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ABSTRACT 
 

Sofie Lager & Lina Rödin 
Giveaways: ett lyckosamt kommunikationsverktyg med 

etiska konsekvenser 
Kandidatuppsats 
Företagsekonomi 

Södertörns Högskola 
VT  2007 

 
 
 
Consumers today seek added value to the ordinary products/services that companies are 
offering. Consumers must get their emotional need satisfied - a need for experiences worth 
remembering. At the same time, the consumers are engaged in ethics and morals. Companies 
use events frequently as a marketing approach to meet the customer’s demand of added value. 
At the events, giveaways are often handed out, which are gifts from the company consisting 
of own, sponsored or purchased products. Giveaways is an area which is relatively 
unexplored and considering today’s affluence of goods and the awareness of ethics it’s 
interesting to examine the companies’ motives for using giveaways and how they are received 
in the society by the consumers. The purpose of the thesis is therefore to examine giveaways 
as a phenomenon by following marketing theories; experience theory, event marketing theory, 
total communication theory and theory of word-of-mouth and also to put giveaways in a 
business ethics perspective. To answer this purpose four companies, which use giveaways, 
have been interviewed and thirty surveys were handed out to people who have participated in 
an event. These two perspectives of the phenomena, giveaways, the company perspective and 
the consumer perspective were compared and analysed. This resulted in the conclusions that 
companies use giveaways with varying motives and the gesture is received positively 
whatever the reasons for using them may be. On the other hand it’s only the specific products 
used as giveaways that inspire to further consumption of the company and not the gesture. 
Therefore the companies must really consider what products to use as giveaways, to inspire 
consumers and also to avoid damages on the company profile in the future. These reasons get 
even more important as several receivers of giveaways talk about their giveaway with other 
people outside the event. The company should also consider if they should use giveaways, as 
it is possible to criticize this marketing channel in many ways, with the argument of business 
ethics. In an ethical perspective, several aspects like pollution of the environment, human 
rights, and affluence of goods can question giveaways. Even though consumers at first react 
positively concerning giveaways, they are on further consideration more negative about it 
because of the possible ethic consequences. In addition to this the consumer prefers that 
resources during an event, which are used for giveaways, instead are concentrated to other 
things like food, entertainment and a raised quality.  
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FÖRORD 
 

Detta är en kandidatuppsats inom den företagsekonomiska grenen marknadsföring. Uppsatsen 

omfattar 10 poäng och är författad under utbildningen Ekonomi Teknik Design på Södertörns 

Högskola. Intresset för marknadsföring via event väcktes under praktiken på eventföretag och 

utifrån detta leddes vi in på att lägga fokus på giveaways. Detta fenomen har vi uppfattat vara 

relativt outforskat men trots det vanligt förekommande i branschen och därav kändes det 

intressant att fördjupa sig i detta. Då samhället idag präglas av överkonsumtion samtidigt som 

vi människor blir allt mer medvetna om vilka följder detta får så har vi även efter en 

fördjupning i ämnet satt giveaways i ett etiskt sammanhang.  
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1. INLEDNING 
 
Här nedan beskrivs bakgrunden till varför syftet för undersökningen är relevant och 

intressant; att undersöka giveaway som fenomen och ställa detta i ett etiskt perspektiv. 

Därefter följer en problemdiskussion, undersökningens ramar samt en begreppsförklaring. 
 
 
1.1 Problembakgrund till uppsatsens syfte 
 

Samhället förändras i snabb takt, länder knyts samman via internationalisering och ny 

teknologi (DI ledare, 2007-01-22). Företag får nya utvecklingsmöjligheter och konsumenten 

valmöjligheter och ställer därmed högre krav på företagen.  I den globala konkurrensen har 

kunden högre krav än tidigare för att lockas av ett erbjudande (Hedberg, 1997-08-18). 

Samtidigt har utvecklingen bidragit till att etik och moral uppmärksammats allt mer 

(Philipson, 1998). Dessa två aspekter är viktiga i marknadsförarens vardag.  

 
1.1.1 Samhällets förändring speglas i företagens kommunikation till konsumenten 
 

Att märkas i mediebruset är idag svårt då det breda utbudet lett till oändligt mycket reklam 

(Lindahl, 2006-10-26). Alla dessa budskap genom reklamen har gjort konsumenterna mindre 

mottagliga, menar Lindahl. Författaren skriver att vi redan för tio år sedan möttes med 10 000 

budskap om dagen. Idag finns hundratals kanaler, tusentals tidningar och magasin och 

miljoner sajter som alla ger olika företagsbudskap (Särman, 2003-2007). Alla dessa aktörer 

som ständigt ökar gör, har det visat sig, att konsumenterna väljer mellan färre varumärken. 

Minneskonkurrensen gör att kunden idag väljer mellan högst fyra varumärken inom varje 

kategori produkter. Valet faller på det varumärke som kunden blir mest påmind om (Jansson, 

2006-11-04). Konsumenterna är trötta på alla likartade reklambudskap och det går nu, i USA, 

att spola förbi TV-reklamen med en tiVo (Särman, 2003-2007). Det finns även en liknande 

apparat för radio, podcatcher, som laddar ner musik från radio till en mp3-spelare utan prat 

och reklam (akestamholst.se).  

 

Det krävs idag mycket mer för att nå kunderna. Det räcker inte längre att nå ut till kunden 

utan man måste nå in till kunden (Brikell, 2006-02-01). Att synas räcker inte, utan man måste 

engagera och aktivera kunden. Kunden vill ha något tillbaka, ett mervärde, för att de 

engagerar sig och underhållning är en faktor (Eriksson 2006-01-16). För att reagera bland den 

stora mängden budskap kräver kunden idag uppseendeväckande och minnesvärda upplevelser 

(Särman, 2003-2007). 
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Upplevelsen i fokus 
 

År 2006 omsatte upplevelseindustrin i Sverige över 400 miljarder kronor och branschen ökar 

med fem procent årligen (kks.se). Att kommunikation mer och mer koncentrerar sig till att 

engagera och aktivera, vilket syftar till att skapa upplevelser hos mottagaren, uttrycks på 

många sätt i många olika branscher (Affarsvarlden.se).  

 

När Handelns Utredningsinstitut nyligen var i New York för att spana efter nya trender 

konstaterade de att butiken som upplevelse var det starkaste intrycket (Törnwall, 2007-04-18).  

Ett annat fenomen som syns är att exklusiva italienska modeföretag som Armani, Bulgari och 

Versace ger sig in i hotellbranschen. De bygger väldesignade lyxhotell med syfte att utnyttja 

varumärket fullt ut. Armani, exempelvis, planerar 14 hotell fram till 2010 i bland annat 

metropoler som Shanghai, Paris, London och Tokyo. På så sätt kan framträdande kunder 

erbjudas boende i samband med modevisningar etcetera och företaget får enorma 

förutsättningar att skapa en upplevelse i varumärkets anda (Kappelin, 2007-04-09). 

 

Att människan upplever genom alla sina sinnen är något som Christina Gotzl tagit fasta på. 

Hennes företag, Brand Junction, är specialister på doftmarknadsföring och har kunder som 

Procter & Gamle, OK-Q8 och Pfizer. Hon menar att dofter används till att skapa olika 

atmosfärer beroende på hur man vill att människor ska uppfatta och reagera i en situation. 

Singapore Airlines, exempelvis, har länge använt sig av en speciell doft för att resenärerna ska 

känna igen sig och för att i sin tur skapa trygghet. I England pågår forskning för att få fram en 

oerhört äcklig doft med syfte att användas till crowd control (Jansson, 2007-01-29). 

  

Upplevelsebaserad kommunikation blir allt större i Sverige på bekostnad av traditionell 

kommunikation och reklam (artspace.se). Som professionell marknadsförare kan man idag 

inte utesluta upplevelsemarknadsföring (reklamhandboken.se). 

 

Event som upplevelse 
 

Att upplevelser är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap och interagera med sin målgrupp 

är grunden till den snabba utvecklingen av event- och upplevelseindustrin. Under 2004 ökade 

eventbranschen i Sverige 15-20 % i omsättning (affarsvarlden.se). Från att ha varit ett 

komplement fungerar events idag som den största grunden i många framgångsrika kampanjer. 
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Eventen ger möjlighet för deltagarna att ”kommunicera i realtid och nå den mänskliga hjärnan 

genom alla sinnen” (imagineevent.se). Detta ger avsändaren bra förutsättningar för att lyckas 

med sitt budskap, vilket stärks ytterligare i och med avsändarens kommunikation i andra 

kanaler. Målgruppens praktiska erfarenheter av varumärket skapar en relation till varumärket. 

Ett bra event tillåter varumärket att effektivt och intimt interagera med målgruppen. Detta 

syftar till att skapa eller underhålla relationer mellan målgruppen och varumärket då företaget 

kan kommunicera sitt budskap tredimensionellt för ett mer levande varumärke 

(reklamhandboken.se). 

 

SEB, exempelvis, använder stor del av sin totala marknadsföringsbudget till event (Le Pluart, 

2007-04-04). I USA växer event- och festfixarindustrin dramatiskt. Evenemang blir bara 

större och större, både fester och events. Linnea Johansson som lyckats göra sig ett namn som 

event planner i New York menar att det viktiga är att skapa en magisk värld. 80 % av hennes 

uppdrag är lanseringar av produkter (Holm, 2007-04-07). Events kan anta många olika 

former, som exempelvis företagsfester, modevisningar, lanseringar av nya produkter, 

prisutdelningar, galor, konferenser, invigningar etcetera. 

 
Giveaway som marknadsföringskanal 
 

Giveaways, eller goodiebags som det även kallas, har blivit ett vanligt förekommande inslag 

på events. Detta är en gåva från avsändaren som deltagaren får antingen när de anländer till 

eventet, under eventets gång eller innan de går hem. Ofta är gåvan i form av en påse med ett 

blandat innehåll. Många gånger är det bara ”skräp” så som pennor, nyckelband och godis och 

andra småsaker, med företagets logga tryckt på. Giveaways har kommit att bli så pass 

obligatoriskt att avsändaren inte längre tänker på syftet med den (Le Pluart, 2007-04-04). 

 

Som exempel på andra giveaways kan nämnas att när det italienska jeansmärket Fornarina 

hade sin modevisning i Stockholm 2005 fick deltagarna en giveaway bestående av doftprov 

för en parfym, tvättmedel från Grumme, ett för eventet specialdesignat linne samt det senaste 

numret av tidskriften Damernas Värld (shopblogg.webblogg.se).   

 

Ett exempel på en giveaway av det lyxigare slaget är den som stjärnorna på MTV-galan 2005 

fick. Den bestod bland mycket annat av solglasögon från Fendi, scarf från Missoni, 

årsförbrukning av choklad från Nestlé, bärbar DVD-spelare, jeans från trendiga jeansmärket 
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Blue Cult, underkläder från Burberry, cyklar från Paul Frank Industries, smycken från diverse 

topdesigners, skor från Oscar De la Renta, gymaccess till annars svåråtkomliga gym, privat 

yogainstruktör i ett år, två hotellnätter på något av Morgan Hotel Groups hotell över hela 

världen och mycket mer. Att detta rymdes i den Lulu-designade ”Special edition Biker chic 

oversized hobo”-väskan kan ses som lite av ett mysterium. Giveawayen var trots allt värd 27 

000 dollar (nrj.se). 

 

Som kontrast, till dessa dyra gåvor, vill uppsatsförfattarna belysa en helt annan del av 

giveaways som skådespelaren Edvard Nortons uppmaning angående goodiebags på 

Oscarsgalan är ett exempel på. Hans initiativ gick ut på att företagen, istället för att skänka 

produkter värda hundratusentals dollar per person, skulle skänka motsvarande värde i pengar 

till välgörenhet (Agorelius, Nr 6 2007).  

 
1.1.2 Etik och moral – ett ansvarstagande 
 

Människor idag är överlag engagerade i etikfrågor (Philipson, 1998). Egentligen har etik alltid 

varit en viktig fråga i västerländsk kultur, fortsätter artikelförfattaren, och menar att författare, 

tänkare, filosofer och vetenskapsmän alltid har talat om moraliska frågor. Vad som är nytt 

med etikdiskussionen är att den, sedan 1980- talet och framför allt under 90-talet, blivit 

betydligt mer framträdande som samtalsobjekt. Nästan alla har en uppfattning om moral och 

etik. Detta beror, enligt Philipson, framför allt på den vetenskapliga och den tekniska 

utvecklingen. Samtidigt som dessa bidragit till välfärd och materiell utveckling har de också 

bidragit till en rad nya moraliska och etiska problem. Philipson exemplifierar med dödshjälp, 

hela diskussionen har startat i och med att tekniken gjort att det faktiskt går att hålla liv i 

patienter som annars skulle ha avlidit. Miljöfrågor är en annan typ av dilemma som blivit 

aktuellt tack vare den tekniska utvecklingen. Att människor idag har andra möjligheter att 

resa och den ökande kommunikationen har också gjort oss mer medvetna idag om orättvisor i 

världen. Vi lever i en värld av mångfald och vi har kommit i kontakt med andra moralsystem i 

världen, andra kulturer med annan etik, vilket gjort att vi ifrågasätter vår traditionella moral 

(Philipson, 1998) 

 

Rättvisemärkning är, för att ge exempel från branscher utanför eventbranschen, ett annat 

exempel på att västvärlden idag är engagerade i etik och moral. Denna märkning sätts på 

diverse produkter för att visa att varumärket främjar demokrati, organisationsrätten samt tar 
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miljöhänsyn i produktionen. Rättvisemärkning arbetar för mänskliga rättigheter och ser 

exempelvis till att anställda i utvecklingsländer får rättvist betalt samt motverkar barnarbete 

och diskriminering (www.rattvisemarkt.se). Människor idag kräver att företag tar sitt ansvar 

för etik och moralrelaterade frågor.  

 
1.2 Problemdiskussion 

 

Efter en omfattande litteraturgenomgång har slutsatserna dragits att det inte finns mycket 

forskning kring fenomenet giveaway. Detta trots att det är en vanligt förekommande 

marknadsföringskanal i den ständigt växande eventbranschen (Le Pluart, 2007-04-04). Enligt 

Le Pluart kan en anledning för företag att använda sig av giveaways vara för att stanna kvar i 

kundens medvetande efter eventet. Detta för att deltagaren undermedvetet eller medvetet ska 

tänka på det specifika företaget vid konsumtion. Detta väcker en första fråga. Med tanke på 

att dagens konsument, vilket bakgrunden visar, ständigt nås av en mängd produkter och 

budskap. Varför skulle just denna presentprodukt uppskattas så pass att just den stannade kvar 

i kundens medvetande? En produkt som inte av mottagaren är självvald bland myllret av 

attraktiva produkter. 

 

Denna första fråga i kombination med det faktum att forskning kring ämnet saknas och detta i 

förhållande till dagens samhälle och dagens konsument väcker den första, för uppsatsen, 

relevanta diskussionen angående vad motivet till giveaways är. Är det en medveten 

marknadsföringsstrategi? Alla företag marknadsförs med lönsamhet som mål vare sig det är 

på kort eller lång sikt. Det som gör företag lönsamma är företagets konsumenter och frågan 

väcks kring ifall konsumenter överhuvudtaget ser positivt på fenomenet? Eller är det så att 

giveaways bara används av gammal vana? Detta för att företaget alltid använt sig av 

giveaways och fortsätter med denna marknadsföringskanal utan tanke på dagens konsument 

och dagens mest aktuella marknadsföringsstrategier. 

 

Denna diskussion har också en annan mycket viktig sida. Dagens överflöd av varor, miljöhot 

och uppmärksammade tredje världen har gjort debatten kring etik och moral viktig. Denna 

debatt rör också produktionsbranschen och därför blir det intressant att sätta giveawayfrågan i 

ett etikperspektiv. Är det etiskt försvarbart med giveaway som marknadsföringskanal?  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka giveaway som fenomen utefter aktuella 

marknadsföringsteorier för att sedan sätta detta i ett etikperspektiv. 

 
1.4 Undersökningens ramar 
 

Undersökningen är genomförd med ett brett perspektiv. Företagen, vilka använder sig av 

giveaways, i undersökningen tillhör olika branscher. Giveaways undersöks vidare både ur ett 

konsumentperspektiv och ur ett avsändarperspektiv vilka jämförs och kopplas ihop. Däremot 

är omfattningen av undersökningen begränsad. 

 
1.5 Begreppsförklaring    
 

Med event menas i uppsatsen; 

”en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och 

ett budskap kommuniceras.” (Behrer & Larsson, 1998) 

 

Giveaway, också kallad goodiebag kommer från engelskans gåva, present, gratis- (ne.se). Det 

är ofta en påse med ett presentinnehåll som delas ut i marknadsföringssyfte på event. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID STUDIE AV GIVEAWAYS 

 
I denna del förklaras hur uppsatsförfattarna gått till väga för att undersöka fenomenet 

giveaways utifrån syftet och varför de valt att göra på detta sätt. Kapitlet avslutas med en 

kritisk reflektion över tillvägagångssättet. 

 
Undersökningen syftar att kartlägga fenomenet giveaway och koppla det till etik. Detta har 

gjorts med två parallella undersökningar och perspektiv, dels ett företagsperspektiv och dels 

ett konsumentperspektiv. Dessa har sedan jämförts med varandra i analysen för att i slutsatsen 

på ett rättvist sätt kunna svara på syftet. 

 

Den första undersökningen utgår ifrån en kvalitativ ansats. Fyra intervjuer har utförts via 

telefon på fyra väletablerade företag i Sverige, vilka använder sig av event och giveaways. 

Detta för att undersöka motiven till varför de använder sig av giveaways, ifall det ens finns 

några motiv eller ifall det görs av slentrian. Detta har sedan kopplats till de valda teorierna; 

Att skapa upplevelser, event marketing, totalkommunikation och word-of-mouth. Företagens 

syn på etik knutet till giveaways har också undersökts med tanken att i resultatet kunna 

diskutera kring etik kontra giveaways. För denna diskussion ligger teorin om företagsetik som 

grund. 

 

Detta kompletteras med en kvantitativ kundundersökning. Enkäter har, efter en förstudie, 

delats ut till trettiotvå personer vilka har besökt ett företagsevent. Enkäterna skickades ut 

under maj månad, via e-mail. För att underlätta för utredarna och då bortfallet, de som inte 

besökt ett företagsevent inte är av något som helst intresse, ställdes första frågan ”Har du 

varit på ett event?” redan i e-mailet så att de inte ens behövde öppna den bifogade enkäten. 

Enkätundersökningen kompletterar intervjuerna med insikt i hur konsumenters åsikter kring 

giveaways är. Samtidigt gav dessa också förslag på andra alternativ eller forum som företagen 

kan använda sig av för att stanna kvar i kundens medvetande.  

 
2.1 Kvalitativ undersökning 
 
För att undersöka företagens användande av giveaways har en kvalitativ ansats valts. Detta 

ämne, giveaways, är inte särskilt väldokumenterat, det vill säga det finns inte så mycket 

forskning inom området och därför är denna ansats bra enligt Johannessen och Tufte. Med 

denna undersökning söker uppsatsförfattarna, som sagt, få en förståelse kring varför företag 

använder sig av giveaways samt ifall någon tanke finns på etik kring giveaways. Kvalitativa 
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metoder lämpar sig då syftet är att försöka förstå fenomen och hitta mönster (Trost, 2001). 

För att kunna svara på frågor som varför företag använder sig av giveaways och kunna knyta 

an till teorierna så anser uppsatsförfattarna att det behövs detaljerad och nyanserad 

information via fylliga beskrivningar, vilket är ett behov som den kvalitativa ansatsen bättre 

än den kvantitativa ansatsen kan tillfredställa enligt Johannessen och Tufte. Kvalitativa 

ansatser har större flexibilitet genom att forskaren i högre grad kan ändra sina frågor och mer 

låta informanten styra den information som framkommer menar författarna. 

 
2.1.1 Urval till den kvalitativa undersökningen 
 
I den kvalitativa undersökningen har ett icke-sannolikhetsurval använts i form av ett 

subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval handplockas urvalet för undersökningen 

(Denscombe, 2000). Detta urval är enligt Denscombe att föredra då forskaren medvetet kan 

plocka ut undersökningsenheterna utefter att dessa troligtvis besitter de värdefullaste data, 

vilket uppsatsförfattarna i denna undersökning ansåg sig kunna. I den kvalitativa 

undersökning har relevanta representanter för fyra stora och etablerade företag i Sverige valts 

som informanter. Dessa är David Shill som är chef för sponsring och event på Skandinaviska 

Enskilda Banken, Maria Skogelid som är sponsoransvarig på Trygg Hansa, Arne Ericsson 

från marknadsavdelning på Saab Aerosystems och Peter Källgren som är event manager på 

Ericsson. Dessa företag har valts på grund att de via sin starka etablering och storlek har de 

resurser som krävs för att mer eller mindre fritt kunna välja mellan olika 

marknadsföringsstrategier. Finns inte kunskapen om marknadsföring inom företaget har de 

också möjlighet att köpa in kunskapen. Trots detta använder de sig av giveaways och 

uppsatsförfattarna förutspår att det därför i dessa företag finns störst sannolikhet att finna de 

data som behövs för undersökningens syfte. Detta val av ett icke-sannolikhetsurval har valts 

med stöd i att undersökningen i detta fall är en ”upptäcktsprocess” snarare än en 

hypotesprövning (Denscombe, 2000, s. 35). Nackdelen är dock att det blir svårt att 

generalisera detta urval att gälla för hela populationen; företag som använder sig av event.  

 
 2.1.2 Intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer har använts med två ändamål, dels har en intervju använts för att 

förbereda för huvudundersökningen och dels har intervjuer använts som datainsamlig i den 

huvudsakliga undersökningen. 
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Den förberedande intervjun hölls med en branschkunnig person, Josephine Le Pluart på 

eventbyrån Knock. och framfördes i form av en ostrukturerad intervju. I den ostrukturerade 

intervjun har intervjuarna inte formulerat färdiga frågor enligt Johannessen och Tufte och 

denna intervju var snarare i form av ett samtal på plats på Knock. Meningen med intervjun  

var att få fram så fyllig information som möjligt och skapa kunskap om giveaways som 

uppsatsförfattarna inte besatt innan. Detta för att via frågorna, till såväl företagen som 

konsumenterna, kunna täcka in så stor del av ämnet som möjligt och därmed få så rättvisande 

resultat som möjligt. Den ostrukturerade intervjuns informella atmosfär och höga flexibilitet 

var att föredra så att informanten kunde prata fritt om ämnet. Nackdelarna med denna typ av 

intervju är dels att det inte går att jämföra svaren med någon annan informant och dels kan 

relationen mellan forskare och informant spela in och påverka (Johannessen & Tufte, 2002). 

Dessa nackdelar har tagits i beaktning och ses inte som något större störande moment för 

undersökningen. Då intervjun bara fungerar som förberedelse för huvudundersökningen var 

inte målet att jämföra dessa svar med någon annan informants svar. Vidare anser 

uppsatsförfattarna att intervjuarens respektive informantens identitet inte är relevant för 

intervjusituationen. Självklart kan personligheterna medföra problem på grund av 

personkemin men detta bedöms inte utgöra något större hot för resultatet i detta specifika fall. 

Ämnet, eventbranschen och giveaway, är inte känsligt utan konkret och lätt att uttrycka 

åsikter om. Vidare är intervjuarna neutrala till ämnet i sig och tillhör exempelvis inget företag 

som behandlas i undersökningen. Detta skulle annars kunna uttrycka sig i partiska svar. 

 

De intervjuer med företagen som utfördes i huvudundersökningen parallellt med 

enkätundersökningen var i form av delvis strukturerade intervjuer. I de delvis strukturerade 

intervjuerna används en intervjuguide med teman snarare än frågor vilkas ordningsföljd kan 

ändras under intervjuns gång (Johannessen & Tufte, 2002). Med denna typ av intervju fås en 

bra balans mellan den strukturerade intervjuns fördelar vad gäller analysarbete och icke 

personlig påverkan och den ostrukturerade intervjuns flexibilitet skriver författarna. I detta 

skede besatt uppsatsförfattarna mer kunskap och det var känt vilka teman som var de aktuella 

och vilka generella frågor som var intressanta. Dock var det viktigt med den högre 

flexibiliteten än vid den strukturerade intervjun för att få fram nyanserade svar på frågor som 

är intressanta för undersökningen men svåra att förutsäga och därmed formulera i frågor. På 

samma sätt som vid den förberedande intervjun så tros nackdelarna med intervjuer ha 

påverkat minimalt med samma anledning som tidigare nämnts, att uppsatsförfattarna är 

neutrala till ämnet. Eftersom en fråga ställdes om etik knutet till giveaways, vilket kan 
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påverka de andra svaren i och med att man ”ska” vara etiskt medveten, ställdes denna fråga 

sist i intervjun (se bilaga 1). Dessa intervjuer hölls över telefon och svaren antecknades 

undertiden informanten svarade. Då det inte var så många teman och frågor ansåg 

uppsatsförfattarna att det inte skulle störa informanten om denne, vid behov, fick vänta ett par 

sekunder medan intervjuaren skrev ner allt som sades. Medvetenhet finns kring det tvivel 

många riktat mot denna form av intervju med motiven att människor inte är lika ärliga över 

telefon som ansikte mot ansikte. Detta tvivel motsätts, med stöd i Martyn Denscombes 

Forskningshandbok, och datan förutses vara lika trovärdig som om den skulle komma från 

intervjuer ansikte mot ansikte.  

 

I intervjuguiden (se bilaga 1) har första och andra frågan sitt ursprung i event marketingteorin. 

Fråga tre är hämtat från framförallt teorin om totalkommunikation och till viss del från 

upplevelseteorin. Den fjärde frågans resultat ska analyseras gentemot teorin om företagsetik. 

Den femte frågan är knutet till upplevelseteorin, event marketing- teorin och word-of-mouth. 

Den sjätte frågan är kopplat till de sistnämnda teorierna men också på sätt och vis till teorin 

om företagsetik. Fråga sju och åtta är framtagna ur företagsetikteorin.  

  
2.1.3 Överförbarhet 
 
Då ett litet subjektivt urval använts och inte ett slumpmässigt urval så blir det svårt att 

generalisera resultatet att överlag gälla på andra situationer (Johannessen & Tufte, 2002). 

Däremot kan den kunskap som utvecklats ur tolkning av resultatet överföras till andra företag 

som använder sig av giveaways. Då de företag, som medvetet valts som urval, är så 

väletablerade och tongivande företag i det svenska företagssamhället så kan andra intressenter 

ha intresse av resultaten.   

 
2.2 Kvantitativ undersökning 
 
Som ett komplement till den kvalitativa undersökningen har en kvantitativ undersökning 

valts. Denna ansats har valts då uppsatsförfattarna söker kartlägga ett fenomens utbredning 

genom att svara på frågor som ”hur många?” och ”hur ofta?” (Nyberg 2000). Med den 

kvantitativa ansatsen vill uppsatsförfattarna se hur åsikter, bland eventdeltagare, om event och 

giveaways fördelar sig, ifall många tycker likadant eller ifall spridningen är stor och så vidare. 

Det är, exempelvis, för undersökningen relevant att se hur många eventdeltagare som 

uppskattar events som företeelse (se bilaga 2). Detta för att se ifall eventet, som utgör 

plattform för giveaways, är en bra marknadsföringskanal eller inte. Om plattformen för 
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giveaways inte är uppskattad, tvärtemot vad bakgrunden visar, så får analysen en annan 

utgångspunkt och resultatet en annan betydelse. Det är framför allt intressant att se ifall 

giveaways, för den typiska konsumenten, idag fungerar som en bra marknadsföringskanal 

eller inte. Samt att se om konsumenterna har etiska överväganden kring giveaways.  

 

Nackdelen med en kvantitativ ansats är att den präglas av liten flexibilitet. Forskarna har i 

förväg utformat frågor som de anser viktiga, vilka inte kan ändras i efterhand, och därför 

löper de risken att förbise viktig information (Johannessen & Tufte, 2002). Ett noggrant 

förarbete kan, enligt författarna, väga upp för den låga flexibiliteten. Enkäten testades på en 

testgrupp innan den färdigställdes så att frågorna, vid enkätundersökningen, för 

respondenterna, inte var tvetydiga, att svaren var uttömmande och att frågor och svar inte gav 

upphov till missuppfattningar etcetera. Dessa är olika exempel vilka kan försvåra 

resultatmätningen (Johannessen & Tufte, 2002). Utifrån denna testundersökning ändrades 

enkäten så att resultatet skulle bli så rättvisande som möjligt. 

 
2.2.1 Urval till den kvantitativa undersökningen 
 
Som konsumentmålgrupp, vilken ska jämföras med företagsperspektivet, har personer mellan 

20 år och 30 år, som har varit på ett event och mottagit en giveaway, valts. Denna målgrupps 

åsikter känns mest relevanta för vårt syfte då dels företag gärna ser denna målgrupp på deras 

event eftersom de framför allt är framtidens konsumenter. Exempelvis för företagen i denna 

undersökning kan nämnas att för en bank och ett försäkringsbolag är det just i denna ålder 

som aktiva val görs av banker och försäkringar. När valet gjorts är man oftast trogen sin 

bank/försäkring då det är en höginvolverande tjänst, det vill säga det har krävts mycket tid 

och informationssökning och för och nackdelar har övervägts. Vidare tror uppsatsförfattarna 

att det framföra allt är i denna ålder som man mer av vilja besöker events med tanke på att det 

troligtvis är i denna ålder som en person är mer aktiv nöjeskonsument innan familjelivet 

börjar. Som konsument är man mer nyfiken, upptäckande och ombytlig. Med dessa 

anledningar tror uppsatsförfattarna att det framför allt är denna åldersgrupp som mer frekvent 

besöker event.  

 

Även i den kvantitativa undersökningen har ett icke-sannolikhetsurval använts kallat 

snöbollsurval (Denscombe, 2000). Respondenterna startade som några få som valts ut för att 

dessa enligt uppsatsförfattarna förväntades ha besökt ett event. Dessa ökades sedan snabbt 

genom att respondenterna föreslog ytterligare respondenter, vilka de ursprungliga 
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respondenterna trodde hade besökt ett event och därmed var relevanta för undersökningen och 

så vidare. Enligt Denscombe är snöbollsurval en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt 

stort urval i ett småskaligt forskningsprojekt. Anledningen till detta val av urval är att det 

visat sig vara mycket svårt att komma i kontakt med målgruppen, eventdeltagare mellan 20 

och 30 år, genom de traditionella teknikerna för sannolikhetsurval (Denscombe, 2000). Att 

använda ett snöbollsurval gav en hög svarsfrekvens då uppsatsförfattarna kunde använda den 

ursprungliga respondenten som en slags referens för att öka sin trovärdighet. Samtidigt valdes 

denna typ av urval då det ger en snabb tillväxt enligt Denscombe. Denna typ av urval brukar 

annars användas vid en mindre kvalitativ studie och nackdelarna med ett snöbollsurval som 

en kvantitativ studie är att resultatet kan bli snedvridet. Det finns en risk att de som 

rekommenderar en annan person troligtvis väjer en person som man känner väl och alltså 

kanske delar värderingar med. I denna undersökning var dock uppsatsförfattarna noga med 

valet av de ursprungliga respondenterna. Alla hade såklart någon slags relation till 

uppsatsförfattarna men det försäkrades att respondenterna i så stor mån som möjligt tillhörde 

olika samhällsmålgrupper med olika livsstil.  

 
2.2.2 Enkätundersökning 
 
Som kvantitativ ansats har frågeformulär använts, vilken är den mest använda tekniken för att 

samla in kvantitativa data (Johannessen & Tufte, 2002).  

 

Frågeformuläret var i denna undersökning semistrukturerat. Detta är en kombination av 

prestrukturerade frågor, det vill säga med på förhand färdigformulerade svar, och öppna 

frågor, där respondenten skriver ned sina svar själv (Johannessen & Tufte, 2002). Denna 

struktur har valts då undersökningen syftar till att ge svar på hur vanliga specifika fenomen är, 

vilket de lättanalyserade prestrukturerade frågorna ger svar på, samt ge nyanser till vissa svar 

så som öppna frågor av ”Varför svarade du så?” - karaktär söker göra.   

 

Frågeformuläret var begränsat till frågor enbart väsentliga för forskningen och frågornas stil 

var lämpade för målgruppen, vilket är viktigt enligt Denscombe. Etik, anser 

uppsatsförfattarna, är ett känsligt ämne och kan verka som en typ av ledande fråga i den 

bemärkelsen att man som människa idag ”ska” vara etik- och moralmedveten och risk finns 

att respondenterna svarar mindre sanningsenligt om denna fråga kommer tidigt i enkäten. 

Därför fick denna fråga avsluta enkäten (Se bilaga 2). 
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Frågeformulären skickades ut via e-mail under maj månad 2007 till trettiotvå respondenter. 

Trettio respondenter svarade och därmed fick uppsatsförfattarna en hög svarsfrekvens och 

bortfallet äventyrar inte resultatet. Den höga svarsfrekvensen tror uppsatsförfattarna är tack 

vare val av urvalsmetod. Respondenterna underrättades om att det var frivilligt att delta, att 

allt material behandlas konfidentiellt, vad undersökningens syfte är samt att materialet enbart 

kommer att användas i detta undersökningssyfte. Detta måste respondenterna försäkras om av 

forskningsetiska skäl (Johannessen & Tufte, 2002). Att skicka enkäten via e-mail ser 

uppsatsförfattarna som en snabbare och mer ekonomisk form av postenkät. Fördelen med 

dessa, jämfört med att ställa frågorna muntligt, är att de är lätta att arrangera för att de kan 

skickas helt oanmälda och att de ger standardiserade svar. Samtidigt påverkas inte 

respondenten av forskarens närvaro (Denscombe, 2000). Nackdelen med att skicka enkäter är 

att respondenterna kan bli irriterade över de förkodade svaren, enligt Denscombe, men detta 

har försökts vägas upp med de öppna frågorna. 

 

De valda teorierna ligger som grund för frågorna i enkäten (Se bilaga 2). Den första frågan är 

en utslagsfråga som är avgörande för om respondenterna tillhör vårt urval eller inte. Fråga 2 

har sitt ursprung i teorin om event marketing och upplevelseteorin. Fråga 3 och 4 analyseras 

utifrån teorin om totalkommunikation. Fråga 5 är en fråga som hör till upplevelseteorin. Fråga 

6 är en fråga ifrån både upplevelseteorin och totalkommunikation. Fråga 7, 9 och 10 kommer 

ifrån företagsetikteorin. Fråga 8 är slutligen konkretiserad ifrån teorin om word-of-mouth.  

 
2.2.3 Reliabilitet 
 
Eftersom urvalet tänkts igenom noggrant samt att frågeformuläret noga är igenomtänkt för 

undersökningens syfte och testad för att utplåna missuppfattningar så är uppsatsförfattarna 

övertygade om att resultatet skulle bli det samma även med en annan forskare och ett annat 

urval ur populationen.  

 
2.2.4 Validitet 
 
Med denna undersökning har giveaways kartlagts och ställts i förhållande till etiska 

överväganden och resultaten ses som giltiga. Mycket tanke har lagts ner på val av 

undersökningsenheter, det vill säga urvalet. Uppsatsförfattarna har tänkt igenom hur de som 

personer påverkat enheterna och kommit fram till att den påverkan är minimal då 

uppsatsförfattarna är neutrala till ämnet i sig. Resultaten från de båda ansatserna har 

diskuterats och jämförts ur olika perspektiv och giveaway som fenomen har kunnat kartläggas 
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genom koppling till marknadsföringsteorier. Företagens motiv och konsumenters åsikter har 

jämförts och därmed har en mer komplett syn på giveaways kunnat ges. Detta med 

reservation för att uppsatsförfattarna är medvetna om att omfattningen av undersökningen är 

begränsad. Samtidigt speglar resultatet om etik samhällsbilden i stort. Företag idag har ett 

krav på sig från konsumenter att de måste vara etiskt medvetna vilket företagen i 

undersökningen uppmärksammar. Konsumenten lockas fortfarande av materialistiska ting och 

gillar gratissaker men de är samtidigt etikmedvetna och det känns som en trovärdig slutsats att 

giveaways i framtiden behöver ersättas av andra alternativ eller vara betydligt mer etiskt 

genomtänkta för att tas emot positivt. 

 
2.2.5 Generaliserbarhet 
 
För att kunna generalisera krävs att man arbetar med ett slumpmässigt urval av tillräcklig 

storlek (Johannessen & Tufte, 2002). I denna undersökning har ett icke-slumpmässigt urval 

använts och en generalisering blir därför svår. Dock är urvalet noga genomtänkt och ger en 

bild av den giveawaymottagare som är intressant för analysen och slutsatserna. Resultatet kan 

därför andra ha intresse av och det kan överföras på andra företag. 

  
2.3 Metodkritik 
 
Val av metod kan kritiseras då uppsatsförfattarna istället för att undersöka två perspektiv 

ytligt kanske skulle ha lagt fokus och grävt djupare i ett perspektiv, det vill säga antingen 

företagets eller konsumenternas. Tiden och resurser begränsade denna möjlighet att på ett 

grundligt sätt genomföra undersökningen och på ett mycket trovärdigt sätt svara på syftet. 

Hade ett perspektiv valts och en mer djupgående undersökning genomförts hade det varit 

lättare att uttala sig om ”alla” inom målgruppen, det vill säga en starkare överförbarhet. Å 

andra sidan var det just de båda perspektiven som vi ansåg var intressanta att jämföra. Det 

hade kanske också varit möjligt att med en längre tidsram och med mer resurser kunnat göra 

sannolikhetsurval och därmed kunnat generalisera.  

 

I enkätundersökningen svarar samtliga att de är positiva till giveaways. Trots detta 

framkommer senare i enkätsvaren att inställningen till giveaways ändras när etik kommer på 

fråga samt när frågan ställs om respondenten skulle uppskatta alternativ till giveaways. Detta 

kan ses problematiskt och kan bero på att etik är en känslig fråga vilket gör att det är möjligt 

att svaren formas av hur respondenten tänker att han/hon borde svara. Respondenten kanske 

då svarar efter samvetet, vilket kan snedvrida resultatet. Å andra sidan är det svårt att utforma 
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en fråga om etik på annat sätt utan att ”lura” respondenterna att svara på etiska frågor utan att 

veta att frågorna handlar om etik. Uppsatsförfattarna får helt enkelt förutsätta att 

respondenterna svarar sanningsenligt vilket resultatet å andra sidan kan tyda på, då en del 

respondenter tyckte att giveaways är bra trots att de ställt giveaways i ett etiskt sammanhang. 

 

Uppsatsförfattarna har heller inte sett företagens giveaways med egna ögon, vilket gjort det 

möjligt för informanterna att försköna sin bild även om uppsatsförfattarna utgår ifrån att de 

svarat så sanningsenligt som möjligt. 
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3. GIVEAWAYS I TEORETISK BELYSNING 
 
Kapitlet inleds med de perspektivval som gjorts i uppsatsen följt av en genomgång av de 

teorier som ligger till grund för undersökningen. Varje teori inleds med några meningar om 

hur teorin kopplas till undersökningsobjektet, giveaways, och successivt byggs en 

arbetsmodell upp. Den kompletta arbetsmodellen avslutar detta kapitel och ligger sedan som 

grund för analysen av giveaway som fenomen. 

 
3.1 Perspektivval 
 
Fenomenet giveaway belyses ur ett marknadsföringsperspektiv och sedan kopplas detta till 

företagsetik. Detta i sin tur betyder att fenomenet undersöks utifrån följande teorier som hör 

hemma i marknadsföringen; Att skapa upplevelser, event marketing, totalkommunikation, 

word-of-mouth och företagsetik.  

 
3.2 Teoretisk genomgång 
 
3.2.1 Teoretiskt koncept 1: Att skapa upplevelser 
 
Denna teori har tagits i beaktning då den ger en övergripande förklaring till upplevelser som 

marknadsföringsstrategi, vilket events är en del av. Vidare kopplas den till fenomenet 

giveaway då den ger en bakgrund till konsumenten idag som mottar och reagerar på 

giveawayen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

För att kunna tillfredställa konsumenten idag måste företag oftast kunna ge skräddarsydda 

lösningar, unika och personliga erbjudanden, som blir till berikande upplevelser för kunden. 

Det är viktigt att kunden känner sig speciell (Mossberg, 2003). Under 80-talet pratade man 

om att det var service som differentierade en produkt eller tjänst från konkurrenterna men nu 

måste man betrakta servicen som självklar för att ett företag ska överleva. Kundens behov har 

ändrats i och med att våra värderingar ändrats från det kollektiva till det individuella med 

jaget i centrum. Företagen måste inte bara tillfredställa det funktionella behovet utan även det 

emotionella behovet. Företag måste leverera ett mervärde. Istället innebär idag en positiv 
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kundupplevelse differentieringsmöjligheter. Företag utvecklar olika strategier för att engagera 

kunden för att differentiera sig gentemot konkurrenterna.  

 

En upplevelse är individuell, det vill säga att det som blir en positiv upplevelse hos en kund 

behöver inte bli det hos en annan. Upplevelsen påverkas av våra sinnen och nöjesdelen har 

blivit allt viktigare för konsumtion. Det ultimata för ett företag är om kunden kan uppfatta 

företagets erbjudande som extraordinärt. Detta innebär en upplevelse i form av ett 

överraskningsmoment eller något extra som kunden inte förväntar sig att få. Extraordinära 

upplevelser innefattar en känsla av nyhet. Kunden upplever någonting nytt, spännande och 

annorlunda vilket leder till nyfikenhet. Att skämma bort sig själv, ge efter för begär, att lämna 

vardagen är typiskt postmodernt och ofta innebär en upplevelse att kunden får chansen att 

lämna vardagen för något icke-ordinärt (Mossberg, 2003). 

 

Mossberg skriver att för att kunden ska erhålla en positiv upplevelse krävs ett engagemang 

hos kunden. Vid en extraordinär upplevelse är kunden fullständigt engagerad. Engagemanget 

består av tre delar. Den första delen är intresset och innebär hur lockande erbjudandet är, den 

andra delen är nöje och beskrivs som hur behagligt erbjudandet är och den tredje delen består 

av situationen, hur atmosfär och design uppfattas samt hur de andra människorna i 

upplevelserummet beter sig. Kundens engagemang ökar via att kunden får ökat ansvar. 

Kunder kan ses som ”deltidsmarknadsförare” och också ”delvis anställda” eftersom de på 

flera sätt kan bidra till företagets marknadsföring och produktion. Kunden kan få lära sig 

hjälpa till och få tillgång till mer information och på så vis bli mer motiverad att göra sina val 

och erbjudas mer anpassade lösningar. Som marknadsförare verkar kunden då den med stor 

sannolikhet meddelar omgivningen om den positiva upplevelsen (Mossberg, 2003). 

 

När en kund köper en produkt eller tjänst som kan bli till en upplevelse investerar denna i 

minnesrika händelser som ett företag iscensätter menar Mossberg. Både aktörerna, det vill 

säga kunden, personalen och andra kunder, och själva miljön blir centrala delar att arbeta 

med. Själva iscensättandet sker i servicemötet vilket är där personalen och kunderna möts. 

Personalen och kunderna spelar olika roller. Företagsledningen måste förstå och arbeta med 

hur deltagarna påverkar varandra samt sätta sig in i hur upplevelserummet, omgivningen, 

påverkar människor kognitivt, känslomässigt och rent fysiskt. Marknadsföringsfokus bör inte 

enbart ligga vid kärnprodukten utan att koncentrera sig på upplevelsen runt om kärnprodukten 

i marknadsföringen är om än viktigare (Mossberg, 2003).  
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3.2.2 Teoretiskt koncept 2: Event Marketing 
 
Denna teori har tagits i beaktande då den beskriver den form av upplevelsemarknadsföring, 

det vill säga marknadsföring via evenemang, som utgör plattformen för 

undersökningsobjektet, giveaways. I teorin beskrivs hur viktigt det är att det, enligt kunden, 

finns en naturlig koppling mellan värdföretaget och den tjänst eller produkt som 

marknadsförs, mellan det budskap som de söker kommunicera och den målgrupp som 

budskapet ämnar nå. Om inte denna koppling känns naturlig för kunden, deltagaren, så blir 

effekten av evenemanget inte den som önskas. I undersökningen ska analyseras ifall event 

som marknadsföringsstrategi och giveaways som budskap passar konsumenten idag. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Event marketing är en ansats för kommunikation och samtidigt ett medium (Behrer & 

Larsson, 1998). Event marketing är en slags marknadsföring som integrerar information med 

interaktion och budskap med en upplevelse. Detta skapar tillsammans möjligheter att skapa 

ett konkret mervärde till det ordinarie erbjudandet som målgruppen erbjuds. Event marketing 

är ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang, en aktivitet som i tid och rum samlar 

målgruppen. En upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras. Detta kan i många fall 

vara mer effektivt än traditionell marknadskommunikation. Event marketing är ett effektivt 

komplement till traditionella marknadsföringsmetoder (Behrer & Larsson, 1998). 

 

Event marketing, förkortat EM, fortsätter författarna, använder sig av förtjänsterna i de 

traditionella ansatserna och centrerar dem i ett evenemang. ”EM har annonseringens sätt att 

paketera budskapet i en mottagarvänlig form för masskommunikation, den personliga 

försäljningens möjlighet att direkt anpassa budskapet efter mottagarens behov, PR-

funktionens möjlighet att skapa publicitet, sponsringens förmåga att skapa närhet till grupper 
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med specifika intressen, Sales promotionsmöjligheter att skapa kännedom om produkten och 

direktreklamens förmåga att målgruppsanpassa budskapet.” (Behrer & Larsson, 1998, s.25). 

Även om evenemanget är det naturliga huvudmediet i EM så kräver dock ansatsen att den 

kombineras med andra ansatser så som till exempel annonsering och direktreklam för att till 

exempel tillkännage att evenemanget ska äga rum (Behrer & Larsson, 1998). 

 

Marknadsföring via evenemang kräver att avsändare, budskap och mottagare hittar en 

gemensam nämnare i det aktuella evenemanget. Det bör vara en tydlig koppling mellan 

företaget och/eller produkten som marknadsförs, det budskap som man vill kommunicera och 

den målgrupp som kommunikationen avser att nå. Om denna koppling känns naturlig hos 

konsumenten så får företaget större effekt på evenemanget (Behrer & Larsson, 1998).  

 

Event marketing kan användas med många olika syften så som att locka kunder till butiker, 

väcka uppmärksamhet och skapa image, generera produktkännedom och mycket mer skriver 

författarna. Användandet och intresset för event marketing ökar snabbt i Sverige idag 

fortsätter författarna. En anledning till detta, menar författarna, kan vara att det ekonomiska 

klimatet i många branscher hårdnat på grund av ökad konkurrens. Detta gäller då även 

marknadsföringsbudgeten och författarna menar att event marketing står sig där exempelvis 

traditionell marknadsföring går bet på grund av att de traditionella medierna blivit allt dyrare. 

Vidare har samhället gått ifrån ett produktfokus till ett kundfokus det vill säga satt möta 

kundens behov och önskemål. Evenemang möter de nya kundkraven på värdeskapande 

erbjudanden och engagemang från företagen istället för att överösas med fördummande 

budskap (Behrer & Larsson, 1998).  

 
3.2.3 Teoretiskt koncept 3: Totalkommunikation 
 
Totalkommunikation som teori är väsentlig för undersökningen då den understryker vikten av 

att ett företag kommunicerar ett och samma budskap och att all kommunikation är planerad 

som en helhet för att word-of-moutheffekterna ska bli positiva för företaget. Teorin betonar 

att det är viktigt att man vid varje enskild kommunikationsaktivitet analyserar dess framtida 

effekt på företagsprofilen, det vill säga det är viktigt att företag hela tiden planerar långsiktigt. 

Utifrån denna teori undersöks ifall företagen, både i den kvalitativa och i den kvantitativa 

undersökningen, medvetet planerat sina giveaways som en del i en hel 

marknadsföringsstrategi, det vill säga planerat totalkommunikationen, eller som en separat 

del.  
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Ett företags totala kommunikation består av många olika enskilda kommunikationsmedel 

skriver Grönroos och Rubinstein. Dessa enskilda delformer är till exempel reklam och övrig 

masskommunikation, personlig försäljning, säljstöd, direktreklam, public relations samt 

interaktiv kommunikation mellan kontaktpersoner och kunder. De enskilda delarna bidrar alla 

till effekten av den totala kommunikationen, om den blir positiv eller negativ. Alltför ofta, 

menar författarna, planeras varje enskild del separerade från helheten vilket kan leda till att 

delarna inte passar ihop och den totala effekten inte blir så bra som den hade kunnat bli 

(Grönroos & Rubinstein, 1986).  

 

Författarna förespråkar att företag använder sig av en mer effektiv planering av den totala 

kommunikationen framför att göra de enskilda delarna var för sig, det vill säga att 

kommunikationen planeras som en helhet. Grönroos och Rubinstein utvecklar ett synsätt för 

analys och långsiktig planering av delarna som tillsammans bildar företagets 

totalkommunikation. Sex olika modeller bygger upp detta synsätt och dessa är en 

kvalitetsbaserad totalmodell, den centrala kommunikationscirkeln, kundrelationens livscykel, 

en planeringsstruktur för den totala marknadskommunikationen vilken utgår från 

kommunikationscirkeln, en modell över totalkommunikationens problem och slutligen en 

modell över trenivåanalys av kommunikationens effekter (Grönroos & Rubinstein, 1986). 

 

Den kvalitetsbaserade totalmodellen är inriktad på den utåtriktade marknadsföringen. 

Modellen utgår från att det långsiktiga målet för alla företag är lönsamhet och till viss del att 

skapa den företagsprofil man vill ha. Dessa två delar är beroende av kundens upplevda 

kvalitet, då den påverkar inköpsbeteendet och profilen, vilken i sin tur påverkas av de 

förväntningar kunden har och de erfarenheter de får. Stämmer förväntningarna och 

erfarenheterna överens så upplevs kvaliteten som god och tvärtom (Grönroos & Rubinstein, 

1986).  

 

I den centrala kommunikationscirkeln ingår två kommunikationsmoment, interaktion och 

word-of-mouth/referenser. Alla interaktioner utgör grunden för all marknadskommunikation 
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och det krävs mycket bra interaktioner för att word-of-moutheffekterna ska bli positiva och 

föras vidare till många. Om dessa interaktioner inte är bra vilket leder till att word-of-

moutheffekterna blir negativa kommer dessa i sin tur att hamna i konflikt med 

masskommunikationen som företaget skickar ut. Om word-of-moutheffekterna blir positiva 

kan man förvänta sig att kunderna med stor sannolikhet kommer att göra återköp (Grönroos & 

Rubinstein, 1986). 

 

Kundrelationernas livscykel, skriver författarna, beskriver hur relationen mellan ett företag 

och dess kund utvecklas över tiden. I det första skedet är kunden ointresserad eller omedveten 

om företagets förmåga att lösa kundens problem. Företagets uppgift är här att väcka intresse 

vilket de gör framförallt via massmarknadsföring. Om kundens intresse väcks är han 

mottaglig för nästa skede; köpprocessen. Här är målet för företaget att, genom 

massmarknadsföring och personifierad direktreklam, ge löften och få dem accepterade vilket 

leder till en konsumtion. I konsumtionsprocessen som är nästa skede sker köpet. Företaget vill 

i detta skede att kunden ska uppleva kvaliteten som god och att en positiv profil byggs upp. 

En missnöjd kund bildar omvänt en negativ profil som förs vidare via word-of-mouth. Det 

viktigaste marknadsföringsmomentet i detta slutliga skede är det interaktiva (Grönroos & 

Rubinstein, 1986) 

 

Det första steget i planering av totalkommunikationen, utifrån kommunikationscirkeln, består 

av att utveckla interaktionerna. Detta gör man med dels kommunikationsåtgärder och dels 

icke-kommunikativa åtgärder. Kommunikationsåtgärderna består i första hand av intern 

marknadsföring medan de icke-kommunikativa åtgärderna syftar på utveckling av den 

tekniska kvaliteten och utveckling av system, vilka kunden kommer att använda. I nästa steg 

måste företaget också arbeta med kommunikationen utanför interaktionerna, det vill säga den 

externa kommunikationen. Om denna övriga kommunikation stämmer överens med 

interaktionerna så har man en fungerande totalkommunikation vilket leder till positiva word-

of-moutheffekter och lönsamhet samt önskad företagsprofil, enligt Grönroos och Rubinstein. 

Om man planerar kommunikationen utan att ha ordning på interaktioner och kunskap om 

marknaden så är risken stor att man lovar saker som inte stämmer överens med verkligheten. 

Detta leder till att word-of-moutheffekterna blir negativa, trovärdigheten och effekten av 

företagets marknadskommunikation minskar och att företagsprofilen tar skada (Grönroos & 

Rubinstein, 1986). 
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Man kan analysera kommunikationens effekter på tre nivåer och författarna menar att det är 

väsentligt att man analyserar på den tredje nivån. De tre nivåerna är analys av 

kommunikationen som kommunikationskampanj, som led i företagets marknadsföring och 

som led i företagets profiluppbyggande. Om man bara analyserar på nivå ett kan man få 

resultatet att kampanjen är effektiv men att den på längre sikt leder till en mindre effektiv 

marknadsföring. En dålig marknadsföring kan leda till en negativ företagsprofil. I en analys 

på tredje nivån försöker man förutsäga en kommunikationskampanjs långsiktiga effekt på 

företagsprofilen. Man kan alltså styra och kontrollera en enskild kampanjs effekter både på 

kort sikt och på mellanlång sikt (som led i företagets marknadsföring) och på lång sikt (som 

led i företagets profiluppbyggande) (Grönroos & Rubinstein, 1986). 

 

Vid planering av kommunikationen måste man också vara medveten om att det inte bara är 

den direkta målgruppen som påverkas fortsätter författarna. Exempel på andra som påverkas 

är den egna personalen, konkurrenter och politiska beslutsfattare. Man bör, enligt författarna, 

försöka se till att totalkommunikationens effekter blir så positiva som möjligt för alla 

väsentliga målgrupper. Om budskapen som når målgruppen, både från företaget och från 

omvärlden, inte stämmer med varandra blir effekten av den totala kommunikationen liten 

eller negativ. Ifall signalerna stämmer överens blir effekten av totalkommunikationen så bra 

som möjligt (Grönroos & Rubinstein, 1986). 

 
3.2.4 Teoretiskt koncept 4: Word-of-mouth 
 
Då upplevelserna för deltagarna är koncentrerade till tid och rum blir det viktigt för 

avsändaren att budskapet förs vidare till potentiella konsumenter som inte var deltagare på 

eventet och att budskapet är positivt är en förutsättning för nya konsumenter. Samtidigt är det 

viktigt att word-of-mouth inte är negativ och ur ett långsiktigt perspektiv skadar 

företagsprofilen, vilket totalkommunikationsteorin belyste. Ur konsumentperspektivet 

undersöks ifall giveaways är ett moment som ger word-of-mouth samt ifall denna är positiv 

eller rentav negativ. 
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I samtal mellan individer som har förtroende för varandra händer det saker med människors 

uppfattning, åsikter, preferenser och val, skriver Göran Thorstenson i sin bok ”Människor 

pratar med människor”. För en organisation är vägen till framgång enligt word-of-mouth, att 

ha många vänner och ambassadörer för verksamheten och med dem sträva efter att bygga 

relationer, lyssna på dem, ge dem något att prata med andra om samt skapa arenor för dessa 

samtal (Thorstenson, 2006). 

 

Det är tre saker som gör en individ till opinionsledare; kompetens inom ett visst område, 

personliga egenskaper samt ett starkt socialt nätverk (Thorstenson, 2006). Opinionsledare är 

de som anses vara så pass engagerade inom vissa områden att människor vänder sig till dem 

för råd eller att de på ett annat sätt smittar av sig på sin omgivning. Ett scenario där många 

väljer att fråga folk vi litar på är exempelvis om vi ska köpa bil. Opinionsledarna påverkar 

främst personer i sin egen grupp men även personer utanför. Av vänner, kollegor och 

släktingar betraktas de som experter på sina områden. Enligt Thorstenson bekräftar studier 

idén om att det finns individer som har stor betydelse för hur andras uppfattningar och 

handlingar formas. Metoder för att identifiera opinionsledare handlar om att kartlägga vem 

människor rådfrågar på ett specifikt område. Detta kan yttra sig i att människor frågas i vilken 

grad de själva uppfattar sig som opinionsledare eller genom observationer på hur information 

ter sig i ett umgänge. Opinionsledare går att hitta, men de går inte att hitta på, enligt 

Thorstenson. Det går alltså inte att hyra in någon som ska påverka målgruppen (Thorstenson, 

2006).  

 

Word-of-mouth är mycket svårt att kontrollera. Försök till att få igång en word-of-

moutheffekt kan vara att bjuda in opinionsledare till lanseringar, förhandsvisningar och 

smakprovningar. Det är viktigt att dessa är först med ny information från företag eller 

organisationer inom sina intresseområden. Därför låter även många företag opinionsledarna 

att vara med och utforma nya erbjudanden. Den globala koncernen Procter & Gamble har, 

exempelvis, skapat ett eget marknadsföringsbolag som specialiserar sig på word-of-mouth för 

tonåringar; Tremor. Deras idé är att rekrytera trendsättande tonåringar och låta dem testa nya 

produkter och tjänster. Mot detta får de inget betalt, men de får, exempelvis, lyssna på ny 

musik och testa nya produkter innan de når marknaden (Thorstenson, 2006). 
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Ett varumärke kan också ha ambassadörer med syfte att sprida företagets budskap vidare. De 

skiljer sig från opinionsbildare i och med att de är anhängare till ett specifikt varumärke, och 

inte behöver besitta stor kunskap inom specifika områden eller vara en person som människor 

har allmänt stort förtroende för. En opinionsbildare kan också ändra inställning medan 

ambassadörerna är trogna sitt varumärke. 

 

Företagets anseende (reputation) definierar Thorstenson som ”summan av relationerna med 

företagets alla intressenter”. Det måste alltså finnas en form av relation mellan de som 

kommunicerar om kommunikationen ska leda till förändrat beteende. Relationer bygger i sin 

tur på förtroende, vilket gör förtroende till en avgörande faktor i sammanhanget. Enligt 

lojalitetsforskaren Fred Reichheld är det två dimensioner som är viktiga för att en person ska 

kunna tänka sig att rekommendera företaget till någon. Dels är det den rationella dimensionen 

som visar på hur nöjd respondenten är med företagets leverans och dels är det en emotionella 

dimensionen som visar på hur respondenten känner sig sedd och uppskattad som kund till 

företaget (Thorstenson, 2006).  

 

Thorstenson menar att en effektiv word-of-mouthstrategi bygger på att människor med 

relationer till varumärket som pratar med individer i sina nätverk, där det redan finns ett 

grundläggande förtroende. Dessa relationer bör företag underhålla och ge budskap, berättelser 

och argument, istället för att fokusera på nya kunder. Författaren menar vidare att det i 

praktiken är omöjligt att medvetet komma åt alla samtal som pågår för att på ett strategiskt 

sätt påverka pratet mellan människor och därmed deras beteende. I och med att människor 

idag nås med så pass många budskap ökar utmaningen för företaget att bygga in trovärdighet. 

Konsumenterna tror inte längre på allt de ser och hör och de vänder sig till dem de litar 

på.”Folks förtroende för avsändaren kommer att bli allt viktigare, kanske så småningom helt 

avgörande, för tilltron till innehållet. Det är först när budskapet bärs av någon jag litar på som 

de blir trovärdiga.” (Thorstenson, 2006, sid 50-51) Ett varumärke definieras inte av budskapet 

som når konsumenterna, utan av vad konsumenterna säger till varandra (Thorstenson 2006). 

Det är dock viktigt att företagen inte på fel sätt försöker ”skapa” sina opinionsledare enligt 

organisationen Word Of Mouth Organisation som skapat en etisk uppförandekod vilken 

bygger på tre kärnelement. Dessa är ärliga relationer, exempelvis att människor inte får betalt 

av en organisation för att ge rekommendationer, ärliga åsikter, exempelvis att människor 

formulerar sina personliga uppfattningar och ärlig identitet, exempelvis att människor inte får 

dölja sina identiteter på sätt som kan missleda och förvirra konsumenter. 
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3.2.5 Teoretiskt koncept 5: Företagsetik 
 
Denna teori har valts på grund av att undersökningen syftar till att sätta fenomenet giveaways 

i ett större perspektiv. Denna teori aktualiserar människans värderingar som idag mycket 

kretsar kring etik och moral. Teorin om företagsetik poängterar vikten av att som företag inte 

bara prioritera ekonomisk vinning utan tänka globalt och sätta samhällsansvaret i primärt 

fokus. Undersökningen syftar, efter en kartläggning av giveaways, att utmynna i en 

diskussion kring ifall giveaways är etiskt försvarbart. Ifall företagen som ger ut giveaways 

tänker globalt och tar sitt samhällsansvar och ifall konsumenten har etiska betänkligheter 

kring giveaways. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Brytting skriver i sin bok, Företagsetik, att huvuduppgiften för företagsetiken är ”att 

hjälpa företagets ledare och medarbetare att ta ett individuellt ansvar för det gemensamma 

bästa” (Brytting, 2005). Uppmärksamheten kring etiska frågor växer idag och vi ser också på 

ekonomin ur ett etiskt perspektiv. Det handlingsutrymme vi har idag i och med alla 

möjligheter öppnar upp för sådant som vi kan göra men inte får göra. Det innebär alltså ett 

ökat ansvar på individen. I alla situationer är det heller inte självklart vad som är rätt och fel. 

Denna osäkerhet i kombination med dagens möjligheter anser Brytting är drivmedlet i 

debatten om etik (Brytting, 2005). 

 

Ekonomer jobbar i en etisk riskzon (Brytting, 2005). För ekonomer, där strävan på ekonomisk 

effektivitet är i centrum, kretsar yrkesidentiteten kring pengar. Trots detta anser Brytting att 
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man inte ska göra sig okänslig för de etiska värdena i livet, vilket gör att man till slut kränker 

sig själv och andras värdighet (Brytting, 2005). På 60- och 70-talet ansågs det att etik och 

företagande inte kunde förenas. Milton Friedman, ekonomipristagare, menade på 70-talet att 

företag som ägnade sig åt välgörenhet stal från aktieägarna genom att skänka bort pengar 

istället för att maximera vinstutdelningarna, höja de anställdas löner eller investeringar som 

sänker priserna på företagets produkter. Detta kontrades senare med att etik och företagande 

visst gick att förena. Goda relationer med kunder, anställda, leverantörer och konkurrenter 

gynnar affärerna. Detta bygger i sin tur på trovärdighet. Enligt Brytting är det viktigt med 

trovärdighet i dagens integrerade näringsliv och att svek och bedrägeri inte lönar sig. 

Marknadseffekterna slår ut de som inte uppför sig. Författaren menar att etik är lönsamt, 

åtminstone i ett långsiktigt perspektiv. För att ett företag ska vara långsiktigt bärkraftigt krävs 

det att företaget befinner sig i ekonomisk, ekologisk och etisk balans (Brytting, 2005). 

 

Med det gemensamma bästa, vilket är författarens huvudtes, menas ”livsvillkor i samhället 

som tillåter olika grupper och individer att utveckla sina möjligheter fullt ut” (Brytting, 2005, 

sid. 29). Detta uttrycks som ansvar för det gemensamma bästa. Varje individ har ansvar för 

sina val och sina handlingar. Enligt moralfilosofin kan man handla utifrån värden, vilken 

betyder något vi uppfattar som gott eller eftersträvansvärt eller normer, som utgör 

föreställningar om vad som är rätt. Skillnaden mellan värden och normer ligger i att värden 

ses som det viktiga, medan normer ses som det riktiga. Skillnaden mellan etik och moral 

anser författaren är att etiken en reflektion över moralen (Brytting, 2005). 

 

Brytting presenterar fyra moralfilosofiska sätt att tänka i den stora etikfrågan om vad som är 

det gemensamma bästa, det vill säga fyra slags etiker: 

 

Den första är konsekvensetik. Denna etik handlar om goda effekter (Brytting, 2005). Som 

exempel tar författaren upp att ekonomiska modeller oftast bygger på företagens handlande 

för vinstmaximering. Detta är alltså konsekvensinriktat, och man letar då efter 

handlingsalternativ som har positiva konsekvenser givet ett visst värdesystem. 

Konsekvensetiken är objektiv, det vill säga att ingen analys ligger bakom vilket värde som 

prioriteras.  Den kritiseras därför då den inte tar hänsyn till det subjektiva, det vill säga 

effekten på individen som utför handlingen (Brytting, 2005). 
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Den andra etiken som Brytting diskuterar är pliktetiken. Pliktetiken utgår ifrån goda principer 

(Brytting, 2005). Som motsats till konsekvensetiken menar denna etik att det aldrig kan vara 

etiskt försvarbart att bryta mot vissa huvudsakliga etiska grunder. Dessa grunder är 

exempelvis rättvisa och att det inte går att räkna människoliv i pengar, oavsett konsekvenser. 

Alla människor har grundläggande rättigheter, vilka vi är skyldiga att respektera. Pliktetiken 

betraktas som handlingsnormer som står över allt annat och består av tre grunder; etiska 

normer ska vara universellt giltiga, alla ska bli behandlade med respekt och med ett egenvärde 

samt att normerna kan accepteras av ett rationellt förnuft (Brytting, 2005). 

  

I den tredje etiken, dygdetiken, ligger fokus på goda människor (Brytting, 2005). Etiken anser 

att varje människa och situation är unik och bör därför bemötas på ett personligt sätt. Det går 

därför inte att formulera universella normer då ingen har fullständig kunskap. Dygdetikens 

strävan är att förankra etiken i den konkreta vardagen och tar, till skillnad från plikt- och 

konsekvensetik, hänsyn till sinnelaget. Med sinnelag menas exempelvis empati, mod, 

trygghet och självförtroende. För att kunna förstå dygdetik måste vi sätta oss in i varje 

människas tolkning av omvärlden. Det rör sig om en slags känslighet för det etiska. ”Det blir 

viktigare att vara god än att göra rätt” (Brytting, 2005, sid. 52). Enligt Brytting uttrycks det 

”goda” företaget av vänlighet, lojalitet, stolthet, förmåga att känna skam, rättvisa, hederlighet 

och förtroende (Brytting, 2005). 

 

Enligt Brytting fokuserar den fjärde etiken, diskursetiken, på goda samtal. Etiken tar fasta på 

de förändringar som präglat modern tid. Utvecklingen har lett till nya etiska problem som 

Brytting exemplifierar med miljögifter, genmanipulering, massförstörelsevapen och uttunnat 

ozonlager. Människan har fått verktyg i sina händer som leder till globala hot. Denna globala 

etik menar att det individuella ansvaret inte är tillräckligt då många av dessa problem kommer 

från människans sätt att tänka och agera lokalt. Diskursetiken menar att det krävs 

internationellt planlagda strategier för att komma underfund med problemen. En stor skillnad 

mellan denna etik och de tidigare presenterade är att denna inriktar sig på den process som 

formar etiska normer och omdömen, och inte lika mycket på innehållet i dem. Kravet är att 

normerna och omdömena ska kunna bli föremål för dialog och alltså gå att kritisera samt 

legitimera (Brytting, 2005).  

 

En nackdel med en allt för principfast etik är att den blir svår att använda i praktiken 

(Brytting, 2005). Verklighetens komplexitet ryms inte inom ramen av en princip, och de 
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etiska frågorna förändras också över tiden. Exempelvis har ny teknologi med Internet gett 

upphov till nya etiska problem. Även våra värderingar har förändrats, enligt Brytting – 

tidigare kunde vi i västvärlden samlas kring gemensamma mål som låg inflation, ekonomisk 

tillväxt etcetera. Idag växer andra värderingar fram som, exempelvis, vackra städer, vacker 

natur, yttrandefrihet, ett mer personligt och mänskligt samhälle och en mer grundlig 

demokrati. Brytting menar att i kommande generationer ligger fokus snarare vid mänskliga 

tankar och idéer än pengar. Detta förklarar författaren med att vi går från ett materialistiskt till 

postmaterialistiskt samhälle, vilket utgör bakgrunden till att etiska frågor växer idag och riktas 

mot den ekonomiska sidan (Brytting, 2005). 

 

Ett exempel på ett relativt nytt problem som kommit med den nya utvecklingen är 

miljöproblemen som den västerländska livsstilen har orsakat. Brytting betonar att 

miljöfrågorna är så speciella att den traditionella etiken inte räcker till. I och med 

utvecklingen har alla förutsättningar ställts på huvudet. Makten och ansvaret över vår planet 

är utspridd på många händer. Vad en individ gör spelar ingen roll, men vad vi alla gör har 

visat sig vara ödesdigert. Vidare tar författaren upp försiktighetsprincipen. Med detta menas 

att inte handla så att de långsiktiga effekterna kan försvåra ansvarsfullt agerande i framtiden. 

Att det, exempelvis, saknas kunskap om miljöförstöringens orsaker får inte bli ett argument 

för att förhindra att vi gör något åt det. För att förbättra miljön är det viktigt att enskilda 

konsumenter agerar utifrån ett långsiktigt personligt ansvarstagande; tänk globalt och handla 

lokalt. Att miljöhänsyn hamnar högt upp på konsumentens prioriteringslista vet 

marknadsförare idag (Brytting, 2005). 

 

”En utveckling som möter dagens behov utan att förstöra för framtida generationer att möta 

sina” – detta är Bryttings definition av en bärkraftig utveckling (Brytting, 2005, sid. 194). 

Med en bärkraftig utveckling menar Brytting för det första att gruvdrift och användande av 

fossila bränslen måste minska och återvinning måste öka. För det andra får inte ämnen som 

människan framställer produceras i en snabbare takt än att de kan brytas ned och användas i 

naturens kretslopp. För det tredje måste användning av jordytan för jordbruk etcetera ske 

sparsamt och för det fjärde måste man skapa så mycket nytta som möjligt per uttag från och 

utsläpp i naturen. Detta sista villkor handlar om vår livsstil. ”Definierar vi våra behov i termer 

av prylar eller upplevelser? //…// Har vi rätt att kräva miljöhänsyn av de 20% av jordens 

befolkning som svälter och saknar tillgång till rent vatten, medan vi, de rikaste 20% förbrukar 

80% av resurserna?” (Brytting, 2005, sid. 195) Villkoret betyder att resurshållningen måste 
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vara effektiv och rättvis, så att grundläggande mänskliga behov tillgodoses överallt. Detta 

villkor anser Brytting måste vara uppfyllt för att kunna uppfylla de andra. 

 

Begreppet, Corporate Social Responsibility (CSR), står för olika hjälpmedel och riktlinjer 

som företag kan använda sig av i sitt etiska arbete. Brytting presenterar de viktiga riktlinjerna. 

För det första tar författaren upp Global Compacts tio principer. Dessa bör stämma överens 

med företagets värderingsgrund, intressentbild och affärsidé. Det andra viktiga hjälpmedlet är 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag som innefattar en beskrivning av ett ansvarsfullt 

beteende. Det tredje stödet består av certifieringar av miljö och grundläggande arbetsrätt och 

det fjärde och sista, GRI (Global Reporting Initiative), består av riktlinjer för hur företag kan 

redovisa sina resultat i de tre måtten miljö, ekonomi och socialt agerande (Brytting, 2005).   

 
Det kan ses som en aning tunt att endast en författare per teori använts men det bör tilläggas 

att flera böcker studerats och av dessa har de aktuella författarna valts ut för att de ger en 

övergripande bild av den aktuella teorin.  

 
3.3 Teoretisk arbetsmodell 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                            Figur 1: Teoretisk arbetsmodell – uppbyggd av de valda teorierna och grund för analys 
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4. GIVEAWAYS I PRAKTIKEN 
 
I detta kapitel presenteras först data från den kvalitativa undersökningen. Datan är 

sammanställd från intervjuer med följande personer på fyra stora företag i Sverige; 

- David Shill, chef för sponsring och event på Skandinaviska Enskilda Banken, vilken är en av 

norra Europas ledande banker,  

- Maria Skogelid, sponsoransvarig på Trygg Hansa, vilket är ett av Sveriges största 

sakförsäkringsbolag, 

- Arne Ericsson, marknadsavdelning, på Saab Aerosystems, vilka utvecklar och tillverkar 

avancerad flygteknik, 

- Peter Källgren, event manager på Ericsson, världens ledande leverantör av 

telekomutrustning. 
Detta avsnitt följs av en sammanställning av data från den kvantitativa undersökningen. Den 

kvantitativa sammanställningen utgår från 30 frågeformulär utdelade via e-mail under maj 

månad 2007. 

 
4.1 Data från den kvalitativa undersökningen – intervjuer 
 
Skandinaviska Enskilda Banken, intervju 2007-05-04 
 
SEB använder sig av både business to business-marknadsföring och business to consumer-

marknadsföring via event som de anordnar i samarbete med eventbyråer. Dock poängterar 

David Shill, chef för sponsring och event, att de själva, på SEB, står för projektledningen och 

därmed menar han styr de allt själva. Från eventbyråerna köper de in produktionstjänsten och 

det kreativa. 

 

SEB använder sig av event som del i en uttalad marknadsföringsstrategi. De använder sig av 

det fysiska mötet, som eventet skapar, för att bygga förtroende och relationer. I branschen, 

menar Shill, är alla företag väldigt lika, det vill säga de har lika tjänster och så vidare. Därför 

är det viktigt att bygga relationer och förtroende. Detta skapas genom event. 

 

På eventet använder det sig av giveaways ungefär femtio procent av gångerna som de 

marknadsför sig via event. Shill säger att innehållet i giveawayerna är väl genomtänkt. Det 

används för att eventet ska stanna kvar i minnet hos deltagarna. De tänker noga igenom vad 

de vill kommunicera med produkten menar han. Det är inte någon ”present” utan något de vill 

berätta. Ofta brukar de ha något som är praktiskt vid evenemangstillfället eller i samband med 

resa dit/hem. Eller något som är praktiskt för årstiden. Shill säger att de i genomsnitt lägger 

100 till 200 kronor per person på giveaways vid eventen. De tar fram produkter tillsammans 

med ett profilföretag som de köper in produkterna ifrån. 
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Shill säger att de aldrig mätt effekten av giveaways separat men han tvivlar inte på att det 

påverkar positivt. De mäter däremot effekten av hela eventet, vilket resulterar i 

merförsäljning. När de mäter effekten av eventen brukar de göra intervjuer. Då frågar de även 

om hur giveawayen mottagits och om den passat i sitt sammanhang, men ingen större vikt 

läggs vid att mäta giveawayen i sig. Pratet om giveawayen tror Shill koncentreras till tiden 

på/kring eventet. 

 

På SEB, berättar Shill, tänker de som sagt alltid igenom giveawayerna och funderar alltid på 

alternativ. Det beror helt på syftet med eventet/aktiviteten och vad de har för mål med eventet. 

De tänker mycket på etik och moral i förhållande till giveaways, säger Shill, och säger ” I 

vissa sammanhang väljer vi att inte ge bort ”skräp”. Det ger fel kommunikation. Ibland lägger 

vi pengarna på välgörenhet av något slag på besökarens bekostnad genom sin närvaro.” 

 
Trygg Hansa, intervju 2005-05-07 
 
Trygg Hansa använder sig ofta av event som marknadsföring, enligt Maria Skogelid som är 

sponsoransvarig på företaget. Ofta använder de sig av sponsringsevent. Syftet med denna 

marknadsföringsstrategi är att skapa kontaktyta med målgruppen. Skogelid menar att fokus 

ligger på att skapa relationer. Målet är att stärka image, alltså varumärkesbyggande. 

 

Skogelid berättar att de ger bort giveaways. ”Ofta är de skadeförebyggande eftersom vi är ett 

försäkringsbolag.” Skogelid ger exempel på innehåll i deras giveaways. På event för familjer 

till exempel ger de bort simkuddar med Trygg Hansas logga på. De gav även, på ett 

familjeeventet, bort såpbubblor. I samband med event för barnförsäkring hade de ett 

samarbete med Babyland och gav bort produkter från dem samt gav rabatterade priser på 

deras produkter. ”Det är superviktigt vad vi kommunicerar med produkterna; ofta 

skadeförebyggande, även roliga saker ska vara av kvalitet. En person här hos oss är ansvarig 

för alla profilprodukter; att de håller kvalitet.” Var de köper produkterna ifrån är väldigt olika 

beroende på  event och situation. Antingen köper de in produkter eller så gör de samarbeten i 

form av sponsring. 

 

Målet med giveaways är i slutändan förståss ökad försäljning, säger Skogelid. Ibland står det 

exempelvis ett telefonnummer på giveawayen som de ska komma ihåg. Genom giveawayerna 

vill de sprida budskap om varumärket. 
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På mässor, där det är fokus på försäljning, mäter Trygg Hansa effekten av giveaways berättar 

Skogelid. Resultatet brukar vara jättepositivt. Om det pratas något om giveawayen törs hon 

inte svara på. Trygg Hansa, säger Skogelid, funderar hela tiden på alternativ till giveaways. 

Hon menar att giveaway bara är en liten del. ” Vi lägger mer och hellre resurser på aktiviteter 

och upplevelser på eventet”. 

 

På frågan ifall de har funderat på etik och moral kring fenomenet giveaways svarar Skogelid 

”Ja… vi har diskuterat detta. Personen som ansvarar för profilprodukterna ställer krav på 

underleverantörerna. Sedan är det de själva som kontrollerar, men vi ställer i alla fall krav att 

det inte får vara barnarbete bakom eller liknande.” 

 
Saab Aerosystems, intervju 2007-05-10 
 
Saab Aerosystems använder sig av event av business to businesskaraktär. De använder sig av 

event för att skapa bättre kundkontakt. På eventen ger de bort giveaways, vilka de tänker 

igenom noga, säger Arne Ericsson. ”Eftersom vi arbetar med flygvapnet består giveawayen 

oftast av små tekniska saker av hög kvalitet”. De lägger max ett par hundra kronor per person 

på giveaways. De använder sig av giveaways, säger Ericsson, av samma anledning som 

motivet till event. De söker få en god relation. Företaget har inte mätt effekten av giveaways, 

 

Arne Ericsson säger att han vet att det pratas om giveawayerna utanför eventet. Detta för att 

de är väldigt noggranna med att ha väldigt bra saker med hög kvalitet, menar Ericsson. Arne 

Ericsson ställer sig frågande till temat om alternativ till giveaways och menar att det är olika 

beroende på fall. På frågan om de på Saab Aerosystems har tänkt på giveaways i ett etiskt och 

moraliskt perspektiv undrar Ericsson vad vi menar med frågan. Frågan i sig gav inget direkt 

svar. Efter en förklaring av etik och moral ur ett företagsetiskt perspektiv svarar Ericsson att 

de tänker etiskt och moraliskt då de som sagt inte använder sig av billiga produkter av låg 

kvalitet. 

 
Ericsson, intervju 2007-05-11 
 
Peter Källgren, event manager på Ericsson, berättar att de, på Ericsson, använder sig av event. 

Då de inte har några konsumentprodukter längre använder de mest B2B-event, men också lite 

internt. På eventen brukar de stå för projektledningen själva medan de anlitar eventbyråer som 

hjälper till med logistik, byggnationer etcetera. De använder sig av event, som del av deras 
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marknadsföringsstrategi, då events är en bra marknadsföringskanal för att nå syftet att sälja 

mer berättar Källgren. 

 

Någon gång ibland ger de bort giveaways på eventen. När de gör det är valet av produkter 

noga genomtänkt. ”Vi tänker på vad vi vill kommunicera.” På ett event i Tyskland en gång 

hade de en liten älg i som giveaway, säger Källgren, och den är fortfarande känd som 

”Ericsson-älgen”. Annars ger de mest bort pennor och godis. De få gånger som de ger bort 

giveaways så är det inga dyra saker de köper in. Källgren säger att de inte har någon uttalad 

tanke med att dela ut giveaways. ”Vi ser det inte så. Eftersom våra kunder inte är vanliga 

konsumenter tror vi inte att de blir imponerad av giveaways”. Därför har de aldrig mätt 

effekten av giveaways. Då Ericsson-älgen blev en hit, menar Källgren, så pratade folk om den 

utöver eventet. 

 

Källgren menar att valet av ifall man ska ha giveaways eller inte beror på vad målgruppen 

uppskattar. Han säger att han inte tror Ericssons målgrupp uppskattar giveaways på samma 

sätt. Det är ingen kostnadsfråga, fortsätter han. Källgren menar också att etik och 

moralaspekter skulle kunna vara en anledning till att de inte lägger så stor vikt vid giveaway. 

 
4.2 Data från den kvantitativa undersökningen – enkätundersökning 
 
Tycker du att företagsaktiviteter/event är ett bra sätt för ett företag att föra fram ett budskap?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 2: Fråga – Event Marketing & Upplevelseteorin 

 
Motivering:  
 
Drygt en tredjedel, 12 stycken, av alla respondenter tyckte att event är bra med betoning på 

relationer på ett eller annat sätt. ” Träffa alla sorters människor på företaget och se och lära 

känna dem på ett mer ”privat” sätt på grund av mer avslappnad situation.” och ” För att man 

 
 
 
 
 
 

Svar: Samtliga 30 respondenter anser att 

event är ett bra sätt för ett företag att föra 

fram ett budskap. 
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får se vad de gör och vad de står för mer direkt än att läsa om den i korta broschyrer och 

reklamsnuttar. Man får träffa företaget personligt.” är exempel på detta. 4 stycken av 

respondenterna svarade att event var ett bra marknadsföringssätt med en nöjesmotivering och 

följande svar är exempel på denna kategori; ”Bra sätt att göra något roligt ihop och förknippa 

företaget med nått bra och roligt” och ”Det är trevligt att bjuda sina kunder”. 2 Stycken av 

respondenterna svarade om event att det på ett bra sätt engagerar dig som deltagare och 

svaret ”Man blir involverad. Tänka lite själv.” ger exempel på detta. Att event är bra för att 

man uppmärksammar företaget och dess produkter svarade 8 stycken. ” Det gör att folk 

uppmärksammar företaget. Ett sätt att locka personer till en plats för kommunikation.” och 

”man får inblick i företaget och dess produkter/tjänster på ett bra sätt” exemplifierar denna 

kategori. 4 stycken svar passade inte in i dessa kategorier. 

(Se bilaga 3 A) 

 
På det senaste eventet som besöktes fick du då en goodiebag/giveaway? 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 Figur 3: Fråga – Totalkommunikationsteorin & Upplevelseteorin 

 
Vilket var företaget bakom det senast besökta eventet och vad innehöll 

giveawayen/goodiebagen? 

 
19 stycken av respondenterna hade en tydlig sammankoppling mellan 

företaget/företagsberättelse och innehållet i deras utgivna giveaways. Dessa tre företag och 

deras giveaway innehåll är exempel på en överrensstämmelse mellan 

företag/giveawayinnehåll. Tidningen Scampix premiärevent hade i sin giveaway en 

”månsten” med beskrivning eftersom tidningsnumret var rymdinspirerat. Tidningen Elles 

kvällsshopping på Topshop gav bort nagellack, solglasögon och en Elletidning. En av 

respondenterna hade varit på en Canonsponsrad filmvisning och fick gratis framkallning, 

biogodis och information om kameran. 10 stycken hade en giveaway som inte var kopplad till 

 
 
 
 
 
 
 

Svar: Av 30 respondenter hade 29 stycken 

fått en giveaway/goodiebag på de senast 

besökta eventet. 
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Likgiltigt  

företaget. Som ett exempel på detta kan nämnas Universal filmpremiär där eventdeltagarna 

fick godis och ett gosedjur. 

(Se bilaga 3 B) 

 
Hur reagerade du på gåvan/giveawayen/goodiebagen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Fråga – Upplevelseteorin 

 

Varför reagerade du så? 

 
Av de respondenter som svarat att de reagerade positivt på giveawayen svarade 7 stycken att 

innehållet skapade reaktionen; ”Fina mössor”, 5 stycken svarade att de reagerat positivt på 

grund av att de tyckte att gesten ”att få en giveaway” var bra; ”Kändes generöst, kände mig 

utvald. I love presents” och resterande 7 svarade att gesten tillsammans med produkten 

skapade en positiv reaktion ”Det är jättekul att få presenter, speciellt när det är bra grejer, en 

härlig mix av tjejpåse. 

 

Endast en respondent reagerade negativt på sin senaste giveaway och detta på grund av att 

produkten ”var ful”. 

 

Av de som svarade att de reagerat till viss del positivt och till viss del negativt på sin 

giveaway svarade 1 person att de inte uppskattade gesten; ”Jag tyckte att de inte lagt ner så 

stor möda på att det skulle kännas speciellt eller utvalt. Lite billigt.”. 4 respondenter svarade 

att de reagerat både positivt och negativt på grund av innehållet; ”Magasinen var exklusiva. 

Resten skräp.”. Till sist inom denna svarskategori svarade 1 respondent att det reagerat 

positivt för att ”det var en glad överraskning att få lite prylar när man tankar” men att denne 

reagerat negativt då ”vissa grejer var ju bara skräp.” 

 
 
 
 
Svar: De allra flesta reagerade positivt när 

de fick giveawayen/goodiebagen. En dryg 

femtedel tyckte att giveawayen medförde 

både positiva och negativa känslor. Ett fåtal 

var likgiltiga och bara en reagerade 

negativt på gåvan. 
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Slutligen svarade 3 personer att de reagerat likgiltigt. 2 av dessa reagerade så på grund av 

innehållet; ”synd att man inte fick något bättre” och 1 person reagerade likgiltigt för att 

”giveawayen gav mig inget anmärkningsvärt. Kände inte som någonting nytt”. 

(Se bilaga 3 C) 

 

Har giveawayen (ensam) inspirerat till vidare konsumtion av företagets produkt/tjänst? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Fråga – Totalkommunikationsteorin & Upplevelseteorin 

 

Om du svarat ”ja”, ”kanske” eller ”inte ännu men i framtiden”, varför har giveawayen 

inspirerat? 

 

Alla respondenter svarade att det var antingen gesten eller produkten som inspirerat till vidare 

konsumtion. Framför allt var det innehållet som inspirerat, 9 stycken av respondenterna 

svarade så; ”giveawayen ledde till att jag öppnade ögonen för hur bra produkten är”. De 5 

resterande svarade att gesten på ett eller annat sätt inspirerat till vidare konsumtion ”Jag fick 

en mer generös syn på företaget”. 

(Se bilaga 3 D) 

 
Om du svarat ”nej”, varför har den inte inspirerat? 

 

Av de respondenter som svarade att giveawayen inte inspirerat till vidare konsumtion svarade 

9 av 15 att de inte inspirerats då innehållet inte passade mottagaren. ”Jag kopplade inte ihop 

Aftonbladet med L’Oréal. Däremot har jag fortsatt köpa maskaran från L’Oréal.” och ”Varför 

skulle jag ha användning för en företagsväxel? Jag är inte målgruppen”. 2 stycken hade ingen 

kommentar och 1 person ”har inte känt något behov”. 1 person har inte konsumerat vidare för 

Svar: Av 29 respondenter svarade 

drygt hälften att 

giveawayen/goodiebagen inte inspirerat 

till vidare konsumtion av företagets 

tjänster/produkter. Den andra hälften 

har inspirerats, varav 9 stycken har köpt 

produkten/tjänster, 2 respondenter 

kommer att köpa produkten/tjänsten i 

framtiden och 3 personer är osäkra. 
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att ”Jag gillar inte reklam”. De resterande 2 svarade att giveawayen i sig inte inspirerat till 

konsumtion men däremot att hela eventet gjort det. 

(Se bilaga 3 D) 

 

Har du fått användning för innehållet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Figur 6: Fråga – Företagsetikteorin 

 

 

Har du berättat om innehållet för någon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  Figur 7: Fråga – Word-of-mouthteorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
Svar: Mer än 2/3 av respondenterna har 

fått användning av sin 

giveaway/goodiebag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svar: Knappt 2/3 har berättat om sin 

giveaway/goodiebag. 
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Nej

Vet ej
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Ja

Nej

Inget svar

 

Om du svarat ja, tror du att hans/hennes/deras uppfattningar om företaget påverkats på 

grund av din berättelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  Figur 8: Fråga – Word-of-mouthteorin 

 

Giveaways kostar mycket pengar. Anser du att det finns något alternativ till giveaways för 

företaget att spendera sina pengar på, under eventet, som du skulle uppskatta? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 9: Fråga – Företagsetikteorin 

 
Om ja, vilka alternativ? 

 
15 respondenter svarade att de tyckte att det är bättre att lägga de resurser som företaget 

lägger på giveaways på något annat. 4 stycken respondenter att de hellre ser att pengarna 

används till välgörande ändamål; ”Om man ger pengar till välgörenhet, ett kort där det står att 

vi ger pengar till Rädda Barnen”. 1 respondent svar passar inte in i någon kategori då svaret 

löd ”Jag anser inte att det relativt sett kostar företaget mycket pengar.” Resterande 10 

respondenter tyckte att företagen med fördel skulle satsa giveawayresurserna på upplevelser 

under eventet. 3 av dessa 10 föreslog mat, 3 av 10 svarade att bättre underhållning borde 

prioriteras; ”om det är till exempel en fest så skulle jag tycka det vore grymt om de bokade en 

bra dj” och de 4 sista av de 10 tyckte att företagen ska satsa på att höja kvaliteten med 

exempelvis ”mer personal”. 

     

Svar: En knapp majoritet av 

respondenterna som berättat om 

innehållet för någon tror att han/hon/de 

som respondenten berättat för har 

påverkats positivt, medan de flesta av de 

resterande inte påverkats alls. 

 
 
Svar: Drygt hälften av respondenterna 

anser att det finns alternativ till 

giveaways för företag att lägga sina 

pengar på under eventet, medan den 

andra hälften anser att giveaways är 

bättre än något annat alternativ. 
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(Se bilaga 3 E) 

 
Om du tänker ur ett etiskt och moraliskt perspektiv tycker du att det är bra med giveaways? 

Motivera gärna 

 

9 stycken av respondenterna ser inget moraliskt fel i att ge bort giveaways. Av dessa 9 

respondenter svarade 5 stycken ja, rakt av, utan någon etisk diskussion; ”Ja, jag blir glad”. De 

resterande 4 förde en etisk diskussion mot giveaway men svarade ändå i slutändan att de inte 

såg något fel med fenomenet; ”Ja, varför inte? Ser inget moraliskt inkorrekt i det. Det handlar 

om marknadsföring och jag tror att kostnaden ändå är relativt låg i jämförelse med annan 

marknadsföring”.  

 

6 stycken svarade att giveaway är negativt ur ett etiskt perspektiv. Med motiveringar som; att 

man skulle skänka pengar till välgörenhet istället, att giveaways kan ses som mutor, att de är 

dyra samt att de kanske tillverkas under dåliga förhållanden. ”Det ska ju inte vara barnarbete. 

Bör vara vänligt mot miljön.” och ”Jag tycker att det är helt sjukt om man tänker globalt – att 

folk svälter och att vi här ger bort dyra saker” är exempel på svar från dessa 6 respondenter.  

 

Resterande 14 av de 29 respondenterna är osäkra på ifall de tycker att det är bra eller dåligt 

med giveaways beroende av omständigheterna. 3 stycken av de 13 svarade att det är ok med 

giveaways om man får användning för innehållet, att skräp är oetiskt; ”Skräp är oetiskt men är 

det bra saker är det ju något man använder”.  Vidare svarade 4 av de 13 att giveaways kan 

vara dåligt ur miljösynpunkt; ”Det kan vara ok! Men ur miljösynpunkt ej så himla bra.” och 

”Varuöverflöd är ett faktum, vi behöver inte mer saker. Men är det något man vill ha så blir 

man ju glad”. 2 stycken svarade att om giveawayen är dyra så är det oetiskt och 2 stycken 

svarade att om giveawayen betraktas som en muta så är det oetiskt; ”Har inget emot det. Men 

i vissa fall kan det ju bli som en typ av muta”. Resterande 2 stycken av de 13 som var 

splittrade till ifall giveaways var etiskt korrekt svarade att det beror på innehållet i förhållande 

till mottagaren; ”Det är klart att det kan finnas moraliska betänkligheter om Veckorevyn 

skulle ge påsar till sin målgrupp innehållande rabattcheck hos Akademikliniken”. 

(Se bilaga 3 F) 
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5. ANALYS AV GIVEAWAYS 
 
I detta avsnitt följer först en analys av giveaway som fenomen utefter arbetsmodellens fyra 

första marknadsföringsteorier och sedan sätts giveaways i ett större sammanhang; 

företagsetik, vilken utgör den femte och sista teorin i arbetsmodellen. Detta görs via en 

analys och en sammankoppling av företagsperspektivet, det vill säga datan från den 

kvalitativa undersökningen, och konsumentperspektivet, det vill säga datan från den 

kvantitativa undersökningen. 

 
5.1 Giveaway som fenomen 
 
5.1.1 Event marketingteorin & Upplevelseteorin – event som marknadsföringsansats 
 
Alla fyra företag arbetar med events och detta som del i en välplanerad 

marknadsföringsstrategi. Informanterna säger att de använder sig av eventet som fysisk plats 

för att skapa goda relationer till deras avsedda målgrupp och förmedla budskap, vilket är 

precis vad teorin understryker att vitsen med denna marknadsföringskanal är. Att så pass 

väletablerade företag i Sverige lägger sina resurser på event stöder vidare teorin som säger att 

det är aktuellt idag och ett bra marknadsföringsmedium. Detta kan påstås då 

uppsatsförfattarna förutsätter att de stora företagen har råd med den kompetens som krävs för 

att utforma den, enligt dem, mest effektiva marknadsföringen och väljer att lägga pengar på 

event. Event marketingteorin säger att kunden idag kräver värdeskapande erbjudanden och 

engagemang från företagen istället för det traditionella överösandet av budskap. Att företagen 

använder sig av event tyder på att de utgår från att människan idag kräver ett mervärde utöver 

det ordinarie erbjudandet och att event kan uppfylla detta behov.   

 
Denna utgångspunkt bekräftas via konsumentundersökningen. Uttalandet om varför event är 

bra så som ”Kommer närmare kunden. Bättre än TV-reklam” är ett tydligt exempel på vikten 

av event marketingteorin. Att eventets fördelar ligger i relationsbyggande stöds av resultatet i 

kundundersökningen där mer än en tredjedel svarade att events, enligt dem, är bra för att få en 

närmare kontakt med företaget. ”Träffa alla sorters människor på företaget och se och lära 

känna dem på ett mer privat sätt på grund av mer avslappnad situation”. Några stycken 

respondenter svarade vidare att events är bra för att konsumenten får ”lära känna” 

produkterna och att företaget skapar uppmärksamhet kring sig. Detta är olika motiv med 

events enligt teorin. Att events är en bra marknadsföringskanal stöds även det av 

konsumentperspektivet då samtliga respondenter tycker att event är ett bra sätt för företag att 

använda för att förmedla ett budskap. Nästan alla svarade att events var bra för att det med 
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olika motiveringar skapar ett mervärde till det ordinarie erbjudandet, vilket direkt kan kopplas 

till event marketingteorin och även till upplevelseteorin.  

 

Upplevelseteorin säger att det är viktigt att få kunden att känna sig speciell. Företagen måste 

förutom att se till det funktionella behovet också se till kundens emotionella behov. De måste 

engagera kunden. Några respondenter svarade just att events var bra för att kunden blir 

engagerad och involverad ”får tänka lite själv”. Andra respondenter ansåg att events är ett rent 

nöje vilket också stödjer upplevelseteorin som framhäver att nöjesbiten är viktig. Väldigt 

många svarade, på frågan om event är bra och varför det är bra, att det blir mer personligt och 

att man kommer i kontakt med företaget. Detta tycker uppsatsförfattarna precis som att det 

stödjer event marketingteorin också styrks av upplevelseteorins fokus på att företag måste se 

till kundens emotionella behov. Uttalanden, angående varför event är bra, så som ”det blir 

mer personligt då”, ”man får lära känna personalen på företaget på ett ”privat” sätt”, ”man blir 

involverad och får tänka lite själv” och ”ett effektivt sätt eftersom man blir inbjuden att delta. 

Folk känner sig speciella” är tydliga exempel på upplevelseteorin. 

 

Event är alltså en marknadsföringsansats som passar konsumenten idag och som företagen 

gör rätt i att använda. Företags medvetenhet kring event och kundernas uppskattning av 

events är ett faktum. Att företagen vidare väljer att anlita eventbyråer för uppgifter under 

eventet, så som det kreativa, tyder också det på att event är en marknadskommunikationskanal 

som ligger i tiden. Detta kan styrkas med två saker. För det första; det faktum att företagen 

måste anlita proffs inom events tyder på att de har ett behov av att skilja sig från andra event 

och därmed innebär detta att många företag använder sig av event. För det andra tyder just det 

faktum att företag specialiserar sig på att utföra event åt andra företag på att många företag 

använder sig av event då man borde kunna förutsätta att specialistföretagen tjänar på sin 

kompetens. 

 
5.1.2 Totalkommunikation – giveaway som budskap 
 
På eventen delar samtliga företag i den kvalitativa undersökningen ibland eller ofta ut 

giveaways. Samtidigt fick tjugonio stycken av trettio respondenter i enkätundersökningen en 

giveaway på det senaste eventet de besökte. Detta visar på att giveaways är ett väldigt vanligt 

förekommande fenomen under event.  
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Enligt totalkommunikationsteorin bör alla budskap som företaget sänder ut planeras som en 

helhet och stämma överens för att budskapet ska tolkas på rätt sätt. Alltså borde företagen 

noga tänka igenom vad de sänder ut för budskap med sina giveaways. Det är, med koppling 

till totalkommunikationsteorin, viktigt att innehållet i giveawayen känns kopplad till det som 

företaget vill förmedla för att giveawayen inte ska äventyra företagsprofilen och lönsamheten 

ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt samtliga av de fyra företagen är det viktigt vad de 

kommunicerar med sin giveaway och innehållet är därför noga genomtänkt. SEB säger 

exempelvis att ”det är inte någon ”present” utan något de vill berätta” och Trygg Hansa 

kopplar ihop innehållet med det specifika eventet och ger helst bort något skadeförebyggande 

eftersom det är ett försäkringsbolag. Intressant i detta sammanhang blir därför att nästan en 

tredjedel av de företag som haft besökare i enkätundersökningen inte hade en tydlig koppling 

till företaget. Det vill säga en icke fungerande totalkommunikation. Då de fyra företagen i den 

kvalitativa studien hör till de största och mest väletablerade företagen i Sverige så kanske man 

kan förutsätta att de har kompetens till att använda sig av ett väl genomtänkt innehåll. Å andra 

sidan kan man tänka sig att vissa svar i denna kvalitativa studie är vinklade. 

Uppsatsförfattarna ställer sig frågande till ifall produktvalet i giveawayen verkligen är så 

genomtänkt som samtliga företag vill ge sken av. Hur kopplas pennor och godis ihop med ett 

telekomföretag? 

 

Två tredjedelar av respondenterna i den kvantitativa undersökningen reagerade positivt på sin 

giveaway trots att det i vissa fall var ”skräp” och ej relaterat till värdföretaget och bara fyra 

stycken reagerade likgiltigt eller negativt, vilket skulle kunna tolkas som att gesten att ge bort 

giveaways oftast är fördelaktig. Detta är en analys på förstastegsnivån enligt 

totalkommunikationsteorin, alltså en analys av kommunikationskampanjen separerad från 

helheten. En positiv effekt på denna nivå behöver dock inte medföra att den totala effekten av 

flera kommunikationskampanjer blir positiva. Det kan rentav bli så att denna 

kommunikationskampanj, att ge bort giveaway, påverkar helheten negativt. Drygt en tredjedel 

av respondenterna fick som sagt en giveaway som inte var kopplad till företaget, vilket alltså 

inte hade någon fungerande totalkommunikation. Att dessa reagerade positivt på giveawayen 

säger inte att det i slutändan gynnar företaget. Att så många reagerade positivt var på grund av 

ifall de gillade gesten eller produkterna och hade ingenting med värdföretagets budskap att 

göra. Människor idag gillar att få presenter. Den som svarade negativt tyckte att produkten var 

ful. Uppsatsförfattarna menar, med stöd i totalkommunikationsteorin, att det är farligt att se 

på giveaways ur detta kortsiktiga perspektiv. Man bör analysera på den tredje nivån enligt 
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teorin, alltså att man försöker förutsäga en kommunikationskampanjs långsiktiga effekt på 

företagets lönsamhet och företagsprofil. I giveawayfallet, menar uppsatsförfattarna, skulle en 

giveaway med ett icke genomtänkt innehåll kunna skada företaget långsiktigt. Som exempel 

kan nämnas att ett företag ger bort ”skräp”, som tas emot positivt på grund av att det är kul att 

få gratisgrejer, kan i framtiden, när denna konsument ska välja en produkt/tjänst inom 

företagets segment, innebära att konsumenten förknippar företaget med just ”skräp”. 

 

Alltså säger egentligen inte detta resultat om det är fördelaktigt eller ej med gesten, att ge bort 

en giveaway, då budskapet kan tas emot fel och påverka företaget negativt i ett längre 

perspektiv. Samtidigt säger detta positiva mottagande av giveaway som gest heller ingenting 

om ifall konsumenten kommer att fortsätta eller börja bruka företagets produkter/tjänster.  

 

Tre av fyra företag i den kvalitativa undersökningen svarade på olika sätt att meningen med 

giveaway i slutändan är att den ska leda till en vidare konsumtion av företagets 

produkter/tjänster. Enkätundersökningen visar via svaren på frågan ”om giveawayen 

inspirerat till vidare konsumtion” att det, enligt giveawaymottagaren, till största del är de 

specifika produkterna i giveawayen som är av intresse och inte gesten för vidare konsumtion. 

Arton stycken respondenter menar att det enbart är beroende av vilket innehåll de fick och 

inte av gesten ”att ge bort giveaway” som har inspirerat till vidare köp eller ej. Nio stycken av 

dessa respondenter har direkt köpt vidare av företagets produkter då det var deras produkter i 

påsen. Resterande nio av de arton respondenterna ansåg att giveawayen inte inspirerat till 

vidare konsumtion på grund av att de tillhörde fel målgrupp, det vill säga de var inte 

mottagliga för just den typen av produkter, eller så var det inte företagets produkter i 

giveawayen. Vissa respondenter har vidare fortsatt att konsumera produkter i giveawayen som 

inte hade med företaget att göra. Som exempel kan nämnas en respondent som svarade att 

giveawayen inte inspirerat till vidare konsumtion av företagets produkter/tjänster; ”Jag 

kopplade inte ihop Aftonbladet med L’Oréal. Däremot har jag fortsatt köpa maskaran från 

L’Oréal.”. Bara fem stycken av tjugonio kommer att konsumera på grund av giveaway som 

marknadsföringssyfte, det vill säga en generös gest. Å andra sidan är det möjligt att 

konsumenter omedvetet påverkats via gesten till vidare köp, men av resultatet att döma är det 

troligare att produkterna avgör framför gesten. Giveaways, visar resultatet, är alltså en bra 

marknadsföringskanal för företaget ur ett rent marknadsföringssynsätt då chansen till återköp 

är stor med två förutsättningarna uppfyllda. Att innehållet är relaterat till värdföretaget och att 

giveawaymottagaren tillhör rätt målgrupp.  
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Även om giveaways planeras ihop med övrig kommunikation som en helhet och företaget 

därmed har en fungerande totalkommunikation och även om produkterna är kopplade till 

företaget, så kan den slutgiltiga reaktionen i framtiden ändå bli något annat än vad företaget 

hoppats på. Mottagaren nås av budskap från massor av olika håll, vilka kan motsäga 

företagets budskap trots en internt välplanerad strategi. Exempelvis kan de etiska budskapen 

som mottagaren nås av komma att äventyra till och med en välplanerad totalkommunikation.  

 

5.1.3 Word-of-mouth – prat om giveaways utanför eventet 
 
Det viktigaste målet inom totalkommunikation är att planera alla budskap som en helhet för 

att göra förutsättningarna för positiv word-of-mouth så gynnsamma som möjligt. Detta borde 

också vara en stor del av syftet med hela eventet inklusive giveawayen, att deltagarna ska 

prata vidare positivt om vad de upplevt och att företaget på så sätt ska få mer kunder. 

Giveaways kostar en hel del och är begränsad till specifika mottagare och målsättningen 

borde vara att skapa nya kundkontakter utöver deltagarna för att det ska vara värt att hålla 

med giveaways. Trots detta att budskapen är till för att skapa gynnsam word-of-mouth tror 

bara två av företagen att det pratas om giveawayen utanför eventet. Företagen verkar inte ha 

lagt ner någon tid på och analys av word-of-moutheffekterna. 

 

Enkätundersökningen har visat att word-of-mouth är ett viktigt inslag i denna typ av 

marknadsföring. Två tredjedelar av eventdeltagarna hade berättat om giveawayen och dess 

innehåll för någon och hela femtio procent av dessa som de berättat för, trodde 

respondenterna, hade påverkats positivt. Dessa personer som har påverkat någon angående 

företaget kan ses som opinionsledare. Det är därför troligt att det på event deltar vissa 

opinionsledare. Dessa personer har enligt teorin en förmåga att respekteras och det de säger 

uppfattas ofta som riktigt och sant av dess omgivning. Detta resultat visar på vikten av word-

of-mouth och dess möjligheter och hot. Om ett företag lagt sina egna produkter i giveawayen 

och de ges till rätt målgrupp så finns chansen för ytterligare köpare via word-of-mouth. Men 

liksom en opinionsledares berättelser av giveawayen kan skapa ytterligare kunder till 

företaget, så kan en negativ berättelse leda till motsatsen.  

 

Det är med andra ord stor chans att företags giveaways diskuteras. Detta visar, förutom 

tidigare diskussion kopplad till totalkommunikation, ytterligare på att det är viktigt att tänka 
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igenom innehållet i giveawayen och framför allt motivet till den. Det är riskfyllt att bara ge 

bort giveaways utan tanke bakom. Framför allt belyser detta vikten av att försöka identifiera 

opinionsledare, lära känna dem för att sedan engagera dem och låta dem delta på eventen samt 

motta genomtänkta giveaways. Dock måste poängteras att det, enligt teorin, inte går att skapa 

”egna” opinionsledare. Dels strider detta mot de etiska riktlinjerna inom området och dels 

genomskådas det oftast av omgivningen. Det är också, med stöd i teorin, vid planering av 

giveaways viktigt att inte glömma bort de kunder som redan är trogna företaget, det vill säga 

ambassadörerna. Dessa personer sprider vidare budskapet utan att ha en opinionsledares 

egenskaper. Utan att ses som experter på ett visst område, sprider dessa budskapet vidare 

genom att de är så väldigt positiva till företaget. 

 

5.1.4 Motiv till giveaways 
 
Motiven till att de intervjuade företagen delar ut giveaways skiljer sig mellan dem. Ericsson 

säger att de inte har någon uttalad motivering till att dela ut giveaways medan Trygg Hansa 

ser på giveaways som ett sätt att sälja mer. SEB använder sig av giveaways för att stanna kvar 

i minnet hos deltagarna och Saab använder sig av giveaways för att skapa bättre kundkontakt. 

Att sälja mer är det önskade resultatet av en marknadsföringsansats på lång sikt. Trots det är 

det bara ett av företagen som använder sig av giveaways med detta syfte vilket skapar 

frågetecken kring ifall giveaways verkligen är genomtänkt. Ericsson har överhuvudtaget inte 

ens ett mål med giveawayen. Detta svar tror uppsatsförfattarna kommer ur att det är en så pass 

liten del av en marknadsföringsstrategi så att den får passera obemärkt. Å andra sidan svarar 

de två resterande företagen att motivet till giveaways är att stanna kvar i minnet och skapa 

bättre kundkontakt, vilka är vägar till att så småningom sälja mer enligt upplevelseteorin. Så 

man kan tänka sig att de svarade på motiven till giveaways kortsiktigt vilket skulle kunna visa 

på att de faktiskt har tänkt igenom fenomenet. Men vad som är intressant att poängtera i 

denna diskussion är att endast ett av företagen har mätt effekten av giveaways utefter deras 

motiv. Målet för dessa företag är som sagt att gå med vinst och man kan ställa sig frågan om 

användandet av giveaways verkligen är genomtänkt om de inte ens försökt mäta effekten av 

det. Å andra sidan är giveaways kanske inte någon stor del av helheten kostnadsmässigt och 

det kan vara anledningen till att företag inte mätt effekten av det. Men trots detta kan det tyda 

på att användandet av giveaways, hos många företag, är lite mer av en vana snarare en 

strategisk marknadsföringsansats, det vill säga att det sker slentrianmässigt. Med tanke på 
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totalkommunikationsteorin och word-of-mouthteorin är detta riskfyllt och ännu viktigare ur 

ett etiskt perspektiv är detta icke försvarbart. 

 
5.2 Giveaways ur ett företagsetiskt perspektiv 
 
Samtliga företag i den kvalitativa undersökningen påstår sig vara etikmedvetna kring 

giveaways. Alla de tillfrågade företagen hade på ett eller annat sätt tänkt på giveaways ur ett 

etiskt perspektiv. Där det inte passar sig att ge bort ”skräp” delas inte vissa produkter ut enligt 

ett företag. I vissa situationer donerades pengar till välgörenhet istället för en giveaway. Ett 

annat företag såg till att inget barnarbete ligger bakom innehållet. Att inte dela ut produkter 

som var billiga och av låg kvalitet var ytterligare ett företags etikställning och att inte lägga så 

stor vikt alls på giveaways svarade det sista företaget på giveaway ur ett etikperspektiv. Man 

kan tänka sig att företagen riktar sina svar att bli etiskt korrekta med tanke på att man ”ska” 

vara etiskt medveten och vissa svar kan tyda på detta. Samtidigt är de å andra sidan 

väletablerade företag som ger konkreta exempel och därför kan man tolka det som att 

etikmedvetenhet kring giveaways är äkta. Troligtvis har de heller inte råd att som stora 

företag i samhället inte ta sitt samhällsansvar. Etik är lönsamt, enligt företagsetikteorin, 

åtminstone ur ett långsiktigt perspektiv. För att ett företag ska kunna stå sig långsiktigt krävs 

det att företaget uppnår en balans mellan ekonomi, ekologi och etik. Marknadseffekterna slår 

helt enkelt ut de som inte uppför sig. Konsumenten idag kräver att företagen tar sitt 

samhällsansvar och är trovärdiga i det de gör. Idag är etik en mycket viktig del av hela 

samhället. Idag gynnas företagen som värderar mänskligheten genom att exempelvis skänka 

pengar till välgörenhet till skillnad från tidigare decennier då välgörenhetsaktiviteter sågs som 

en stöld från företagets anställda och aktieägare. Idag har människan andra värderingar så som 

ett mer vackert, personligt och mänskligt samhälle präglat av demokrati.  

 

Det finns fyra olika sätt att se på etiska frågor enligt moralfilosofin. Dessa fyra etiker är 

konsekvensetiken, pliktetiken, dygdetiken och diskursetiken. Utefter dessa etiker kan samtliga 

intervjuade företags etikförsvar ifrågasättas ur tre olika synvinklar.  

 

För det första, trots en medvetenhet om att en strävan efter ekonomisk effektivitet hela tiden 

är central för företag, så kan man ifrågasätta vissa företags påstådda etikmedvetenhet kring 

giveaways. Vissa av företagen i undersökningen lägger ett par hundra kronor på giveaways 

för varje specifik deltagare och detta utan att veta ifall giveawayen är ett bra 

marknadsföringsverktyg eller inte. De har inte intresserat sig för att undersöka ifall 
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giveawayen tagits emot bra eller dåligt. Detta strider mot företagsetiken överlag, då detta kan 

tyda på att det använder sig av giveaways slentrianmässigt och bidrar till överproduktion utan 

minsta tanke bakom. Till detta kan tilläggas att endast en tredjedel av respondenterna i 

enkätundersökningen har fått användning för innehållet. Detta är ödslande av resurser som 

kunde läggas på annat. Det är heller inte försvarbart ur miljösynpunkt i och med att dessa 

produkter, om de inte används till något, helt enkelt produceras för att kasseras. Två av 

företagen hade dock mätt reaktionerna hos mottagarna vilken visat sig vara positiv. Att de 

hade mätt effekten av giveaways, att det inte är slöseri med resurser, är etiskt försvarat av 

konsekvensetiken. I denna etik är bara konsekvensen, effekten av ett handlande, i fokus och 

måste vara etiskt rätt.  

 

För det andra, även ifall företaget mäter effekten eller inte och även om effekten visat sig vara 

positiv och därmed på ett sätt rättfärdigas av konsekvensetiken så behöver de inte vara etiskt 

försvarbart. Denna etik säger nämligen ingenting om vägen mot effekten, att mänskliga 

rättigheter inte kränkts etcetera, vilket gör att giveaways även om de är effektiva kan strida 

mot pliktetiken. Giveawayerna kan ha tillverkats under dåliga förhållanden. Vare sig de har 

det eller inte kan det etiskt försvarade av konsekvensetiken i alla fall motsättas då vårt 

samhälle i västvärlden präglas av överkonsumtion och människor i många utvecklingsländer 

svälter vilket strider mot mänsklig rättvisa. Med giveaways spär vissa företag ytterligare på 

denna konsumtion i och med att de inte ens ger bort sina egna produkter/tjänster utan köper in 

produkter från profilföretag enbart för att fungera som giveaways.  

 

För det tredje, även om dessa båda tidigare etikerna är beaktade, så behöver det inte enligt 

uppsatsförfattarna betyda att giveaways är etiskt försvarbart. Att de inte har råd att inte vara 

etiskt medvetna verkar vara anledningen till att vissa av dessa företag överhuvudtaget handlar 

moraliskt. Dessa företags utdelning av giveaways är enbart styrt utav den målgrupp som 

giveawayen riktas mot och inte efter ett samhällsansvarstagande. Två av företagen svarade att 

målgruppen helt avgör ifall de har giveaways eller inte och ganska talande är citatet ”där det 

inta passar sig att ge bort ”skräp” gör vi det inte. Det ger fel kommunikation”. Om 

målgruppen alltså inte gillar att de får skräp delar de inte ut det men i andra fall gör de det. 

Detta visar på en motsägande etikuppfattning, anser uppsatsförfattarna, då företagen enbart tar 

sitt samhällsansvar där målgruppen kännetecknas av en etikmedvetenhet. Det tredje företaget 

kan inte ens se någon koppling mellan giveaways och etik och blev nästan förnärmad av 

frågan. Detta tror uppsatsförfattarna kan härledas från att företaget ifråga nyligen varit 
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inblandad i en så kallad muthärva, vilken skapade ett stort medieuppbåd. Detta tycker 

uppsatsförfattarna styrker påståendet att företag har krav på sig att vara etiskt medvetna. Dels 

på grund av att media blåste upp det så mycket och dels på grund av att informanten på en 

gång ställde sig på tvären till frågan. Det fjärde företaget mäter dock effekten av giveaways 

samt ställer krav på underleverantörerna med en person anställd för att kontrollera att inga 

mänskliga rättigheter kränks. Denna person ser exempelvis till att det inte är barnarbete som 

ligger bakom produkterna. Dock vill uppsatsförfattarna poängtera att inget av företagen ser på 

hela fenomenet giveaway som icke etiskt försvarbart. Är denna överkonsumtion verkligen 

försvarbar?  

 

Konsumenter är överlag dessutom mycket etikmedvetna. Detta visar enkätundersökningen på 

då ingen svarade blankt på frågan ”om du tänker ur ett etiskt och moraliskt perspektiv tycker 

du det är bra med giveaways”. Det vill säga om man som respondent inte var medveten om 

etik och moral hade man i denna fråga inte kunnat ta ställning och därför inte svarat. Vad som 

är ytterligare intressant är att 25 av 30 på ett eller annat sätt tycker att giveaways kan vara 

etiskt och moraliskt fel. Svaren gick att kategoriseras i olika tydliga etiska angreppssätt. 

Respondenterna ansåg att giveaways kan vara eller är fel med tanke på miljön, om det är 

”skräp” som innehåll, om det är dyra varor eller om fel mottagare får giveawayen och att en 

giveaway kan ses som en muta. ”Det är helt sjukt om man tänker globalt att folk svälter och 

företag här ger bort dyra saker”, ”man kan få en dålig bismak av denna konsumtion”, ”om det 

är miljöfarligt och saker inte används tycker jag det är fel”, ”skräp är oetiskt”, ”man måste 

tänka på målgruppen, barn fick smink och tidningar med smala modeller” och ”det kan 

närmast ses som en muta” är exempel på svar från respondenterna.  

 

Så trots att nästan alla är positiva till giveaways vid första tanken så blir de negativa när de får 

sig en etisk tankeställare. Detta tolkas som att etik och moral finns i bakhuvudet hos de flesta 

människor men att det kanske inte är det första man tänker på i en giveawaysituation. 

Fortfarande är vi i mångt och mycket självupptagna, gillar att få presenter, men ett etiskt 

samvete finns samtidigt hela tiden i bakgrunden. Att nästan två tredjedelar direkt tycker att 

det är etiskt fel med giveaways kan tyda på att om samvetet får ta över är giveaways på väg ur 

tiden. Detta samvete tror uppsatsförfattarna kommer att växa sig allt starkare om media 

etcetera fortsätter debattera och uppmärksamma etiska och moraliska problem så som den 

globala uppvärmningen. Detta stöds av företagsetikteorin som menar att vi är på väg från 

fokus på materialism och pengar till postmodernism och mänsklighet. Konsumenter i 
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framtiden kommer kanske inte bara ha etik och moral i bakhuvudet utan ha det i åtanke så fort 

giveaways kommer på tal 

 

Ur detta kan slutsatsen dras att de som idag först och främst måste ta ställning till ifall 

giveaways verkligen är etiskt och moraliskt inkorrekt är företagen. Företagen måste ta 

ställning både för att de inom en snar framtid kanske kommer att bli förknippade med att inte 

ta sitt samhällsansvar ifall de fortsätter med giveaways och ur ett samhällsperspektiv. Det 

moderna sättet att leva och den materiella tillväxten via den tekniska utvecklingen har skapat 

stora miljöhot enligt företagsetikteorin. Varje individ måste ta sitt ansvar för det gemensamma 

bästa, för samhället som helhet, då människan har skapat sig verktyg som lett till globala hot, 

så som miljögifter och uttunnat ozonlager. Alla människor tänker och handlar inte etiskt 

lokalt vilket utgör ett hot då varje individ påverkar helheten. Med stöd i diskursetiken skulle 

man kunna säga att det kanske rentav krävs att företagen tar ansvar och inte spär på detta.  

 

Ett ytterligare perspektiv som kan tilläggas till diskussionen kring etik och moral och 

giveaways är att trots att så många av respondenterna är positiva till giveaways så tycker mer 

än hälften att det under eventet vore bättre att satsa på något annat än giveaways. Vissa 

respondenter tyckte att man just skulle satsa på välgörenhet istället trots att de troligtvis inte 

tagit ställning till frågan med etik ännu. En dryg tredjedel av respondenterna skulle föredra att 

pengarna för giveaways istället skulle läggas på upplevelser, det vill säga mat, underhållning 

samt en höjd kvalitet genomgående på eventet. Detta styrks av både upplevelseteorin och 

företagsetiken. Man kan sammankoppla dem i och med att konsumenten idag söker mervärde 

till ett erbjudande via upplevelser och dessa upplevelser är enligt företagsetiken på väg mot att 

inte sammankopplas med materiella ting längre.  

 

Dock skulle det vara troligt att konsumenterna skulle bli besvikna om de inte fick en 

giveaway med tanke på att det är så vanligt och skulle kunna tas för givet. Detta då, som sagt, 

alla respondenter var så positiva till giveaways i början av enkäten. Trots att de påstår att de 

hellre skulle se att resurser som läggs på giveawayen skulle läggas på annat så tror 

uppsatsförfattarna att företagen med fördel bör framhäva alternativen för att inte skapa 

missnöje bland eventdeltagarna. ”Däremot kan intrycket bli om de inte delar ut något, att de 

är ”snåla”” svarade en respondent och får exemplifiera detta. 
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Man kan tycka att det är fånigt att titta på en så pass liten del i en marknadsföringsbudget för 

stora företag och mena att giveaways ur ett etikperspektiv är obetydligt. Men som 

företagsetikteorin framhäver så måste alla ta sitt individuella ansvar för det gemensamma 

bästa. Event är som sagt en vanlig förekommande företeelse och som undersökningen visat är 

giveaways mycket vanligt förekommande på dessa event, 29 av 30 respondenter i 

underökningen hade på eventet fått en giveaway. Ett par hundra kronor per person och event 

blir en hel del i det större perspektivet.   
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6. SLUTSATS 
 
Här följer en kortare sammanfattning av uppsatsens mål och metod samt de slutsatser som 

har dragits utifrån syftet med uppsatsen. 

 
6.1 Sammanfattning & slutsatser 
 
Som uppsatsens bakgrund visar söker konsumenter idag ett mervärde till en produkt/tjänst. 

Förutom ett funktionellt behov har konsumenter även ett emotionellt behov som måste 

uppfyllas. Detta gör företag med fördel genom att addera upplevelser till deras ordinarie 

erbjudanden. Med upplevelser menas att bygga personliga relationer med konsumenten, skapa 

kreativa och uppmuntrande miljöer och uppfylla konsumentens behov av underhållning. 

Dessa behov söker företagen tillfredställa genom event. På event delas ofta ut gåvor även 

kallade giveaways eller goodiebags. Dessa, ofta i form av påsar/väskor, innehåller produkter 

som antingen är från värdföretaget, sponsrade eller inköpta av värdföretaget för ändamålet. 

Uppsatsförfattarna uppfattar detta fenomen som outforskat då ingen litteratur har kunnat hittas 

om det. Därför är det av intresse att kartlägga detta. Då konsumenterna förutom att de söker 

upplevelser blir allt mer engagerade i etik- och moralfrågor, vilket bakgrunden visar, känns 

det relevant och intressant att sätta giveaways i ett etiskt perspektiv.  

 

Undersökningens syfte är alltså att kartlägga det, på företagsevent, vanligt förekommande 

fenomenet giveaways samt undersöka giveaways ur ett etiskt perspektiv. Fyra stora företag i 

Sverige, vilka använder sig av giveaways intervjuades och analyserades utifrån syftet. För att 

ge en mer rättvis och heltäckande bild av giveaways gjordes även en enkätundersökning på 

trettio konsumenter vilka har besökt ett event. Dessa två perspektiv, företagsperspektivet och 

konsumentperspektivet, har analyserats ur marknadsföringsteorierna upplevelseteorin, event 

marketingteorin, totalkommunikationsteorin och world-of-mouthteorin och sammankopplats 

för att kartlägga giveaways. Sedan har företagsetiksteorin legat till grund för analys av 

giveaways ur det etiska perspektivet. Av detta kan följande slutsatser dras. 

 

Undersökningen har visat att event är en aktuell och genomtänkt strategi hos företagen och en 

uppskattad kanal för konsumenterna. Giveaways är vanligt förekommande på dessa event 

men företagens motiv till dem varierar. Giveaways är en bra marknadsföringskanal då gesten 

till största del tas emot positivt. Men att mottagarna reagerar positivt på giveawayen betyder 

inte alltid att det är positivt för företaget, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Om företag vill 
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använda sig av giveaways måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Produkterna måste på 

ett tydligt sätt vara knutna till företaget och det man vill kommunicera. Detta, dels på grund 

av att företagets profil och långsiktiga lönsamhet kan skadas om man inte planerar innehållet, 

och dels på grund av att, trots att konsumenter gillar gesten, är det de specifika produkterna i 

giveawayen som inspirerar till återköp. Det är alltså inte gesten i sig som ger företaget en 

positiv effekt. Idag är det stor spridning bland företag om innehållet är genomtänkt eller inte. 

Det är vidare viktigt att planera innehållet då det visat sig att giveawaymottagaren gärna för 

vidare budskapet via word-of-mouth vilket många företag idag nonchalerar. Det är av vikt för 

företaget att försöka identifiera opinionsledare och engagera dem i företaget, bjuda dem på 

event och ge dem giveaways med ett passande innehåll. Samtidigt måste företaget tänka på 

sina ambassadörer. 

 

Trots att konsumenter är positiva till giveaways så är det ur ett företagsperspektiv viktigt att 

tänka igenom om man ska använda detta. Ur vissa synvinklar ur företagsetiken skulle 

giveaways kunna ses som okej. För att giveaways ur ett etiskt perspektiv över huvud taget ska 

vara försvarbart så måste innehållet komma till användning samt vara producerat och 

transporterat utan att kränka mänskliga rättigheter. Dock kan man ställa samhället, som 

präglas av överkonsumtion, mot detta och undra om giveaways över huvud taget är etiskt 

försvarbart. Dessutom visar konsumentundersökningen att konsumenter vid eftertanke har 

etiska betänkligheter till giveaways. Många ser detta som miljöhot, slöseri med resurser och 

som en muta. Konsumenter är troligtvis på väg mot en ännu större etisk medvetenhet och 

ifrågasättande, vilket i allra högsta grad rör materialism och överkonsumtion. Konsumenter 

ställer krav på företag att vara etiskt medvetna och i framtiden är det troligt att giveaways inte 

längre kommer att tas emot positivt. Detta trots en genomtänkt totalkommunikation med 

genomtänkt giveawayinnehåll. Nästan hälften av respondenterna i undersökningen anser att 

det, trots att de tar emot giveaways positivt, finns andra satsningar än giveaways som 

företagen med fördel bör göra under event. Som förslag ger konsumenterna bättre mat, 

underhållning och förhöjd kvalitet samt välgörenhet. Det är alltså inom en snar framtid 

kanske inte värt att satsa på giveaways.   

 

Tips till företag 
 

Tänk noga över etikfrågan; Vill ni satsa på giveaways eller lägga dessa resurser på annat? 
 
Eftersom giveaways är vanligt förekommande; tänk över om det finns risk att eventdeltagaren 

blir besviken om de inte får giveaways? Framhäv alternativet! 
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• Tänk på dem ur ett etiskt perspektiv, kommer de till användning och är de 

producerade under gynnsamma förhållanden? 
• Tänk igenom innehållet; produkterna är det som säljer.  
• Får ni erbjudandet att sponsra med era produkter till andra företags giveaways – ta 

chansen om deras målgrupp skulle kunna vara era potentiella kunder! 
• Försök definiera opinionsledare och bjud dem på events och giveaways. Giveaways 

diskuteras.  
• Ur ett långsiktigt perspektiv; undvik produkter ni inte kan stå för och som inte är 

kopplade till företaget. 

 
Om ni ska satsa på giveaways; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Tips till företag rörande giveaways 

 
6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Eftersom området giveaways enligt uppsatsförfattarna är ett outforskat område finns en hel 

del att ta reda på. Det skulle vara mycket intressant att göra en liknande studie efter en tid för 

att se om vi genom klimatförändringarna etcetera faktiskt blivit ännu mer etiskt tänkande. Har 

vi blivit det skulle det vara intressant att se ifall giveaways därmed har reducerats eller 

förändrats, vilket våra slutsatser spekulerar i och respondenternas svar tyder på, eller ifall det 

fortfarande på sätt och vis fungerar som en effektiv kommunikationskanal. Om vi får förutspå 

är vi nu bara i startgroparna i en global fråga som kommer att bli ännu mer aktuell i 

framtiden. Kanske även helt avgörande. Det skulle också vara intressant att göra en mer 

omfattande studie i hur företag tänker angående giveaways, om de går hand i hand med deras 

miljöpolicys etcetera samt hur det strategiska (läs: den ekonomiska vinningen) prioriteras i 

alla sammanhang. Det skulle också vara av intresse att se ifall det är några skillnader mellan 

mindre företag respektive större företag vad det gäller deras syn på giveaways då det i 

undersökningen framkom att samtliga av våra ”stora” företag hade ett väl genomtänkt 

innehåll medan nästan 1/3 av företagen i enkätundersökningen verkade ha ett icke genomtänkt 

innehåll. Överhuvudtaget skulle det vara intressant med en mer omfattande undersökning 

både vad gäller tid och resurser med betydligt fler företag och konsumenter. Då också kanske 

kunna använda sig av ett sannolikhetsurval och kunna dra mer generaliserbara och 

allmängiltiga slutsatser. 
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 II

BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Informantens position i företaget: 
 
1. Använder ni er av event? 

- vilken typ av event 
- business to business eller business to consumer 
- anordnar ni de själva eller via en eventbyrå 

 
2. Vad är anledningen till att ni använder er av event? 

- har ni någon uttalad marknadsföringsstrategi med det? 
- Vad vill ni ha ut med eventet? 
+ är det att sälja mer 
+ stärka image 
+ stärka sammanhållningen i företag 
+ eller något annat… 

 
3. Ger ni bort gratisprodukter/presenter till deltagarna – giveaways/goodiebags? 
- vad innehöll den? 
- är val av produkter genomtänkt?  

- Har ni tänkt på vad ni kommunicerar med produkterna? 
- Eller blir det bara sånt ni får tag i. 

 
4. Vad kostade produkterna per person ungefär? 

- var det sponsrade produkter  
- era egna produkter 
- köpte in andra produkter 
+ var köptes den i så fall in? 

 
5. Har ni någon uttalad tanke med att dela ut sådana? 
+ är det för att sälja mer? 

- hur tror ni att det bidrar till ökad försäljning 
+ skapa positiv stämning? 

- på vilket sätt bidrar det till positiv stämning? 
+ att överraska? 
+ eventet ska stanna kvar i minnet hos deltagarna? 
+ för att deltagarna ska prata vidare om eventet? 
+ eller ingen alls. 
 
6. Har ni på något sätt mätt effekten av giveaways? 
+ det vill säga, att ni märkt att giveaways bidragit med bra saker 
typ mer försäljning, gladare personal/kunder, eller nåt annat. 
 
7. Tror du att det pratas något om era giveaways utanför eventet? 
 
8. Har ni funderat på något alternativ till att lägga pengarna på giveaways? 

- eller gör ni något annat redan nu vid andra tillfällen 
+ exempelvis välgörenhet eller något. 
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9. Har ni tänkt funderat på giveaways i ett etiskt perspektiv?  
+ att vi har ett sådant varuöverflöd 
+ miljöförstöring 
+ var grejerna tillverkas 
+ transporter och sånt 
 
TACK 
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Bilaga 2 – Frågeformulär  

 
Enkätundersökning 

 
Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i marknadsföring på Södertörns Högskola. 
Ämnet är Event Marketing och giveaways. Av forskningsetiska skäl är det frivilligt att delta, 
allt material behandlas konfidentiellt och materialet kommer enbart att användas i detta 
undersökningssyfte. 
 
Vänligen svara ärligt på följande frågor; 
 
 
1. Har du någon gång besökt ett företagsevent, det vill säga en aktivitet anordnad av ett 

specifikt företag? 
 

Ja  

Nej  
 
 
2. Tycker du att företagsaktiviteter/event är ett bra sätt för ett företag att föra fram ett 

budskap?  

Motivera gärna 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Vilket var företagseventet du besökte senast? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4a. Fick du någon giveaway/goodiebag, det vill säga en gåva från företaget? 
 

Ja  

Nej  
 
b. Om du svarat ”ja”; vad innehöll den? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5a. Hur reagerade du på gåvan/giveawayen/goodiebagen? 
 

Positivt      

Negativt      

Till viss del positivt till viss del negativt    

Likgiltigt      
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b. Varför reagerade du så? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6a. Har givewayen (ensam) inspirerat till vidare konsumtion av företagets produkt/tjänst? 
 

Ja      

Nej      

Kanske      

Inte ännu men i framtiden     
 
b. Om du svarat ”ja”, ”kanske” eller ”inte ännu men i framtiden”, varför har giveawayen 

inspirerat? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c. Om du svarat ”nej”, varför har den inte inspirerat? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Har du fått användning för innehållet? 
 

Ja  

Nej  
 
 
8.a Har du berättat om innehållet för någon? 
 

Ja  

Nej  
 
b. Om du svarat ja, tror du att hans/hennes/deras uppfattningar om företaget påverkats på 

grund av din berättelse? Motivera gärna 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
9. Giveaways kostar mycket pengar. Anser du att det finns något alternativ till giveaways för 

företaget att spendera sina pengar på, under eventet, som du skulle uppskatta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
10. Om du tänker ur ett etiskt och moraliskt perspektiv tycker du att det är bra med 

giveaways? Motivera gärna 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
TACK för din medverkan!! 
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Bilaga 3 – Empirikomplettering 

 
3 A. Motivering till varför event är bra sätt för ett företag att föra fram ett budskap! 
 
EVENT MARKETING 
 
Kategori – Relationer 
 

- Styra det de vill kommunicera, komma närmare kunden, bättre än tv-reklam. 
- Träffa alla sorters människor på företaget och se och lära känna dem på ett mer 

”privat” sätt pga mer avslappnad situation.  
- Interagerar med målgruppen på ett effektivt sätt.  
- Då jag är student är jag intresserad av framtida arbetsgivare. Genom att använda sig av 

en aktiv strategi mot studenter ökar företaget kunskapen hos studenten och kan 
dessutom förbättra studentens attityd till företaget.  

- För att man får se vad de gör och vad de står för mer direkt än att läsa om den i korta 
broschyrer och reklamsnuttar. Man får träffa företaget personligt.  

- Man skapar ett intresse hos folk. Får lite personliga kontakter. 
- Det kan det absolut vara. Det blir ett sätt för företaget att synas och märka ut sig och 

även skapa bra kontakter till sina kunder.  
- Det blir mer personligt då.  
- De får en chans att prata med och träffa sina nya och gamla kunder. 
- För att locka till sig rätt ”kundkrets” och göra målgruppen mer intresserad av 

företaget. 
- Det tycker jag absolut, det blir mer levande och gissningsvis lättare att få kontakt med 

sin målgrupp om man träffar dem. 
- Absolut, bra sätt att synliggöra sig själva och personerna bakom företaget. Och inte 

bara genom reklam och döda budskap. 
 
ATT SKAPA UPPLEVELSER 
 
Kategori – Nöje 
 

- Det är trevligt att bjuda sina kunder, ger ett gott intryck från företaget. Trevlig gest. 
- Folk är positiva och glada. Strategiskt smart. Bra miljö – glada människor = 

mottagliga för budskapet. 
- Om man inte är för framfusig & utgår från att folk inte är där för produkten utan för 

festen/filmen/gåvan etcetera. 
- Bra sätt att göra något roligt ihop och förknippa företaget med nått bra och roligt. Bra 

pr. 
 
Kategori – Engagemang 
 

- Man blir involverad. Tänka lite själv.  
- Det är ju ett effektivt sätt eftersom man blir inbjuden att delta, folk känner sig 

speciella och dyker upp.  
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INGEN SPECIFIK TEORI 
 
Kategori – Uppmärksamhet och Produkt 
 

- Det är alltid bra att dra uppmärksamhet till sitt företag. Event = bra sätt.  
- Då är man på plats och ser vad de vill ha fram.  
- Man får chans att fråga om produkterna.  
- Det gör att folk uppmärksammar företaget. Ett sätt att locka personer till en plats för 

kommunikation. 
- Jag tycker det är bra. Informationsunderlag som ger en känsla från företagets sida. 
- Absolut. Det är ett sätt att synas utåt och få folk intresserade. Bra med gratisgrejer. 
- Det är trevligt att få mat och dryck samtidigt som företaget presenterar sina produkter 

som i vissa fall kan vara intressanta. 
- Man får inblick i företaget och dess produkter/tjänster på ett bra sätt 

 
Kategori – Övrigt 
 

- Om budskapet är tydligt. 
- Mycket bra sätt att nå ut i mediabruset. Man måste se sig om efter 

alternativa vägar. 
- Man tycker företag är lyxigt som har råd med event (om det är generöst). Är det ett 

dåligt event blir det motsatt effekt.  
- Det blir tydligare fokus då. Inget störande ”brus”. 

 
 

3 B. Vilket var företaget bakom det senast besökta eventet och vad innehöll 
giveawayen/goodiebagen? 
 
Företag    Giveaway/goodiebag 
 
Öhrlings 80-tals nätverk     Ingen giveaway 
 
TOTALKOMMUNIKATION 
 
Tjejkväll på Hanson (butik)  Reflex från Odd Molly, en underkjol 

rån Odd Molly, en chokladstrut från 
Åre Chokladfabrik, en vattenflaska och 
en burk hårvax. 

 
Calvin Kleins parfymlansering på Sturecompagniet En väska och keps från Calvin Klein, 

pocketbok, prover på två parfymer, 
energidryck från Magic. 

 
Bula på vintersportmässan SIA i Las Vegas   Två mössor från Bula 
 
Tjejkväll på Hanson  Nyckelband från 3, underkjol från Odd 

Molly, hårspray, chokladstrut, 
nyckelring från Björn Borg. 
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Tidningen Aftonbladet Klick  Hårspray, mascara, hårgelé & en 

tidning (klick). Samarbete med 
L’Oréal. 

 
Nivea produktlansering  Smink och prover. 
 
Öhrlings PWC – HT 06   Information om företaget, pennor, 

godis, anteckningsblock, vattenflaska. 
 
PR-byrån Mildh Press som representerar kläd-  Smycke från Silke, en sjal, smycke 
och accessoarmärken. från Isabell Kristensen och en brosch. 
 
Resteröds modevisning  Tygpåse och reflex. 
 
Kanebo skincare promotion  Hudvårdprodukter. 
 
Jippo på Shell  Liten påse godis, bilvårdsprodukter och 

nyckelring. 
 
Tidningen Scampix premiärevent   Tidningsnumret var rymdinspirerat 

därför innehöll påsarna en ”månsten” 
med beskrivning. 

 
Canonsponsrad filmvisning   Gratis framkallning, biogodis och 

information om kameran. 
 
Red Bull     Red Bull 
 
Möbelmässan  Två formtidningar, penna och cd-

singel. 
 
Tidningen Elles kvällsshopping på Topshop  Nagellack, solglasögon, Elletidning. 
 
Tidningen People och Blammo hade en fest.  Tygkasse med Peopletryck, ett par 

strumpor från Blammo, lite godis och 
lite reklam från People, Blammo och 
Pilgrims smycken. 

 
Inhouse rekryteringsdag  Information om företaget, tidning och 

pennor. 
 
Fujitsu Siemens Hockey på Globen  USB-sticka. 
 
INGEN TOTALKOMMUNIKATION 
 
Fest för kunder på StroedeRalton   Nyckelband och pennor med loggan på. 
 
Carlsberg på VM i Åre    Pannband 
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Universal filmpremiär    Godis och gosedjur 
 
 
Ett 48 hour business forum   en uppblåsbar kudde som man flyger  
enterpriseevent på Ericsson   med. Ser ut som ett u. 
 
KSSS modevisning.  Det var en stor väska egentligen med 

tidningar från Bonnier som sponsrade 
eventet, en massa krämer, mascara, 
hudkrämer, nagellack, antirynkkräm. 

 
Eurocard     Mat, dricka och godis i en påse. 
 
LARM på Linköpings Universitet (mässa)   Vattenflaska, lypsyl, penna och godis. 
 
Arbetsmarknadsdag för juriststuderande Vattenflaska, nyckelband, miniradio 

bärbar, block och pennor. 
 
VM 2007 afterski på Hotellet  Mössa, tidningar och nyckelring. 
 
VM Åre2007 afterski på Hotellet  En (ganska ful) mössa, en tidning om 

Åre och nyckelband. 
 
 
3 C. Reaktioner på giveawayarna! 
 
Positivt på grund av innehåll 
 

- Fina mössor. (Bula)  
- Bra att få gratis grejer. (Nivea) 
- Det var gott. (Eurocard)  
- Fin påse. En bra att hagrej. (Resteröds)  
- Man får större förståelse för hur produkter och användning i samband med produkten 

ska gå till. (Kanebo) 
- Gott. (red Bull) 

 
Positivt på grund av känsla 
 

- Gratis är gott. (StroedeRalton)  
- Kändes generöst, kände mig utvald, I love presents. (Universal)  
- Folk blir ju som tokiga när det delas ut goodiebags... Egentligen vet jag inte varför, 

men det är så roligt att få den som bonus och alla vill vara säkra på att de får samma 
eller helst mer än någon annan. (KSSS) 

- Det var snällt. (Siemens Hockey)  
- Alltid trevligt med överraskning. (VM Åre) 
- Alltid trevligt att få något. En extra tanke bakom. (Inhouse) 
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Positivt på grund av känsla och innehåll 
 

- Det är jättekul att få presenter, speciellt när det är bra grejer, en härlig mix av tjejpåse. 
(Hanson) 

- Jag blev asglad, alltid kul att få gåvor, men besviken på innehållet. (Calvin Klein) 
- Alltid kul att få grejer. Chokladen var god. (Hanson) 
- Schysst med gratisgrejer & så var de användbara. Överraskning. (L’Oréal) 
- Det var trevliga representanter som gav giveawayen. Vattenflaskan var bra eftersom 

jag tappat min gamla. (LiU) 
- Det känns trevligt. Det kändes kopplat till produkterna. Man får känna närmare på 

märkena. (Mildhpress) 
- Jag gillar godis och det är alltid bra med ett par strumpor och det är kul å få saker. 

(People och Blammo) 
 
Negativt på grund av innehållet 
 

- Den var ful (Ericsson)  
 
Till viss del positivt till viss del negativt på grund av innehåll 
 

- Användbara grejer. Sånt som man inte orkar köpa. (Juristdagar) 
- Bra med godis (men för lite), tråkigt övrigt material. (Canon) 
- Magasinen var exklusiva. resten skräp. (Möbelmässan) 
- Grejerna var sådär halvroliga och inget jag kommer använda.(Elle) 

 
Till viss del positivt till viss del negativt på grund av känsla 
 

- Jag tyckte att de inte lagt ned så stor möda på att det skulle kännas speciellt eller 
utvalt. Lite billigt. (VM Åre) 

 
Till viss del positivt till viss del negativt på grund av känsla och innehåll 
 

- En glad överraskning att få lite prylar när man tankar. Men vissa grejer var ju bara 
skräp. (Shell) 

 
Likgiltigt på grund av innehåll 
 

- Synd att man inte fick något bättre. (Carlsberg) 
- Jag jobbade ju, men jag tror nog att det uppskattades en del alla fall, men själv är det 

nog något jag bara skulle kasta bort. (Scampix) 
 
Likgiltigt på grund av känsla 
 

- Giveawayen gav mig inget anmärkningsvärt. Kändes inte som någonting nytt. 
(Öhrlings) 
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3 D. Giveawayen har inspirerat till vidare konsumtion med följande motiveringar. 
 
Inspirerat på grund av innehållet 
 

- Jag tycker om produkterna. 
- Jag var på nautiska magasinet igår och kollade ut en tröja och ett par seglarskor som 

jag fick inspiration från själva eventet. Vad det gäller goodiebagen har jag nog köpt 
tidningarna efter det och mascaran ska jag definitivt köpa när den e slut. den va 
svinbra! 

- Jag tror att det ger en ytterligare chans att få känna och klämma och titta på nåt i lugn 
och ro. Att det är något som är nytt, som upplevs som nytt, som man känner sig först 
med. 

- Giveaway ledde till att jag öppnade ögon för hur bra produkten är. 
- Eftersom det var ett bifogat program, och tidningarna delvis promotade VM, då blev 

jag sugen på att åka upp under VM. 
- God. 
- Magasinet är bra, har köpt den i affären ibland. 
- Strumporna var så sköna så att jag har sedan köpt fler par strumpor från Blammo. 
- Jag har inte sökt jobb där ännu men de är in my mind. För att den innehöll info om 

företaget som jag själv kunnat läsa in mig på som gjort att jag kommer ihåg företaget. 
 
Inspirerat på grund av känsla 
 

- Nyfikenhet. 
- Jag fick en mer generös syn på företaget. 
- Kanske, för att jag fått en positiv bild av företaget. 
- Det är ju alltid roligt och positivt att få saker gratis. 
- Jag jobbade sedan för företaget. Vet inte om det var just påsen som påverkade mitt val 

att börja där men eventet som helhet påverkade nog positivt eftersom det gav mig en 
större förståelse och inblick. 

 
Inte inspirerat! 

 
Inte inspirerat på grund av missnöje med innehållet 
 

- Det var inte ens deras grejer i goodiebagen. 
- Jag kopplade inte ihop Aftonbladet med L’Oréal. Däremot har jag fortsatt köpa 

mascaran från L’Oréal. 
- Varför skulle jag ha användning för en företagsväxel? Jag är inte målgruppen. 
- Tycker inte att produkterna är bra. 
- Företaget är långt ifrån mitt blivande yrkesområde. 
- Produkterna är ej bra. 
- Jag är inte så förtjust i öl. 
- Jag använder inte fotoprodukter. 
- Det var mest från affärsjuridiska byråer och jag är inte så intresserad av affärsjuridik –

inte mitt område. 
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Inte inspirerat på grund av känslan 
 

- Gillar inte reklam. 
 
Inte inspirerat i sig men hela eventet har inspirerat till vidare konsumtion 
 

- Inte giveawayen men hela evenemanget gör ju att man gärna köper lite mer av den 
leverantören 

- Om ni menar själva presenten så tror jag inte att den spelade så stor roll. Däremot tror 
jag själva kvällen var mkt uppskattad och de kunde lika gärna ha struntat i själva 
goodiebagen 

  
Övrigt 

 
- Har inte känt något extra behov. 
- Ingen kommentar. 
- Ingen bra anledning. 

 

3 E. Alternativ till giveaways som respondenterna uppskatta! 
 
UPPLEVELSETEORIN 
 
Mat 
 

- Mat. 
- Kanske bjuda på lite mat, satsa mer på en trevlig kväll. 
- Jag tror att om man står och väljer mellan att bjuda på mat och vin/öl eller ha påsar att 

ge ut bör man fokusera på EN av dem och inte göra bägge lite halvdant. Då är det 
mest logiskt att bjuda på något att förtära tror jag. Fast det är klart, det beror på vilken 
produkt eller vilket företag det är. Grejerna i påsen måste hursomhelst vara relevanta 
och kännas som att de valts ut av en speciell anledning. Inte bara vara halv-skräp som 
de hittat på lagret. 

 
Underhållning/Nöje 
 

- En present att ta med sig känns helt onödig. Hellre fester oftare än sällan med dyra 
presenter. 

- Underhållning. 
- Om det är till exempel en fest så skulle jag tycka det vore grymt om de bokade en bra 

dj. 
 
Kvalitet på eventet 
 

- Bra presentationer. 
- Fler representanter. 
- Mycket personal, kundfokus, får en att må bra! 
- Svårt att tänka mig. Beror på företaget. I detta fall kanske en föreläsning. 
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FÖRETAGSETIK 
 

- Jag tror att man kan få en dålig bismak av denna konsumtion. Man kan skänka pengar 
till välgörande. Jag har varit på sådana event. Om man visar tydligt att man gör det så 
tror jag att det är det bästa i längden. Det ger förtroende och respekt. 

- Om man ger pengar till välgörenhet, ett kort där det står att vi ger pengar till Rädda 
Barnen. 

- Bättre att dela ut saker som man har nytta av eller saker som har med företaget att 
göra. 

- Att man trycker på en knapp och skänker en viss summa till rädda barnen. 
 
INGEN SPECIFIK TEORI 
 

- Ledande fråga. Jag anser inte att det relativt sett kostar företaget mycket pengar. Jag 
tror att studentaktiviteter är ett bättre sätt att nå ut till studenterna för att påverka dess 
attityder om företaget i en positiv riktning. 

 
3 F. Om du tänker ur ett etiskt och moraliskt perspektiv tycker du att det är bra med 

giveaways? Motivera gärna. 
 
JA 
 
Utan något etiskt resonemang 
 

- Det är ok med giveaways. Vill man ge bort något ska man ju få det 
- Jag tycker inte att det är oetiskt eller omoraliskt 
- Ja, jag blir glad. 
- Ja, det tycker jag. 
- Ingen åsikt. Ja varför inte. 

 
Med ett etiskt resonemang 
 

- Ja det sägs att man inte kan köpa folk. Men det tror jag man kan, i alla fall mig . Det 
är bra och billigt i slutändan att använda sig av den sortens presenter. 

- Ja, varför inte? Ser inget moraliskt inkorrekt i det. Det hela handlar om 
marknadsföring och jag tror att kostnaden ändå är relativt låg i jämförelse med annan 
marknadsföring. 

- Ja, jag ser inget fel eller problem i det utan ett sätt för ett företag att nå en högre 
kvalitet på marknadsföringen (möjligheter till word of mouth osv). Däremot tycker jag 
det är viktigt att presenten är relevant. Blev nästan sur vid ett tillfälle när en skidfilm 
presenterades, goodiebags till alla tjejer innehållandes en sminktidning och en 
handkrämstub.. det var bara märkligt, god dag yxskaft 

- Ja, man får en positiv uppfattning av företaget och jag känner mig uppskattad. Tror 
vissa kan anse att man blir köpt av företaget, men det anser inte jag. 

 
NEJ 
 

- Egentligen inte. Man vet att det ofta är producerat under dåliga förhållanden eftersom 
det är billiga produkter. 
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- Det ska ju inte vara barnarbete. Bör vara vänligt mot miljön. Annars ger företaget en 
dålig bild av sig själv istället för en bra. 

- Jag tycker att det är helt sjukt om man tänker globalt – att folk svälter och att de här 
ger bort dyra saker. Men etiskt – tycker inte att man köper folk – tror inte att man är så 
lättövertalad. Men om typ Sverigedemokraterna, via presenter, skulle lyckas få fler 
röster är det illa 

- Onödigt! Det ligger så mycket i tiden. Man skulle kunna göra så mycket annat. Ex. 
istället för att ge goodies ger vi si och så mycket till detta välgörande ändamål. 

- Rent spontant tycker jag att det kan gå över styr. Däremot kan intrycket bli om de inte 
delar ut något, att de är ”snåla”. Att satsa på billiga saker, som godis tycker jag är 
etiskt och moraliskt rätt; det ger ett gästvänligt intryck. Däremot när det går mot dyra 
och stora grejer tycker jag inte att det är etiskt och moraliskt rätt. 

- Moraliskt sett kan det närmast ses som en muta. Man får vara noga med vilka man 
bjuder till eventet för att hålla sig neutral. 

 
SVARET PÅ DENNA FRÅGA BEROR PÅ SITUATION 
- trevlig gest men av olika etiska anledningar fel 
 
Negativt om det är ”skräp” som innehåll  
 

- Varken eller. Det är en trevlig gest men man kan göra bättre för pengarna. Stoppar ner 
massa skräp. Först reagerar man positivt men sen negativt. 

- Skräp är oetiskt, men är det bra saker är det ju nåt man använder. 
- Ja om man kan ha användning av det man får men om det bara är något som man 

senare slänger så är det ju lite slöseri med resurser. 
 
Negativt ur miljösynpunkt 
 

- Splittrad, varuöverflöd är ett faktum, vi behöver inte mer saker. Men är det något man 
vill ha så blir man ju glad. 

- Kanske om det är miljöfarligt & sakerna inte används är det dåligt. Men om man 
satsar på miljövänligt kan det vara bra ändå. Eller så kan man ge kuponger där man får 
gratisgrej som man kan hämta ut; då minimerar man folk som tar produkter och 
slänger. 

- Det kan vara ok! Men ur miljösynpunkt ej så himla bra. 
- Jag ser det som; man är en yrkesmänniska. Är man tillräckligt duktig så kan man 

sortera de här sakerna. Känner man att man måste kasta dem så ska man tacka nej. Det 
är personligt. 

 
Negativt om de är dyra 
 

- Det beror på. Så länge de inte är hysteriskt dyra så är det OK. 
- Ja, det tycker jag inte är så fel, men det beror ju också lite på hur dyra varor som delas 

ut. 
 
Negativt om ”fel” mottagare får giveawayen 
 

- Vet inte egentligen. Man ska ju kanske tänka efter vad man delar ut och till vem. på 
KSSS eventet var det exempelvis mycket barn som fick samma påse. det kan ju leda 



 XV 

till att de börjar använda sminket och läser om smala modeller i tidningarna osv. Men 
jag tror det beror på eventet och innehållet i påsen ganska mycket. 

- Det beror helt på produkten och företaget och förstås målgruppen. Det är klart det kan 
finnas moraliska betänkligheter om veckorevyn skulle ge påsar till sin målgrupp 
innehållande rabattcheck hos Akademikliniken. 

 
Negativt om man ser på det som muta 

 

- Nej, det är att köpa konsumenten. Men samtidigt trevligt, så dubbelt. 
- Ja det är bra, men som en liten muta. Men alla företag gör så det skapar väl ett behov 

för övriga att göra lika. 
- Har inget emot det. Men i vissa fall kan det ju bli som en typ av muta. 


