevelser 
är därmed en del av upplevelseekonomin. Enligt Gustafsson (2004) beskriver upplevelseekonomin i
Pine och Gilmores tappning ett utvecklingssteg i ekonomin och upplevelseindustrin en indelning av 
den totala ekonomin i ett antal branscher som i huvudsak ägnar sig åt att producera upplevelser. De 
två begreppen betyder enligt Gustafsson (2004) alltså inte samma sak och begreppet 
upplevelseindustrin förekommer främst i Sverige 

Sundbo (2009) menade att upplevelseekonomins framväxt kan liknas vid teorier om ”ekonomiska 
samhällen” som efterträder varandra, jordbrukssamhället följdes av industrisamhället, 
kunskapssamhället och idag upplevelsesamhället. Schulze (1992, refererad i Boswijk, Peelen & 
Olthof, 2012) beskrev i sin bok Die Erlebnisgesellschaft  [Upplevelsesamhället] ett samhälle 
baserat på meningsfulla upplevelser, intressen, värden och tidsfördriv snarare än tro, politik och 
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klass. I detta upplevelsesamhälle handlar det sociala livet mer och mer om sökandet efter den ena 
stimulerande upplevelsen efter den andra (Lash, 2006).

Enligt Boswijk et al. (2012) såg många andra liknande ekonomiska och samhälleliga förändringar 
som de Pine och Gilmore (1998) såg, men med egna lite olika vinklar. Koncept som 
uppmärksamhetsekonomin (Davenport & Beck, 2001), underhållningsekonomin (Wolf, 1999), 
sinnesekonomin och drömsamhället (Jensen, 1999) introducerades. Jensen (1999) menade till 
exempel att konsumenter kommer att fokusera mer på icke-materiella faktorer och att berättelsen 
runt en produkt kommer vara en viktig del av köpbeslutet. Pink (2006) benämnde efterträdaren till 
informationsåldern som ”den konceptuella åldern”, vars huvudpersoner är kreatörerna. Enligt Pink 
(2006) skulle förmågan att skapa skönhet, berättelser och kombinera till synes orelaterade idéer, och
färdigheter som design vara avgörande för framgång. Michanek och Breiler (2012) menade att 
samhället är på väg in i den kreativa tidsåldern.

Upplevelser
Eriksen (2015) menade att mycket har skrivits om upplevelseekonomin men att det ändå saknas en 
enhetlig definition av begreppet. En anledning till det är att vad en upplevelse egentligen är har så 
många aspekter. Pine och Gilmore (1999) definierade upplevelser som ”minnesvärda, fulla av 
sinnesförnimmelser, skapade inom kunden, som engagerats på ett emotionellt, fysisk, intellektuellt 
eller till och med andligt plan” (s. 12). Lapland Centre of Expertise for the Experience Industries 
definition lyder ”multisensorisk, positiv och allsidig emotionell upplevelse som kan leda till 
personlig förändring för den person som är föremål för upplevelsen” (Kylänen, 2006, s.101). 
Mossberg (2003) beskrev en upplevelse som en fängslande situation som tar individen från 
vardagslivets normala miljö. Pine och Gilmore (1999) menade att alla tidigare ekonomiska 
erbjudanden, som produkter och tjänster, förblir utanför köparen. Upplevelser däremot sker inom en
individ och därmed kan två personer aldrig ha samma upplevelse och Sundbo (2009) menade att 
eftersom upplevelser är mentala fenomen kan människor tolka dem olika. Utmärkande för 
upplevelser är enligt Pine och Gilmore (1998) att de är minnesvärda, personliga och uppenbaras 
över en bestämd tid. Gelter (2010) menade att begreppet upplevelser som det används inom 
upplevelseekonomin fortfarande är oklart och vagt definierat. Även Sundbo (2015) menade att det 
inte existerar någon allmänt vedertagen definition av upplevelser. 

Den mesta litteraturen om upplevelser och upplevelseekonomin är skriven på engelska. Det 
engelska ordet experience har två betydelser, medan många andra språk har två separata ord för 
dessa betydelser. Experience kan översättas till erfarenhet, det vill säga färdigheter, kunnighet, vana,
den samlade kunskap som utgör en människa. I litteratur om upplevelser använder några författare 
det tyska ordet Erfahrung om denna betydelse. Den andra översättningen av experience är 
upplevelse, vilket kan betyda händelse, tilldragelse, och incident samt även vilka känslor och 
emotioner som uppstår i en människas psyke när denne genomlever, genomgår, utsätts för och 
möter olika situationer. För detta använder några författare tyskans Erlebnis. Boswijk, Thijssen & 
Peelen (2007) definierade Erlebnis som ”En omedelbar, relativt isolerad händelse sammansatt av 
känslor, som skapar ett intryck och representerar ett visst värde för individen i sammanhanget av en 
specifik situation” (s. 22).  Erfahrung benämnde Boswijk et al. (2007) som meningsfulla 
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upplevelser som de menade ”har att göra med summan av alla interaktioner som människor har med
sin omvärld och med andra” (s. 24). Boswijk et al. (2007) menade att Erfahrung innehåller en viktig
komponent av lärande och medvetande och på så sätt skiljer sig från Erlebnis. En meningsfull 
upplevelse, Erfahrung, kan uppstå när en person reflekterar över vad en Erlebnis betytt för denne 
(Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007). Snel (2004, refererad i Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007) 
menade att meningsfulla upplevelser gör att en individ börjar se på världen eller sig själv på ett nytt 
sätt. Boswijk et al.(2007) gick så långt som att mena att en person är summan av sina meningsfulla 
upplevelser. Enligt Boswijk et al. (2012) börjar en upplevelseprocess med sinnesintryck som i sin 
tur ger upphov till känslor. Dessa känslor påverkar upplevelsen av en händelse, Erlebnis. När vi 
reflekterar över händelsen och liknande händelser så bygger vi vår Erfahrung och på så sätt formas 
en meningsfull upplevelse. 

Snel (2005) menade att upplevelseekonomin generellt fokuserar på det ”ytliga” Erlebnis och för det 
mesta ignorerar Erfahrung. Snel (2005) rekommenderade att företag borde lägga mer 
uppmärksamhet på meningsfulla upplevelser då värdet av dem potentiellt är mycket större. 
Mossbergs (2003) syn, att upplevelser mycket handlar om att få njuta och ha roligt kan anses ha 
detta fokus på Erlebnis. Kylänen (2006) däremot avsåg med upplevelser något mera djupgående, 
något som har en påverkan. Pine och Gilmore (1999) poängterade att upplevelser inte handlar om 
underhållning utan om att engagera, även om de inte gjorde någon distinktion liknande Erlebnis och
Erfahrung. I merparten av den litteratur om upplevelser och upplevelseekonomin som jag läst görs 
inte heller någon sådan distinktion och den syn på upplevelser som används liknar mer Erlebnis, likt
Snel (2005) påpekade. Pine och Gilmore (1999) använde däremot begreppet transformation, något 
som förändrar en grundläggande aspekt hos en människa, exempelvis attityd, prestationer och 
karaktär. De (Pine & Gilmore, 1999) menade att transformation kan uppnås genom skräddarsydda 
upplevelser anpassade efter en individ vid en viss tidpunkt. Enligt Pine och Gilmore (1999) måste 
transformationer upprätthållas över tid för att de ska ta fasta, till exempel genom att iscensätta en 
serie sammanlänkade upplevelser. Det är mer osannolikt att en ihållande transformation uppnås 
genom en isolerad upplevelse, exempelvis ett enstaka event. Dessa tankar liknar de definitioner av 
generationer av upplevelser och upplevelseekonomin Boswijk et al. (2012) gjorde. I första 
generationens har upplevelseleverantören nästan fullständig kontroll och tonvikten är på att 
underhålla gästerna och få dem uppleva mer njutning så att de ska spendera mer. Andra 
generationens upplevelser, också kallade co-kreerade upplevelser, bygger vidare på första 
generationen men här har gästerna en viktig roll i formandet av upplevelsen. Co-kreerade 
upplevelser är mer balanserade och skapar värde för både gäst och leverantör. En tänkbar tredje 
generations upplevelser, självproducerade upplevelser, har tydliga transformerande aspekter. 
Leverantören har i detta fall bara en stödjande roll eller bidrar med en plattform eller sammanhang 
där transformationen kan ske och både gäst och leverantör påverkas betydligt av den relation som 
uppstår.

I denna studie gjordes ingen exakt definition av upplevelse men det som avsågs var något som mer 
liknar Erlebnis än Erfahrung på så sätt att jag menade upplevelser som är minnesvärda och 
engagerande (Pine och Gilmore, 1998), multisensoriska och positiva (Kylänen, 2006) och skapar ett
intryck och representerar ett visst värde för individen (Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007) och tar 
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denne från vardagslivets normal miljö (Mossberg, 2003). Vidare avsågs isolerade händelser 
(Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007) som likt evenemang är avgränsade i tiden (Andersson & 
Larsson-Mossberg, 1994, refererade i Bohlin & Elbe, 2007). Denna likhet mellan upplevelser och 
evenemang såg också Berridge (2007) som menade att det finns paralleller mellan definitionen av 
upplevelser och definitionen av evenemang och att sådant som känslointryck, skapande av unika 
tillfällen och flera nivåer av engagemang tydligt länkar ihop dem. Trots fokuset på händelser 
avgränsade i tiden utesluts inte att upplevelserna ändå kan vara lärande och meningsfulla.

Upplevelseproduktion
Försök att få en förståelse för den breda samling företag i upplevelseindustrin, dess ledning och 
produktutveckling, samt den ökade upplevelsekonsumtionen inom upplevelseekonomin, ledde 
enligt Gelter (2006) till en nytt akademisk ämnesområde som på Luleå tekniska universitet döptes 
till upplevelseproduktion. Gelter (2006, 2010) delade in ämnesområdet i fem delar:

1. Upplevelseindustrin: Ekonomi, sociokultur, utveckling, trender et cetera.

2. Upplevelseproducent: Kompetensområden, entrepenörskap, kreativitetsmanagement et 
cetera.

3. Upplevelseproduktion: Produktionsprocess, produktutveckling, kvalitetssäkring et cetera.

4. Upplevelseprodukt: Marknadsföring, prissättning, kvalitetsutvärdering et cetera.

5. Gästens upplevelse av produkten: Materiella och immateriella aspekter, kvalitéer hos 
upplevelser, kategorier av upplevelser et cetera.

Enligt Gelter (2006) måste områdena förstås utifrån en sociokulturell kontext eftersom sociala och 
kulturella trender i hög grad påverkar konsumenters vardagsliv och deras önskan att berika sina liv 
med upplevelser. Eftersom upplevelser är personliga menade Gelter (2006) att många såg på 
begreppet upplevelseproducent som en paradox då det innebär att producera andras upplevelser. Det
går förstås inte att producera en annan människas upplevelse men det går att producera 
förutsättningarna för den. Pine och Gilmore (1999) menade att i upplevelseekonomin iscensätter 
företag upplevelser likt en teater. Den utveckling mot co-kreation och självproducerade upplevelser 
som Boswijk et al.(2012) identifierade kommer enligt Gelter (2008) påverkar både metoder för 
produktion och analys av upplevelser.

Inom upplevelseproduktion kallas konsumenterna av upplevelser och upplevelseprodukter enligt 
Gelter för gäster (2006), vilket föreslogs redan av Pine och Gilmore (1999). Enligt Gelter (2006) 
bjuds en gäst in till en upplevelse på personlig basis medan exempelvis en kund är en av många som
tar del av ett massproducerat erbjudande. I denna studie användes gäst och gäster som benämning 
för dem som deltar i ett event.

Mossberg (2003) att processen kring en upplevelse kan delas in i tre faser, före upplevelsen, 
upplevelse och efter upplevelsen. Enligt Getz (2007) kan förväntan och hågkomst vara lika viktiga 
som upplevelsen i sig. Gelter (2010) menade att före upplevelsen handlar det om att med 
marknadsföring förbereda gästen för en kommande Erlebnis. Själva upplevelsen, eller 
upplevelseprodukten behöver markörer som indikerar när den börjar och slutar, för att skilja den 
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från vardagsupplevelser. Efter upplevelsen integreras denna Erlebnis med tidigare erfarenheter till 
Erfahrung 2.0 och denna process kan påverkas med relationsbyggande och memorabilia.

Modeller för Upplevelseproduktion
Gelter (2014) menade att många teoretiska modeller för upplevelseproduktion föreslagits, som The 
Five Aspects Meal Model (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006), Upplevelserummet 
(Mossberg, 2003), The Experience Pyramid (Tarssanen & Kylänen, 2005), The Experience Realms 
(Pine & Gilmore, 1999), Total Experience Management (Gelter, 2006; 2010) med flera, men att 
dessa modeller mer handlat om att analysera och kategorisera aspekter av en gästs upplevelse och 
mindre om produktionsprocesser för upplevelseprodukter.

En av dessa modeller, Pine och Gilmores (1999) The Experience Realms, Upplevelsefälten på 
svenska (Mossberg, 2003), beskriver hur en upplevelse kan engagera gäster utifrån de två 
dimensioner författarna anser vara de viktigaste. Den första dimensionen är i vilken grad gästen 
deltar, från passiv till aktiv. Passivt deltagande kan vara exempelvis att sitta i publiken på en konsert
medan aktivt deltagande sker vid exempelvis skidåkning. Den andra dimensionen är gästens 
anknytning till omgivningen, från absorption, när gästen absorberar upplevelsen och den ”går in i 
gästen”, till immersion när gästen försjunker eller ”går in i” upplevelsen. När de två dimensionerna 
sätts ihop bildas, som figur 1 visar, fyra upplevelsefält, Underhållning, Utbildning, Estetik och 
Eskapism. Underhållning handlar om just underhållning, att förnöja gästen, exempelvis att lyssna på
en konsert eller se en teaterföreställning. Utbildning måste aktivt engagera gästens hjärna och lära 
denne något, ge ökad kunskap eller förbättra färdigheter. Estetik är när gästen försjunker i en 
upplevelse eller miljö men inte påverkar denna miljö. Det kan handla om att befinna sig på en plats 
med storslagen utsikt eller på ett konstmuseum. 
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Figur 1  Upplevelsefälten (efter Pine & Gilmore, 1999, s.30)



Eskapism innebär att gästen är helt försjunken i upplevelsen och deltar aktivt som till exempel på en
nöjespark, ett casino eller när denne spelar paintball. Mossberg (2003) sammanfattade det som att 
underhållning handlar om att känna, utbildning om att lära, estetik om att bara vara där och 
eskapism om att göra. Pine och Gilmore (1999) menade att de rikaste upplevelserna innehåller 
inslag från alla fyra fälten och att de som designar upplevelser bör fundera på hur inslag från alla 
upplevelsefälten kan läggas till för att berika en upplevelse. Principer för vad upplevelser bör 
innehålla har också föreslagits av andra författare (bl.a. Boswijk, Peelen & Olthof, 2012; Kuiper & 
Smit, 2014; Pine & Gilmore, 1999; Thijssen, 2009, refererad i Kuiper & Smit, 2014; Zomerdijk & 
Voss, 2010).

Svenska eventbyråer
Upplevelseproduktion i Gelters (2010) modell handlar till exempel om att designa ytor och 
materiella resurser, iscensätta dramaturgi, tematisk storytelling, lärandemål och planering, logistik 
4och problemlösning, resurshantering, marknadsföring, utvärdering, varumärkesutveckling och 
kundrelationer. De som står för denna upplevelseproduktionen i eventbranschen är till stor del 
eventbyråerna. Andreasson och Ossiansson (2012) definierade eventbyrå som ”Konsultföretag som 
arrangerar och  projektleder event åt ett uppdragsgivande företag.” (s. 4).

N. Birgetz (personlig kommunikation, 27 mars 2016), VD för Sponsrings- och eventföreningen, lät 
mig ta del av av en branschrapport om svenska eventbyråer. I rapporten redovisades statistik för 215
företag som enligt rapporten anses som eventbyråer. Vilka kriterier ett företag måste uppfylla för att 
klassas som eventbyrå uppgavs inte. Statistiken från denna rapport avser i detta avsnitt siffror för 
2014 om inget annat anges. Företagens totala rörelseintäkter var 2,7 miljarder kronor, en ökning 
med 50% från 2010. Det aritmetiska medelvärdet för antal anställda per byrå var 5,4 personer och 
endast tre av företagen hade över 50 anställda så i princip alla var, vad gäller antalet anställda, att 
anse som små- eller mikroföretag (Tillväxtverket, u.å.). Av de 60 företagen med högst 
rörelseintäkter hade nio ordet kommunikation i namnet men endast en event marketing. Av de tio 
företag med högst rörelseintäkter använde fyra begreppet ”brand experience” som någon sorts 
huvudrubrik när de beskrev sin verksamhet på sina hemsidor, två kallade sig eventbyrå och 
ytterligare två använde event. Flera av företagen erbjuder tjänster inom PR, digital kommunikation 
och reklam och jobbar alltså inte renodlat med EM. Detta stämmer med Sneath, Finney och Closes 
(2005) syn att EM inte är ett fristående kommunikationsverktyg utan bör vara en viktig del av en 
integrerad marknadskommunikationsstrategi. Behrer och Larsson (1998) såg EM som ett tillskott 
till övriga kommunikationsverktyg och menade att den är en hybrid av de traditionella 
kommunikationsansatserna. Även Lanner och Söderberg (2006) såg event som ett komplement till 
andra kommunikationskanaler.

Eventdesign
Event ska möjliggöra upplevelser och enligt Allen (2011) kan evenemang ses som designade 
upplevelser, och därför bör en tydlig vision av upplevelsen formuleras och de delar som behövs för 
att förverkliga upplevelsen bör identifieras och designas. Upplevelser kan förstås aldrig garanteras 
(Crowther, 2011) men de kan just möjliggöras (Getz, 2007) genom design och genomförande av ett 
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event. Det handlar om att designa för upplevelser (Svabo, Larsen, Haldrup & Berenholdt, 2013), 
upplevelser som uppstår när gäster interagerar med rumslig design och sociala situationer (Jernsand,
Kraff & Mossberg, 2015). Enligt Berridge (2007) har design en central roll i formande av 
upplevelser och mycket tyder på att evenemang måste designas. Allen (2011) menade att 
designprocessen involverar mängder av beslut och val som bidrar till gästernas upplevelse. Enligt 
Allen (2011) och Silvers (2012) inkluderar det sådant som tema, program, underhållning, flöde för 
gästerna,  mat och dryck, säkerhet och miljö och atmosfär. Berridge (2007) menade att design också
kan avse de fem sinnena, interaktion och känslor samt meningen och innebörden i det gästerna tar 
med sig av evenemanget. 

Designen av ett event kommer att påverka gästernas upplevelse och tanken är att upplevelsen ska 
påverka gästerna i någon önskad riktning för att att eventet ska uppnå sitt mål och vara effektivt.  
Det finns begränsat med forskning om hur gäster påverkas av event (Martensen & Grønholdt, 2008)
och hur effektiva de är (Crowther & Donlan, 2011; Wood, 2009). Wood (2009) menade dock att 
värdet med event inte är ifrågasatt men att det behövs en förståelse om hur och varför de fungerar. 
Ett flertal studier har visat på att event fungerar i praktiken. Martensen et al. (2007) visade att både 
positiva känslor i samband med ett event överförs till positiva känslor för varumärket som ligger 
bakom eventet. Denna överföring gällde även negativa känslor och dessutom i högre grad än för 
positiva känslor så det är viktigt att ett event inte ger upphov till negativa känslor. Vila-López & 
Rodríguez-Molina (2013) visade att när varumärken inkluderas i en nöjesupplevelse så förstärks 
både varumärket och eventet och Altschwager (2014) visade på en koppling mellan 
eventupplevelser och konsumenters engagemang för ett varumärke och i förlängningen en koppling 
med köpavsikt. 

Hur event ska designas och vad designen ska utgå ifrån finns det många aspekter av. Vikten av att 
ha tydliga tydliga syften och mål har framhållits av många författare (bl.a. Crowther, 2011; Lanner 
& Söderberg, 2006; Piesiewicz, 2010; Silvers 2012; Wohlfeil & Whelan, 2005). Grönkvist (2000) 
menade att EM måste bygga på goda idéer som tar sats i ett syfte och uttrycker sig genom en 
händelse med tydliga kommersiella mål. Lanner och Söderberg (2006) menade att event ska leda 
vidare till förändrade beteenden och fördjupade relationer och inte bara vara händelser för stunden. 

Många har också framhållit vikten av att förstå målgruppen för att kunna designa ett event som 
tillfredsställer dess behov (bl.a. Allen, 2011; Altschwager, Goodman, Conduit & Habel, 2015; 
Crowther, 2011; Lanner & Söderberg, 2006; Silvers, 2012; Wohlfeil & Whelan, 2005). Om gästerna
helt enkelt erbjuds ett passande event kommer enligt Altschwager et al. (2015) attitydförändringar 
att ske men eventet måste då uppfylla ett särskilt behov eller en värdering som gästerna har. 
Wohlfeil och Whelan (2006) framhöll att varumärkesupplevelser inte går att massproducera då varje
individ upplever en EM-strategi i enlighet med sina behov och därför bör event erbjuda en mängd 
olika områden som målgruppen kan vara intresserad av. Att behöva uppfylla flera olika behov är 
något som enligt Sundbo, Sørensen och Fuglsang (2013) gäller allmänt för upplevelseprodukter. 
Wohlfeil och Whelan (2006) menade att det viktigaste för konsumenters deltagande i ett event är 
intresse för innehållet, näst viktigast är varumärket och även den sociala delen av eventet är viktig. 
Altschwager et al. (2015) framhöll också att gäster drivs av olika upplevelsebehov och delar in 
gäster i två kategorier, de som vill ha lärande upplevelser och de som vill ha sensoriska upplevelser, 
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det vill säga upplevelser som är nya, spännande och underhållande. Altschwager et al. (2015) 
menade att dessa två kategoriers behov sannolikt inte kan uppfyllas med samma event.

Att event ska vara kreativa och nyskapande är det många som lyft fram och det avråds ifrån att att 
återanvända gamla koncept även om de fungerat (bl.a. Andreasson & Ossiansson, 2012; Lanner & 
Söderberg, 2006 s76,  Wohlfeil & Whelan, 2005). Behrer och Larsson (1998) påpekade att det inte 
finns några standardlösningar i EM.

I studier av vilka faktorer som gör event framgångsrika har olika faktorer framhållits av olika 
forskare. Wohlfeil och Whelan (2006) menade att EMs effektivitet till stor del beror på att 
konsumenter deltar frivilligt. Vila-López & Rodríguez-Molina (2013) identifierade immersion, att 
vara engagerad och glömma bort tidens gång, som den viktigaste faktorn för emotionella 
eventupplevelser. Martensen et al. (2007) visade att engagerat deltagande är avgörande för hur en 
gäst ska uppleva ett event: ju mer engagerat deltagande desto mer positiva känslor och attityder och 
mindre negativa känslor får gästen för både event och varumärke.

Att event och varumärke måste passa ihop har lyfts fram som essentiellt av många (bl.a. Gupta, 
2003; Leischnig, Schwertfeger & Geigenmueller, 2011; Martensen, Grønholdt, Bendtsen & Jensen, 
2007; Martensen & Grønholdt, 2008; Wohlfeil & Whelan, 2006). Leischnig et al. (2011) visade att 
gästers uppfattning om hur bra ett event passade ihop med varumärket hade en tydlig positiv effekt 
på hur nöjda de var med eventet och Martensen et al. (2007) visade att ju bättre de event och 
varumärke passar ihop desto mer positiva och mindre negativa kommer gästernas känslor vara. 
Martensen och Grønholdt (2008) menade att de värden och den story ett event bygger på måste 
framstå som äkta och reflektera varumärkets image. Behrer & Larsson (1998) framhöll att det måste
finnas en röd tråd mellan ett varumärkes kommunikation och de upplevelser som deras event 
erbjuder.

Crowther och Donlan (2011) menade att gäster bör ses som aktiva deltagare som är med och skapar 
värdet av ett event. Med detta synsätt skulle event kunna anses vara andra generationens 
upplevelser (Boswijk, Peelen & Olthof, 2012). Enligt Csikszentmihalyi (1999) är människor 
generellt sett lyckligare i de stunder de är aktivt involverade i en utmanande uppgift än när de 
passivt konsumerar underhållning. Wood (2009) menade att ett event måste vara lagom utmanande 
och stimulerande för den färdighetsnivån målgruppen har. Crowther och Donlan (2011) menade att 
fokus på lärande måste genomsyra all eventdesign. Altschwager (2014) fann att lärande upplevelser 
direkt påverkar engagemanget för ett varumärke och att event därför bör designas med ett fokus på 
lärande och att fokus på varumärket då är centralt.

Även små detaljer har framhållits som viktiga. Berridge (2007) menade att allt runt ett event 
kommunicerar, till exempel servicenivå, lokal, tema och program, och Crowther (2011) menade att 
perifera aspekter som vilken tvål för handtvätt som används också berättar något. Enligt Berridge 
(2007) bör design av evenemang ses som mycket mer än bara något som begränsas till specifika 
kreativa delar av evenemanget. Berridge (2007) såg evenemang som fullständigt planerade och 
uttänkta enheter som var för sig måste skapas som en idé eller ett koncept innan de kan bli 
verklighet.
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Front-end innovation
Designprocesser, åtminstone i produktutveckling, börjar med vad som ibland benämns Front-End 
Innovation (FEI). Enligt Markham, Ward, Aiman-Smith och Kingon (2010) definieras FEI som det 
arbete som görs innan den formella produktutvecklingen börjar och inbegriper sådant som 
marknadsundersökningar och genomförbarhetsstudier. Resultatet från FEI är enligt Florén och 
Frishammar (2012) en bestyrkt produktdefinition, där produktkonceptet är kärnan. Konceptet 
beskriver enligt Florén och Frishammar (2012) produktidén, dess funktioner och fördelar och oftast 
visualiseras med bilder, skisser eller tredimensionella modeller. Koen et al. (2002) definierade ett 
koncept som något som är väldefinierat till formen, med både en skriftlig och visuell beskrivning, 
som inkluderar dess primära funktioner och fördelar kombinerat med en översiktlig uppfattning om 
de tekniska behoven. Utanför sammanhanget produktutveckling kan koncept definieras som “en 
övergripande och bärande idé” (Koncept, 2015, 16 mars, stycke 1) eller ”en tänkt lösning på ett 
givet problem” (Koncept, 2015, 16 mars, stycke 1). Kuiper och Smit (2014) menade, från ett 
upplevelseekonomiskt perspektiv, att ett koncept ger mening till en idé och länkar samman olika 
delar till en helhet. Enligt Kuiper och Smit (2014) ska ett bra koncept vara lätt att känna igen, 
förmedla och kommunicera samt vara meningsfullt och hållbart. Kuiper & Smit (2014) menade 
vidare att konceptet fungerar som ett paraply, en bindande faktor, mellan förutbestämda mål, krav, 
villkor, behov, utgångspunkter och förväntningar.

Att FEI i produktutveckling är nyckeln till framgång för den framtagna produkten har framhållits av
många forskare (bl.a. Dahl & Moreau, 2002; Florén och Frishammar, 2012; Markham, 2013; 
Reinertsen, 1999; Zhang & Doll, 2001). Som Zhang (2001 & Doll) uttryckte det: ”De flesta projekt 
misslyckas inte i slutet; de misslyckas i början.” (s. 95). Markham (2013) visade att prestationen 
under front-end påverkar hur väl en produkt lyckas och dess marknadspenetration och gör det i 
högre grad än resten av produktutvecklingsprocessen. Markham (2013) föreslog därför att front-end
processen borde struktureras mer. Montoya-Weiss och O’Driscoll (refererade i Alam, 2006) menade
dock att FEI ofta kännetecknas av oprecisa processer och oplanerade beslut och därför ibland 
omnämns som fuzzy, luddig, front-end. Även Florén och Frishammar (2012) menade att FEI-
processer ofta är oklara, samt att de kännetecknas av komplexitet, osäkerhet och tvetydighet. Florén
och Frishammar (2012) menade vidare att det inte främst är goda idéer som brukar saknas utan att 
utmaningen är att låta idéer gå vidare, behandlas och förfinas så att ”vinnare” kan väljas ut.
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Figur 2  Microfoundations of radical idea and concept development (från Dahlskog & Krumlinde, 2015, 
s.40. Figuren är beskuren.)



Flera författare har föreslagit modeller för FEI-processer (bl.a. Dahlskog & Krumlinde, 2015; 
Florén & Frishammar, 2012; Nieminen, Mannonen & Turkki, 2004; Reid & De Brentani, 2004; 
Ulrich & Eppinger, 2004). Reid och De Brentani (2004) menade att front-end aktiviteter är 
Problemidentifiering, Informationsinsamling, Idégenerering, Konceptutveckling och Screening. 
Dahlskog och Krumlinde (2015) föreslog, som visas i figur 2, stegen Samla insikter, Konstatera 
problem, Formulera problem, Idégenerering och Konceptutveckling. Ulrich och Eppingers (2004) 
modell innehöll aktiviteterna Identifiera behov, Etablera specifikationsmål, Konceptgenerering, 
Koncepturval, Koncepttest, Bestämma slutgiltiga specifikationer och Projektplanering. Nieminen et 
al. (2004) föreslog delarna Definition av utvecklingsmål, Användar- och teknikundersökning, 
Iterativ konceptutveckling och Avslutning/knyta ihop säcken. Varje del består av flera steg som 
figur 3 visar.

Dessa modeller skiljer sig lite åt men alla inbegriper någon form problem- eller målformulering, 
informationsinsamling, idé/konceptgenerering, urval eller screening av idéer/koncept och 
konceptutveckling. Som figur 2 och figur 3 visar så sker aktiviteterna eller stegen i en viss ordning. 
Ulrich och Eppinger (2004) menade att iteration, att gå tillbaka till ett tidigare steg eller börja om 
med ett steg, ofta är nödvändigt under front-end-processen då ny information kan dyka upp under 
eller att nya insikter leder till behovet att ta ett steg tillbaka. Enligt Dahlskog och Krumlinde (2015) 
ska stegen i deras modell utföras iterativt, alltså att om det önskade resultatet inte uppnås, så är det 
viktigt att utföra det föregående steget igen. Även modellen från Nieminen et al. (2004) innehåller 
iteration, som figur 3 visar.

Jag uppfattade en viss otydlighet kring begrepp i modellerna. Nieminen et al. (2004) kallade till 
exempel hela sin process för konceptutveckling men konceptutveckling är också ett steg i 
processen. Både begreppet idé och koncept användes också i dessa modeller. Koen et al. (2002) 
definierade idé som en embryonisk form av en ny produkt eller tjänst som ofta består av en 
översiktlig syn på lösningen av ett problem. Koncept innebär alltså något mer genomarbetat än en 
idé. Eich (2014) menade att idéer utvecklas till koncept genom att byggas ut och “ges kött på 
benen”. Enligt Dahlskog och Krumlinde (2015) handlar det om hitta den bästa lösningen på 
problemet genom diskutera och vrida och vända på potentiella lösningar. Konceptutveckling ska 
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Figur 3  User-centered concept development process (från Nieminen et al., 2004, s.226)



alltså leda till ett genomarbetat koncept (Florén & Frishammar, 2012; Koen et al., 2002; Kuiper & 
Smit 2014).

De olika stegen i FEI har i varierande grad beskrivits i litteratur och metoder och riktlinjer har 
föreslagits. Urvalsprocessen är sannolikt den mest behandlade. Augustine, Yadav, Jain och Rathore 
(2010) menade att koncepturval är en process där koncept utvärderas med avseende på kunders 
behov och andra relevanta kriterier, och där ett eller fler koncept väljs ut för vidare utredning och 
utveckling. Enligt Martinsuo och Poskela (2011) är urvalet av rätt idéer och koncept stora beslut 
som kräver korrekta utvärderingar. Pugh (1996, refererad i Toh & Miller, 2015) menade att 
koncepturval av forskare ansetts som en av de svåraste och mest svårfångade utmaningarna i 
ingenjörsdesign. Enligt Toh och Miller (2015) ökar chansen till framgång om högkvalitativa och 
innovativa koncept väljs ut. Rietzchel, Nijstad och Stroebe (2006) menade att för att innovation ska 
kunna uppstå måste kreativa idéer identifieras och väljas ut i denna process. Rietzschel, Nijstad och 
Stroebe (2010) visade dock att människor tenderar att välja ut idéer de tror på snarare än de som är 
kreativa och således riskerar innovationen att bli lidande om inte omtanke läggs på urvalsprocessen.
Ulrich och Eppinger (2004) föreslog en formaliserad metod för koncepturval, med två steg, 
screening och betygsättning. I båda stegen rankas de olika koncepten efter olika kriterier i en 
urvalsmatris. I det första steget, screening, är bedömningen som görs grövre, och i betygsättningen 
är analysen mer noggrann och finmaskig. Enligt Florén och Frishammar (2012) handlar screening 
om att säkerställa relevans och bestämma om en idé eller ett koncept ska vidareutvecklas eller inte. 
Screening ska se till att dåliga idéer gallras bort och att bra idéer behålls. Ulrich och Eppinger 
(2004) menade att även om om den urvalsmetod som används inte är formaliserad och uttalad så 
används alltid någon form av metod, exempelvis intuition, listande av styrkor och svagheter, 
omröstning eller att någon inflytelserik person väljer efter sin personliga preferens.

Front-end processer
Modellerna för FEI inom produktutveckling liknar processer och modeller för exempelvis design, 
generell innovation och kreativitet. Stone (2010) redovisade en process för grafisk design med 
stegen Initiering, Research, Strategisk analys, Idégenerering, Idéutveckling och förfining, innan 
själva produktionen sätter igång. Stone (2010) menade att det övergripande handlar om att förstå 
och sedan föreställa sig lösningen, att upptäcka, definiera och utveckla. Eich (2014) föreslog en 
generell process för innovation med stegen: Klargör utmaningen, Formulera frågor, Generera idéer, 
Analysera och syntetisera idéer, Utveckla koncept, Testa och välj koncept, Kommunicera och 
avancera. En annan generell modell för systematisk innovation föreslogs av Sheu och Lee (2011) 
med stegen Utforska möjligheter, Urval av möjligheter, Problemidentifiering, Problemurval, 
Lösningsgenerering och Lösningsurval, innan själva genomförandet börjar. Cropley (2006) byggde 
ut Wallas (1926, refererad i Cropley, 2006) klassiska modell för kreativa processer till en modell 
med följande steg: 

• Information: Varsebli, lära, komma ihåg.

• Förberedelse: Identifiera problem, sätta upp mål.

• Inkubation: Associera, kombinera.
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• Illumination: Skapa en lovande ny lösning eller kombination.

• Verifikation: Prova lösningens relevans och effektivitet.

• Kommunikation: Agera på feedback, presentera för andra.

• Validering: Bedöm relevans och effektivitet.

Osborn (i Chand, u.å.) menade att den kreativa processen i reklamvärlden har dessa steg:

• Orientering: Peka ut problemet.

• Förberedelse: Samla relevant data.

• Analys: Kategorisera det relevanta materialet.

• Idéutformning: Samla flera möjliga idéer.

• Inkubation: Lägg problemet åt sidan och låt idéer dyka upp spontant.

• Syntes: Sätt samman delarna.

• Utvärdering: Bedöm de idéer som processen utmynnat i.

Dessa processer handlar alltså likt FEI också om att formulera problem, samla information samt 
generera, välja ut och utveckla idéer. De resulterar också i något som skulle kunna kallas koncept. 
FEI-liknande processer förekommer alltså i många sammanhang. Khang och Moe (2008) menade 
till exempel att de flesta internationella utvecklingsprojekt börjar med en konceptualisering. FEI 
kan ses som en typ av designprocess. Chand och Runco (1992, refererade Wong & Siu, 2012) 
menade att designprocesser börjar med ett problem och resultatet från designprocessen ska lösa 
problemet. Wong och Siu (2012) såg många likheter mellan kreativa processer och designprocesser 
och Howard, Culley och Dekoninck (2008) menade att båda i början kräver analys och förståelse av
information. Enligt Wong och Siu (2012) kräver båda också idégenerering och mot slutet 
utvärdering.

I denna studie användes samlingsbegreppet Front-end Process (FEP) om processer som likt 
designprocesser, innovationsprocesser och kreativa processer börjar med ett problem och resulterar 
i ett koncept som ska lösa problemet. FEP involverar aktiviteter som problemformulering, 
informationsinsamling, idégenerering, idéurval och konceptutveckling. FEP avser det som sker före 
den formella utvecklingen och produktionen börjar och sker alltså i huvudsak ”på papper”. 
Eventuellt hade ordet konceptutveckling kunnat användas istället för FEP men då 
konceptutveckling avser ett specifikt steg i många FEI-modeller ansågs det kunna vara förvirrande.

Front-end processen i eventproduktion
Hur FEP ser ut specifikt vid eventproduktion och hur eventkoncept tas fram finns det begränsat med
beskrivningar av. Litteratur om evenemang och ”event management” finns det gott om men den 
fokuserar ofta på frågor som planering och logistik. Vikten av att ha bra och kreativa idéer och 
koncept lyfts fram men hur framtagandet av dessa koncept bör gå till ges sällan konkreta förslag på.
FEP i evenemangsproduktion kan sägas motsvara det som EMBOK (u.å.) kallade Initiering, som 
inbegriper Research, Konceptdefiniering och Validering, och där genomförbarheten undersöks. 
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Silvers (2012) menade att evenemang bör produceras i en sekventiell ordning där första steget är att 
fastställa förväntningarna på evenemanget, syfte och mål och vilka gästerna är. Därefter bör ett 
koncept utvecklas, en övergripande bild av evenemanget, som fylls med alla nödvändiga element 
(Silvers, 2012). Allen (2011) föreslog att evenemangskoncept bör skapas genom att fastställa syftet 
med evenemanget, fastställa vilka gästerna är, bestämma när det evenemanget ska genomföras, 
välja lokal och slutligen välja koncept. Konceptet skapas genom att definiera förutsättningarna för 
evenemanget, generera en mängd olika idéer och koncept, identifiera de bäst lämpade idéerna, 
utvärdera och prioritera idéerna och välja och förfina det ett slutgiltigt koncept (Allen, 2011). Allens
(2011) process är snarlik FEP och nämner specifikt idégenerering och urval, men inte hur urvalet 
bör gå till i någon större detalj.

Det finns också några beskrivningar på hur svenska eventbyråer arbetar. Karlsson och Ylitalo 
(2014) undersökte hur några svenska eventbyråer arbetar med konceptualisering, ”den kreativa 
processen” som de benämnde den. De menade att det är en tvådelad process, en förprocess och en 
huvudprocess (Karlsson & Ylitalo, 2014). I förprocessen tas grundläggande information som 
problembeskrivning, målgrupp och målsättningar fram. Därefter diskuteras tankar och idéer och 
vanligen visualiseras en grundidé. Informationen och grundidén sammanställs till vad några byråer 
benämner ett projektförslag som presenteras för uppdragsgivaren. Några byråer vill i detta läge sluta
avtal med uppdragsgivaren för att undvika att lägga tid på något som inte blir av. En byrå menade 
att den egentliga kreativa processen börjar efter att avtal slutits. Då vidtas en idégenerering som 
utgår ifrån grundidé som utvecklas och konkretiseras. De bra idéer som uppkommer ska tas tillvara 
och de mindre bra avfärdas. Flera av byråerna visualiserade idéerna med skisser och moodboards. 
Några av byråerna har i detta skede presentationsmöte och lämnar en offert. Flera av byråerna 
menade att de har ett visst arbetssätt, men att det kan variera beroende på omständigheterna. Det 
Karlsson och Ylitalo (2014) fann var en process som klart liknar FEP då den handlar om 
informationsinsamling, problemformulering och idégenerering, idéurval och idéutveckling och 
resulterar i något som kan sägas vara ett koncept. I studien redovisades dock inte hur stegen 
genomförs i någon större detalj, exempelvis hur idéurvalet går till.

Lanner och Söderberg (2006) menade att eventmarknadsföring kan delas in i följande faser:

• Brief: Första mötet med kunden där tidplan, syfte och mål presenteras och diskuteras.

• Kreativ fas: Ta fram ett koncept.

• Planering och implementering: Planera upplägget matcha varje del i konceptet mot syfte 
och mål. Visualisera gästens upplevelse.

• Detaljer och smarta lösningar: Den andra kreativa fasen. Utveckla detaljer i konceptet.

• Upphandling och produktion: Hämta in offerter från underleverantörer. Upprätta 
körscheman och flödesplaner.
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Fler faser följde men de låg utanför FEP som var denna studies område. Boholm och Schönborg 
(2009) undersökte eventbyråers arbetsprocess genom att intervjua människor i branschen och en av 
de intervjuade arbetade enligt följande ordning: 

• Lär känna företaget: Skapa en uppfattning om vad detta företag kräver. Vill det till 
exempel modernisera sig?

• Syfte: Vad ska uppnås? Vilken är målgruppen? Vad ska gästen känna efter eventet?

• Kreativ process: Planera vad eventet ska innehålla genom att sätta sig in i gästens situation.
Hitta detaljerna som lyfter helheten och gör eventet unikt.

• Genomförande.

Varken denna informant eller Lanner och Söderberg (2006) delade in processen i något som liknar 
front-end utan de tog upp hela processen från brief till genomförande och utvärdering. De första 
delarna av de beskrivna processerna liknar dock FEP då de innehåller problemdefinition, 
informationsinhämtning och idé/konceptutveckling.

Att ge anbud på att få genomföra event är vanligt för eventbyråer (Berridge, 2007; Allen, 2011). 
Detta är en skillnad mot produktutveckling. Termen ”pitch” används ofta i branschen (Berridge, 
2010; Allen, 2011) och avser i detta sammanhang att personligen presentera de konceptuella idéerna
för kunden, varefter kunden avgör om denne vill gå vidare med eventet eller ge kontraktet till någon
annan (Berridge, 2007; Allen, 2011). Det som presenteras är enligt Allen (2011) en detaljerad 
beskrivning av eventet, ofta i form av skisser och story boards, och alla kostnader för 
eventförslaget. Karlsson och Ylitalo (2014) nämnde att projektförslag presenteras för kund men 
varken Lanner och Söderberg (2006) eller Boholm och Schönborg (2009) nämnde något om pitch 
för kund och i vilket skede den skulle ske.

Problemdiskussion
FEP är som jag nämnt väldigt viktig för resultatet i produktutveckling. Sannolikt är den viktig även 
vid utveckling av event och exempelvis Allen (2011) menade att ett bra eventkoncept avsevärt ökar 
chansen för ett lyckat event och att identifiera ett bra koncept kräver betydande research, insikter 
och kreativitet. Event ska lösa någon form av problem, som oftast handlar om 
marknadskommunikation, och därför måste problemet, precis som i FEP, formuleras. 
Informationsinsamling är en del av FEP och underlättar den viktiga uppgiften att passa ihop  
varumärke och event (bl.a. Gupta, 2003; Leischnig, Schwertfeger & Geigenmueller, 2011; 
Martensen, Grønholdt, Bendtsen & Jensen, 2007; Martensen & Grønholdt, 2008; Wohlfeil & 
Whelan, 2006). På samma sätt är det viktigt att förstå målgruppen (bl.a. Allen, 2011; Altschwager, 
Goodman, Conduit & Habel, 2015; Crowther, 2011; Lanner & Söderberg, 2006; Silvers, 2012; 
Wohlfeil & Whelan, 2005) och även för detta måste information samlas in.

Event bör också vara kreativa och nyskapande och Andreasson och Ossiansson (2012) menade att 
det ställs krav på eventbyråer att ständigt vara kreativa. Chu och Tseng (2013) menade att 
innovativa event sticker ut och om konsumenter erbjuds underhållande, anpassade och meningsfulla
upplevelser kommer det säkerligen ge effekt. Det är under FEP som dessa kreativa idéer ska 
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genereras och väljas ut och detta är således ett ytterligare skäl till att processen är viktig. Hur detta 
urval går till på svenska eventbyråer och hur koncept utvecklas, förfinas och kvalitetssäkras finns 
det idag begränsat med forskning om. 

Eftersom utveckling av eventkoncept består av samma aktiviteter som ingår i FEP borde principer 
och modeller för FEP från andra sammanhang kunna användas där. Principerna och modellerna 
kommer dock sannolikt behöva modifieras då utveckling av event sker under andra förutsättningar 
än till exempel produktutveckling. Exempelvis utvecklas eventkoncept på kort tid och måste 
levereras vid en fast deadline (Karlsson & Ylitalo, 2014). Eventbyråer är ofta små företag och har 
därmed begränsade resurser. Produktutveckling torde ha mer tid och resurser och där kan det också 
vara möjligt att avbryta påbörjade processer om resultatet inte är tillfredsställande. I eventfallet är 
också möjligheten att bygga och testa prototyper begränsade och att provköra helheten går inte.  
Trots dessa skillnader borde principer för FEP från andra sammanhang kunna användas som 
utgångspunkt. Sundbo et al. (2013) antog på ett liknande sätt att förståelsen för innovation i 
upplevelseindustrin kommer utgå från innovationsteorier från andra sektorer, som dock måste 
anpassas. Det kan förstås förutom kort tid, små resurser och oklara syften finnas fler unika 
omständigheter som en FEP för eventutveckling måste förhålla sig till.

Eftersom eventbyråer är konsultföretag löser de problem åt sina kunder, problem som kunderna 
oftast formulerat. Eventbyrån måste dock ändå förstå och få en tydlig bild av problemet. Det är 
också vanligt förekommande att kunden inte har en klar bild över evenemangets syfte och mål 
(Lanner & Söderberg, 2006; Silvers 2012). Silvers (2012) menade att kunden då måste få hjälp att 
förtydliga dem och till exempel kan ett särskilt framtaget intervjuformulär användas för detta. 

Event är upplevelser och därmed bör modeller för upplevelser och upplevelseproduktion kunna 
appliceras på dem och användas under FEP. Silvers (2012) menade att man måste föreställa sig 
gästens upplevelse från början till slutet av eventet. Enligt Crowther och Donlan (2011) bör 
principer för upplevelsedesign från till exempel Pine & Gilmore (1999), Berridge (2007) och 
Zomerdijk och Voss (2010) användas för att uppnå önskat resultat. Crowther och Donlan (2011) 
menade att events potential bara kan uppnås genom insiktsfull och målmedveten design och 
aktivering av eventytan. Att event är bra upplevelser är viktigt och Grönkvist (2000) menade att om 
upplevelsen saknas bidrar det till att budskapet inte når fram till målgruppen.

Markham (2013) drog slutsatsen att hur väl FEI lyckas har större betydelse för en produkts 
framgång än resten av produktutvecklingen och att den därför bör struktureras ännu mer. Hur 
strukturerad FEI är på eventbyråer är okänt men det finns anledning att misstänka att den är mindre 
strukturerad än på produktutvecklande företag även om eventbyråer sannolikt också skulle vinna på 
en mer strukturerad process.

Sammanfattningsvis torde FEP vid framtagandet av event vara mycket viktig för eventets framgång.
Likheterna med FEP från andra sammanhang gör att modeller, metoder och riktlinjer därifrån borde 
kunna tillämpas även på event men behöva anpassas till de speciella förutsättningar som råder. 
Eftersom event är upplevelser borde modeller för upplevelseproduktion också kunna tillämpas på 
utvecklandet av eventkoncept. Svenska eventbyråer skulle sannolikt vinna på en strukturerad 
process och ha god hjälp av ett verktyg som bidrar med struktur och riktlinjer.
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Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett verktyg för front-end processen vid utvecklandet av
eventkoncept kan utformas utifrån relevanta modeller, metoder och riktlinjer för front-end processer
och upplevelseproduktion. Verktyget ska vara anpassat för svenska eventbyråer,

Forskningsfrågor
För att uppnå syftet ställdes följande forskningsfrågor:

1. Hur går FEP till vid eventutveckling på strategiskt utvalda svenska eventbyråer?

2. Utifrån resultatet på forskarfråga 1, vilka relevanta modeller, metoder och riktlinjer för FEP 
från andra sammanhang kan användas i FEP vid utveckling av eventkoncept på svenska 
eventbyråer?

3. Utifrån resultatet på forskarfråga 1, vilka relevanta modeller, metoder och riktlinjer för 
upplevelseproduktion kan användas i FEP vid utveckling av eventkoncept på svenska 
eventbyråer?

4. Hur kan resultaten från FF1-3 sammanställas till ett verktyg för FEP för utveckling av 
eventkoncept på svenska eventbyråer?

Avgränsningar
Studiens fokus ligger på FEP som slutar med att ett koncept tagits fram. De efterföljande 
processerna kring exempelvis produktion och logistik kommer inte att undersökas. Det färdiga 
eventkonceptet pitchas ofta för beställaren och detta kan ses som en del av FEP, men hur en pitch 
bäst genomförs kommer inte att undersökas. Vidare kommer endast konceptet för eventet i sig och 
det som rör gästernas upplevelse i samband med event att undersökas, inte koncept för exempelvis 
hur eventet och dess resultat kommuniceras med omvärlden. Då verktyget ska vara anpassat för 
användning av svenska eventbyråer måste det vara användbart för dem och innehålla någonting 
konkret om hur deras arbete bör gå till.
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Metod
Två av forskningsfrågorna i denna studie ställde frågan ”hur”. ”Hur”-frågor är något Silverman 
(2006) menade att kvalitativ forskning försöker besvara och kvantitativ forskning kan studera 
”varför”. Denscombe (2009) menade dock att det inte är vattentäta skott mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning och att den mest grundläggande distinktionen mellan de två är vilken den 
centrala analysenheten är. I kvantitativ forskning tenderar det att vara siffror och i kvalitativ 
forskning ord eller bilder. Enligt Denscombe (2009) tenderar också kvalitativ forskning att 
förknippas med beskrivning snarare än analys, småskalighet än storskalighet, holistiskt perspektiv 
snarare än ett specifikt fokus. Denna studie samlade in och analyserade data i form av ord, var tänkt 
att beskriva hur något bör gå till, var ganska liten och försökte inte isolera enskilda variabler, utan 
hade ett helhetsperspektiv. Därför kan den sägas vara övervägande åt det kvalitativa hållet. I 
kvalitativ forskning tenderar forskaren enligt Denscombe (2009) uppfattas som ett mätinstrument, 
vars bakgrund, värderingar, identitet och övertygelser har en stor betydelse för både vilka data som 
samlas in och hur de analyseras. Min bakgrund och förförståelse påverkade definitivt både 
datainsamling och analys eftersom jag var tvungen att värdera vad som var relevanta data och hur 
den ska tolkas. Även om jag försökte basera mina beslut på tidigare forskning så gjordes alla beslut 
av mig och påverkades därför ofrånkomligen av vem jag är.

Studien genomfördes inte enligt någon övergripande filosofi eller strategi, som hermeneutik eller 
grundad teori, då bedömningen gjordes att det skulle ta alltför mycket resurser att sätta sig in i och 
följa dessa. Detta beslut stöddes av Silverman (2006) som menade att definitioner av vilken 
vetenskaplig filosofi en studie utförts enligt är onödiga. Från Silvermans (2006) synvinkel behövs 
det inte för att utföra bra kvalitativ forskning och risken är just att alltför mycket tid går åt till att 
försöka förstå de filosofiska termerna. Kvale (1996) menade också att det finns få standardregler 
eller metodkonventioner i kvalitativa forskningssammanhang.

Metod: Forskningsfråga 1
För att besvara den första forskningsfrågan valdes semistrukturerad intervju som metod. Metoden 
valdes för att ge djup information och insikter. Läsning av litteratur och personliga erfarenheter 
hade gett mig en uppfattning om hur det kunde tänkas gå till men med intervjuerna hoppades jag få 
en djupare inblick. Fördelar med semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2009) just att 
de kan ge djup information och värdefulla insikter, samt att de är flexibla, endast kräver enkel 
utrustning, har hög svarsfrekvens, möjliggör god validitet, och låter informanterna utveckla sina 
idéer.

Andrahandskällor hade kunnat användas, vilket förespråkades av Silverman (2006) som menade att 
datainsamling bör göras så lätt som möjligt och att man bör satsa på material som är lättillgängligt. 
Detta hade sparat tid då intervjuer enligt Denscombe (2009) kräver analys som kan vara både 
tidskrävande och besvärlig. I detta fall hittade jag dock inga andrahandskällor som helt och hållet 
besvarade forskningsfrågan. Litteratur gav viss inblick (Allen, 2011; Lanner & Söderberg, 2006; 
Boholm och Schönborg, 2009; Karlsson & Ylitalo, 2014; Silvers, 2012). Karlsson och Ylitalos 
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(2014) studie var närmast forskningsfrågan men hade en lite annan vinkel.

Observation hade också kunnat användas och mest troligt gett ännu större insikter än intervjuer då 
jag med egna ögon fått se hur processen går till och inte behövt förlita mig på vad informanter i 
intervjuögonblicket väljer att redogöra för. Data från intervjuer är som Denscombe (2009) menade 
baserade på vad informanterna säger och inte hur de gör, och det är inte alltid ord och handling 
stämmer överens. Det hade dock i detta fall varit svårare att komma åt hela processen med 
observation då den troligen utförs över en längre tid och att observera arbetet med fler än ett eller ett
par event hade inte varit möjligt. Att observera på fler än max två eventbyråer hade det heller inte 
funnits resurser till och jag önskade få in data från fler byråer än så. Dessutom kan det, som 
Denscombe (2009) menade, vara svårt att få tillträde till den miljö man vill observera. Att detta kan 
gälla eventbyråer visade sig för Karlsson och Ylitalo (2014) som endast kunde genomföra en 
observation trots att de strävade efter flera. Intervjuer bedömdes således ge data med en större bredd
och vara lättare att samla in.

Urval
Ett urval måste alltid göras då det är omöjligt att undersöka allt. Kothari (2004) menade att viktiga 
steg i urvalsprocessen är att definiera populationen och undersökningsenheterna. För denna 
forskarfråga var populationen alla svenska eventbyråer och undersökningsenheten en enskild 
eventbyrå. Jag valde att låta varje undersökt eventbyrå representeras av en intervjuad informant. 
Antalet intervjuer som jag hade resurser att genomföra var litet och jag ansåg att samla in data från 
flera eventbyråer istället för att intervjua flera personer från samma byrå skulle ge en bredare 
överblick över situationen.

Dalen (2008) menade att valet av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ 
intervjuforskning. Enligt Hartman (2004) söker man där en bestämd kunskap och väljer de 
informanter som kan ge den kunskapen. Denscombe (2009) kallade detta handplockande för 
subjektivt urval och menade att det är användbart då forskaren har en viss kännedom om det som 
ska undersökas och kan välja de informanter som troligen ger mest värdefull information. Enligt 
Kothari (2004) är ett medvetet urval önskvärt när populationen är liten och har någon känd 
karaktäristik som ska studeras. Ett verktyg borde byggas på best practice och således borde 
informanterna representera de bästa eventbyråerna. Vilka som är de bästa eventbyråerna kan förstås 
diskuteras men för denna studie valdes byråer som rankats bland de högsta i Årets Byrå 2015 i 
kategorin Brand Experience. Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som kartlägger hur nöjda
Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer (Årets Byrå, u.å.) och 2015 års upplaga 
var den senaste när jag genomförde min studie. Eftersom dessa byråer har nöjda kunder borde de ha
ett sätt att arbeta som fungerar väl. Totalt sex byråer var rankade i kategorin Brand Experience och 
detta gav således sex möjliga informanter.

Kvale och Brinkmann (2014) menade att att antalet informanter helt enkelt ska vara så många som 
krävs för att ta reda på det man vill veta och att de i vanliga intervjustudier brukar vara mellan 5 och
25 stycken. Antalet bör vara stort nog för att spegla hela populationen (Seidman, 1998) men inte för
stort eftersom genomförandet av intervjuer och bearbetning av dem är en tidskrävande process 
(Dalen, 2008) och ett för stort antal omöjliggör ingående tolkningar (Kvale och Brinkmann, 2014). 
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Med ett för litet antal är det enligt Kvale och Brinkmann (2014) omöjligt att generalisera. Seidman 
(1998) menade att informationsmättnad bör uppnås, det vill säga att intervjuerna slutar ge ny 
information. Målet i denna studie var att uppnå informationsmättnad men resurserna var begränsade
och antalet intervjuer som bedömdes kunna hanteras låg kring fyra till fem stycken, alltså i undre 
kanten av vad Kvale och Brinkmann (2014) menade är vanligt. Att utföra fler intervjuer hade varit 
möjligt då de bedömdes ta maximalt en timme styck, men utskrift tar mycket mer tid än utförandet 
(Kvale, 1996; Denscombe, 2009) och mest tid tar analysen Kvale (1996). Det hade varit önskvärt att
genomföra några fler intervjuer för att vara säker på att informationsmättnad uppnåtts men att ha tid
över till analysen prioriterades och både Kvale (1996) och Seidman (1998) menade att praktiska 
hänsyn till resurser har betydelse vid val av antal informanter. Dessutom är det enligt Silverman 
(2006) absolut nödvändigt att ha en begränsad datamängd för att kunna utföra en effektiv analys.

Genomförande
För att hitta informanter på eventbyråerna kontaktades utvalda personer på dem via e-post där syftet
och upplägget med studien och intervjun beskrevs. Personerna valdes utifrån att deras titlar antydde 
att de var särskilt involverade i konceptutveckling. Informanter från tre byråer tackade ja till 
intervju. Av de tre byråer som inte intervjuades hade en inte tid, en brukar inte berätta hur de arbetar
och en fick jag inte kontakt med inom den tid som var avsatt.

Före intervjuerna utformades en intervjuguide, något som Dalen (2008) menade att det alltid finns 
behov av, särskilt vid semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide innehåller centrala teman och 
ämnen för intervjun med förslag på frågor (Dalen, 2008; Kvale, 1996). De ämnen jag uppfattade 
som centrala nedtecknades i intervjuguiden tillsammans med möjliga frågor. Dalen (2008) menade 
att frågor där informanten ombeds beskriva något brukar vara bra och detta användes som 
utgångspunkt. Denna forskarfråga handlar om hur eventbyråer arbetar med konceptutveckling och 
därför formulerades de flesta frågorna i intervjuguiden som ”hur”-frågor. Kvale (1996) menade att 
en bra intervjufråga är kort, lätt att förstå, saknar akademiska termer och bidrar till 
kunskapsproduktion genom att relatera till intervjuns ämne, de teoretiska koncepten bakom 
undersökningen och till den efterföljande analysen. Kvale (1996) menade vidare att en bra 
intervjufråga ska bidra till att skapa en positiv interaktion, hålla igång flödet och motivera 
informanten att dela med sig. Under utarbetandet av frågorna användes dessa riktlinjer. Exempelvis 
undveks den akademiska termen front-end. Om frågorna uppfyllde kriterierna är svårt att svara på 
men ambitionen fanns att de skulle göra det i möjligaste mån. Några av frågorna kan anses vara 
ledande men de togs med för att undersöka om byråerna arbetar i enlighet med några av de 
teoretiska koncept som lyfts fram i denna rapports bakgrund. Intervjuguiden inleddes med en fråga 
där informanterna ombads beskriva sin arbetsprocess. Med ett fullständigt uttömmande svar hade 
denna enda fråga varit tillräcklig men att svaren skulle bli sådana var inte särskilt troligt. För att 
ändå kunna få ut den nödvändiga informationen förbereddes därför en mängd följdfrågor av mer 
specifik karaktär. Varje delämne i intervjuguide inleddes med en generell fråga och följdes av några 
mer specifika. Denna ordning liknar den så kallade trattekniken (Hartmann, 2004) där generella 
frågor inleder och följs av mer precisa frågor. Den färdiga intervjuguiden visas i bilaga.

Enligt Dalen (2008) bör intervjuaren före intervjun precisera vem man är, varför man är där, vad 
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man vill, vad som kommer att ske med materialet, vad man kan och inte kan lova samt hur 
återkopplingen och publiceringen kommer att gå till. Detta gjordes kortfattat redan när 
informanterna tillfrågades om sin medverkan och sedan mera utförligt i början av intervjun. Enligt 
Kvale (1996) etableras en god kontakt genom uppmärksamt lyssnande, i form av att intervjuaren 
visar intresse, förståelse och respekt för informanten och samtidigt är avslappnad och tydlig med 
vad denne vill veta. Jag försökte efter bästa förmåga arbeta efter dessa råd. Silverman (2006) å 
andra sidan menade att kvalitativt intervjuande inte kräver några särskilda färdigheter utan att det 
räcker med det vi redan använder i vardaglig konversation. 

Intervjuerna genomfördes via telefon då det inte fanns resurser för resor till informanterna. Kothari 
(2004) framhöll att telefonintervjuer är en snabb och billig metod och enligt Denscombe (2009) är 
en ytterligare fördel att påverkan av intervjuareffekten minskar eftersom visuella ledtrådar utesluts. 
Enligt Kothari (2004) är telefonintervjuer en olämplig metod då utförliga svar krävs och därmed 
inte passande för denna studie. Tidigare studier (Andreasson & Ossiansson, 2012; Södersten & 
Östman, 2010) av svenska eventbyråers arbetsmetoder har dock använt kvalitativa telefonintervjuer 
och i dem har författarna inte tagit upp någon problematik med att uppnå önskvärt djup i 
intervjuerna. Därför bedömdes telefonintervjuer vara en acceptabel metod. Jacobsen (2002) menade
att personliga intervjuer kan ge större tillförlitlighet än telefonintervjuer och att telefonintervjuer 
endast bör användas när resurserna är begränsade, vilket de var i detta fall.

Intervjuerna spelades in eftersom inspelning erbjuder en permanent och nästan fullständig 
dokumentation som kan kontrolleras (Denscombe, 2009) och gör att informanterna kan känna sig 
mer säkra på att deras svar kommer hanteras ansvarsfullt (Seidman, 1998). Seidman (1998) menade 
att intervjuer ska spelas in eftersom det mest tillförlitliga sättet att arbeta med informanternas ord är 
att transformera orden till text. Enligt Bloor och Wood (2006) ger transkription en möjlighet att 
fånga det som verkligen är intressant. Denscombe (2009) menade att inspelning kan hämma 
informanterna men Kothari (2004) menade att telefonintervjuer kan spelas in utan att informanten 
upplever det som pinsamt. Alla informanterna gick med på att spelas in och jag uppfattade inga 
tecken på att inspelningen hämmade dem på något sätt.

Analysmetod
Enligt Kvale (1996) kan analysen i varierande grad byggas in i intervjun, till exempel genom att 
försöka tolka svaren och be informanten bekräfta tolkningarna. Jag gjorde detta så gott jag kunde 
och upplevde att jag tolkade och förstod de flesta av informanternas svar under intervjuerna och bad
i de fall jag var tveksam om bekräftelse eller ytterligare förklaring. Kvale (1996) menade att 
tolkning under tiden intervjun pågår gör den slutliga tolkningen lättare och säkrare och att den 
ideala intervjun är analyserad redan när inspelningen stängs av. Då intervjuerna inte gällde känsliga 
områden och jag inte letade efter dolda betydelser hade jag efter varje intervju en analys jag kände 
mig ganska säker på men fortsatte ändå analysen eftersom Denscombe (2009) menade att analys av 
kvalitativa data ska komma ur en mycket noggrann läsning av dem och innefattar en repetitiv 
process som rör sig fram och tillbaka mellan läsning av data och utvecklingen av begrepp, teorier 
och generaliseringar. Denna vidare analys började med upprepad genomläsning av 
intervjuutskrifterna. Teman som bedömdes intressanta för forskningsfrågan valdes ut och ur dessa 
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utvecklades koder som”tidsbrist” från svar som ”... det är väldigt tajta deadlines”. Den djupare 
analysen ändrade inte direkt min första uppfattning men gav en något bredare bild och lyfte fram 
detaljer i svar som annars kunnat förbises. Den gjorde det också lättare att jämföra informanternas 
svar med varandra.

Kvalitet

Kvale och Brinkmann (2014) föreslog följande kvalitetskriterier för intervjuer:

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade.

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 
svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under tiden den genomförs.

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av informantens svar under intervjuns 
förlopp.

• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som knappast kräver mycket 
extra beskrivningar och förklaringar.

Jag uppfattade svaren från informanterna som rika och relevanta och svaren var definitivt mycket 
längre än frågorna. Jag följde upp meningen i svaren när jag inte förstod den och tolkade under 
tiden, även om det fanns några tillfällen då jag kunde bett om mer fördjupande beskrivningar. 
Intervjuinspelningen och utskriften ansåg jag vara ganska självkommunicerande och de skulle vara 
begripliga för en utomstående även om de förstås innehåller mycket talspråk och inte alls liknar 
något manus. Fackuttryck som brief, pitch och liknande användes också i intervjuerna och det är 
inte säkert en utomstående vet vad de innebär. Sammanfattningsvis anser jag att Kvale och 
Brinkmanns (2014) kvalitetskriterier uppfylldes i rimlig grad.

Trovärdighet (Validitet)
En grundval i konventionell forskning har enligt Denscombe (2009) varit validitet, alltså om data är 
av rätt typ för att undersöka ämnet och om de uppmätts på rätt sätt. Enligt Denscombe (2009) har 
dock vissa forskare föreslagit att detta begrepp inte är direkt tillämpligt för kvalitativ forskning, 
utan det handlar istället om att visa att data är exakta och träffsäkra. Denscombe (2009) menade att 
det kring intervjuer är mycket svårt att kontrollera sanningshalten gällande frågor om en informants 
uppfattningar och erfarenheter men föreslog ändå några praktiska kontroller som kan göras. Data 
kan kontrolleras med andra källor och jag ansåg att intervjudata stämde överens med min personliga
erfarenhet från praktik på en eventbyrå och med de arbetsprocesser som beskrivits i tidigare 
litteratur (Allen, 2011; Boholm & Schönborg, 2009; Karlsson & Ylitalo, 2014; Lanner & Söderberg,
2006; Osborn, refererad i Chand, u.å.; Silvers, 2012). Informanterna bör också få ta del av 
intervjuutskrifter för att kontrollera dess riktighet och det fick samtliga informanter möjlighet till 
och de ansåg alla att utskrifterna var riktiga. Rimligheten i data kan bedömas utifrån vilka 
kunskaper de har om ämnet och eftersom informanterna i denna studie valts ut på grund av att de 
bedömdes vara insatta i FEP så ansåg jag att de hade goda kunskaper. Intervjuerna inleddes också 
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med frågor kring vilken deras roll är på deras respektive byrå och samtliga jobbade till största del 
med FEP. Slutligen bör forskaren leta efter teman i intervjuerna. Om ett tema återkommer i flera 
intervjuer kan forskaren hysa större tillit till det. Vid analysen av intervjuerna letade jag efter just 
teman och det vidare arbetet i studien byggde på de teman som återkom i alla intervjuerna.

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet handlar i kvalitativ forskning enligt Denscombe (2009) om huruvida en annan 
forskare skulle fått samma resultat och kommit fram till samma slutsatser. Denscombe (2009) 
menade att detta troligen inte är fullständigt möjligt men att det handlar om att visa vilka procedurer
som använts och vilka beslut som tagits så att andra kan bedöma huruvida ansedda procedurer 
använts och rimliga beslut tagits. Detta blir ett substitut för att kunna återupprepa forskningen men 
gör att det ändå går att dra slutsatser om andra skulle gjort jämförbara fynd. För att detta ska vara 
möjligt krävs enligt Denscombe (2009) tydliga redogörelser för metoder, analys och beslutsfattande.
För att uppfylla dessa krav på tillförlitlighet redovisades därför utförligt i denna forskningsrapport 
hur studien genomförts och vilka beslut som togs. Vad gäller just intervjuer menade Silverman 
(2006) att intervjuer bör spelas in, transkriberas noggrant och att långa utdrag ur intervjuerna bör 
presenteras i rapporten. Denscombe (2009) menade också att utdrag ur intervjuer med gott resultat 
kan användas i rapporten för att ge styrkande belägg för slutsatser. Denscombe (2009) menade 
vidare att citat och utdrag bör återges ordagrant. Dessa råd följdes och långa utdrag, med 
ordagranna citat, från intervjuerna återgavs därför i resultatdelen.

Etiska aspekter
I arbetet med studien och i synnerhet intervjuerna strävade jag att uppfylla de fyra huvudkraven, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, enligt 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Informationskravet innebär att uppgiftslämnare 
ska informeras om sin uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande samt 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informerades om ovanstående redan i första förfrågan via e-
post om deras medverkan och sedan före intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att 
uppgiftslämnares har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att deras samtycke ska 
inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002). Även samtycket inhämtades i första förfrågan och återigen före 
intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som ingår i en undersökning 
skall ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla kravet gavs informanterna kodnamn i 
intervjuutskrifterna och i namngivningen av de filer som innehöll inspelningar och utskrifter. Både 
informanterna och det företag de representerade erbjöds vara anonyma. På grund av det mycket 
snäva urvalet kommer det gå att räkna ut att informanterna kommer från en av endast sex 
eventbyråer. Personer med kännedom om dessa byråer kommer eventuellt kunna räkna ut vilken 
byrå och till och med vilken person det handlar om. Informanterna informerades om detta. I tidigare
studier (Andreasson & Ossiansson, 2012; Boholm & Schönborg, 2009; Karlsson & Ylitalo, 2014; 
Södersten & Östman 2010) där informanter på svenska eventbyråer intervjuats verkar de inte varit 
så måna om anonymitet utan de flesta har ställt upp med både sitt och företagets namn. I denna 
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studie valde dock två av tre informanter att vara anonyma. Varför så stor andel av informanterna 
valde att vara anonyma har jag ingen uppenbar förklaring till. Det kan vara att möjligheten till 
anonymitet presenterades på ett sätt som fick fler att välja det eller så var det bara tillfälligheter.

Informanterna erbjöds att läsa igenom och godkänna de utskrivna intervjuerna samt resultatet innan 
publicering. De gavs möjlighet att korrigera eventuella missförstånd och felaktiga uppgifter samt att
få eventuella känsliga uppgifter från resultatet utelämnade. I och med dessa åtgärder ansåg jag 
kravet uppfyllt. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften (Vetenskapsrådet, 2002). Allt intervjumaterial, som inspelningar, utskrifter och tolkningar 
användes endast för denna studie och kommer aldrig lämnas till någon utomstående. Det 
intervjuresultat som publiceras i denna rapport kommer dock andra, till exempel konkurrerande 
eventbyråer, kunna ta del av och använda, även för kommersiellt bruk. Detta kan jag inte förhindra 
men informanterna informerades om att rapporten skulle publiceras offentligt och återigen i tidigare
studier (Andreasson & Ossiansson, 2012; Boholm & Schönborg, 2009; Södersten & Östman 2010) 
verkar eventbyråer inte ha några särskilda förbehåll kring att dela med sig av hur de arbetar.

Metod: Forskningsfråga 2, 3 och 4
Forskningsfråga 2, 3 och 4 försökte tillsammans besvara hur existerande riktlinjer och modeller från
ett sammanhang kan tillämpas i ett annat. Turban och Meredith (1991, refererade i Meredith, 1993) 
definierade en modell som en ”förenklad representation av verkligheten”. Modeller kan till exempel
beskriva eller replikera riktiga händelser och processer (Zaltman, Lemasters & Heffring, 1982, 
refererade i Meredith, 1993). Zaltman, Lemasters och Heffring (1982, refererade i Meredith, 1993) 
menade att koncept är en samling betydelser och kännetecknande drag som associeras med 
händelser, föremål eller förhållanden och som används för identifikation, kommunikation eller 
förståelse. Exempel är bil, turism eller konferens. Meredith (1993) menade att koncept också kan 
vara abstrakta och därmed inte möjliga att observera direkt, men möjliga att sluta sig till genom 
observerbara händelser. Exempel på abstrakta koncept är motivation, intelligens och Erlebnis. 
Meredith (1993) menade att en konceptuell modell är en samling koncept som används för att 
representera eller beskriva händelser, men inte förklara, föremål eller processer. Dessa konceptuella 
modeller kan ibland identifiera samband mellan olika koncept, exempelvis ”mer av A ger mer av B”
eller ”de rikaste upplevelserna innehåller inslag från alla fyra upplevelsefälten” (Pine & Gilmore, 
1999). Pine och Gilmores (1999) Upplevelsefälten kan alltså anses vara en sådan konceptuell 
modell. Då dessa forskningsfrågor undersökte hur konceptuella modeller kan tillämpas kunde denna
del av studien anses vara konceptuell forskning då Xin, Tribe och Chambers (2013) menade att i 
konceptuell forskning är själva koncepten föremålen för forskning, till exempel hur de används. 
Dessa forskningsfrågor avsåg att sammanställa och sätta samman kunskap vilket enligt Xin et al. 
(2013) också kan vara konceptuell forskning.

Denna studie innehöll begreppet koncept i två lite olika betydelser, dels som något som är en tänkt 
övergripande lösning på ett problem och resultatet av en FEP, dels som en samling betydelser och 
kännetecknande drag. Det var den första betydelsen som var huvudfokus i studien och den andra 
betydelsen användes enbart i detta avsnitt för att introducera konceptuell forskning och motivera 
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varför jag ansåg att arbetet med några av forskningsfrågorna var att anse som konceptuell forskning.
För att ytterligare förtydliga skillnaden så benämndes konceptuella modeller som exempelvis Pine 
och Gilmores (1999) Upplevelsefälten kort och gott som modell förutom i detta avsnitt.

Xin et al. (2013) identifierade ett flertal teman inom konceptuell forskning, utan knivskarpa gränser 
mellan, så att dessa forskningsfrågor låg nära två teman, ”tillämpa koncept i praktiken” och 
”översätta koncept till nya sammanhang”, var alltså inget anmärkningsvärt. Enligt Xin et al. (2013) 
finns det omfattande beskrivningar av procedurer för kvantitativ och kvalitativ forskning i 
litteraturen men vad gäller konceptuell forskning är luckorna omfattande, något jag också märkte 
när jag sökte efter litteratur om metodteori för konceptuell forskning. 

Konceptuell forskning är enligt Xin et al. (2013) ofta bättre än empirisk forskning på att föreslå nya 
tillvägagångssätt. Enligt Leuzinger-Bohleber och Fischmann (2006) kan konceptuell forskning ge 
nya insikter till gamla problem, uppenbara nya forskningsinriktningar eller skapa bryggor till 
närbesläktade områden. Enligt Xin et al. (2013) kan empirisk forskning begränsas av sitt fokus på 
”hur det är” snarare än ”hur det kunde vara”. Just hur det kunde vara, eller hur en modell, metod 
eller riktlinje kunde tillämpas, var vad dessa forskningsfrågor försökte besvara.

Litteraturstudie
Xin et al. (2013) menade att förmågan att genomföra en omfattande litteraturstudie är ett 
kvalitetskriterium för konceptuell forskning och forskningsfråga 2 och 3 genomfördes som 
litteraturstudie för den samlade konceptuella frågeställningen. Backman (2008) menade att en 
litteraturstudie likt andra forskningsprocesser innehåller problemformulering, sökning, urval, 
evaluering, analys och tolkning. Enligt Backman (2008) formuleras problemen från generella 
avsikter. I detta handlade problemet om det Backman (2008) kallade tillämpning, där avsikten är att 
praktiskt omsätta exempelvis en metod. I en litteraturstudie består data av primärdokument som 
vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker (Backman, 2008). Före själva sökningen måste man 
enligt Backman (2008) bestämma i vilka databaser man ska söka och enligt vilka procedurer. I detta
fall användes sökmotorerna för böcker och vetenskapliga artiklar på Luleå universitetsbibliotek och 
Google Scholar. Luleå universitetsbibliotek har mer än 200.000 tryckta böcker, 150.000 e-böcker 
och 45.000 e-tidskrifter i de flesta ämnesområden och har sökmöjlighet i nära 100 databaser (Luleå 
universitetsbibliotek, u.å.).

Sökord som användes för forskningsfråga 2 var:

front-end innovation, creative process, design process, innovation process, advertising process, 
event marketing, experience innovation, concept development, concept evaluation, concept 
selection, idea selection, ideation, problem formulation/definition, information collection

alla i kombination med method*, model*, tool*.
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Forskningsfråga 3 behandlade upplevelseproduktion. Eventproduktion sågs i denna fråga ingå i 
upplevelseproduktion då event är en typ av marknadskommunikation som i sin tur klassificerats 
som en del av upplevelseindustrin (Algotsson & Daal, 2007). För forskningsfråga 3 användes 
således sökorden:

experience, event, event marketing  

i kombination med production, design, innovation, management. Dessutom gjordes sökningar på 
upplevelseproduktion och experience economy.

Litteraturstudien som genomfördes var delvis selektiv, vilket enligt Backman (2008) innebär att 
någon sorts begränsning görs, exempelvis att endast analysera studier gjorda efter en viss tidpunkt. 
För att fokusera på aktuell data och få en hanterbar mängd söktes för forskningsfråga 2 endast på 
primärkällor publicerade 2005 eller senare. För forskningsfråga 3 gjordes ingen sådan 
tidsbegränsning då det områdets samlade datamängd bedömdes vara mindre. Vid sök på artiklar i 
Luleå universitetsbiblioteks sökmotor söktes i båda fallen endast på artiklar som var peer-reviewed.

Vid urvalet av källor bedömdes de 50 första svarsresultaten. Sedan gjordes en filtrering i flera steg 
för att hitta de mest relevanta källorna. Först bedömdes de utifrån sina titlar, sedan efter 
sammanfattning eller abstrakt och sedan lästes källorna översiktligt och till sist noggrant. De källor 
som i något steg bedömdes irrelevanta filtrerades bort. För att anses som relevanta var källorna 
tvungna att uppfylla följande kriterier:

• Vara skriven på engelska eller svenska.

• Vara möjlig att tillämpa på kort tid och med små personella resurser.

• Vara lättanvänd och lättförståelig. Exempelvis inte kräva avancerad matematik eller 
programmering.

• För forskningsfråga 2: Innehålla någon modell/metod/riktlinje/rekommendation för 
aktiviteterna i FEP (problemformulering, informationsinsamling, idégenerering, idéurval, 
konceptutveckling).

• För forskningsfråga 3: Innehålla någon modell/metod/riktlinje/rekommendation som bidrar 
till koncept som möjliggör bra eventupplevelser.

Förutom de källor som hittades i litteraturstudien så användes några av de relevanta källor som hade
hittats vid den denna studies inledande litteratursökning. Några källor refererade till andra källor 
som bedömdes relevanta och också togs med i urvalet, som en sorts snöbollsurval (Denscombe, 
2009).

Sammanställning
Den slutliga sammanställningen till ett verktyg inleddes med att resultaten från forskningsfråga 1, 2 
och 3 analyserades. De aktiviteter eller steg, och den ordning, som identifierats i intervjuerna 
användes som bas. Data från resultaten sammanställdes sedan och kategorier identifierades. De 
delar från olika källor som tillhörde samma kategori slogs samman. Delar av vissa källor tillhörde 
unika kategorier och dessa rensades inte bort då en så bred bild som möjligt eftersträvades. 
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Eftersom det finns så många olika typer av event (Wood, 2009) så gjordes bedömningen att allmänt 
hållna riktlinjer för varje aktivitet i FEP skulle vara det mest användbara för ett verktyg.

Kvalitet
Dreher (2003, refererad i Xin, Tribe & Chambers, 2013) menade att det är en svaghet att det inte 
finns någon standardiserad procedur för konceptuell forskning. Kvaliteten hos konceptuell 
forskning kan därmed vara svår att bedöma men Xin et al. (2013) har föreslagit kvalitetskriterier:

1. Förmågan att genomföra en omfattande litteraturstudie.

2. Skepticism. Både bevis och motbevis ska sökas.

3. Retorik är avgörande. Kräver omsorg i argumentationens struktur, logik och rimlighet.

4. Triangulering och närhet. Kräver att forskningen konceptuella bidrag relaterar till etablerade
närbesläktade koncept.

5. Validitet. Betyder i detta sammanhang att resultaten stämmer överens med 
forskningsproblemet.

6. Transparens. Kräver att det sätt på resultaten erhölls är tydligt och noggrant dokumenterade.

7. Användbarhet. Resultaten bidrar till mänsklighetens kunnande.

8. Uppenbarande. Gör något, som inte var det förut, synligt.

9. Reflexivitet. Att förstå vilket inflytande forskarens jag hade på kunskapsbyggandet.

Det konceptuella forskningsarbetet inleddes med en litteraturstudie som får sägas vara omfattande 
då den innefattade många sökord och kombinationer och en stor mängd litteratur granskades. Hur 
väl utförd denna studie är på det retoriska planet anser jag vara upp till läsaren att avgöra. 
Litteraturkällor söktes i närbesläktade områden och slutresultatet av studien går till viss del att 
återföra till dessa områden, vilket innebar en viss triangulering. Hur litteratursökningens resultat 
erhölls beskrevs på ett sätt jag ansåg vara transparent och hur verktyget växte fram utifrån resultaten
på forskningsfråga 1, 2 och 3 går sannolikt att följa. Studiens resultat var inte banbrytande men 
uppenbarade ändå hur kunskap kan användas i ett lite annorlunda sammanhang. Resultat är 
användbart för eventbranschen.

Litteraturstudiens trovärdighet
För att bedöma skriftliga källors trovärdighet finns etablerade kriterier. I den litteraturstudie som 
gjordes söktes enbart på vetenskapliga artiklar och böcker utgivna på kommersiella bokförlag vilket
enligt Denscombe (2009) ger viss försäkran om kvaliteten då dessa ofta granskats av experter innan 
publicering. De flesta artiklarna hade en tydlig uppgift om att de blivit granskade men inte alla. De 
källor som till slut användes bedömdes som trovärdiga då de framstod som väl underbyggda och 
innehållet till stor del stämde överens med liknande källor. 
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Etiska aspekter
För dessa forskningsfrågor ansåg jag inte att det kunde uppstå några etiska tveksamheter då 
samtliga källor som användes var offentligt publicerade och inte innehöll någon känslig 
information. Referenser uppgavs till samtliga källor för att rapportens läsare ska kunna uppsöka 
dem.
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Resultat

Resultat: Forskningsfråga 1
I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna uppdelade i de teman som fanns i 
intervjuguiden. Citat från informanterna återgavs ordagrant, enligt rekommendation från 
Denscombe (2009). De två informanter som valde att vara anonyma benämndes som X och Y. Den 
tredje informanten var Joakim Söderqvist, Creative Director på Nine Yards, en brand experience-
byrå med över 40 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo.

Generell process
De arbetsprocesser informanterna beskrev liknande varandra. Allt börjar med en brief, kundens 
beskrivning av uppdraget. Byråerna får briefen, tolkar den och ställer ofta kompletterande frågor 
tillbaka till kunden. De samlar ofta också in kompletterande information på egen hand. De försöker 
hitta kärnan i uppdraget och kundens problem. När de gjort det börjar de generera idéer på 
övergripande lösningar av problemet. Den idé de tycker är bäst väljs ut och utvecklas till ett 
detaljerat koncept och det presenteras sedan för kunden.

X beskrev ungefär ovanstående upplägg och att det efter briefen är mottagen handlar om att ”läsa, 
förstå och förhoppningsvis att tolka rätt och sen börja bena ut ett upplägg för hur man kan göra 
det”. Dock så menade X att det ”är en luddig process i stora drag. Sällan nånting som är hugget i 
sten.”. Y beskrev ett mer strukturerat och uttalat arbetssätt med ett bestämt antal möten som bokas 
när uppdraget mottagits, där delmål för hur långt processen ska ha nått finns för varje möte. 

På byråerna arbetar ungefär tre till fem personer med processen och en till två har huvudansvar för 
att ta fram idéer. De andra ansvarar till exempel för ekonomi, projektledning och kontakt med 
leverantörer men är också välkomna att komma med idéer. Y sa att ”Under tiden som vi ska jobba 
fram till deadline så tar vi fram dels budget, som är ganska detaljerad”.

Söderqvist beskrev processen som ”rätt linjär” men att det händer att ”man hoppar tillbaks” 
eftersom ”ju mer man jobbar med nånting så kan det ju dyka upp frågetecken, då kanske man går 
tillbaka till själva briefen och läser på den och får man inte svar där får man gå tillbaka till kunden
kanske och fråga vad de menade eller hur de tänker.”. Enligt Y så följer de sin struktur med 
förbokade möten och delmål och att ”vi följer det men ibland kan det va så att det händer nånting”.
Y beskrev det som: ”Ofta kan det också va att man sätter en idé som känns så himla, himla bra 
utifrån konceptet. Så man sätter det väldigt snabbt innan man hinner få svar, från leverantörer, och 
då kan det bli lite att man sätter sig i en vändzon, ni måste tänka om.”. Även X menade att det ”att 
helt klart kan det vara tillfällen när det dyker upp att man … nä nu måste vi ta ett steg tillbaka”.

Vad gäller utmaningar generellt i processen menade X att ”En stor utmaning är att förstå 
varumärket väldigt snabbt.”. X tyckte också tiden ofta var i kortaste laget. Y svarade ”Det är tiden.
Själva tiden från brief till presentation. Oftast så är det ganska kort … Men det tycker jag oftast är 
det jobbigaste, att det är väldigt tajta deadlines.”. Söderqvist svarade ”jag skulle nog säga att få en
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vettig brief och bakgrund så att man kan träffa rätt skulle jag säga är en stor utmaning.”. 

X beskrev att deras presentationer oftast följer en ordning ”där man ser vad man får för brief och 
sen är det problemformulering och hur man har tacklat det och hur planen är för att lösa det. I 
stora drag.”. Presentationen kan också innehålla ”skisser och dylikt” och X menade att ”Det är 
jäkligt bra att förstärka med visualer, det är ganska svårt att förmedla den känsla verbalt.”. 
Körschema eller motsvarande kan också vara med ibland. 

Presentationerna på Ys byrå baseras oftast på en Powerpoint:

där vi visar hela idén från början till slut. /.../ Det vi brukar göra är att vi börjar presentera dels 
oss, vilka vi är och sen hur vi tänker kring deras konferens, vilka ämnen som ska beröras /.../ sen så
presenterar man liksom övergripande tankarna och sen destinationen och sen går vi in i 
detaljer. /.../ gäller ju det att få dem förstå flödet och hur vi tänker och varför. Så vi målar ut det 
väldigt detaljerat. /.../ Det går inte göra det mer noggrant skulle jag säga. Det är verkligen nere på 
väldigt detaljerad nivå. Kunden vet lika mycket som vi.

Söderqvist beskrev deras presentationsupplägg enligt följande: 

Man börjar med ”så här ser briefen ut” … om det är första gången man träffas kanske man 
presenterar själva byrån helt enkelt, vad man gör och kanske nåt case innan som har nån relevans 
med deras verksamhet. Sen presenterar man som sagt vad byrån står för och sen går man in i nästa
steg: ”Här var briefen, har vi uppfattat den rätt? – Ja”. Den kan man gå igenom ganska snabbt. 
Och så säger man då ... ”här är våra insikter, vad vi tror är viktigt” /.../ man driver liksom tesen 
mot det konceptet man ska visa upp. Förstår du:”vi tror väldigt mycket ni ska gå på det här med 
valfrihet”, då kanske konceptet handlar om valfrihet. Man kommer i alla fall fram till konceptdelen 
och då har man ofta en liten konceptbeskrivning, text vad själva andan är. Och sen så börjar man 
att visa konceptet, ofta från den övergripande nivån, det kan vara en mening exempelvis eller ett 
ord eller en klatschig temaslogan. /.../ så visar man kanske tonläge /.../  ”vi tror liksom ni ska ha 
humor” eller det ska vara modernt eller det ska vara inkluderande /.../ sen så tar man ut det och 
visar olika exempel på både idé och form /.../ hur det skulle kunna se ut. Då har man gjort den 
konceptuella delen.” /.../ Efter det /.../ då får man ofta lite feedback och så där … och reaktioner 
eller frågor. /.../ Sen /.../ när det gäller event kan det till exempel vara vilka lokaler man har tittat 
på, vilka moderatorer eller föreläsare, inspiratörer /.../ mat och rekvisita och hur man får ihop 
temat också i … interiört … hur ser scenen ut och så vidare.”. 

Om detaljnivån sa Söderqvist: 

Jag skulle nog säga att man är ganska detaljerad faktiskt. Även om det är skisser och så brukar 
man ändå göra det ganska tydligt /.../ Det kan ju vara så där vi föreslår, så här ser scenografin ut, 
så här tänker man flödet. Kanske inte så detaljerat att man föreslår varmrätten men det är ju ändå 
så där att det är åt det här hållet vi vill dra det. Det är den här typen av artister vi skulle vilja ha, vi
har de här tekniska lösningarna i form av appar och scenbyggen och allt möjligt.

Byråerna jobbar med pitch i olika grad. X menade att ”pitcher har vi inte så mycket utan oftast är 
det mycket återkommande kunder”. Y menade att de pitchar ”väldigt mycket” men att ”Man vill ju 
komma bort från det i eventbranschen, men kunder och annat är kanske inte mogna för det, att man
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alltid ska pitcha och pitcha och pitcha.”. Y sa vidare att ”de enda man inte pitchar på /.../ det är ju 
de befintliga kunderna.”.

Problemformulering
X menade att problemformuleringen kommer från kunden och likställde den med briefen. De övriga
intervjuerna berörde inte direkt problemformulering även om Söderqvist menade att det i komplexa 
frågor gäller att ”hitta pudelns kärna”.

Informationsinsamling
Det fanns viss information som informanterna menade är viktig för att kunna ta fram bra 
eventkoncept. Det gällde till exempel information om kundens företag, varumärke och produkt. X 
menade att frågor de vill ha svar på är ”vilka är ni, vad gör ni … vad kan ni berätta mer 
djupgående om erat varumärke, vilka det är, vad ni vill stå för” samt ”hur produkten är. Hela 
benen för varumärket eller produkten.”. Y framhöll ”kundens värderingar, alltså varför finns de”. 
Syfte och mål med eventet ansåg också informanterna som viktigt. X menade att en bra brief bör ha 
”tydliga direktiv på förväntningar, målsättningar, vem det är vi ska träffa med det”. Y svarade 
”syftet med det här projektet, exempelvis den här konferensen, varför har de den.”. Söderqvist ville 
ha svar på frågorna ”Vad vill de uppnå? Vilken är den önskade positionen? Hur ser nuläget ut? 
Vilken målgrupp pratar vi om? Vad är det enskilt viktigaste ni vill lyfta fram?” och menade också 
att ”koncept bygger antingen på en insikt eller vad företaget står för”. Insikten kan exempelvis 
komma från en undersökning av vad en målgrupp värdesätter eller tycker.

Information om just målgruppen ansåg informanterna också vara viktig. X menade att det handlar 
om att ”förstå konsument” och att ”det kan vara geografin, åldersspann, vanemönster, 
konsumtionsmönster”. Y svarade att vilka gästerna är påverkar, ”Är det män i femtioårsåldern eller 
är det unga killar i tjugoårsåldern eller vad är det för typ? /.../ Vi försöker verkligen hitta vad de 
som ska vara med på konferensen vill göra.”. Söderqvist menade att de vill veta ”hur den 
målgruppen tänker och fungerar i stora hela /.../ hur ser ekonomin ut för den här målgruppen och 
var bor de, vad tycker de om”. Söderqvist sa vidare att ”målgruppen är viktig verkligen att man har
koll på och vilka värderingar som styr dem och så vidare. Vad de går igång på helt enkelt.”.

X menade att brieferna tyvärr sällan innehåller all nödvändig information. Enligt Y är det ”mer 
sällan än ofta” som briefer har tydligt syfte och mål. Söderqvist sa att brieferna ofta ”kräver rätt 
mycket motfrågor och research. Väldigt sällan man får nånting som är så där klockrent.”.

Söderqvist menade att ”man tittar på själva branschen i stort, trender” och ”se omvärld och 
trender”. Även Y menade att ”man ganska mycket utgå från de stora världstrenderna. Vad pratas 
det mycket om de kommande åren?”.

Mycket av informationen kommer ändå från kunderna. X menade att det är så ”för det mesta” och 
att kunderna har mycket analyser om målgruppen. Xs byrå gör också en del egna undersökningar, 
”Mycket online med webbundersökningar.”. X menade också att många varumärken har ”brand 
guidelines”, riktlinjer, för varumärket: 

… det kan vara storytelling med historier om varumärket och vem den här är. De brukar ge ganska 
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mycket kött på benen, för färg, former, vem det är, hur de ska synas, i vilka sammanhang de ska 
synas och så vidare. Det brukar vara en bra grundstomme.

Y menade att hur bra briefen blir beror på vem på kundens företag som byråns kundansvariga 
träffar. Y gör också egen research:

Man kan utläsa ganska mycket från deras hemsida, sen så kan man läsa årsredovisningar, man kan 
utläsa mycket från social medier också, saker som man inte kan läsa sig till. Är det nån som känner
nån som har jobbat med företaget eller jobbar där eller liknande. Personlig research.

Söderqvist menade att:

 … dels kan man ju förhoppningsvis få så mycket som möjligt från kunden då men sen så kan man 
även använda planning då, som innebär att man tittar på själva branschen i stort, trender, om det 
är nån specifik målgrupp som man vill åt, då kan man göra så kallad planning på hur den 
målgruppen tänker och fungerar i stora hela.

Idégenerering
Vad gäller idégenerering så brukar X ”researcha nätet” samt ”prata med människor, prata med 
målgrupp om efterfrågan, men i stora drag blir det mycket dialoger internt på bolaget.”. Möten 
med projektgruppen för att generera idéer hålls också och X beskrev dem som ”Oftast brukar det 
bli att jag drar en bakgrund, det här är informationen jag har fått, det här är det vi ska göra, och 
sen så utveckla därifrån.”. När X sitter på egen hand vill X först ha en tydlig bild av problemet och 
sen:

Då börjar jag skriva. Försöker visualisera ett slutresultat, så här vill jag att det ska se ut, så här 
vill jag att det ska mottas, så här ska resultatet vara. Och sen så börja backtracka lite, hur tar jag 
mig dit, vad behöver jag för att kunna göra det? /.../ mycket researcha nätet och jaga mest för att få
en känsla av vad den här grejen är för nånting, hur kan man ta den. Om man tittar produkt eller 
varumärke /.../ vad vill jag se för någonting i relation till det? /.../ Vissa delar som man söker sig till
på nätet eller bollar mot kollegor och det är lite för att få upp en bild. Oftast är det mycket gytter, 
det är lite stjärnornas krig över det hela, och sen så successivt utkristalliserar sig saker.

Utkristalliserandet beskrev X som ”en aha-upplevelse. När allting sitter!”. 

I Ys projektteam finns två personer ”som nånstans är huvudansvariga för att ta fram idéerna” men
”alla i teamet är välkomna att kreera ihop”. Idéer tas fram ”dels i de här mötena” och det går till 
så att de ”diskuterar med varandra och sen så fortsätter vi på en idé eller så slopar vi den liksom.”.
Enligt Y pratar de på byrån också väldigt mycket med kollegor som inte är inblandade i projektet, 
exempelvis ”nu ska vi pitcha för den här kunden. Är det nån som har nån idé, har ni haft något 
liknande?”. 

Söderqvist menade att ”För det första måste man som sagt vara inläst på uppdraget” och sen ”att 
man sitter och spånar helt enkelt idéer och vägar man kan skulle kunna gå”. Söderqvist brukar 
”nästan alltid sitta med en annan kreatör så man är två stycken” och sa att ”Det är där magin 
uppstår ty+cker jag, erfarenhetsmässigt. Jag gillar också att sitta isolerad eller gå iväg kanske så 
att man inte störs.”. Enligt Söderqvist ”börjar det rätt tramsigt /.../ man kommer med helt 
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orealistiska bara för att få upp idéer /.../ sen så sakta trattar man ner det och man skriver upp och 
sätter upp på en tavla kanske olika idéer”. Söderqvist menade vidare att ”Det man kommer fram 
till under vägen kan man ibland lyfta in i det konceptet man får till slut. /.../ man känner faktiskt när
man har träffat helt rätt”. Söderqvist sa dock att ibland: ”Så kan man också ha en bra idé när man 
går hem för dagen som man tycker är helt briljant och sen kommer man tillbaka nästa dag och så 
inser man ju … då tycker man inte den är lika bra då. Det har ju hänt rätt många gånger också.”. 
Söderqvist upprepade ändå att ”Oftast skulle jag säga att man hittar nånting som är så där, det där 
blir ju … där har vi den” och menade att ”då föder det ofta väldigt mycket andra idéer 
runtomkring”. 

Utmaningar vid idégenerering var enligt X: ”Låsningar. Att fastna i fel tankebanor. Att hamna 
utanför området. Utmaningen är att stanna kvar i den rutan man ska vara.”. Y menade att ”dels är 
det ju briefen, att den kan vara inte så rik på detaljer, så det är fler frågetecken än utropstecken. 
Sen kan det vara att man har pressat schema, ju mer pressad du är, det är svårare att vara kreativ. 
Man måste få ha tid att kreera. Så, så man bara kan sitta och fundera, får då får jag de bästa 
idéerna liksom.”. Söderqvist svarade att ”Utmaningar är ju dels tiden, kan ju vara en utmaning, att
det är ganska komplicerade saker man ska lösa.”. När det gäller komplexa problem menade 
Söderqvist att ”Då gäller det att hitta pudelns kärna. Då är utmaningen att renodla dit man vill. 
Utmaningen är som sagt att skala av och tratta ner det och komma fram till nånting som är rätt.”.

Idéurval

X beskrev att idéurval sker enligt: 

”Vilket kommer ge bäst effekt? Det där man kommer in till målet, vi kan göra det med den här idén 
men då får vi gå den här omvägen. Gör vi det med den här idén så går vi rakt på. Då väljer vi 
självklart den som går rakt på. Sålla idéer brukar det sällan bli, det brukar oftast bli … utveckling 
av en idé. Först självklart landar man i ett visst antal olika idéer, sen så är det nån man fastnar för, 
och den utvecklar man. Så det blir en väldigt naturlig övergång. /.../ Man ser ganska snabbt vad 
som är relevans i det vad som kunden efterfrågar och hur man tar sig vidare. /.../ Många gånger 
kan det vara en kombination av känsla och att man ser att vi kommer nå resultatet med det.

Y menade att en i deras arbetsgrupp har huvudansvar för idéer och ”är väldigt påläst och kan 
extremt mycket” vilket gör att: 

väldigt väldigt snabbt kan han känna in, ”sett utifrån briefen och de här punkterna hos kunden som
jag har kunnat läsa utifrån bla bla bla … så borde vi kunna köra på det här konceptet”. Typ ett 
konceptnamn liksom. Det presenteras oftast i möte två. /.../ Vi presenterar ett konceptnamn och 
koncept och varför och hur och så där och ibland är det klockrent direkt och ibland så filar man lite
på det tillsammans i mötet. /.../ Det är inte alltid hundraprocentigt men ibland kan det vara så här: 
”Vi går i tankarna kring det här, vad säger ni om det?”. Sen så sätter man sista 20 procenten 
tillsammans i teamet.

Söderqvist sa att ”Ofta väljer man ju ut vi som sitter där då, kreatörerna. Vi gillar ju ofta kanske 
nån idé men sen så bjuder vi ju in då arbetsgruppen och kanske till och med flera som vi 
presenterar våra tankar för /.../ sen får ju folk tycka sen helt enkelt.” men påpekade att ”man 
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kanske säljer in den idén man gillar bäst bättre om man ska vara helt ärlig. Det är nästan som en 
pitch i pitchen.”. Söderqvist tyckte att det är lätt att nå konsensus och att ”Det brukar oftast funka 
ganska bra. Det är sällan man är oense faktiskt.”.

X kunde inte se några direkta utmaningar med urvalet utan menade att ”som sagt så brukar det 
oftast utkristallisera sig … att man är på rätt spår.”. Om det inte skulle göra det menade X att ”är 
det väl bara ställa dem mot varandra och så får man köra en analys … och se vilken som väger 
mest.”. Y menade att en utmaning är om kunden är redo: ”Kan man köra 1.0 eller ska man köra 2.0
med den här kunden? Hur långt kan man ta sitt koncept?”. Söderqvist såg inte heller några stora 
utmaningar med urvalet förutom att ”möjligtvis att vissa idéer är lite svåra att genomföra.”.

Konceptutveckling
X menade att ett bra eventkoncept är ”Lättförståeligt. Att det inte är för komplicerat, att det är 
tydligt.” och att ”Kan man knyta till alla delar som det efterfrågas i problemformuleringen” och 
”Får man ihop den röda tråden, då säg att det är ett bra eventkoncept, och som kan snappas upp”.

Ys syn var att det är: 

väldigt bra att man dels fångar in både känsla, vad man vill förmedla med exempelvis en 
eventlogga och namnet på konferensen /.../ så ska man kunna säga varför och kunden ska säga: 
”Jamen, det är vi.” /.../ Dels så ska man kunna känna att man hittat kunden och kanske nånstans 
överraska kunden, att man gick den där extra milen som de inte var beredda på eller trodde ens att 
vi skulle kunna göra. 

Y framhöll också att de tänker strategiskt och på längre sikt: 

många kunder blir väldigt chockade över hur strategiska vi är och säkert andra byråer också. Att vi
tänker så här nu och sen så fem år framöver ska ni jobba så här. Så vi går ju inte bara en konferens
utan vi hjälper kunden att se det ur ett längre perspektiv. Det är så att man hittar kärnan i det 
kunden vill, vart den är på väg och ibland kanske man hittar det utan att de vet om det eller ens 
förväntar sig det. Då har man verkligen hittat hem.

Söderqvist menade att ett bra koncept ”bygger på en insikt” och ”går att ta ut på många olika 
sätt”.

Angående att förfina och slipa på koncept menade X att ”nånstans brukar jag känna att när jag är 
nöjd och jag känner att det här är sjukt bra, då får man nästan bromsa sig själv lite, och gå in och 
presentera det. Annars kan man hålla på i all oändlighet.” och att det inte går att sitta för länge 
eftersom ”oftast är man ju tidsbunden”. Y menade att den grundidé som bestämts fylls ut med 
detaljer.

Söderqvist menade att en grundidé slipas på följande sätt:

Då tar man ut grundidén i olika exempel, som man gör ut på olika nivåer då. Så att man ser att det 
här konceptet går att ta ut på flera olika sätt helt enkelt. Antingen tar man hjälp av någon annan 
som hjälper till att skissa ut det eller så skissar man och gör film. Man kanske ringer en story board
tecknare som gör ut filmidéer och så vidare. Men som sagt man vill ju göra exempel på hur idén tas
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ut på olika sätt, exempelvis före eventet, vad gör vi där, vad sker under och kanske till och med hur 
tar vi vidare det sen efter. Så det är nästa steg. Det kan vara både detaljerat och sen lite 
övergripande tankar.

Angående hur säkra de är på att koncept är bra och kommer fungera menade X att:

Säker kan man aldrig vara. Men … man har ju oftast beräkningar med sig för att kunna täcka upp 
det. I många fall som vi jobbar är det oftast mätbara mål och då måste vi se till en mekanik av 
erfarenhet som … där vi verkligen kan se att det funkar. /.../ Sen är det också beroende på själva 
projektet /.../ Är det mer abstrakta värden vi ska titta på, stärka ett varumärke .. i ett teknikföretag 
och en ny marknad. Där kan det vara svårt att hitta målsättningar att gå efter. Då får man gå 
ganska mycket efter en känsla och vad man själv tror på.

Y svarade att:

Vet, vet man aldrig. Men sett till vår nivå och att vi har gjort det så många gånger gör nog att man 
ganska snabbt kan känna in att den här kunden … vi är på rätt väg. Och det är väldigt sällan … 
Jag tror aldrig jag har varit med om att komma tillbaka från en pitch och bara ”vi var helt fel ute”.
För då har vi gjort så många fel på vägen. Där tror jag aldrig vi har varit. Inte vad jag vet i alla 
fall.

Söderqvist resonerade att: 

Jo, det tror jag nog man är ganska säker på faktiskt. Det måste man ju tro på helt enkelt, annars är 
det nog inte så bra. Utan det tror man på helt enkelt så klart. Och sen så kan det ju komma saker 
under vägen som gör att det blir sämre, kan vara input från kunden som säger att ”jag vill ha grönt
istället” fast vi rekommenderar blått. Det kan ju bli sämre än vad grundidén var, det är ganska 
vanligt skulle jag säga. Grundtanken var god men det kan ju vattnas ur.

Sammanfattande analys: Forskningsfråga 1
Informanterna beskrev en arbetsprocess som innehöll problemformulering, informationsinsamling, 
idégenerering, idéurval och konceptutveckling, aktiviteter som är kännetecknande för FEP. Detta 
var inte förvånande då byråernas arbetsprocess likt FEP börjar med ett problem som ska lösas. Jag 
valde dessutom att bara undersöka den första delen av processen, som slutar när konceptet 
presenteras eller pitchas, vilket FEP också gör. Aktiviteter som arbete med budget och kontakt med 
leverantörer pågår parallellt med utvecklingen av konceptet men deras påverkan på processen och 
det resulterande konceptet är mer indirekt. Därför kommer inte verktyget att behandla dessa 
aktiviteter. Inga andra aktiviteter förutom de ovan nämnda som direkt påverkar processen 
identifierades i intervjuerna. 

Y och Söderqvists byråer arbetar enligt informanterna enligt en etablerad ordning. X däremot 
beskrev en något mer luddig process. Alla byråerna kunde ändå till största del sägas följa ordningen 
problemformulering, informationsinsamling, idégenerering, idéurval och konceptutveckling. Om 
byråernas FEP är att anse som avslutad när konceptet är klart för presentation eller om 
presentation/pitchen av konceptet är det avslutande steget kan diskuteras, men för denna studie hade
detta ingen betydelse då verktyget ändå inte skulle beröra presentation eller pitch. 
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Problemformulering och informationsinsamling gick på sätt och vis ihop då problemet och mycket 
relevant information, i idealfallet, fås från kundens brief. Steget informationsinsamling handlade 
mer om att samla in kompletterande information.

Alla informanter menade att processen är iterativ och att de ibland går tillbaka till tidigare steg, 
vilket både Ulrich och Eppinger (2004) och Dahlskog och Krumlinde (2015) menade är nödvändigt 
i FEI. I och med att delar av ett eventkoncept kan vara beroende av olika leverantörers tillgänglighet
och förmåga att leverera en lösning, så kan byråerna snabbt behöva tänka om, som Y beskrev.

Två av byråerna var ofta tvungna att pitcha för att vinna uppdrag och en pitchade nästan aldrig. Att 
FEP hos eventbyråer ofta avslutas med en pitch är något som skiljer processen från många andra 
sammanhang, även om det i de flesta FEP alltid till slut handlar om ett beslut om konceptet ska 
förverkligas. Att pitch är vanligt förekommande var värt att notera men det var dock ingenting den 
här studien fokuserade på och i det vidare arbetet med verktyget togs inte hänsyn till det.

Alla informanterna nämnde att tiden mellan brief och presentation ofta är väldigt kort. Denna 
uppfattning fann också Karlsson och Ylitalos (2014) i sin undersökning. Detta var tyvärr inte något 
som ett verktyg för FEP kunde påverka men verktyget var tvunget att ta hänsyn till den 
omständigheten och se till att det var snabbjobbat. Alla menade att briefer från kunder ofta är 
bristfälliga och saknar nödvändig information, vilket Lanner och Söderberg (2006) och Silvers 
(2012) också menade är vanligt. Ett verktyg skulle delvis kunna understödja i denna situation 
genom en intervju- eller briefmall med lämpliga frågor, likt (Silvers, 2012) föreslog. Kunderna kan 
dock behöva hjälp att fylla i mallen på rätt sätt.

Intervjuerna berörde knappt problemformulering. X menade att problemformuleringen kommer från
kund vilket inte var förvånande då eventbyråer är konsultföretag som löser problem åt sina kunder. 
Eventbyrån måste dock ändå förstå och få en tydlig bild av problemet och det borde ett verktyg för 
FEP kunna underlätta.

Enigheten om att ett tydligt syfte och mål är nödvändigt för att kunna utveckla ett bra eventkoncept 
var total bland informanterna. Detta var inte så förvånande då det perspektivet framhållits i en 
mängd litteratur (bl.a. Crowther, 2011; Lanner & Söderberg, 2006; Piesiewicz, 2010; Silvers 2012; 
Wohlfeil & Whelan, 2005). Lika stor var enigheten att känna till varumärket bakom eventet för att 
kunna skapa ett koncept som passar ihop med varumärket. Vikten av detta har också lyfts fram av 
mycket litteratur (bl.a. Gupta, 2003; Leischnig, Schwertfeger & Geigenmueller, 2011; Martensen, 
Grønholdt, Bendtsen & Jensen, 2007; Martensen & Grønholdt, 2008; Wohlfeil & Whelan, 2006). 
En ytterligare sak som både litteraturen (bl.a. Allen, 2011; Altschwager, Goodman, Conduit & 
Habel, 2015; Crowther, 2011; Lanner & Söderberg, 2006; Silvers, 2012; Wohlfeil & Whelan, 2005) 
och informanterna var eniga om, var vikten av att förstå målgruppen för eventet.

Informanterna menade att den mesta informationen trots allt kommer från kunderna och därför 
borde verktyget underlätta för att få ut rätt information. Y nämnde några metoder för egen research 
som årsredovisningar, hemsidor, sociala medier och personliga kontakter. Y och Söderqvist nämnde 
att de brukar titta på trender i omvärlden som kan användas som inspiration för eventet.

Informanterna beskrev att idéer tas fram dels i möten där två eller fler personer gemensamt spånar 
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fram idéer. Jag uppfattade inte att någon strukturerad metod för idégenerering användes och ingen 
av informanterna nämnde specifikt att de strävade efter att generera många idéer, vilket Rietzschel 
et al. (2010) menade allmänt ses öka sannolikheten att en bra idé senare väljs ut. Alla byråer hade 
också personer med huvudansvar för att ta fram idéer. X menade att låsningar och att hamna i fel 
tankebanor kan vara en utmaning i detta läge. Ett verktyg skulle eventuellt kunna bidra med 
metoder för att bryta sådana låsningar. Y och Söderqvist såg den korta tiden som en utmaning och Y
menade specifikt att det kan vara svårt att vara kreativ under tidspress. 

Ingen av informanterna beskrev några stora utmaningar med urval av idéer. Detta står i kontrast till 
Pugh (1996, refererad i Toh & Miller, 2015) som menade att urval ansetts som en av de svåraste  
utmaningarna, åtminstone i ingenjörsdesign. Urvalet på byråerna sker inte efter några strukturerade 
metoder utan verkar göras enligt vad Ulrich och Eppinger (2004) beskrev som intuition eller att 
någon inflytelserik person väljer efter sin personliga preferens. Detta är långt ifrån den 
formaliserade urvalsmetod Ulrich och Eppinger (2004) föreslog men informanterna verkade ändå 
nöjda med sina arbetssätt. Ett verktyg skulle ändå kunna bidra och ge stöd i urvalet, vilket är viktigt 
eftersom Martinsuo och Poskela (2011) menade att urval är stora beslut och kräver korrekta 
utvärderingar.

Utvecklingen till väldefinierade koncept beskrevs av informanterna som att en grundidé fylls ut 
med detaljer. Detaljnivån beskrevs som hög och konceptet beskrivs både i ord och visuellt. Alla 
verkade rätt säkra på när de koncept de tar fram är bra och kommer leda till bra event. Säkerheten 
bygger mycket på intuition och erfarenhet men X menade att de ofta har beräkningar som stöd. Att 
X nämnde beräkningar men inte Y och Söderqvist kan bero på att Xs byrå fokuserar på lite andra 
typer av event än Y och Söderqvist.

Sammanfattningsvis verkade byråerna nöjda med sin FEP. De stora utmaningarna som beskrevs, 
kort tid och bristande bakgrundsinformation från kund, är båda externa och till stor del utanför 
byråernas kontroll. Byråerna var väl medvetna om vikten av att event har tydliga syften och mål, att
event och varumärke passar ihop och vikten av att ha god kännedom om målgruppen. Byråerna 
valdes ut just för att de är framgångsrika och har nöjda kunder så att de har en arbetsprocess de 
själva tycker fungerar bra var inte särskilt förvånande. De processer som beskrevs är delvis 
strukturerade och följer en ordning men alla moment utförs inte enligt någon strukturerad metod. 
Markham (2013) argumenterade för strukturering av FEP så ett verktyg som stöder detta borde 
kunna vara till hjälp. Andra, som inte är lika medvetna som dessa byråer, skulle troligtvis bli ännu 
mer hjälpta av ett verktyg. Ett verktyg som hjälper eventbyråer måste ta hänsyn till att det ofta är 
kort om tid, det måste därmed vara snabbjobbat. I eventbyråers arbete har ofta beställaren av ett 
event redan formulerat problemet. Ibland kan dock problemet vara otydligt formulerat så att 
uppdragsgivaren behöver hjälp med det och problemet måste i alla fall kunna förstås av de som ska 
utveckla eventkonceptet. Därför är det viktigt att ha metoder för att stödja problemformuleringen. 
Eftersom briefer ofta inte är tillfredsställande vore det bra om det kunde ge stöd i att ge briefer med 
rätt information. Ett verktyg borde också kunna ge stöd i idégenerering, idéurval och 
konceptutveckling.
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Resultat: Forskningsfråga 2
Rietzschel (2005) visade att idégenerering och urval är olika typer av processer och att den 
traditionella rekommendationen att separera dem därmed är sund. Rietzschel (2005) menade att den 
kreativa processen bör ses som separata steg. Dessa steg kan förbättras var för sig men enligt 
Rietzschel (2005) leder en förbättrad idégenerering inte nödvändigtvis till ett bättre urval. I enlighet 
med dessa tankegångar sorterades därför de riktlinjer och metoder som identifierades under den 
aktivitet de var relevanta för. Baer, Dirks och Nickerson (2012) framhöll vikten av att inte försöka 
hitta lösningar innan problemet är tydligt formulerat, och detta togs som en allmän 
rekommendation.

Problemformulering
Vikten av att tydligt formulera problem har framhållits av många forskare. Rietzschel (2005) visade 
att det sätt problemet formuleras på signifikant kan påverka kvaliteten hos idéerna i den 
efterföljande idégenereringen. Rietzschel (2005) menade att problemformuleringar bör uppmana till
djupa efterforskningar. Stevanovic, Marjanovic och Štorga (2012) menade att problemet bör 
beskrivas i en tydlig mening och beskriva både nuläge och önskat läge. Dahlskog och Krumlinde 
(2015) betonade också vikten av tydlighet och enkelhet och föreslog en indelning i delproblem med 
definierade krav.

Baer et al. (2012) menade att en problemformulering bör vara mångsidig och innehålla flera 
alternativa och relevanta formuleringar som förklarar symptomen på problemet. Baer et al. (2012) 
menade vidare att ett problem ofta identifieras via dess symptom, exempelvis minskad försäljning 
och föreslog en metod för problemformulering som börjar med att identifiera alla symptom som hör
ihop med det symptom som uppenbarade problemet. Därefter diskuteras och listas alla möjliga 
orsaker till symptomen. Slutligen sammanställs de mest troliga och relevanta orsakerna.

Initiativet till alla event börjar dock inte med ett tydligt symptom utan det kan istället handla om 
exempelvis en ny produkt som ska lanseras. I detta fall utgår initiativet från ett syfte men eventet 
har ändå ett problem att lösa. Informant X likställde i sin intervju en brief med en 
problemformulering. Riktlinjer för hur briefers innehåll bör utformas hör med detta synsätt till 
aktiviteten problemformulering. Stone (2010) listade viktig information en brief till grafiska 
designers bör innehålla:

• Bakgrund: Vem är uppdragsgivaren? Vad gäller det för produkt eller tjänst? Vilka styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot finns?

• Projektöversikt: Varför behövs projektet? Vad ska designas och varför? Vilken är 
möjligheten?

• Drivkrafter: Vad är målet med projektet? Vad ska uppnås? Vilka är de tre viktigaste målen?

• Publik: Vem pratar vi med? Vad tycker de om uppdragsgivaren? Varför ska de bry sig?

• Konkurrenter: Vilka är konkurrenterna? Vad säger de till publiken? Vad skiljer 
konkurrenterna från uppdragsgivaren?
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• Ton: Hur ska vi kommunicera? Vilka adjektiv beskriver känslan?

• Budskap: Vad ska sägas? Finns orden redan eller måste vi utveckla dem? Vad ska publiken 
ta med sig?

Informationsinsamling
Samset och Volden (2016) menade att det finns en kritisk mängd information som behövs för att få 
insikt i en situation och att ytterligare information utöver den har begränsad nytta. Därför gäller det 
att försöka begränsa informationsmängden och fokusera på det som är relevant. Williams (2008) 
menade också att en begränsad, men noggrant utvald, mängd information kan göra det lättare att 
etablera ett helhetsperspektiv.

Stone (2010) listade researchmetoder för design som traditionella marknadsundersökningar, 
etnografiska undersökningar och undersökningar av användarupplevelser. Denna information är till 
stor nytta vid utvecklandet av eventkoncept men för tidsödande att ta fram under FEP. 
Förhoppningsvis har dock varumärket sådan information att erbjuda. Stone (2010) föreslog också 
att designern på egen hand bör undersöka kundens och konkurrenternas produkter, tjänster och 
relaterade design och om möjligt personligen prova dem och registrera sina intryck och insikter. 
Dahlskog och Krumlinde (2015) menade information som är viktig att ha är sådan om 
organisationens historia och nuläge och om marknaden och branschen den verkar i.

Idégenerering 

Rietzschel (2005) fann att ökad produktivitet i idégenereringen leder till fler högkvalitativa idéer 
och menade att det stämde med tidigare studier. Att generera idéer i grupp med exempelvis 
brainstorming är populärt, men flera forskare har visat att istället låta människor först generera idéer
individuellt och sedan slå samman dem leder till fler och bättre idéer. Girotra, Terwiesch och Ulrich 
(2010), Putman och Paulus (2009) och Rietzschel (2005) har alla visat detta. Kohn, Paulus och Choi
(2011) fann dock att grupper är bättre att kombinera ihop olika idéer. Således blev 
rekommendationen att börja med individuell idégenerering och sedan i grupp diskutera och 
kombinera de samlade idéerna. Detta upplägg föreslogs också av Girotra et al. (2010). 

Skulle låsningar uppstå under idégenerering fann Kilgour och Koslow (2009) att experter på ett 
område, vilket de som arbetar på eventbyråer får sägas vara vad gäller EM, kan fås att släppa 
fixeringar genom att använda tekniker för att tänka friare. Det finns en mängd sådana tekniker för 
idégenerering, i både böcker (bl.a. Michanek & Breiler, 2012; van Wulfen, 2011) och på hemsidor 
(bl.a. Creating Minds, u.å) som kan användas för detta.

Chan och Schunn (2015) framhöll vikten av iteration vid idéutveckling. Enligt Chan och Schunn 
(2015) är idégenerering följt av urval en en bra ordning men iteration mellan dessa kan behövas ett 
par gånger för att komma fram till en riktigt bra idé.

Idéurval
Rietzschel et al. (2006) fann att deltagare i urvalet av idéer i en kreativ process verkade oförmögna 
att skilja mellan bra och dåliga idéer men att de trots det generellt var nöjda med kvaliteten hos sina 
val. Rietzschel (2005) fann ingen skillnad på kvaliteten hos utvalda idéer beroende på om idéerna 
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genererats i grupp eller individuellt och sedan valts ut i grupp. Girotra et al. (2010) och Putman och 
Paulus (2009) fann också att urvalet var dåligt i båda dessa fall men dock något bättre i det senare 
fallet. Detta upplägg var alltså att rekommendera. 

Rietzschel (2005) visade att människor väljer genomförbarhet före originalitet och Rietzschel & 
Nijstad (2010) visade att människor väljer idéer de tror på före kreativa idéer. Nikander, Liikkanen 
och Laakso (2014) fann att designers i utvärdering av koncept föredrar de koncept de själva skapat. 
Urval har alltså många fallgropar och Rietzschel & Nijstad (2010) menade att det är viktigt att ägna 
uppmärksamhet åt vilka kriterier som används vid urvalet. Messerle, Binz och Roth (2012) menade 
att dessa kriterier bör definieras noggrant, inte överlappa varandra och inkludera alla relevanta 
aspekter. När idéer ska utvärderas är det enligt Messerle et al. (2012) viktigt att både idéerna och 
kriterierna beskrivs och diskuteras så att varje individ som är inblandad i utvärderingen kan förstå 
dem. Även Rietzschel (2005) och Ozer (2005) framhöll vikten av att tydliggöra och och förklara 
kriterierna innan urvalet. Rietzschel (2005 ) menade också att idéer inte ska ses som oföränderliga 
ting som helt och hållet accepteras eller kasseras. En originell men svårgenomförd idé kan anpassas 
för att bli mer genomförbar eller kombineras med en annan idé. Idéer bör alltså enligt Rietzschel 
(2005) inte kasseras bara för att de är för ovanliga eller svårgenomförbara.

I Eichs (2014) innovationsmodell finns efter idégenerering steget Analysera och Syntetisera där alla
idéer gås igenom och de som arbetsgruppen känner passion för och vill ta vidare väljs ut. Samtidigt 
noteras eventuella gemensamma teman. Flera idéer kan också syntetiseras, det vill säga 
sammanfattas till en helhet.

Dahlskog och Krumlinde (2015) menade att idéer bör utvärderas mot kriterier som  
problemformuleringen och dess krav och hur pass unik en idé är. Tsai och Chen (2013) 
kategoriserade kriterier som ofta används vid utvärdering av produktkoncept:

• Strategisk vikt: Passar med organisationens strategi, strategisk påverkan.

• Konkurrensfördelar: Unika fördelar, övertygande kunderbjudande.

• Marknadsattraktivitet: Förväntad storlek på marknaden, passar med kunders behov, 
växande potentiell marknad, acceptans på marknaden. 

• Nyttjande av kärnkompetenser: Passar organisationens tekniska kompetens, passar 
organisationens marknadsföringskompetens. 

• Teknisk genomförbarhet

• Finansiell belöning: Storlek på finansiell möjlighet, förväntad lönsamhet

• Riskbedömning: Finansiell risk, teknisk osäkerhet, osäkerhet över marknaden, förmåga att 
hantera risker.

Ulrich och Eppinger (2004) föreslog en metod för koncepturval med två steg, screening och 
poängsättning som båda använder en urvalsmatris. Urvalskriterierna och koncepten läggs in i 
matrisen och betygsätts sedan i de olika kriterierna. I screening jämförs alla koncepten mot ett 
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referenskoncept. Ett koncept som är bättre än referenskonceptet får ett plus, är det sämre får det ett 
minus och om koncepten är likvärdiga får det en nolla. Betygen i de olika kriterierna sammanställs 
och koncepten rankas i ordning. Se tabell 2 för ett exempel på en urvalsmatris med betygsättning 
och sammanställning. Ett eller flera koncept väljs sedan ut för vidare utveckling. Poängsättning går 
till på nästan samma sätt som screening, men här viktas de olika kriterierna och koncepten 
betygsätts från ett till fem i varje kriterium. Det andra steget är alltså en noggrannare bedömning. 
Ulrich och Eppinger (2004) menade att man i denna process också bör leta efter möjligheter att 
kombinera och förbättra koncept då konceptens styrkor och svagheter kan bli mer uppenbara under 
bedömningen.

Tabell 2  Urvalsmatris med olika koncept och urvalskriterier (efter Ulrich & Eppinger, 2004, s.130)

Koncept

Urvalskriterier A B C (referens) D E

Lätthet att använda + 0 0 + -

Tålighet - 0 0 0 +

Genomförbarhet 0 - 0 + +

Summa 0 -1 0 +2 +1

Ranking 3 5 3 1 2

Messerle et al. (2012) menade att idéutveckling och utvärdering bör göras av olika grupper för att 
förhindra att individer gynnar idéer de själva varit inblandade i. De flesta eventbyråer är för små för 
att kunna ha separata grupper för dessa uppgifter, men att även anställda som inte deltagit i 
utvecklingen av idéer deltar i utvärderingen är ett sätt att delvis åstadkomma detta. För att dessa 
utvärderare utanför utvecklingsgruppen ska kunna göra en rimlig utvärdering måste de, och förstås 
alla andra, få en detaljerad beskrivning av idéerna och bakgrunden till eventet. Messerle et al. 
(2012) menade att visuella beskrivningar som skisser och liknande är mycket användbara för detta. 
Problemet med att vissa medlemmar i utvärderingsgruppen har olika erfarenhet och expertis kan 
enligt Messerle et al. (2012) lösas genom att tilldela olika medlemmar olika kriterier. Till exempel 
kan frågor om genomförbarhet besvaras av den som är mest insatt i produktionen av event. Andra 
medlemmar kan förstås få tycka till i frågan men åsikter från den med mest erfarenhet bör ha mest 
tyngd.

Urval bör få ta tid då det är stora och viktiga beslut (Martinsuo & Poskela, 2011; Toh & Miller, 
2015) och Putman och Paulus (2009) dessutom fann att om mer tid lades på urvalet så valdes 
originellare idéer ut. Martinsuo och Poskela (2011) såg behovet av att ha ett holistiskt perspektiv 
under urvalet och visade också att formalitet är svagt associerat till minskad framgång för 
innovationer. En urvalsmetod bör också vara lätt att förstå och Ozer (2005) menade att många 
studier visat att många urvalsmetoder inte används utbrett då företagsledare inte förstår dem. 
Martinsuo och Poskela (2011) menade dock ändå att kriterier bör användas för utvärdering då detta 
gynnar konkurrenskraften. En rimlig metod för utvärdering av eventkoncept med hjälp av kriterier 
kunde vara en enkel screening enligt Ulrich och Eppingers (2004) metod. 
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Konceptutveckling
Jag lyckades inte hitta några användbara data specifikt om konceptutveckling i denna 
litteratursökning utan fick nöja mig med att återupprepa vad som beskrevs i bakgrunden, nämligen 
att konceptutveckling handlar om att ge idéer “ges kött på benen” (Eich, 2014) och vrida och vända 
på dem (Dahlskog & Krumlinde, 2015).

Resultat: Forskningsfråga 3
På samma sätt som för forskningsfråga 2 sorterades de riktlinjer och metoder som identifierades 
under den aktivitet de är relevanta för.

Problemformulering

Informant A likställde en brief med en problemformulering. Riktlinjer för hur briefers innehåll bör 
utformas hör med detta synsätt till aktiviteten problemformulering. Ett antal olika relevanta 
riktlinjer för vad briefer bör innehålla identifierades. Reynaert och Dijkerman (2009, refererade i 
Kuiper & Smit, 2014) menade att en brief brukar innehålla följande:

• Strategi: Nuvarande position och image hos organisationen.

• Problem: Var är problemet och uppgiften?

• Proposition: Löftet till målgruppen och motiveringen bakom detta.

• Beskrivning: Detaljerad beskrivning av målgruppen.

• Förväntningar: Vad är förväntan och utgångspunkten hos målgruppen?

• Nuvarande kontaktmoment: Tillfällen då organisationen och målgruppen har kontakt.

• Ton: Riktlinjer för kommunikationen.

• Möjliga kommunikationsvägar och andra mål.

• Förhållanden och begränsningar vad gäller budget, regler och förordningar et cetera.

• Relevant bakgrundsinformation om tidigare projekt och hur väl de fungerat.

Eriksen (2015) menade att ett användbart verktyg för upplevelseinnovation är Experience DNA. 
Experience DNA berör en organisations mission, vision och värden, dess historia, hur dess anställda 
är och så vidare. Aspekter som kan beaktas är:

• Total upplevelse: Vilken total upplevelse vill organisation erbjuda?

• Historia: Vilken är organisationens historia? Vad säger historien om organisationen?

• Kunder: Vilka är kunderna? Vilka är deras behov? Vilka är de viktigaste kunderna?

• En-ordsupplevelser: Vilka är de centrala ord som beskriver organisationen?

• Kompetenser: Vad karaktäriserar organisationens anställda? Vad är de bra på?
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• Primärt erbjudande: Vad säljer organisationen? Hur skapar den värde?

Hoyle (2002) menade att frågor som bör ställas när en organisations budskap ska marknadsföras till 
anställda, aktieägare, kunder och partners är:

• Var kommer organisationen ifrån?  Hur länge har den existerat? Vart förväntas den röra sig 
(på kort och lång sikt)?

• Vad har fungerat? Vad har inte fungerat?

• Hur är arbetskulturen? Avslappnad eller mer strikt?

• Vilka är de främsta konkurrenterna? Hur skiljer sig deras värderingar åt? Vad gör 
organisationen bättre och sämre än sina konkurrenter?

• Vilka är organisationens hjältar, nu och historiskt sett? Hur kan de hedras för att sätta 
prestationsnormer för anställda? Finns det några traditioner och ritualer som måste användas
för att framhäva budskapet, som sånger och slogans, tävlingar, rekreationsaktiviteter och 
familjeorienterade aktiviteter?

• Finns det formella policies och normer för uppträdande i organisationen?

Silvers (2012) tillhandahöll ett formulär för bakgrundsinformation till ett evenemang. Information 
som ska fyllas i är bland annat:

• Adress/kontaktuppgifter till beställare.

• Datum och tider för evenemanget.

• Budget.

• Plats: Förutbestämd/önskemål, närhet till, destination, tillgänglighet, klimat, 
urban/lantlig/avskild et cetera.

• Allmänt om evenemanget: Andra kända/konkurrerande evenemang, specifika aktiviteter 
som ska ingå, särskilda önskemål, särskilda krav, specifikt tema som önskas eller föredras.

• Syfte: Ett eller flera av exempelvis Förbättra image, Firande, Idéutbyte, Belöning, 
Motivation, Nätverkande, Produktlansering, Produktpositionering, Rekrytering, Försäljning, 
Teambuilding, Välgörenhet.

• Specifika mål: Ett eller flera av exempelvis Deltagande, Insamling, Gästnöjdhet, 
Uppfattning av image, Lärande, Publicitet, Försäljning, Prestationsökning.

• Utvärdering: Vilka mått används för att avgöra om målen uppnåtts? Vilka andra områden 
ska utvärderas och enligt vilka kriterier? 

• Gästprofil: Antal gäster, andel män/kvinnor, Åldersfördelning, Deltar partners?, Deltar 
barn?, Yrke eller position, Inkomstnivå, Utbildningsbakgrund, Tidigare deltagande i 

46



liknande evenemang, Gruppersonlighet (exempelvis Aktiv, Konservativ, Lyx, Äventyr, 
Sofistikerad, Passiv, Interaktiv, Familjeorienterad, Friluftsintresserad, Seriös, 
Tävlingsinriktad)

• Vad förväntar sig gästerna? Vad har gjorts förut? Vad gillade de? Vad gillade de inte?

• Vad är beställarens förväntningar? Vad gillar/ogillar beställaren?

• Vad ska gästerna känna/tänka/göra efter evenemanget?

• Varför deltar gästerna i detta evenemang?

• Finns undersökningar/utvärderingar som stöder dessa utsagor?

• Önskemål om design och innehåll: Exempelvis inbjudningar, ankomst, atmosfär, mat/dryck, 
aktiviteter, underhållning, musik, tävlingar, gåvor, utmärkelser, goodie bags.

Kuiper & Smit (2014) menade att upprepade frågor bör ställas om orsakerna till ett uppdrag, till 
problemen och de väsentliga frågorna förståtts. Ett exempel på en sådan fråga är: När är resultatet 
av uppdraget att anse som lyckat?

Informationsinsamling
Kuiper och Smit (2014) menade att den som utvecklar ett upplevelsekoncept måste försöka förstå 
sina egna antaganden och fundera över:

• Vilka antaganden och förutfattade meningar har jag, kunden och målgruppen? 

• Var kommer de ifrån? 

• Från vilka källor? 

• Är källorna tillförlitliga? 

• Tänker jag utifrån mina egna preferenser eller målgruppens?

Kuiper och Smit (2014) föreslog frågor som kan ställas för att avgöra vilken information som 
behöver samlas in:

• Vilka är den exakta målgruppen?

• Har de haft kontakt med kunden tidigare?

• Vilka behov och förväntningar har de?

• Hur är de sammankopplade och vilka medier knyter ihop dem?

• Vilket språk och vilka koder har de? Vad är acceptabelt och vad är det inte?

• Varför ägnar de tid åt något och vad motiverar dem?

• Vilka är de tekniska förutsättningarna?
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• Vilken är den senaste tekniska utvecklingen och trenderna?

• Vem vill förknippas eller involveras med produkten och varför?

• Vilka är konkurrenterna och vad erbjuder de?

• Vilka aktuella händelser pågår just nu?

• Vad är utdaterat?

• Vad är inne inom större trendområden som hållbarhet?

Crowther och Donlan (2011) och Altschwager (2014) framhöll vikten av lärande. Därför bör frågan 
om vad målgruppen är intresserad av att lära sig försöka besvaras i detta skede.

Idégenerering
Kuiper och Smit (2014) föreslog tekniker för att hitta alternativa inriktningar vid idégenerering som 
bland annat:

• Gör det större.

• Gör det mindre.

• Gör det ätbart.

Idéurval

Ett antal källor som kan användas som riktlinjer för idéurval identifierades. Eriksen (2015) menade 
att en metod som kan användas för urval i upplevelseinnovation är att ställa frågor som:

• Stämmer idén med organisationens Experience DNA?

• Uppfyller idén kundens behov?

• Känner du passion för idén?

• Är idén realistiskt vad gäller tid och resurser?

Dessa frågor skulle mycket väl användas som urvalskriterier rakt av. Hur väl varumärke och event 
passar ihop bör också användas som ett kriterium i urvalet eftersom så många (bl.a. Gupta, 2003; 
Leischnig, Schwertfeger & Geigenmueller, 2011; Martensen, Grønholdt, Bendtsen & Jensen, 2007; 
Martensen & Grønholdt, 2008; Wohlfeil & Whelan, 2006) framhållit vikten av detta.

Att gästens upplevelse är bra är viktigt för att gästen ska ta till sig eventets budskap (Crowther & 
Donlan, 2011; Grönkvist, 2000). Således bör ett urvalskriterium vara hur bra upplevelser en idé 
skulle kunna möjliggöra för målgruppen. Hur bra en upplevelse kan bli skulle kunna utgå från Pine 
och Gilmore (1999) tankar om att en upplevelse blir rikare ju fler av upplevelsefälten 
Underhållning, Utbildning, Estetik och Eskapism den innehåller.
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Människor är generellt lyckligare vid aktivitet än passivitet (Csikszentmihalyi, 1999) så ett event 
som erbjuder gästerna aktiva utmanande uppgifter borde enligt leda till lyckligare gäster. Gästerna 
blir medskapare av värde (Crowther & Donlan, 2011). Wood (2009) menade att ett event måste vara
lagom utmanande, så det är viktigt att anpassa utmaningen efter målgruppen.

Kuiper och Smits (2014) formel för lyckade koncept i upplevelseinnovation kan också vara ett sätt 
att utvärdera ett koncepts upplevelsepotential. Formeln har akronymen SUCCESS:

• Simple (Enkel): Balans mellan utmaning och den egna kompetensen. En symfoni av olika 
element som förenas till en enhet som är begriplig för gästen.

• Unique (Unik): Autentisk och meningsfull i den sociala kontexten. Erbjuder transformation.

• Credible (Trovärdig): Närbesläktad med autenticitet.

• Concrete (Konkret): Har ett tydligt mål.

• Emotional (Emotionell): Svarar på gästens förväntningar och behov med empati. Berör 
gästen på en känslomässig nivå genom att involvera alla sinnen och erbjuda en önskvärd 
design.

• Story (Story): Har en story, positiv interaktion med gästen och inslag av lek.

• Subliminal (Subliminal): Förändrad tidsuppfattning på grund av koncentration och fokus.

Konceptutveckling
Det finns en mängd olika tankar och modeller om vad som bidrar till bra upplevelser och effektiva 
event. Wohlfeil och Whelan (2006) menade att event bör erbjuda en mängd olika områden som 
målgruppen kan vara intresserad av. Altschwager et al. (2015) delade in gästers olika 
upplevelsebehov i lärande och sensoriska upplevelser och menade att dessa två sannolikt inte kan 
uppfyllas med samma event. Det är viktigt att ta reda på om målgruppen främst är intresserad av 
lärande eller sensoriska upplevelser för att veta vad som ska ha huvudfokus. I många fall kommer 
dock målgruppen ha blandade behov och då gäller det att kunna erbjuda något för alla. 

Även små detaljer har framhållits som viktiga. Berridge (2007) menade att allt runt ett event 
kommunicerar, till exempel servicenivå, lokal, tema och program, och Crowther (2011) menade att 
perifera aspekter som vilken tvål för handtvätt som används också berättar något.

Kuiper och Smits (2014) SUCCESS-formel och Pine och Gilmores (1999) upplevelsefält kan 
förstås vara till stöd även i konceptutveckling. Att följa deras tankar kan bidra till eventkoncept som
möjliggör bra upplevelser. Pine och Gilmore (1999) menade som sagt de rikaste upplevelserna 
innehåller inslag från alla upplevelsefälten Underhållning, Utbildning, Estetik och Eskapism. Ett 
eventkoncept kan således förstärkas genom att lägga till inslag från flera fält. Det ger också fler 
möjliga områden som olika delar av målgruppen vara intresserade av som Wohlfeil och Whelan 
(2006) och Altschwager et al. (2015) menade är viktigt.

Getz (2007) menade att förväntan kan vara lika viktig som upplevelsen i sig. Pine och Gilmore 
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(1999) menade att tillfredsställelse handlar om skillnaden mellan förväntan och upplevelse av vad 
man får. Alltså,

Gästens tillfredsställelse = Vad gästen upplever att den får - Gästens förväntan

Det är således viktigt att bygga upp en förväntan för eventet men det gäller att bygga rätt sorts 
förväntningar, inte lova för mycket och att leverera mer än vad som är lovat.

Getz (2007) menade att även hågkomsten kan vara lika viktig som själva upplevelsen. Kahneman, 
Wakker och Sarin (1997) menade att hågkomsten av en händelse främst påverkas av upplevelsen av 
den mest intensiva stunden under händelsen och hur slutet av händelsen upplevs. Detta kallas peak-
end-regeln. Kahneman, Wakker och Sarin (1997) visade också att det är just intensiteten som har 
betydelse, hur länge den intensiva stunden pågår har nästan ingen påverkan på hågkomsten. Hansen 
och Danaher (1999) drog också slutsatsen att slutet av ett servicemöte har större påverkan på 
kundens uppfattning än början. Hansen och Danaher (1999) fann dessutom att ett servicemöte som 
har en positiv trend och blir bättre och bättre leder till högre tillfredsställelse än ett som börjar bra 
och blir sämre eller ett som är konsekvent medelbra. Även Verhoef, Antonides och De Hoog (2004) 
fann att positiva toppar under servicemöten bidrar till kundnöjdhet. Således borde ett event ha ett 
starkt klimax som det byggs upp till och det är viktigt att slutet av eventet är bra. Gelters (2010) 
uppmaning om att påverka fasen efter upplevelsen med relationsbyggande och memorabilia bör 
också följas.

Slutligen skulle de tio principer för design av meningsfulla upplevelser i den fysiska världen som 
Boswijk et al. (2012) föreslog vara användbara:

1. Tematisera upplevelsen: Finns det ett tema? Vad är storyn? Får gästerna en tydlig bild om 
vad det handlar om? Kan temat beskrivas i tre ord?

2. Harmonisera alla intryck: Stämmer alla intryck med varandra så att harmoni skapas?

3. Eliminera störande element: Sådant som fulla askkoppar eller kartonger staplade i lokalen 
kan störa upplevelsen.

4. Var uppmärksam på stämning och atmosfär: Musik, ljus och dofter kan skapa en positiv 
stämning.

5. Lägg till minnen och memorabilia: Fysiska föremål som souvenirer gör att minnet av 
upplevelsen förlängs.

6. Involvera alla sinnen: Är alla sinnen involverade?

7. Var uppmärksam på upplevelsens autenticitet: Hela upplevelsen och varje individuell del
av den måste kännas naturlig och äkta.

8. Dramatisera upplevelsens struktur: Följer upplevelsen en dramaturgi mot ett klimax? 
Finns det en avtoning efter klimax? En dramaturgi liknande en teaterpjäs kan användas.

9. Använd personalen som de viktigaste aktörerna: Hur interagerar personalen med 
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gästerna och bidrar till upplevelsen?

10. Arbeta för gästernas välbefinnande: Upplever gästerna att de blir omhändertagna?

Vissa av principerna är mer tillämpliga vid ett events genomförande men flera av dem är 
användbara vid konceptutveckling.

Resultat: Forskningsfråga 4
Det verktyg som sammanställdes består av en indelning av FEP i ett antal steg med tillhörande 
riktlinjer för varje steg. Varje steg är en av de FEP-aktiviteter som identifierades tidigare. Figur 3 
visar stegen och i vilken ordning de bör utföras. Verktygets process är iterativ, så att om ett önskvärt
resultat inte uppnås i ett steg rekommenderas att gå tillbaka till tidigare steg eller att utföra steget 
igen. Att iterera mellan idégenerering och idéurval ett par gånger rekommenderas särskilt då det 
sannolikt leder till ett bättre koncept. En annan rekommendation är att inte gå på lösningar direkt, 
utan att formulera problemet ordentligt först. De specifika riktlinjerna för varje steg beskrivs nedan. 
Alla riktlinjer är förstås inte alltid tillämpliga i alla fall så det gäller att välja ut de som är relevanta 
för det specifika eventkoncept som ska utvecklas.

Problemformulering
Det övergripande problem eller syfte som formulerats bör vara tydligt och problemen/symptomen 
bakom syftet bör framgå. Om det inte är tydligt kan metoden som Baer et al. (2012) föreslog 
användas:

1. Identifiera alla symptom som hör ihop med det symptom som uppenbarade problemet. 
Diskuteras och listas alla möjliga orsaker till symptomen. 

2. Sammanställ de mest troliga och relevanta orsakerna.
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Tillsammans med problemformuleringen brukar kunden lämna över relevant information. Detta kan
vara information om:

Organisationen

• Mission: Varför finns organisationen? Vad bidrar den med till omvärlden?

• Vision: Vad vill organisationen vara i framtiden? Vad vill den uppnå? Hur vill den uppfattas

• Kärnvärden: Vilka är organisationens viktigaste värderingar?

• Erbjudande: Vad säljer organisationen? Hur skapar den värde? Vilken upplevelse erbjuder 
den?

• Kunder: Vilka är kunderna? Vilka är deras behov? Vilka är de viktigaste kunderna?

• Historia: Var kommer organisationen ifrån? Vilka är organisationens hjältar?

• Kompetens: Vilka styrkor och svagheter har organisationen? Vad är de anställda bra på

• Kultur: Hur är arbetskulturen? Vilka riktlinjer och normer för uppträdande finns det?

• Strategi: Nuvarande position och image. Önskad position och image. Strategi för att nå dit.

Syfte, mål och utvärdering

• Syfte: Varför behövs eventet? Vilken är möjligheten? Förslag kan hämtas från ex. Silvers 
(2012).

• Problem: Vad är de bakomliggande orsakerna och symptomen? Vad är uppgiften?

• Mål: Vad är målen med projektet? Vad ska uppnås? Vilka är de viktigaste målen? Förslag 
kan hämtas från ex. Silvers (2012).

• Utvärdering: När är resultatet av eventet att anse som lyckat? Vilka mått används för att 
avgöra om målen uppnåtts? Vilka andra områden ska utvärderas och enligt vilka kriterier?

Målgruppen/gästerna

• Profil: Yrke, utbildning, ålder, kön, antal, med mera.

• Personlighet: Intressen, upplevelsebehov (lärande eller sensoriska upplevelser), 
äventyrliga/konservativa med mera.

• Förväntan: Varför deltar gästerna i eventet? Vad förväntar sig gästerna? Har de deltagit i 
liknande evenemang tidigare?

• Lärdomar: Vad har gjorts förut? Vad gillade de? Vad gillade de inte?

• Kontakt: Hur har målgruppen och gästerna kontakt idag? Vad tycker de om organisationen?

Kommunikation

• Budskap Vad ska sägas? Löftet till målgruppen? Varför ska de bry sig? Finns orden redan 
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eller måste de utvecklas?  Det enskilt viktigaste organisationen vill lyfta fram?

• Ton: Riktlinjer för kommunikationen. Vilka adjektiv beskriver känslan?

• Effekt: Vad ska gästerna känna/tänka/göra efter evenemanget? Vad ska gästerna ta med sig?

Önskemål

• Plats: Förutbestämd/önskemål, närhet till, destination, tillgänglighet, klimat, 
urban/lantlig/avskild et cetera.

• Önskemål om design och innehåll: Specifikt tema som önskas eller föredras, specifika 
aktiviteter som ska ingå, särskilda önskemål, särskilda krav, önskemål om ankomst, 
atmosfär, mat/dryck, aktiviteter, underhållning, musik, tävlingar, gåvor, utmärkelser, goodie 
bags.

• Konkurrens:  Andra kända/konkurrerande evenemang.

Konkurrenterna

• Vilka är konkurrenterna?

• Kommunikation: Hur kommunicerar de? Vad säger de till målgruppen? 

• Skillnader: Vad skiljer konkurrenterna från organisationen? Hur skiljer sig deras 
värderingar åt? Vad gör organisationen bättre och sämre än sina konkurrenter?

Övrigt

• Förhållanden och begränsningar vad gäller budget, regler och förordningar et cetera.

Informationsinsamling

I detta steg samlas eventuell kompletterande information in. Allmänna riktlinjer är:

• Samla bara den mängd information som behövs för att få insikt i situationen, slösa inte tid 
på att leta ytterligare information efter det. 

• Fundera också över var dina egna antaganden kommer ifrån och hur väl underbyggda de är.

Dessa informationskällor kan användas:

• Efterfråga information som marknadsundersökningar, brand guidelines, utvärderingar av 
tidigare event, med mera från organisationen.

• Organisationens årsredovisningar.

• Organisationens hemsidor och sociala medier.

• Personliga kontakter som har kännedom om organisationen.
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• Prova organisationens produkter/tjänster/erbjudanden och konkurrenternas.

• Undersök organisationens design och kommunikationsstil.

Mer djupgående information om målgruppen kan också försöka samlas in:

• Vilka behov och förväntningar har de?

• Hur är de sammankopplade och vilka medier knyter ihop dem?

• Vilket språk och vilka koder har de? Vad är acceptabelt och vad är det inte?

• Varför ägnar de tid åt något och vad motiverar dem?

• Vem vill förknippas eller involveras med organisationen/produkten och varför?

• Vad vill de lära sig?

Annan information som kan komma till användning är:

• Branschen som organisation verkar i.

• Världstrender.

• Den senaste tekniska utvecklingen.

• Aktuella händelser.

Idégenerering
I detta steg genereras förslag på idéer som kan lösa problemet eller uppnå syftet. Allmänna riktlinjer
är:

• Generera individuellt, välj ut i grupp.

• Använd tekniker för att tänka friare vid behov. 

• Skilj på generering och urval.

• Iterera mellan generering och urval några gånger.

Idéurval
Av de idéer som genererats ska i detta steg de bästa väljas ut. Allmänna riktlinjer är:

• Börja med att analysera och kombinera idéer.

• Lägg tid på urvalet.

• Låt personer utanför arbetsgruppen vara med och göra urvalet.
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• Beskriv och diskutera både idéerna och urvalskriterierna och se till att alla inblandade 
förstår dem innan urvalet.

• Se helheten.

Utvärdering och urval kan göras med stöd av urvalsmatris där en idé väljs som referens och övriga 
idéer rankas som lika bra, sämre än eller bättre än referensen (0, -, +) i varje kriterium. Tänkbara 
kriterier som identifierades var:

• Syftesuppfyllelse: Hur väl idén uppfyller syftet/löser problemet.

• Måluppfyllelse: Hur väl idén uppfyller målen.

• Varumärkesmatchning: Hur väl idén idén och organisationen/varumärket passar ihop.

• Strategisk matchning: Hur väl idén idén passar organisationens/varumärkets strategi.

• Målgruppsanpassning: Hur väl idén passar målgruppens intressen och behov.

• Upplevelsestyrka: Hur bra upplevelser idén möjliggör. Hur många av upplevelsefälten 
Underhållning, Utbildning, Estetik, Eskapism kan involveras? Möjliggör den medskapande 
för gästerna? Innehåller den aktiviteter som är lagom utmanande för gästerna?

• Unikhet: Hur unik idén är.

• Egen passion: Hur mycket arbetsgruppen själva gillar idén.

• Genomförbarhet: Hur lätt idén är att genomföra. Exempelvis vilka tekniska resurser, 
ekonomiska resurser och personella resurser som krävs för att genomföra den.

• Risk: Hur riskfylld idén är att genomföra. Exempelvis teknisk osäkerhet, osäkerhet över om 
den passar målgruppen, väderkänslighet, möjlighet att förebygga och hantera risker.

• Helhet: Hur bra idén är som helhet.

Notera att alla kriterium inte är tillämpliga i alla sammanhang utan måste väljas och anpassas efter 
det specifika eventet. Det är dock alltid viktigt att göra en helhetsbedömning.

Konceptutveckling

Konceptutveckling handlar om att utveckla en översiktlig idé till ett väldefinierat koncept. 
Konkretisera först konceptets grundtanke med exempelvis ett tema som beskrivs i en mening eller 
några. Fyll sedan ut det med innehåll och nödvändiga detaljer som alla utgår från temat. Följande 
frågor identifierades som möjliga att använda som stöd i konceptutvecklingen:

• Hur kan konceptet beskrivas på ett sätt som är lätt att kommunicera?

• Hur kan budskapet förmedlas på ett tydligt sätt? 

• Hur kan alla alla detaljer fås att stämma med temat?

• Hur kan helheten fås att upplevas som äkta?
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• Hur kan gästernas olika intressen och behov tillgodoses?

• Hur kan gästerna fås att efter eventet känna/tänka/göra det vi vill?

• Hur kan alla sinnen involveras?

• Hur kan alla upplevelsefälten, Underhållning, Utbildning, Estetik och Eskapism, involveras?

• Hur kan inslag av lärande involveras?

• Hur kan gästerna bli aktiva medskapare av upplevelsen?

• Hur kan lagom utmanande aktiviteter involveras?

• Hur kan rätt förväntan skapas före eventet?

• Hur kan ett starkt klimax åstadkommas?

• Hur kan uppbyggandet till klimax åstadkommas?

• Hur kan avslutet ske på ett lämpligt sätt?

• Hur kan memorabilia och relationsbyggande efter eventet användas?

Dessa frågor kan också med en liten omformulering användas för en slutgiltig kvalitetskontroll. 
Exempelvis kan ”Hur kan alla detaljer fås att stämma med temat?” omformuleras till ”Stämmer alla 
detaljer med temat?”.

56



Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett verktyg, anpassat för svenska eventbyråer, för 
front-end processen vid utvecklandet av nya eventkoncept kan utformas utifrån relevanta modeller, 
metoder och riktlinjer för front-end processer och upplevelseproduktion. Det resulterande verktyget 
byggde på en kombination av konceptuella modeller och principer, råd från yrkeskunniga, och 
slutsatser från studier byggda på empiri. Denna samlade datamängd torde gett en god översikt över 
kunskapsläget. Användandet av modeller från områden som angränsar till utveckling av 
eventkoncept, gav dessutom möjlighet till förslag på delvis nya arbetsprinciper. Den process 
verktyget beskriver byggde på FEP som generella innovationsprocesser och påminner därför, föga 
förvånande, mycket om dessa. Verktyget skiljer sig dock från tidigare beskrivningar av 
arbetsprocessen på svenska eventbyråer genom att ge fler konkreta riktlinjer för arbetet och tydligt 
skilja ut och avgränsa en FEP. Verktyget byggde vidare på litteratur för utveckling av 
evenemangskoncept (Allen, 2011; Silvers, 2012) och utökade dem genom att föreslå mer konkreta 
kriterier och tillvägagångssätt för framförallt idéurval men även konkreta riktlinjer för andra delar 
av processen.

Urvalet fick ett stort fokus i de konceptuella delarna av studien då det framhållits som så viktigt och
svårt inom innovation (ex. Martinsuo & Poskela, 2011; Pugh, 1996, refererad i Toh & Miller, 2015).
Studiens största bidrag är i min mening de konkreta urvalskriterierna. Mig veterligen har några 
sådana aldrig föreslagits i några tidigare studier i sammanhanget eventkoncept. Det närmaste jag 
hittat var Eriksens (2015) och Kuiper och Smits (2014) urvalskriterier för upplevelseinnovation.

Verktyget borde vara användbart för svenska eventbyråer men skulle behöva paketeras om lite för 
att bli mer tilltalande. Delar av riktlinjerna kan också behöva beskrivas och förklaras mer ingående. 
En fördel med verktyget är att det är ganska tidsflexibelt. Om tiden är knapp går det arbeta mer 
ytligt med punkterna och prioritera bland dem, om längre tid finns till hands går det arbeta 
grundligare och göra fler iterationer. Många av verktygets punkter är sådant eventbyråer säkerligen 
redan gör, men verktyget kan bidra till mer struktur och nya infallsvinklar. Verktyget är långtifrån 
heltäckande, det finns flera aspekter av utveckling av eventkoncept som det inte berör. Ett 
heltäckande verktyg hade dock krävt en hel bok för att beskriva. Verktyget är också att se som en 
utgångspunkt, och inte en färdig produkt, som kan byggas vidare på i takt med att relevant 
forskning utvecklas, vilket den kommer att göra då forskning om event och upplevelser är i sin 
linda. Det sista ordet är säkerligen inte sagt vad gäller forskning om innovation och kreativitet 
heller.

Resultatet från den första forskningsfrågan stämde i stort sett med tidigare beskrivningar av 
eventbyråers FEP (Boholm & Schönborg, 2009; Karlsson & Ylitalo, 2014; Lanner & Söderberg, 
2006). De aktiviteter i eventbyråers FEP som denna studies informanter beskrev förekom också i de
tidigare beskrivningarna. I denna studie och i Karlsson och Ylitalos (2014) studie lyftes vikten av 
att ha rätt information och den generella tidsbristen fram mer än i de andra två beskrivningarna 
(Boholm & Schönborg, 2009; Lanner & Söderberg, 2006). I denna studie identifierades dock inte 
någon uppdelning i kreativ förprocess och huvudprocess liknande den Karlsson och Ylitalos (2014) 
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beskrev.

Den fas som i denna studie benämndes konceptutveckling skulle dock kunna kallas för en andra 
kreativ process eller fas likt Lanner och Söderberg (2006) gjorde. Denna studies informanter 
påpekade likt Lanner och Söderberg (2006) och Silvers (2012) att briefer från kund ofta är 
bristfälliga. Denna forskningsfråga i studien har alltså bidragit till existerande forskning och 
litteratur delvis genom att bekräfta tidigare fynd och stärka säkerheten hos dem, och delvis genom 
att bidra med nya fynd. Antalet informanter var dock bara tre stycken och Kvale och Brinkmann 
(2014) menade att de i intervjustudier vanligen är mellan 5 och 25 stycken. Resultatet bör därför 
tolkas med försiktighet.

Resultatet från andra forskningsfrågan visade vilka utvalda modeller och riktlinjer för FEP från 
olika sammanhang som skulle kunna användas i utveckling av eventkoncept. Valet att använda FEP 
som ett samlat begrepp för processer för produktinnovation, design och kreativitet anser jag vara 
lyckat då inslag från alla dessa kom till användning och gav en mer heltäckande bild. Att inkludera 
alla dessa processer under ett samlingsbegrepp var delvis ett nytt grepp som jag inte sett i tidigare 
forskning, även om det knappast var banbrytande. Likheter mellan exempelvis kreativa processer 
och designprocesser har påpekats av andra (Howard, Culley & Dekoninck, 2008; Wong & Siu, 
2012). Av de artiklar som hittades under litteratursökningen och behandlade produktinnovation, 
valdes en stor del bort då många av metoderna är gjorda för att ha mer tid och mer resurser än vad 
som är vanligt i eventsammanhang. Produktinnovation handlar också mycket om att identifiera 
framtida möjligheter medan det i eventsammanhang oftare handlar om att lösa problem eller uppnå 
syften som redan är formulerade och leverera en lösning vid en bestämd tidpunkt som ofta är nära i 
tiden. Resultatet var rikligare vad gällde FEP-aktiviteterna problemformulering, idégenerering och 
idéurval, fattigare vad gällde informationsinsamling och väldigt fattigt vad gällde 
konceptutveckling. Detta berodde på att litteraturen helt enkelt innehöll väldigt lite relevant 
information om de två sistnämnda aktiviteterna.

Resultatet från tredje forskningsfrågan visade vilka utvalda modeller och riktlinjer för 
upplevelseproduktion från olika sammanhang som skulle kunna användas i utveckling av 
eventkoncept. Eventproduktion inkluderades i detta fall i upplevelseproduktion vilket jag ansåg vara
fullt rimligt eftersom event, som en form av marknadskommunikation, ingick i Algotsson och Daals
(2007) klassificering av upplevelseindustrin. Resultatet var rikligare vad gällde FEP-aktiviteterna 
problemformulering, idéurval och konceptutveckling, fattigare vad gällde informationsinsamling 
och väldigt fattigt vad gällde idégenerering. Problemformuleringen handlade mest om vilken 
information en brief bör innehålla. På så vis blir briefen en del av informationsinsamlingen. Om 
briefen innehåller rätt information behöver den inte kompletteras med så mycket fortsatt 
informationsinsamling.

Det verktyg som sammanställdes utifrån de tre första forskningsfrågorna gav riktlinjer för de FEP-
aktiviteter som identifierades. Riktlinjerna för informationsinsamling och idégenerering blev mindre
omfattande än för de övriga aktiviteterna. Informationsinsamling kan kanske ses som enkelt med 
dagens teknik och internetsökmotorer men att på kort tid, som det ofta handlar om i 
eventsammanhang, hitta relevant och högkvalitativ information utan att drunkna i den, är en uppgift
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som inte är helt trivial. Den litteratur om informationsinsamling som söktes fram och användes i 
denna studie gav ett litet steg på väg mot hur det bör gå till men det finns utrymme för klarare 
metoder och riktlinjer på detta område. Idégenereringens riktlinjer var också kortfattade. Tekniker 
för idégenerering finns det gott om (se bl.a. Creating Minds, u.å; Kuiper & Smit, 2014; Michanek &
Breiler, 2012; van Wulfen, 2011) men mig veterligen har de inte prövats empiriskt så ingen 
rekommendation av någon enskild teknik kunde göras. Rekommendationer kunde endast göras av 
det som det funnits stöd för i forskning, som att generera idéer individuellt istället för i grupp leder 
till fler och kreativare idéer.

Att använda modeller och riktlinjer från både olika FEP och upplevelseproduktion visade sig vara 
lyckat då de tillsammans gav ett mer balanserat och heltäckande verktyg. De täckte upp för 
varandras brister, till exempel bidrog modeller och riktlinjer för upplevelseproduktion med mycket 
vad gäller konceptutveckling där FEP från andra sammanhang hade en stor lucka. Att bara använda 
det ena eller andra hade gett ett verktyg med stora luckor och en slagsida åt vissa aktiviteter.

Implikationer
Verktyget som togs fram i denna studie kan bidra till mer struktur i utvecklandet av eventkoncept i 
den eventbransch som växt stadigt i Sverige och världen de senaste åren och blivit en allt viktigare 
form av marknadskommunikation i den upplevelseekonomi Pine och Gilmore (1999) såg växa 
fram.

Studien visade att den arbetsprocess som svenska eventbyråer vid utveckling av eventkoncept till 
stor del stämmer överens med FEP från andra sammanhang och att metoder och principer från dessa
därmed kan vara tillämpliga även i eventsammanhang. Studien bidrog också med ett konkret förslag
på hur idéurval kan gå till. Urvalskriterier för produktutveckling och även för upplevelseinnovation 
har föreslagits tidigare i litteratur. Denna studie byggde vidare på dessa och föreslog konkreta 
kriterier för eventsammanhang. Dessa kan i sin tur föras tillbaka till mer generell 
upplevelseinnovation eller anpassas för mer nischad upplevelseinnovation, exempelvis innovation 
inom turism. Även verktyget som helhet skulle ganska lätt kunna modifieras för användning av 
utveckling av koncept inom dessa områden.

Verktyget ger riktlinjer och bidrar med struktur för de som utvecklar eventkoncept. De eventbyråer  
som intervjuades i studien hade i olika grad strukturerade arbetsprocesser men alla aktiviteter i 
deras FEP var inte så strukturerade. För idéurval till exempel hade ingen av byråerna en 
strukturerad process och här kan verktyget bidra med det. Informanterna sa sig dock vara nöjda med
hur de jobbar men kvaliteten i deras urval kan ifrågasättas då Rietzschel et al. (2006) fann att 
deltagare i en kreativ process generellt var nöjda med sina val trots att de verkade oförmögna att 
skilja mellan bra och dåliga idéer. Verktygets urvalsmetod är förhoppningsvis tillräckligt lättanvänd 
för att användas av yrkesutövande vilket många urvalsmetoder bevisligen inte är (Ozer, 2005). 
Verktyget förespråkade individuell idégenerering framför den klassiska brainstorming som verkar 
populär i branschen och om detta implementeras borde det leda till fler och kreativare idéer 
(Girotra, Terwiesch & Ulrich, 2010; Putman & Paulus, 2009; Rietzschel, 2005). 
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Metoddiskussion
Denna studie innehöll både kvalitativ och konceptuell forskningsmetodik. Att kvalitativa metoder, 
som de intervjuer som genomfördes i denna studie, är betydligt mer väl beskrivna i metodteori än 
konceptuell metodik syntes tydligt i metodavsnittet. Till intervjuer fanns många konkreta 
procedurer, riktlinjer och kvalitetsmått och därför är intervjuernas kvalitet lättare att bedöma än de 
följande konceptuella delarna av studien.

Användandet av data från flera källor, både empiriska och från litteratur från olika sammanhang, 
medförde en sorts triangulering som enligt Denscombe (2009) kan öka kvalitativ forsknings 
trovärdighet. Slutresultatet av denna studie stämde överens med forskningsproblemet, vilket i 
konceptuell forskning betyder validitet (Xin, Tribe & Chambers, 2013). 

Analysen och urvalet av relevanta delar i intervjuerna var precis som Denscombe (2009) menade, 
tidskrävande. Data från dem överensstämde till stor del med tidigare litteratur och gav inte så 
många nya infallsvinklar. Informanternas byråer arbetade redan enligt många av de riktlinjer som 
föreslagits i litteratur. Eventuellt hade intervjuerna därför kunnat utelämnas. Verktyget hade i stort 
sett likadant även utan dem. Den triangulering de innebar stärkte dock min tro på litteraturen. Om 
intervjuerna, eller ytterligare intervjuer, genomförts efter forskningsfråga två och tre hade mer 
specifika frågor, om hur ett problem bör formuleras och hur informationsinsamling och sållning bör 
gå till, ställts. Allmänt hade frågorna kunnat riktas in på mer konkreta råd och mindre på 
beskrivning av processen.

Kvalitativ forskning måste för sin tillförlitlighet redovisa vilka procedurer som använts och vilka 
beslut som tagits (Denscombe, 2009) och detta gjordes efter bästa förmåga. Om 
metodkonventionerna är få i kvalitativ forskning (Kvale, 1996) så är de nästan icke-existerande i 
konceptuell forskning (Dreher, 2003, refererad i Xin, Tribe & Chambers, 2013). Att bedöma om de 
procedurer som använts var ansedda och de beslut som togs rimliga, och därmed bidrog till 
tillförlitlighet (Denscombe, 2009), är således svårt.

Jag som genomförde denna studie, med min min bakgrund och förförståelse påverkade till stor del 
resultatet då det var jag som gjorde alla värderingar och tog alla beslut. Om någon annan genomfört 
studien hade resultaten och slutsatserna säkert blivit lite annorlunda. Då resultaten ändå liknade 
tidigare litteratur så anser jag dem ändå vara ganska tillförlitliga.

Fortsatt forskning
Det föreslagna verktyget borde förstås testas och utvärderas empiriskt. De separata aktiviteterna 
skulle kunna undersökas var för sig. Till exempel skulle resultatet av urval gjort enligt verktygets 
riktlinjer kunna jämföras med ett urval gjort helt på intuition. Aktiviteterna problemformulering och
informationsinsamling vore intressanta att studera djupare ur ett specifikt eventperspektiv. 
Riktlinjerna för idégenerering skulle kunna utökas men där borde forskningsresultat från studier av 
kreativa processer generellt kunna bidra med tillräcklig kunskap. I min mening skiljer sig troligen 
inte idégenerering kring event från annan idégenerering som process. Däremot kan en mer 
eventspecifik kompetens vara mer användbar i sammanhanget. Djupare studier av förutsättningarna 
under vilka svenska eventbyråer genomför sin FEP skulle kunna bidra till nya upptäckter som 
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verktyget skulle behöva anpassas till. En kontinuerlig bevakning och sammanställning av 
kunskapsläget och eventuell uppdatering av verktyget skulle behövas allteftersom relevant 
forskning går framåt. Om FEP och lyckade koncept är nyckelfaktorer för framgång i 
eventsammanhang på samma sätt som i produktutveckling vore intressant att undersöka. Vikten av 
att blanda in användare och kunder i innovationsprocesser framförs mer och mer. Att undersöka hur 
detsamma kan göras vid utveckling av eventkoncept vore intressant, men en rejäl utmaning då tiden
ofta är så begränsad. Att låta gästerna på något sätt bidra i utvecklingen av eventkonceptet vore att 
lyfta co-kreation ytterligare en nivå.
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Bilaga: Intervjuguide
- Presentation av mig och utbildningen Upplevelseproduktion.
- Syfte: Syftet med studien.
- Upplägg: Urval från Årets Byrå 2015. Anonymitet. Tema.
- Anonymitet: Vill du och/eller företaget du representerar vara anonyma?
- Dokumentation: Går det bra att intervjun spelas in?
- Intervjulängd: ca 60 minuter
- Användning: Intervjun kommer tolkas och analyseras, och resultaten kommer presenteras i rapporten. Vissa
direkta citat kan användas. Intervjuerna kommer jämföras sinsemellan och med litteratur. Inspelningar och 
utskrifter kommer inte delas med någon annan. Examensarbetet kommer publiceras offentligt och finnas 
tillgängligt på internet. Deltagarna ges möjlighet att korrekturläsa intervjutranskriptionen och rapporten 
innan publicering och har rätt att när som helst avbryta sin medverkan.

Inledning
- Vilka typer av event genomför ni?
- Vilken är din roll på företaget?
- Hur ser du på begreppet koncept? Använder ni det begreppet eller något annat?

Process
- Hur jobbar ni från och med att en brief eller beställning mottas till det att ett eventkoncept ska presenteras 
eller pitchas för beställaren?
- Vad kallar ni denna process?
- Har den tydliga faser eller steg?
- Finns processen dokumenterad? 
- Är processen linjär eller går ni någon gång tillbaka till ett tidigare steg?
- Hur ofta är tidpunkten när "konceptet" ska presenteras en fast deadline?
- Hur lång tid brukar det vara mellan brief och presentation?
- Hur många arbetstimmar lägger ni på att utveckla ett ”koncept”? (tak?)
- Hur många personer är inblandade och i vilka roller?
- Hur fördelas arbetstimmarna? Mellan personer? Mellan faser?
- I vilken grad jobbar ni med brief från kund och sen presentation? Finns det andra tillvägagångssätt?
- I vilken grad jobbar ni med att pitcha och tävla mot andra (eventbyråer) om uppdrag?
- Vad händer efter presentationen?
- Vad är de största utmaningarna i processen?

Konceptet
- Vad kallar ni det som presenteras för kunden? ”Koncept” eller något annat?
- Vad är det som presenteras för kunden?
- Vad innehåller "konceptet"? Övergripande idé? Design? Program? Tema? Meny? Budget? Logistik? 
Körschema? Annat?
- Finns det mer detaljerat internt?

Bakgrund/problemformulering/informationsinsamling
- Vilken bakgrundsinformation krävs för att utveckla ett bra ”koncept”?
- Hur tar ni fram den informationen?
- Hur ser en bra brief ut?
- I vilken grad är de briefer ni får bra?
- Hur ofta finns det ett tydligt syfte?
- Hur bestäms mål?



- Görs research om varumärket och dess image och värderingar och i så fall hur?
- Hur används denna information i arbetet med att ta fram ”konceptet”?
- Görs research om eventets målgrupp och i så fall hur?
- Hur används denna information i arbetet med att ta fram ”konceptet”?
- Vad är de största utmaningarna i arbetet med bakgrundsinformation?

Idégenerering
- Hur gör ni för att generera idéer kring eventets innehåll?
- Har ni en genomtänkt process för idégenerering?
- Har ni någon särskild policy eller regler under idégenerering?
- Vad är de största utmaningarna i idégenerering?

Idéurval
- Hur väljs idéer ut och hur beslutas vilken idé som "vinner"?
- Har ni en genomtänkt process för idéurval?

Konceptutveckling
- Hur ser ett bra eventkoncept ut?
- Hur gör ni för att förfina, slipa och stärka upp ett ”koncept”?
- Hur säkerställer ni att konceptet håller den kvalitet som krävs och kan uppfylla syftet och målet?
- Vad är de största utmaningarna i idéurvalet?

Avslutning
- Är det något viktigt vi inte berört?
- Intervjuerna kommer skrivas ut i text, tolkas och analyseras.
- Går det bra att återkomma vid eventuella följdfrågor?
- Du får godkänna hur din intervju framställs i rapporten innan den publiceras.
- Kontakta mig vid funderingar.
- Tack så mycket!


