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Sammanfattning 
 

Den svenska auktionsmarknaden förändrades under 1970-talet som påföljd av flera faktorer. 

En växande och mer krävande konstpublik, såväl som förändring inom konstproduktion 

ledde till att auktionsbolagen ställdes inför nya krav. Marknadsföring av konst gick in i en ny 

era som kom att präglas av revolutionerande marknadskommunikationsmetoder. Första 

annonsen för ett auktionshus utformades i slutet av 1970-talet och därefter öppnade 

auktionsmarknaden sina dörrar för en bredare publik. Detta ledde till att en annorlunda 

kombination av marknadsföringsansatser utvecklades.  

 

Syftet med arbetet var att undersöka hur eventmarketing i en kombination med andra 

marknadsföringsaktiviteter påverkar auktionsbolagen i frågan om image och relationer med 

olika intressenter. Vi valde att studera det ledande auktionshuset på svenska marknaden, 

Bukowskis. En fallstudie och abduktivt arbetssätt visade sig vara lämpliga för en 

undersökning av den svenska auktionsmarknaden. Förutom att intervjua Bukowskis 

informationschef bestämde vi oss även att undersöka deras största konkurrent, samt tre 

marknadsföringsbyråers syn på eventmarketing.  

 

Vår studie har visat att kampen om marknadsandelar är stenhård och att det krävs både 

bredare utbud och nya marknadsföringstekniker för att överleva på auktionsmarknaden. 

Evenemang, i Bukowskis regi, är ett exempel på marknadskommunikationsaktiviteter som 

har hjälp företaget att behålla marknadsandelar samt en god omsättning även under 

turbulenta tider. Eftersom en stark företagsimage och goda relationer med olika intressenter 

är viktiga komponenter för att en verksamhet ska lyckas på marknaden, fann vi det intressant 

att se hur Bukowskis använder sig av evenemang för att utveckla dessa komponenter.    

 

Vi kom fram till att evenemang som marknadsföringsinsats kräver en bra strategisk 

planering för att kunna nå potentiella målgrupper. Om evenemanget utformas på ett korrekt 

sätt kan ett företag generera eftersträvade effekter och därigenom vinna stora fördelar i 

kampen om marknadsandelar. Ett evenemang kan, genom att samla målgrupper i tid och 

rum, förmedla starka budskap som hjälper företaget att bygga upp en stark image samt goda 

relationer med intressenter.  
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1. Inledning 
 

Under 1700-talet blev konstnärerna separerade från sina mecenater och förvärvde möjligheten att 

försörja sig på sin konst. Som konsekvens började konsten då också att framställas för den anonyma 

publiken. De fria konsterna fick ett eget liv och i takt med att städerna blomstrade kom konstarterna 

också att bli mer marknadsanpassade. Konst och upplevelse kunde nu köpas och det uppstod en 

konstmarknad.  

 

I takt med industrialismen och den förbättrade levnadsstandarden i början av 1900-talet, ökade 

konsumtionen av konst och kultur. Vid sekelskiftet var konsten till dess karaktär skiljd från 

vardagslivet. Den tidens syn på konst var tämligen influerad av marxismen där konstens uppgift sågs 

som en motvikt till den allt ökade populärkulturen som var mer marknadsorienterat och formad efter 

publikens villkor.  

 

Åtskillnaden kom att minska i takt med att kulturproduktion delvis övergick till vinstgenererande 

syften. Denna klyfta mellan fin-konst och populärkonst kom att förändras med tiden då även 

försäljning av fin-konst blev mer beroende av marknadens villkor. Från mitten av 1900-talet har 

auktionshandel samt övrig handeln med konst blivit alltmer föremål för finansiellt intresse. Under 

1980-talet blev prisstegringarna på kända mästares verk tidvis enorm.1  

 

Idag ser man även att konstpubliken har antagit nya utseenden, och förutsättningarna att deltaga i 

kultursammanhang har förändrats. Detta intresse har bemötts av konstproducenter och 

konstdistributörer där man har välkomnat den nya publiken i mer samtida och populär karaktär. 

Många gånger kan det tyckas att konstproducenter och konstdistributörer är öppna till sin karaktär och  

att de inbjuder nya former för att uttrycka och förmedla konst. Men vad händer med en bransch, som 

till sin karaktär är väldigt traditionsenlig men som också har stor betydelse för konsten som en 

förmedlande institution, när den står inför en alltmer förändrad publik och marknad?  

 

                                                 
1 www.ne.se 



 

 6

1.2 Problembakgrund  
Som påföljd av förskjutningen inom både konstproduktion och publik kan man identifiera en 

förändring i att marknadsföra konst och kultur. I och med att auktionsbranschen skiljer sig från andra 

branscher när det gäller produktion, kunder, publik och distributionssätt, kräver även marknadsföring 

av konst en annorlunda kombination av marknadsföringsansatser.  

 

Ett auktionsbolags huvudsakliga uppgift är att erbjuda sina säljare högsta möjliga pris, dvs. att skapa 

värde åt föremål som säljs via dem. För att kunna uppfylla detta, använder sig företag inom 

auktionsmarknad av olika marknadsföringsåtgärder. En av dessa ansatser är event marketing. Event 

marketing handlar om att marknadsföra ett viss företag eller varumärke med hjälp av olika evenemang. 

Den här typen av marknadsföring har på senare tid vunnit betydande proportioner i Sverige. Men trots 

novationen inom den ekonomiska sfären har auktionsbranschen tillämpat denna 

marknadsföringsansats under en lång tid i form av förhandsvisningar och sociala sammanslutningar. 

Evenemang är därmed ett integrerat led i branschen där auktionsbolagen sedan länge har utnyttjat de 

möjligheter och potential i samband med olika festligheter som anordnas inför visningar och 

konstauktionerna.  

 

Trots omfattande tillämpning av sådana evenemang är det osäkert huruvida auktionsbolag uppfattar de 

evenemang ur ett marknadsförings perspektiv. Event produktion har alltid varit en integrerad del i 

auktionsbolagens verksamhet, men frågan är om de ser det som en strategisk marknadsföringsansats 

eller om det är en självklarhet inom auktionsbranschen i mån om att skapa och vidmakthålla relationer 

med kunder och andra intressenter.  

 

1.3 Undersökningsproblem 

• Vilka effekter uppfyller evenemang i auktionsbranschen i fråga om image och relationer med 

olika intressenter?  

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att identifiera och undersöka hur evenemang som en marknadsföringsstrategi används 

och vilka funktioner den uppfyller. 

 

1.5 Avgränsning 
Denna undersökning är begränsad till auktionshandel där övrig handel med konst bortses. Vi förhöll 

oss till att endast undersöka auktionsmarkanden i Stockholmsområde. Då 90 % av marknaden i landet 

utgörs av två auktionshus fann vi att de resterande mindre auktionsbolagen inte skulle utgöra en större 
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relevans för vår undersökning. Undersökningen är fokuserad till det ledande auktionsbolaget och 

stödjas samtidigt med hänvisning till dess största konkurrent.  

 

2. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga metoderna som ligger till grund för uppsatsen. En 

beskrivning av metodansatser hjälper läsaren att uppfatta motiveringarna i våra vägval.  

 

2.1 Undersökningsansats  
Det finns flera alternativa vägar att gå för att undersöka olika fenomen. Dessa ansatser kan gälla 

huruvida man väljer att generera, bearbeta och analysera den data och information man samlat in, eller 

hur man relaterar teori och empiri. 

2.1.1 Induktivt, deduktivt eller abduktivt arbetssätt 

När det gäller teoribildning finns det tre sätt att gå till väga induktivt, deduktivt samt en kombination 

av dessa. Det tredje alternativet benämns som abduktiv undersökningsmetod.  

 

En induktiv undersökning utgår från empirisk data i försök att dra slutsatser och skapa en teori. Sådan 

undersökning kräver stor kunskap om området innan utredningen sker. Forskaren utgår från 

verkligheten och söker samband mellan de observerade företeelserna innan denne formulerar en 

generell teori.2 

  

Till skillnad från det ovan nämnda arbetssättet utgår den deduktiva undersökningen från befintliga 

teorier och allmänna principer. Sambandet mellan teorierna och empirin prövas och impliceras därefter 

på det aktuella fallet. Styrkan och fördelen med ett deduktivt arbetssätt är att objektiviteten stimuleras 

genom att utgångspunkten återfinns i befintlig teori.3 

 

Abduktivt arbetssätt anses vara kombination av deduktion och induktion. En preliminär teori 

formuleras utifrån enskilda fall. Därefter testas teorin på nya fall och utvecklas för att bli mera 

generell. En fördel med den abduktiva arbetsmetoden är att den inte låser forskaren i en så hög grad 

som de övriga två.  

 

                                                 
2 Wallén, 1996 
3 Patel & Davidson, 2003 
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Vi har valt att använda oss av den abduktiva arbetsprocessen då vi fann det intressant att hitta ett 

teoretiskt samband till en bransch som vi uppfattade som mindre insatt i marknadsföringsansatser. Vi 

hade en viss kännedom om branschen och vi ville undersöka det närmre ur befintliga teorier.  

2.1.2 Kvalitativ- och kvantitativ undersökning 

De förutsättningar som gäller för dessa två datainsamlingsmetoder är ofta gemensamma och de 

överlappar varandra. Tillvägagångssätten är i själva verket inte ömsesidigt uteslutande och deras 

distinktioner bygger snarare på behandlingen av data än på forskningsmetoden som sådan.4 Den 

huvudsakliga åtskillnaden är hur data insamlas analytiskt. Kvalitativ forskning har en tendens att 

uppfatta ord som den centrala analysenheten och anses vara mer beskrivande, medan kvantitativ 

forskning använder sig av siffror istället och förknippas med analys.  

 

Kvalitativ undersökningsmetod präglas av närhet till informationskällan och den är informell till sin 

karaktär.5 Den inriktar sig på att samla in data för att få en djupare förståelse av problemets 

komplexitet samt att beskriva helheten av ett sammanhang. Ett utmärkande drag för den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden är dess intresse för beteendemönster och tolkning av en socialgrupps 

aktiviteter och relationer samt hur dessa uttrycker sig i kulturella former och olika typer av språk.6   

 

Till skillnad från den kvalitativa metoden är den kvantitativa metoden mer formaliserad och 

strukturerad samt mer präglad av kontroll från forskarens sida. Utifrån kvantitativa data undersöker 

man den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper.  

 

I denna uppsats har vi använt oss av kvalitativ datainsamlingsmetod eftersom vår forskning har krävt 

omfattade information och denna metod har hjälp oss att erhålla data för att kunna besvara 

problemformuleringen och syftet. Då vi hade en närhet till informationskälla i form av 

förhandsvisningar som vi har närvarat vid, samt intervjuer, fick vi tillfälle att samla in data. Detta gav 

oss även tillfälle att få en djupare förståelse för vår undersökningsobjekt.  

 

2.2 Litteraturstudie 
Inför uppsatsen har vi gjort en förstudie av aktuella artiklar och facklitteratur för att läsa in oss på 

ämnet. Vi har valt litteratur som fokuserar sig på faktorer inom olika relationsteorier, imagerelaterade 

teorier, marknadsföring och auktionshandel.  

 

                                                 
4 Denscombe, 2000 
5 Holme & Solvang, 1997 
6 Denscombe, 2000 
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2.3 Forskningsstrategier 
Som forskare ställs man inför åtskilliga valmöjligheter som leder till att man måste fatta strategiska 

beslut. Dessa skall ge oss den bästa möjliga utgångspunkten för att nå bra forskningsresultat. Bra val 

av tillvägagångssätt ger oss möjlighet att fatta ändamålsenliga och förnuftiga val. De två huvudsakliga 

strategier är surveyundersökningar och fallstudier. 

 

2.3.1 Surveyundersökning 

Surveyundersökning kännetecknas av dess breda och omfattande täckning, samt beroendet av den 

empiriska data. Då surveystrategin har en bredd täckning och tendens till empirism kan vissa 

signifikanta data förbises och gå förlorad. Data som produceras vid en surveyundersökning kommer 

alltså inte att ge en detaljerad och djup undersökning av ämnet.7 Anledningen till att vi har avstått från 

denna strategin är på grund av att vi var alltför begränsade i undersökningsenheter för att kunna göra 

en så omfattande undersökning. Dessutom såg vi hellre ett djupare resultat av våra 

undersökningsenheter som också skulle ge oss en djupare förståelse.  

2.3.2 Fallstudie 

En fallstudie lämpar sig bäst vid småsakliga undersökningar där intresset bygger på detaljer och på 

djupet av sakfrågan. Utgångspunkten i en fallstudie är dess inriktning på en eller ett fåtal 

undersökningsenheter. Den här typen av studie har ofta fokus på sociala relationer och processer 

eftersom den erbjuder fler möjligheter att reda ut komplexiteten i en given situation.8 Fallstudie ger 

möjligheter och uppmuntrar ofta forskaren att använda en rad olika forskningsmetoder för att fånga in 

och noggrant undersöka en komplex situation. Användningen av flera datakällor underlättar 

möjligheten att bekräfta data genom metodtriangulering.9 Triangulering innebär att man inte kan 

identifiera en sanning med endast en metod, utan man bestämmer en position genom att hänvisa till 

två eller fler koordinater d.v.s. två eller flera metoder. Olika metoder används för att samla in data om 

en och samma sak.10 På så sätt får man referenspunkter vilka visar var trovärdigheten återfinns. 

 

För denna uppsats fann vi att en fallstudie lämpade sig bäst. Den karaktäriseras av att betona relationer 

och processer som vi var intresserade av, samt att fallstudien erbjöd oss möjligheten att gå i djupet av 

ämnet. Data som vi har erhållit har insamlats ur flera utfallsvinklar för att ge oss störst trovärdighet.  

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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2.3.3 Urval 

Vid forskning är man oftast begränsad tidsmässigt, ekonomiskt och praktiskt vilket ger en påföljd av 

uteslutande och urval av information och undersökningsenheter. I detta avsnitt skall det framgå vilka 

undersökningsobjekt och fenomen som vi avser att undersöka. 

 

Det finns två huvudsakliga urvalstekniker varpå den första kallas sannolikhetsurval. Detta 

tillvägagångssätt innebär att urval av människor och företeelser görs slumpmässigt. Den andra 

tekniken som är mer passande för vår forskning betecknas som icke-sannolikhetsurval och den har 

flera underkategorier såsom subjektivt urval, teoretiskt urval, tillfällighets urval och snöbollsurval.11  

Vi är mest intresserade av subjektivt urval. Subjektivt urval innebär att forskaren väljer själv ut enheter 

på basis av sin bedömning av hur typiska de är för en population.12 Samtidigt används ett subjektivt 

urval då forskaren har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ligger till underlag för 

undersökningen. De data forskaren får därigenom urskiljs medvetet och anses ge trovärdighet och 

mest värdefulla data. Denna uppsats är koncentrerad på marknadsföringsansatsen, event marketing på 

auktionsmarknaden i Sverige. Fältet är begränsat av expertkunskap och ger därför färre möjligheter till 

urval. Därför var ett självklart val att inrikta oss på ett subjektivt urval.  

 

Ska man göra en undersökning i auktionsbranschen finner vi Bukowskis Auktionshus som det 

naturliga valet då de är det ledande auktionshuset på marknaden i Sverige. Vi har därmed valt att 

avgränsa vår studie till Bukowskis men samtidigt stödja vår undersökning med hänvisning till den näst 

största aktören på marknaden, Stockholms Auktionsverk. Dessa två auktionshus står för 90 % av 

marknaden. Fokus har hamnat på Bukowskis eftersom vi anser att deras förhandsvisningar är 

välutvecklade och framkallar störst uppmärksamhet i media och i allmänhet. Bredvid Bukowskis har 

vi även undersökt hur svensk media avspeglar deras verksamhet. Dessutom har vi granskat PR- och 

event byråers syn om evenemang för att få ytterligare uppfattning om event marketing. Vi valde 

byråerna Creator Momentum, Bindefeld AB, och Eventum då dessa har uppmärksammats inte bara i 

medier utan också i litteraturen. Vi var dock uppmärksammade på att distansera oss från material ur 

deras hemsidor då dessa är en form av PR. Det var fortfarande intressant att jämföra de tre byråernas 

syn på eventmarketing.  

 

Våra respondenter på Bukowskis och Stockholms Auktionsverk har varit informationscheferna, då de 

enligt sina befattningar borde ge oss mest övergripande och samtidigt djupgående information.  

 

                                                 
11 Descombe, 2000 
 
12 Halvorsen, 1992 
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2.4 Informationsinsamlingsmetoder 
Som underlag för uppsatsen har vi använt oss av såväl primär data som sekundär. Den förstnämnda är 

material som insamlats direkt för denna studie genom intervjuer. Den senare är data som finns redan 

dokumenterad och har insamlas genom facklitteratur, tidningar samt information på Internet. 

 

2.4.1 Intervjuer 

Enligt Denscombe finns det flera olika typer av intervjuer som till exempel strukturerade-, 

semistrukturerade-, ostrukturerade- och gruppintervjuer. Forskarens roll i den ostrukturerade intervjun, 

till skillnad från den strukturerade, är att ingripa så lite som möjligt och låta de intervjuade själva 

utveckla sina idéer och resonemang. En semistrukturerad intervju kan ses som en övergång från 

strukturerad till ostrukturerad intervju där intervjuaren har en färdig lista över frågor som skall 

besvaras, men är flexibel när det gäller intervjuades möjligheter att utveckla sina egna tankegångar.13 

Just denna möjlighet ökar chanserna till att upptäcka saker i komplexa frågor som även inbjuder till 

djupgående undersökningar.  

 

I denna uppsats har semistrukturerade intervjuer varit lägliga och hjälpt oss i vår undersökning. Då vi 

ville lägga en stor grund till vår förståelse av auktionsmarknaden, ville vi inte gå in och styra våra 

respondenter för mycket. Därmed gav vi dem frågor som de kunde tala fritt kring. Detta har också 

inneburit att flera av våra frågor som vi förberedde inför intervjuerna besvarats med välutvecklade 

svar. Våra respondenter hade befattningen Informationschef, för respektive verksamheter.  

 

2.4.2 Internet och litteratur 

Att göra ett grundval av skriftliga källor är viktigt för att undvika upprepning av tidigare forskning och 

därmed skapa underlag för en ny sådan. De skriftliga och dokumentära källor som blev relevanta för 

denna uppsats är kurs- och facklitteratur, vetenskapliga tidskrifter, webbplatser på Internet samt de 

aktuella företagens trycksaker och information. De sistnämnda materialen har hanterats dock försiktigt 

då dessa kan göra reklam för företaget.  

 

2.5 Validitet & Reliabilitet 
Sanningsvärdet och trovärdigheten är centralt vid uppsatsskrivandet. Man bör alltid kritiskt granska 

informationskällorna oavsett vilken datainsamlingsmetod man väljer. Inte minst för en kvalitativ 

                                                 
13 Denscombe, 2000 
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forskning är det viktigt att utveckla frågor angående validitet och reliabilitet.14 Inom kvalitativa studier 

avser validitet och reliabilitet hela forskningsprocessen då ambitionen är att upptäcka företeelser, tolka 

och förstå innebörden av livsvärden, samt beskriva uppfattningar.15 

 

Enligt Holme & Solvang16 bestäms reliabiliteten av hur mätningarna utförs och hur noggrann 

forskaren är vid bearbetning av information. Detta skall ge uppsatsen en hög tillförlitlighet. Denna 

tillförlitligheten har vi uppnått genom att studera vårt fall ur flera perspektiv och genom att använda 

oss av flera angreppssätt. För att få en större förståelse om Bukowskis som en del av den svenska  

auktionsmarknaden har vi även studerat deras största konkurrent, Stockholms Auktionsverk. 

 

Validitet innebär att de data man insamlat kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans samt att 

resultaten överensstämmer med existerande kunskaper inom området.17 Vi fann det relevant att 

källgranska uppsatsens genomgående information. Data som vi erhöll bearbetade vi med en största 

försiktighet eftersom en stor del av vår empiri bygger på intervjuer med respektive respondenter. Till 

våra intervjuer utformade vi frågor som inte bara täckte vår frågeställning utan den gav oss också en 

djupare förståelse för hela verksamheten. Vi var också uppmärksammade på information från 

hemsidorna på Internet då dessa kunde utgöras av en form av reklam och PR. 

 

 
3. Relationsskapande teorier 
 

Eftersom vi anser att evenemang såväl som andra marknadsföringsaktiviteter inom auktionsbranschen 

påverkar många olika relationer med intressenter, kommer vi i detta kapitel att presentera flertal teorier 

som handlar om olika relationer mellan företag och deras målgrupper, samt målgrupperna emellan.     

 
3.1 Kundrelation som grund för verksamheten 

Att skapa och upprätthålla relationer är utgångspunkten i all affärsverksamhet. 

Relationsmarknadsföring är en strategi som avser att genomsyra hela verksamheten. Ansatsen innebär 

bland annat att man lägger kundrelationen i fokus där man gör det möjligt för kunder att uppleva ett 

värde av samverkan med ett givet företag. Detta värde genererar tillfredställda och därmed mer 

sannolikt lojala kunder, återköp och positiv word-of-mouth.18 Vikten ligger i att välja rätt kunder och 

knyta dessa närmare företaget. Genom att identifiera de befintliga och mest potentiella kunderna som 

företaget har bäst förutsättningar att leverera värde till, kan företaget koncentrera sina 

                                                 
14 Denscombe, 2000 
15 Patel & Davidson, 2003 
16 Holme & Solvang, 1997 
17 Denscombe, 1998 
18 Blomqvist, Dahl & Heager, 2004 
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marknadsföringsinsatser på olika målgrupper optimalt.19 Möjligheten att förstå hur värde skapas för 

kunder ökar genom att framkalla en tillförlitlig dialog mellan företag och kund.  

 

3.2 Kundurval och segmentering  
Ett företag kan genom sin positionering göra en segmentering av målgrupper som företaget vill nå. En 

viktig nyckelfråga blir därmed kundurval. Men i strävan att skapa ett långsiktigt och lönsamt företag är 

det inte endast företaget som skall välja rätt målgrupper utan företaget bör sträva efter att attraheras 

och väljas av rätt kunder.  

 

Figur 1. Företags- och kund relationen.  

 

Många gånger handlar det inte bara om att locka storspenderande kunder eftersom det är oftast dessa 

som är farliga för företaget att förlora. Emellertid bör företaget genom att identifiera kunder göra en 

segmentering av dessa som tillhör en lojal kategori och som passar in på företagets valda strategi och 

positionering. Till följd av detta blir kundvärde och kundlojalitet ytterligare nyckelfrågor.  

 

3.3 Kundinformationens betydelse i Relationsmarknadsföringsstrategi 
Förutsättningen i relationsmarknadsföring grundar sig på god kännedom om kunden som individ.20 

Kunskap om kundens beteende, behov och preferenser är viktigt för att kunna tillgodose ömsesidiga 

fördelar. Detta ställer höga krav på företagets förmåga att samla in och hantera kundinformation.  

 

Mot bakgrund av en ny verklighet då större interaktion införlivas på marknaden kommer företagare 

tvingas lära sig hur man behandlar olika kunder olika. För att kunna hantera denna nya verklighet har 

en kundorienterat konkurrensmedel uppkommit som benämns one-to-one marketing och innebär 

individuell relationsmarknadsföring.21 Denna strategi innebär att företaget fokuserar på att hantera sina 

kunder individuellt istället för att lägga fokusen på massproducerade produkter, försäljningskanaler 

och säljprogram. 

 

Informationstekniken ger tre nya möjligheter: 

 

                                                 
19 Ibid.  
20 Blomqvist, Dahl & Heager, 2004 
 
21 Peppers & Rogers, 2001 
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1. Information om kunden. Med hjälp av databaser kan företag komma ihåg alla sina kunder 

där man kan undersöka kundens historia i företaget och identifiera dem.  

2. Interaktiv dialog. Datorn erbjuder också möjligheten för kunden att tala med företaget. Jag 

lär mig av dig, och du lär dig av mig.  

3. Massanpassning. Genom informationsteknik och logistiksystem kan företag producera 

anpassade produkter och tjänster som skräddarsytts efter specifika behov, snarare än efter de 

generella behoven hos ett segment av kunder.  

 

3.4 Kundlojalitet 
Kundlojalitet handlar inte bara om hur ofta en  kund använder sig av ett företags tjänster. Icke-

monetära aspekter såsom  word-of-mouth skall betraktas vid utvärdering av den enskilda 

kundrelationen.22 Genom goda referenser från nöjda befintliga kunder kan man utan svårigheter 

attrahera och nå nya kunder i rätt målgrupper. Genom att analysera företagets kundbas erhåller 

företaget möjligheten att hitta dylika kunder och därigenom även minska spillet i marknadsföringen. 

Dessutom bör ett företag hitta en målgrupp som inte nödvändigtvis skall konsumera varan eller 

tjänsten, utan med vilken den skall attrahera andra potentiella kunder.  

 

Fokus inom marknadsföring har förskjutits i och med övergången från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring.23 Idag är det viktigt att tillfredställa kundens behov som har fått en central 

position i företagen. 24 

Befintliga och lojala kunder är de grupper som marknadsförare koncentrerar sig huvudsakligen på. 

Istället för att arbeta med en offensiv marknadsföring, dvs. inrikta sig på potentiella kunder, orienterar 

företagen sig på de befintliga kunderna och sysslar med en mer defensiv marknadsföring särskilt då 

det är svårt och dyrt att attrahera nya kunder. Många marknadsföringsforskare och konsulter har redan 

framställt den lojala kunden som den viktigaste vägen till framgång och de anser att det är lättare att 

behålla en befintlig kund än att värva en ny. När mängden av reklamerbjudanden ständigt ökar och 

människor blir förvirrade och upplever svårigheter med att urskilja den ena leverantörens erbjudanden 

från konkurrenternas, är det mer än någonsin viktigt att koncentrera marknadsföringsinsatser på 

existerande kunder.  

 

Magnus Söderlund kallar kundlojaliteten för … kundens viljebaserade förhållande över tiden - i den 

fysiska och mentala världen - till ett objekt på en marknad.25 Kunden ska föredra och välja att återköpa 

en produkt eller varumärke trots att det sker en marknadsförings påverkan att pressa kunden till 

                                                 
22 Blomqvist, Dahl & Heager, 2004 
23 Söderlund, 2001 
24 Söderlund, 1997  
25Citat.  Söderlund, 2001 sid. 30 
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produktbyte. Kundlojalitet beror på flera faktorer, där det viktigaste är nöjdhet. De flesta kunder som 

är nöjda, är också lojala. En marknadsförings åtgärd vilken samlar olika aktiviteter som förs kring 

kunder och som ger upphov till kundlojalitet kallas för lojalitetsföring. Några av dessa aktiviteter är:  

 

• Kundnöjdhetsskapande interaktion, undersöker orsaker för kundnöjdhet. En av dessa 

orsaker blir t.ex. de extra insatserna från företagets sida som överträffar kundens 

förväntningar. Det kan handla om särskild uppmärksamhet mot kunden eller en extra bonus. 

 

• Kundlojalitetsbelöningar, kan belöna kunder på flera olika sätt. Evenemang har omfattande 

kapacitet att ge belöning till stora målgrupper och allt fler organisationer väljer idag att 

använda sig av olika typer av events där de bjuder olika kundgrupper.     

 

• Medarbetarlojalitetsprogram, ser till att medarbetarna som interagerar med kunder trivs 

med jobbet och belönas så att de stannar i företaget.  

 

• Kund-till-kund relaterade aktiviteter, ett exempel på sådana aktiviteter är att metodisk 

arbeta för att skapa en interaktion mellan kunderna.  

 

• Kundlivscykels aktiviteter, företaget måste anstränga sig att förbli attraktiv under hela 

kundens livscykel, dvs. erbjudanden måste utvecklas i takt med att kundens behov förändras.  

 
 

 

3.5 Alla är marknadsförare, på heltid eller deltid  
Traditionellt var marknadsavdelningen en isolerad funktion som levererade marknadsförings 

orienterade tjänster. Idag sprids dock marknadsfunktionen över hela företaget och alla medarbetare 

inom verksamheten är i praktiken en form av marknadsförare. Gummesson identifierar två grupper av 

marknadsförare, den första kallar han för marknadsförare (och säljare) på heltid, och den andra 

gruppen består av marknadsförare (och säljare) på deltid.26 I den första kategorin urskiljs anställda 

som jobbar direkt och är, på heltid, engagerade i frågor om företagets marknadsföring och försäljning. 

Marknadsförare på deltid innefattar alla andra i företaget och dess omvärld som kan påverka företagets 

markandsföring. Dessa två grupper återfinns inte endast inom själva verksamheten utan de figurerar 

också i företagets omvärld. Uppdelningen medför syntesen att varje medarbetare i en verksamhet 

påverkar kundrelationerna.   

 

                                                 
26 Gummesson, 2002 Sid. 82 
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3.6 Värdeskapande interaktion 
Samspel och ömsesidig påverkan i relationer har vuxit fram som nyckelbegrepp i dagens 

marknadsekonomi. Sådan interaktiv marknadsföring omfattar alla former av kontakter såsom kundens 

kontakt med säljaren, kundens kontakt med serviceleverantörens personal och inte minst kundens 

kontakt med andra kunder. Den sistnämnda relationen innebär att om kunder befinner sig i rätt miljö, 

med rätt system, producerar de delvis en tjänst tillsammans. Leverantörens uppgift blir att förse 

målgruppen en arena för interaktion. Ett exempel på sådana arenor är en konstutställning eller en 

auktionsvisning. 

 

För att främja kundens relation till ett företag kan detta företag skapa en interaktion i själva 

servicelandskapet. Kundens beteende kan påverkas genom den fysiska miljön, det vill säga byggnad, 

miljö, symboler, placering och atmosfär.  

Genom att föra samman människor i samhällen och grupper kan en organisation skapa relationsvärden 

i varor och tjänster. Därigenom förstärker företaget deras identitet och tillhörighet och grupperna. 

Härigenom kan olika intressenter få utlopp för individuella behov genom att umgås och känna 

gruppidentitet.  

 

Under tjänsteproduktionen och leveransen skapar interaktionsprocessen marknadsföringstillfällen där 

ett förtag kan skapa goda servicemöten som uppmuntrar kunden att tala väl om företaget och därmed 

också bli en god marknadsförare på deltid. Om interaktionen fungerar väl, ökar den kundupplevda 

kvaliteten. Kundens deltagarstil, beteende, livsstil, och humör utgör därmed en viktig del i 

intensivfasen.27 

 

3.7 Närrelation kontra distansrelation  
Säljarna och övriga frontpersoner i företaget träffar kunderna regelbundet och har möjlighet att 

identifiera deras behov, medan marknadsförarna har svårt att skapa en närkontakt med kunderna. 

Marknadsundersökningar kan ses snarare som en komplement till den kunskap man samlar genom en 

interaktion och närrelation med kunder. Interaktion med kunden är viktigaste än 

marknadsundersökningar och genom direkt kontakt med kunder kan personalen observera, diskutera 

och på så sätt få en djupare förståelse för kunden än genom rapporter och analyser. Genom närkontakt 

kan personalen även utveckla empati för kunden och reflektera över sina erfarenheter. Bolag och 

branscher som har möjlighet till att satsa på närrelation med sina målgrupper har stor fördel när det 

gäller att bygga starka och långvariga relationer till kunderna.  

 

                                                 
27 Gummesson, 2002 
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3.8 Sociala relationer 

Bildandet och underhåll av sociala nätverk är en av de viktigaste uppgifterna för företagsledningen, 

marknadsledningen och säljarna.28 En viktig kompetens är styrkan i att skapa en gruppkänsla såväl 

inom företagsverksamheten som i de utomstående grupperna inom nätverket, och då inte minst hos 

konsumenterna. Den sociala relationen som skapas med en kund kan många gånger bli avgörande för 

framgångarna.  

 

Traditionellt orienterades företagen kring själva produktionen, och varumärken ansågs endast som ett 

attribut i form av reklam. Idag ligger dock fokus på relationen till varumärket och det är i den man 

mäter ett företags värde. Själva produktionen har numera endast blivit en nätverksorganisation av 

underleverantörer.  

 

4. Image relaterade teorier 
 

Liksom de relationer som ett företag skapar med sina intressenter, är en annan väsentlig uppgift för en 

marknadsförare, att skapa en stark företagsimage med hjälp av olika marknadsföringsaktiviteter. En 

stark företagsimage framkallas av ett utvecklat varumärke och en utvecklad företagsidentitet. 

 

4. 1 Parasociala relationer 

Människors relationer till olika företag är ofta opersonliga, men relationerna till imagen företaget ger 

upphov till i konsumenternas medvetandet är betydligt mer personliga. Den imagen skapas genom 

olika objekt och symboler, och konkretiseras därigenom i associationer till företagsnamnet och 

varumärket. Konsumenternas förhållande till varumärken kallas för parasociala relationer.29 Till ett 

varumärke inkorporerar man integrerade värden, även kallat metaprodukt, som innebär att man 

införlivar en värld av föreställningar som en konsument förknippar med en märkesvara30.  

Denna föreställning innebär att känslan är viktigare än funktionen.  

  

Ett annat begrepp som är viktigt att presentera i detta sammanhang är relationsmärken som också är en 

sorts parasocial relation. Den innebär att  konsumenten finner inte endast en identitet när denne köper 

en produkt, utan också en tillhörighet. Identitet och tillhörighet överlappar varandra och drar 

ömsesidiga fördelar. Genom att hitta en tillhörighet bland andra människor kan kunden identifiera sig, 

och därmed också stärka sin identitet genom kläder och beteende gällande för situationen. 

 

                                                 
28 Ibid.  
29 Gummesson, 2002  
30 Ibid. 
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Följaktligen kan även subtil marknadsföring nämnas. Sådan marknadsföringsansats innesluter en 

särskild atmosfär av mystik omkring sig där det uppstår en image med ett kryddat språk som bara de 

som är införlivade i situationen förstår. Till exempel hälso- och sjukvården i västvärlden där 

läkarskrået bygger upp en image som nästan är oövervinnelig med starka symboler som den vita 

rocken, och att det är de som råder över hälsa och sjukdom, över liv och död. 

 

 

4.2 En kärleksförklaring till massmedia 
Ett företags främsta angelägenhet när det gäller att befästa företagets rykte och image, är att skapa en 

god relation till massmedia. PR innebär att man bygger upp och underhåller relationen till medierna. 

PR-funktionens uppgift är att påverka de olika intressenternas sätt att uppfatta och uppleva ett företag 

samt deras produkter och tjänster. Beroendet är dock ömsesidigt då mediers uppdrag är ett granska och 

återspegla samhället samt uppmärksamma missförhållanden och maktmissbruk. Därmed finner det sig 

rimligt att skapa ett samarbete. 

 

Förhållandet kan dock förskjutas då företag vill ha mycket utrymme och positiv publicitet och därmed 

också gratisreklam som skall framstå som nyheter och få högre trovärdighet. Trovärdigheten är just 

därför en nyckelfråga i sammanhanget eftersom den har en förstärkande effekt i olika uppfattningar. 

 

Att ha kontakt med pressen genom bland annat presskonferenser, pressmeddelanden och visningar, 

handlar inte bara om att framlägga intressanta nyheter. Vikten ligger i att etablera en personlig och 

förtroendefull relation till journalister.31 

 

Ett sätt att skapa uppbåd i medierna är att framkalla en skenbar verklighet i form av pseudohändelser.32 

Sådan pseudohändelse inträffar inte på ett naturligt sätt utan man skapar den till exempel för 

marknadsföring av en bokförlag, filmer, teaterpjäser, konstgallerier eller idrottsevenemang. Sålunda 

bjuder företagen in olika kändisar för att öka uppståndelsen och ju kändare människor som kommer, 

desto mer figurerar företaget i medierna. 

 

 

4.3 Företags identitet management process 
Den följande modellen visar att hur ett förtag bygger upp sin identitet och hur den får sin image 

tilldelad.33 

                                                 
31 Gummesson, 2002 
32 Ibid. 
33 Fill, 2002 
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Figur 2. Företags identitet management process  
 
 

Strategisk management påverkar företagsidentiteten och företags personligheten genom olika 

handlingar som bestäms av företagsledningen. Företagsledningen går igenom företaget med hjälp av 

självanalys för att få en realistisk bild av företagspersonligheten. Personligheten kommuniceras sedan 

till företagsidentitet som vidarebefordras till företagsimage. Detta sker genom planerade signaler eller 

via en serie av slumpmässiga icke-koordinerade evenemang och observationer. I det flesta fall 

förmedlas identiteten igenom en mix av planerade och oplanerade företeelser som t. ex. litteratur, 

anställdas kommentarer och medias aspekter. Även omvärldens påverkan är viktig för företagsimagen. 

Både negativ och positiv publicitet påverkar företagsimage och företaget måste ständigt 

uppmärksamma på detta. Imageanalysen går tillbaka till ledningen, d.v.s. strategin för att få möjlighet 

till förändringen i företagspersonligheten och företagsidentiteten.  

 

Som påvisas i modellen är de tre viktigaste momenten i frågan om företagets image är 

företagspersonlighet, företagsidentitet och företagsimage.  

 

• Företagspersonlighet, varje företag har en personlighet som involverar alla anställda. Detta 

kan betraktas som det totala antalet personligheter i ett företag och påverkas främst av 

företagskultur och hur väl de strategiska processerna kommuniceras till de anställda. 

Företagspersonligheten är gestaltad genom hur organisationen utför sitt arbete, graden av 

uthållighet, offensiv hållning mot marknaden och normer som intressenterna förväntar sig av 

företaget.   
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• Företagsidentitet, kan ses som ett medel som företaget använder sig utav för att differentiera 

från andra företag på markanden. När det gäller företagsidentitet finns det tre idéer genom 

vilka företaget kommunicerar ut till målgrupper, vad företaget är, vad företaget gör och hur 

de gör de. Tre huvudtyper av identitetsroller är symbolism, beteende och kommunikation.  

 

• Företagsimage, pekar på uppfattningar som olika målgrupper har om företaget och tolkningar 

av symboler som företaget presenterar. Företagsimagen återfinns inte i själva företaget och det 

är omöjligt för företaget att direkt påverka en dålig image. Detta måste ske genom 

företagsidentitet. Företagets rykte är desto svårare att påverka än företagsimagen eftersom 

rykten består av djupa värderingar. Ett starkt rykte är strategiskt viktigt av tre orsaker; att 

differentiera när produkterna är mycket lika, en stödverksamhet i turbulenta tider och ett sätt 

att mäta ett företags värde.  
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5. Event relaterade teorier 
 
Vår marknadsekonomi och de ekonomiska systemen i världen ifrågasätts och en av de viktigaste 

trenderna handlar om trovärdighet.34 För att kunna skapa sådan trovärdighet har flera ambitioner 

gjorts, en av dem är eventproduktion. Eventets språkliga implikation kan översättas till svenskans 

evenemang. Ett evenemang är i sin tur en händelse såväl som en upplevelse och tillställning. Syftet 

med att uppföra ett event är att göra ett möte mer innehållsrikt och effekterna mer långvariga. Att 

organisera ett fysiskt möte mellan människor, där man på en ordnad plattform ser till att publiken är 

välmående och entusiastiskt har visat sig få de följderna.  

 

5.1 Event marketing & event produktion 
Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett 

sponsrat evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och 

rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.35   

 
Med tydliga mål och syften skapas en positiv attityd och förtroendet framkallas. Under dessa 

omständigheter blir publiken mycket mottaglig för budskap. Ett lyckat event får långtgående effekter 

på inställning till företag, ledare och verksamhet.36 Fortsättningsvis innebär ett event att företag kan 

leverera och förmedla kunskap, marknadsföra och påverka deltagarnas attityd och förhållningssätt. 

Event marketing kan tillämpas på allt ifrån kändisfester till stora rockkonserter. 

 

Att använda stora evenemang till att kommunicera ut sitt budskap är inte speciellt nytt, men att 

utnyttja event marketing som en marknadsföringsåtgärd som vänder sig till målgruppen 

konsumenterna är banbrytande. Evenemang kan även riktas till andra målgrupper som till exempel 

samarbetspartners, finansinstitut, media, lokala myndigheter, leverantörer, ägare och anställda. Behrer 

och Larsson anser i sin bok Event Markting, att det finns tre huvudargument till att företag visat sitt 

intresse för att kommunicera med kunderna med hjälp av event markting37. Det första är de 

ekonomiska drivkrafterna och behovet av nya kommunikationskanaler och det andra argumentet är de 

nya kraven på företagens marknadsföring. Tredje orsaken till event marketings popularitet är att 

erfarenheter och kunskaper om event marketing har ökat på sista tiden. 

                                                 
34 Sterner, 2004 
35 Behrer, 1998, sid. 18 
36 Sterner, 2004 
 
37 Behrer, 1998 



 

 22

Event marketing är väldigt flexibel och kostnadseffektiv marknadsföringsansats. Det kan användas av 

både stora och små företag och bolag i nästan alla branscher oberoende av målgruppens storlek. 

Samtidigt kan ingreppet vara mer effektivt än traditionella marknadskommunikationssätt. 38 

 

För att företaget ska få en så stark effekt som möjligt, krävs en bra koppling mellan avsändare, 

budskapet och mottagare, dvs. mellan företaget som marknadsförs, budskapet som kommuniceras och 

målgruppen som påverkas av budskapet. Ofta händer det att sådana evenemang erbjuder gratis 

publicitet då de väcker medias intresse. Att använda sig av event marketing är populärt i 

idrottsevenemang, men indikationer har visat att kulturevents har ökat och blivit alltmer 

betydelsefulla. Till de kulturella evenemang inbegrips konserter, festivaler, utställningar, auktioner, 

etc.  

 

Alla kommunikationskanaler har sina medier som bäst lämpar sig för dess ändamål. Annonseringen 

använder sig av TV, radio och tryck, medan det naturliga mediet för event marketing är evenemanget. 

Det ska dock inte uteslutas att dessa marknadsföringsåtgärder kan kombineras med varandra då event 

marketing kan användas i samband med till exempel annonsering.39  

 

Användning av event marketing uppfyller flera syften, ett av dem är att evenemang kan fungera som 

en samling plats för kommunikation och interaktion mellan företag och olika målgrupper. Ett annat 

syfte kan vara att väcka uppmärksamhet och skapa en bra företagsimage.40 Detta kan även framkallas 

genom att använda event marketing till att samla medel till ett välgörande ändamål och på så sätt få en 

positiv reaktion av medier och gratis reklam. Evenemang kan också utnyttjas som en test marknad och 

som en plats för billiga marknadsundersökningar.  

 

Som det indikeras ovan har event marketing möjlighet att samla stora målgrupper på en plats. Dessa 

målgrupper är stora och mer sammanflätade. De stora skillnaderna mellan olika socialklasser i frågan 

om konsumtion reduceras fortlöpande, samtidigt som konsumenterna ställer upp nya perspektiv i valet 

av produkter och varumärken. Konsumenten köper numera inte produkter som bara uppfyller de 

grundläggande behoven utan numera läggs en större vikt på själva upplevelsen man förvärvar i sin 

konsumtion. Varor och varumärken som köps skall generera mervärde. På en konkurrensutsatt 

marknad med alltmer kräsna kunder är det brukbart att erbjuda mervärde genom evenemang. Då får 

man möjlighet att kommunicera in värde i själva evenemanget. 

                                                 
38 Behrer, 1998,  
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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5.2 Kategorisering av olika former av event marketing  
Ett behov om att kategorisera event marketing kommer ifrån problematiken som råder inom 

marknadsföring. Den handlar om olika benämningar på marketing aktiviteter som folk kopplar med 

event marketing. Det är vissa som tycker att både händelser och evenemang som sysslar med att 

stimulera försäljning eller bygga företags image, kan kallas för event marketing. Mattias Behrem och 

Åsa Larsson, författarna av boken ”Event marketing” påpekar dock att event marketing är endast 

marknadsföring via evenemang och att nyckelfaktorn är engagemang från mottagarna av budskapet. 

Event marketing står för en marknadsföringsansats som samordnar kommunikationen kring ett skapat 

eller sponsrat evenemang, där evenemanget är en aktivitet som samlar gruppen i tid och rum; ett möte 

i vilket upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.41 

Följande modell beskriver olika aktiviteter som i Sverige förknippas med event marketing. 

 
 

               
  Figur 3 Kategoriseringsmodell för Event marketing 

 

 

1. Action marketing, händelse som stimulerar försäljning. 

Handlar om att inverka på den förbipasserande målgruppen att köpa varor. Ett exempel på 

action marketing kan vara en butik som använder sig av en artist/kändis som drar 

uppmärksamhet från förbigående och riktar den till en produkt eller tjänst, genom att 

underhålla, skriva autografer eller liknande. Målgruppen inom action marketing är de 

förbipasserande, folk som råkar befinna sig på platsen, och själva marknadsföringsansatsen är 

av en uppsökande karaktär.   

 

2. 3-dimensionell annonsering, händelse som hjälper att bygga varumärke/image. 

Jipporeklam med budskap som lokaliseras på platser där många människor och bilar 

cirkulerar. Den är också uppsökande och har en stor genomslagskraft. Tredimensionell 
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annonsering bygger på uppmärksamhet och nyhetsvärde, som leder till en gratis publicitet i 

media.  

 

3. Trafikskapande event marketing, evenemang som stimulerar försäljning. 

Evenemang fungerar som en lockbete för besökarna. Målgruppen uppmuntras komma till en 

plats och ta del av evenemanget, som i sin tur leder till merförsäljning. 

Evenemanget är trafikskapande och inbjudande, eftersom den samlar målgrupper i tid och 

rum. Den här typen av marknadsföringen passar bra för stora shoppingcentrum, där flera 

butiker av skilda slag kan dra nytta av evenemanget.  

 

4. Relationsskapande event marketing, evenemang för att stärka varumärke/image. 

Evenemanget hjälper företaget att samla målgrupper i tid och rum, och på så sätt stärka 

företagets relationer med kunderna, leverantörerna och andra intressenter. Här ligger 

betoningen på mötet och själva evenemanget är mer emotionellt och involverar deltagarna på 

ett mer märkbart sätt än trafikskapande event marketing.42 Evenemanget är huvudaktiviteten 

för relationsskapande event markting, och den har både en uppsökande och en inbjudande 

funktion. Relationsskapande event marketing kan vara intern och extern. Den förstnämnda 

vänder sig till de anställda vars funktion är att stärka interna relationer och företags kulturen, 

som i sin takt påverkar företags identitet och gemensamma värderingar. Externt kan företaget 

använda sig av event marketing till att stärka relationer med samarbetspartners, kunder och 

andra intressenter. 43 Extern relationsskapande event marketing har tidigare varit mest inriktad 

på business-to-business relationer, men på sista tiden utvecklades nya tekniker som möjliggör 

att företag vänder sig även till kunder. Tekniker som t.ex. lojalitets program, kundklubbar och 

kunddatabaser skapar möjligheter till selektering av kundgrupper. Företag kan på så sätt ordna 

särskilda evenemang med inbjudande karaktär som vänder sig till speciella kundgrupper.44 

 

5.3 Eventprocessen 
Att vara företagsam innebär att man bör ha en målmedveten, definierad och någorlunda strukturerad 

riktlinje. Samma princip gäller inför ett event där även flexibilitet och kreativitet förespråkas så att nya 

idéer utvecklas. Sterner utvecklar en sjustegs process som skildrar ett event från start till ett färdigt 

resultat.  

 

                                                                                                                                                         
41 Citat, Behrer, 1998. Sid. 105 
42 Behrer, 1998  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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1. Affärsidé, affärsidén är förenad med en rad fragment som är beroende av varandra; vision, 

värderingar och löften, varumärke och företagshistoria. Följaktligen formuleras en plan på hur 

verksamheten skall generera vinst.  

2. Marknadsföring/Försäljning, här beskrivs målgrupp och uppdragsgivare. Utifrån affärsidén 

formuleras diverse reklamerbjudande och passande marknadsföringsinsatser utarbetas. 

3. Avtalsförskrivning, således sker förhandling om uppdrag. Ett eventdokument utarbetas 

innehållande bl.a. projektbeskrivning, tidsplan, plats för event, ansvarsfördelning, 

programförslag och kostnader. 

4. Allmänna & Etiska regler, uppsatta av Eventmarkets branschråd, hösten 2003. Allmänna 

regler riktar sig till definitioner, avbeställningsrätt, ersättningsrätt, upphovsrätt, tvister mm. De 

etiska regler syftar till att man håller vad man lovar, respekterar andra parter och tar fullt 

ansvar för vad man lovar.  

5. Projekt och produktionstid, man formar en projektgrupp, väljer en projektledare, utvecklar 

en tidsplan och aktiverar inblandade aktörer. 

6. Engagemangs avtal, förhandling och framställning av juridiska avtal sker med 

underhållningsartister  

7. Genomförande, första intrycket är viktigt och likaså ska tempot på eventet vara flexibelt så 

att mötet flyter på. Leveransen ska vara i avtalad tid och logistik maximalt planerat.  

8. Uppföljning, man lär av misstag. När eventet är över är det hög tid för reflektering. Det är 

viktigt att utveckla bra kommunikation med arbetsgivare. Vid mätning av resultatet av ett 

evenemang utgår ifrån de uppsatta målen.  

 

5.4 Evenemanget som plattform för interaktion och integration  
Behrer och Larsson har gjort flera modeller i sin bok Event marketing med syfte att förklara 

evenemanget som forum vilken möjliggör interaktion och integration av olika målgrupper och 

kommunikationsaktiviteter. 45 Ur dessa modeller sammanfattade vi de mest relevanta fragmenten för 

vår undersökning, och sammanförde dessa till en slutlig modell.  

 

                                                 
45 Behrer, 1988  
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Figur 4. Evenemang som plattform för interaktions- och integrationseffekter.  
 
 

Tre nyckelbegrepp som karakteriserar en evenemang är: 

 

• Mötet, att målgrupper samlas i tid och rum 

• Budskapet, att det skapas förutsättningar för att kommunicera ut budskapen 

• Upplevelsen, evenemang ska vara en upplevelse 

 

Integration handlar om att samordna olika kommunikationsaktiviteter som t.ex. annonsering, 

PR och direkt marketing, genom evenemanget. Den även ger möjlighet att koordinera 

budskapet, sättet att förmedla budskapet och olika målgrupper. Integration kan vara indirekt 

och direkt, där den förstnämnda handlar om aktiviteter före och efter evenemanget. Direkt 

integration pekar på samordning av aktiviteter inom själva evenemanget  

Direkt integration erbjuder den maximalla exponeringen för företaget och skapar ett tillfälle 

att kommunicera med olika intressenter: 

 

• Medarbetarna 

• Kunder och konsumenter 

• Affärspartners 

• Leverantörer 

• Lokala myndigheter, beslutsfattare och opinionsbildare 

• Aktieägare 

• Företagsledningen 

• Media 
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• Potentiella medarbetare 

 

Forum effekterna fungerar som en plattform för interaktionseffekterna. Förutsättning får 

interaktion är att skapa en forum att samla målgrupper i tid och rum. Några andra premisser 

som forum effekterna erbjuder är: 

 

• Att målgruppen är fokuserad och tillgänglig för budskapet 

• Värdegemenskap mellan deltagarna och mellan företaget och deltagarna 

• Förväntningar som ökar deltagarnas mottaglighet 

• Kollektiv suggestion som kan höja budskapet 

 

Dessa förutsättningar möjliggör en interaktion och interaktionseffekterna skapas av ett 

människor möts och interagerar. Detta kan bl.a. medföra: 

 

• Möjligheter till att bygga relationer med olika intressenter 

• Möjligheter till direkt kommunikation med målgruppen som i sin tur erbjuder 

feedback på företagets erbjudande 

• Identifikation med målgruppen som leder till lojalitetsskapande.   
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6. Empiri och analys 
 
De senaste tio åren har konsten och konstnärerna brutit ny mark på alla områden. Den tekniska utvecklingen 

har förstås haft stor betydelse, men lika mycket har hänt när det gäller möjligheterna att låta konsten möta nya 

målgrupper på platser utanför de traditionella utställningsrummen. Det ställer nya krav på alla som arbetar 

med konst. 46 

 

Förståelsen för samtiden är en grundförutsättning för att kunna hantera vad som rör sig i tiden. I 

mening att vara produktiv måste man kunna omgestalta sin egen definition och situation. Auktionshus 

som konstkommissionärer har många traditionsenliga drag och uppfattas många gånger som 

konservativa. Bukowskis, liksom Stockholms auktionsverk konstateras som bland de äldsta 

auktionshusen i Norden. Traditionellt ses auktionshus som förmedlare av konst, en mellanhand 

varigenom säljare och köpare traderar konstverk där endast de initierade och seriösa storhandlare har 

tillträde i. Detta har förändrats i dagens mening. Numera talar man om marknadsföring, om att 

utveckla relationer och skapa positiv image. Uppfattningen som auktionshus har om sina målgrupper 

har många gånger blivit en nyckelfråga där denna kategori har utvecklats och numera omfattar andra 

intressenter förutom kunderna såsom finansinstitut, media, välgörenhetsorganisationer samt en allmän 

konstintresserad publik.  

 

Att konsten och konstnärerna har brutit ny mark är påtagligt. Även i auktionsbranschen kan nyutbruten 

mark identifieras i avsikt om att utveckla relationer mellan auktionshusen och deras intressenter. 

Visningar har alltid varit en integrerad del i auktionsbranschen där VIP-förhandsvisningar handlat om 

att samla köpkraftiga, befintliga kunder och betydelsefulla människor. Största genombrottet kom dock 

för 10 år sedan, när auktionshusen i Sverige började använda sig av olika typer av förhandsvisningar 

för att uppfylla nya syften. Förutom att samla kunder inför stora auktioner, upptäcktes möjligheten att 

använda förhandsvisningar till att ytterligare bygga upp och stärka företagsimage, företagskultur och 

relationer. Dessa förhandsvisningar kan betraktas som evenemang och således som event marketing. 

Våra utgångspunkter i empirin och analysen är att se hur image och kundrelationer skapas, stärks och 

underhålls med hjälp av evenemang. Följaktligen urskiljs tre huvudteman i vår undersökning; image, 

nätverksrelationer och event marketing i interaktion med andra marknadsföringsaktiviteter.  

 

Detta avsnitt inleder vi med att beskriva Bukowskis auktionshus, som är vårt 

huvudundersökningsobjekt, och därefter deras största konkurrent på markanden, Stockholms 

Auktionsverk. Fortsättningsvis applicerar vi teorier på empirin och i samband med detta analyserar vi 

dem. I empirin ingår även intervjuerna med informationsansvariga på Bukowskis och Stockholms 

                                                 
46 Konstperspektiv, 2004-03-01 
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Auktionsverk samt material från några ledande marknadsföringsbyråer i Sverige. Ett annat 

komplement i empirin är också tidningsartiklar om auktionsbolag i Stockholm.  

 

Respondenter: 

• Kerbela Nobel, informationsansvarig på Bukowskis 

• Anna Hamilton, informationsansvarig på Stockholms Auktionsverk     

 

6.1 Bukowskis bakgrund 
Bukowskis grundades år 1870 i Stockholm av den polske adelsmannen, Henryk Bukowski. Redan på 

den tiden förstod han vikten av att satsa på hög kvalitet och blev pionjär inom katalogiserade 

kvalitetsauktioner i Sverige. Med andra ord införde Henryk Bukowski de första auktioner där han 

utformade kataloger som hade noggrann beskrivning av föremålen.47  

 

Det stora genombrottet blev en auktion bestående av kung Karl XV samlingar år 1873. Likaledes 

bestod de andra auktioner på den tiden av samlingar som var i ägo av kungahuset eller andra 

storsamlare. Genom dessa auktioner fick Bukowskis ett världsomfattande gott rykte särskilt då  

Sverige var en stormakt en gång i  tiden, och således samlades köpare och säljare från hela världen på 

Bukowskis.  

 

Efter andra världskriget blev auktionsbranschen i Sverige mycket populär. Säljare tilläts vara anonyma 

vilket gjorde att auktionerna steg i antal. Trots detta inträffade Bukowskis största expansion först 25 år 

senare. Det var på 1970-talet som Bukowskis expanderade kraftigt. Filialer öppnades även i 

Helsingfors, Malmö, Göteborg och Oslo. Idag har företaget representanter i ett brett nätverk över hela 

Europa och USA, och det är i detta nätverket som Bukowskis köpare och säljare av konst och 

antikviteter når större marknader.  

 

På Bukowskis auktioner säljs högklassig, internationell och skandinavisk konst och konsthantverk från 

alla tidsepoker och i alla prisklasser. Konsthantverken består av alltifrån måleri, skulptur, modern 

konst, akvareller och teckningar, till grafik, möbler, mattor och silver, glas, porslin, smycken och 

ljuskronor. På senaste tiden har ett nytt tillväxtområde utvecklats intensivt, samtidskonsten, för att 

tillfredsställa ett nyuppkommet intresse samt för att attrahera en större publik. Bukowskis specialister 

forskar fortlöpande inom olika områden för att kunna leverera kunders önskemål. De följer med på 

internationella evenemang till fördel för kunderna. Värdering av konst kräver grundlig kännedom och 

erfarenhet inom branschen. Experter gör kvalificerade bedömningar och värderingar av föremål och 

förbättrar på så sätt sin egen kunskap som i sin tur ger tillväxt av Bukowskis kunskapsbank.  

                                                 
47 www.bukowskis.se 
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Konstföremål säljs enbart under auktioner som anordnas på Bukowskis och dess dotterbolag, Lilla 

Bukowskis och Auktionskompaniet. Dessa erbjuder fem tillvägagångssätt att deltaga i auktionen.  

 

1. Att själv deltaga i auktionssalen. 

2. Att lämna ett skriftligt inropsuppdrag via fax el. hos Bukowskis. 

3. Telefon- budgivning. 

4. Inropsuppdrag via Internet. 

5. Direkt budgivning från Bukowskis lokaler i Göteborg och Malmö. 

 

 

 

6.2 Stockholms Auktionsverkets bakgrund 
Stockholms Auktionsverk grundades redan år 1674 och står idag för det äldsta auktionshuset i 

världen.48 Idag är företaget det näst största på auktionsmarknaden i Sverige.49 Under lång tid har 

Stockholms auktionsverk varit i ägo av Stockolms stad, som dock sålde ut företaget för 12 år sen. 50 

Numera har företaget även filialer i Göteborg och Malmö. Stockholms Auktionsverk arrangerar 

internationella- och moderna kvalitetsauktioner, samt specialauktioner och stadsauktioner. Den 

sistnämnda formen av auktioner har blivit populär bland privat personer och antikhandlare, inte minst 

bland yngre människor. Populariteten beror förmodligen på att det går enkelt och snabbt att sälja på 

stadsauktionerna. Intresset för personliga föremål inom inredning såsom design, möbler och 

fotografier har visats intensivast bland yngre kundkrets.  

 

På de internationella och moderna kvalitetsauktionerna visas och säljs exklusiva föremål som 

exempelvis möbler, mattor, måleri, grafik, porslin, smycken och glas från olika tidsepoker. Dessa stora 

auktioner äger rum två gånger per år och vänder sig till en kvalitetsmedveten målgrupp i Sverige och 

utlandet. Inför stora auktioner anordnas visningar som pågår i tio dagar och som enligt Stockholms 

Auktionsverk samlar upp till trettiofem tusen besökare. I försök om att hitta en nisch i branschen har 

Stockholms Auktionsverk utvecklat speciella auktioner som fokuserar på särskilda områden som till 

exempel vapen, vin, leksaker, klockor och böcker.  

 

Kunder som kontaktar Stockholms auktionsverk stöter på experter som tar fram all fakta om 

föremålen, de tar reda på aktuell prisbild samt potentiella köpare. Experterna förväntas ta hänsyn till 

                                                 
48 Svenska Dagbladet. 2004-09-10 
49 Dagens Industri, 2005-04-18 
50 www.auktionsverket.se  
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säljaren förhoppningar som ställs mot efterfrågan. Mer värdefulla konstverk säljs på kvalitetsauktioner 

medan andra objekt ställs ut på Specialauktioner eller så kallade Stadsauktioner.  

 

6.3 Att skapa, utveckla och vidmakthålla relationer med olika målgrupper  
Relationer med olika målgrupper har blivit en primär del av verksamheten inom alla branscher, inte 

minst inom auktionsbolag där vikten av relationsskapande alltid har varit en integrerad del i affärsidén.  

Bukowskis som huvudobjekt för vår studie samt Stockholms Auktionsverk har på olika sätt insett 

vikten av goda sociala och affärsmässiga relationer med deras kunder. Fortsättningsvis har detta 

utvecklats till att också stärka deras relationer med andra intressenter som är viktiga för verksamheten 

såsom media, samarbetspartners, finansinstitut och andra signifikanta aktörer. 

 

I mån av att skapa värde av samverkan med sitt företag har Bukowskis lagt relationer i fokus. Detta 

gjorde de för att öka tillfredställelsen hos sina kunder och för att skapa en god word-of-mouth. Redan 

sedan Bukowskis grundades har detta varit en primär funktion i verksamheten. Eftersom 

auktionshandeln har varit en sluten värld har vikten av att identifiera potentiella kunder varit en 

förutsättning till lyckad verksamhet. Vi tror att Bukowskis med dess tunga bakgrund har införlivat 

starka relationer med deras potentiella kunder. Förutsättningen för detta har varit att de har figurerat på 

en marknad där fåtal aktörer förekom. 

 

I förhållandet till kunderna upptäckte Bukowskis en förändring som skedde under 70-talet. 

Konstklimatet stod inför en förändring där folkbildningen ökade i takt med kulturpolitiska ideologier 

kom på tapeten. Att ha allmänbildning inom konstområdet kom att bli ett mode. Studiecirklar 

formades och en folkbildning var ett faktum.51 Publiken växte i takt med olika statliga projekt och 

Bukowskis passade på att luckra upp det traditionsenliga förhållningssättet och hakade på trenden. De 

ville öppna upp sina dörrar för en bredare målgrupp och utvecklade så småningom nya 

kommunikationssätt för att hantera målgrupper på olika nivåer. Bukowskis insåg vikten att ta till vara 

på kunder de redan hade, men samtidigt slå upp sina portar för nya. Trots detta var de väldigt måna om 

att behålla kärnverksamheten samt hålla sitt goda rykte, en princip som genomsyrar verksamheten än 

idag. Enligt Bukowskis VD, Carl-Gustav Petersén är det viktigt att tilltala hovleverantörskronan 

samtidigt som den breda publiken.52 Nya målgrupper uppkommer hela tiden på marknaden varav den 

nyblivna ryska köpkraften utgör en stor målgrupp för auktionsbolagen på senaste tiden.53 En utmaning 

för auktionsbolagen har varit att locka en yngre och köpstark målgrupp något som de offensivt agerar 

för. Vi ser en viss förändring då den överklassiga spindelväven numera är förhållandevis bortblåst. En 

yngre målgrupp börjar finna sin väg in i auktionshusen och inte minst i Bukowskis. Men vi ser 

                                                 
51 Konstperspektivet, nr 2, 1976 
52 Resumé, 2004-10-21 
53 Veckans affärer, 2005-03-07 
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fortfarande att de flesta kunder på auktionsbolag är något äldre. Media tillsammans med Antikrundan 

och olika inredningsprogram, liksom faktumet att gruppen med höga inkomster är högre än förr, 

breddar kundkretsen. 

 

Denna förändringen har lett till att Bukowskis fann sig tvungna att utveckla sina 

marknadsföringsinsatser där det viktigaste var att rikta sig till rätt målgrupper. Nästa riktpunkt blev att 

väljas och attraheras av rätt kunder. Detta gjorde Bukowskis genom att identifiera olika vägar och 

platser där de mest potentiella kunderna befanns. Till exempel annonserar Bukowskis i föreningar och 

tidningar såsom Kungliga Svenska Segel Sällskapet.54 Ett annat sätt att attrahera stora kunder gör 

Bukowskis genom att bjuda in prominenta gäster såsom politiker, kändisar och inte minst kulturelit, 

till olika evenemang som till exempel specialvisningar.  

 

Ett annat angrepp i att bredda sin målgrupp var att utöka utbudet med mindre dyra dock högkvalitativa 

objekt. Dessa objekt återfinns många gånger bland samtidskonsten. Enligt informationschefen på 

Bukowskis, Kerbela Nobel, skall alla kunna köpa konst. Hon menar att det är en prioriteringsfråga och 

att det inte handlar om social status längre. Hennes argument är att medianpriset inte är högt och att de 

flesta kan avstå från en semester för att ha råd med konst.55 Genom att vi har närvarat vid både 

visningar och auktioner på Bukowskis kan vi konstatera att det finns föremål som är köpförmånliga 

för de flesta konstintresserade kunder.  

 

Liksom Blomqvist, Dahl och Heager påpekar i sin bok, Relationsmarknadsföring, om vikten av att 

identifiera lojala kunder, finner även Bukowskis det viktigt att identifiera en målgrupp som inte 

nödvändigtvis skall vara storspenderande utan lojal. Vid segmentering av kunder får ett företag 

möjlighet att identifiera olika kunders preferenser, behov och beteenden. Detta kräver följaktligen en 

god kännedom om kunden som individ och bland instrumenten som vi finner möjliggör detta för 

Bukowskis är deras sofistikerade databaser, och inte minst deras personliga kontakter och sociala 

nätverk.  

 

6.3.1 Alla anställda är marknadsförare  
I sin bok Från 4 p till 30 R, påstår Gummesson att alla anställda på ett företag kan betraktas som 

marknadsförare.56 Bukowskis har 8 personer anställda på heltid inom marknadsföringsfunktionen och 

dessa hanterar uppgifter inom området. All övrig personal marknadsför bolaget också på ett direkt 

eller indirekt sätt. Intendenterna guidar publiken under visningarna och framhåller nödvändig 

                                                 
54 Intervju med Kerbela Nobel 
55 Dagens Nyheter 2003-04-25 
 
56 Gummesson, 2002 



 

 33

information om objekten som ställs ut. Experterna värderar föremål då säljarna lämnar in sina objekt 

och skapar en relation redan vid den första kontakten. Kundtjänst besvarar frågor då olika intressenter 

ringer till Bukowskis medan press- och informationsansvariga tar hand om kontakten med medierna. 

Därmed är alla anställda på Bukowskis i någon form av kontakt med målgrupper och de marknadsför 

företaget på ett eller annat sätt. Representanter som jobbar för Bukowskis runt om i Sverige och 

utomlands i mån om att utvidga deras kontaktnät, marknadsför företaget på en bredare marknad.  

 

Syntens som kan dras härvid är att alla anställda är en marknadsförare av Bukowskis, något som också 

bolaget verkar vara bekanta med. Bukowskis har ett högt medvetande om sin företagskultur något som 

speglas på personalen och deras beteende. Vi ser en tydlig intention från företagets sida att 

kommunicera företagets kultur till omvärlden. En mer utvecklad diskussion om kultur och identitet 

fortsätter längre ned.   

6.3.2 Närrelation och värdeskapande interaktion 
Ett av de viktigaste målen för varje verksamhet är att ha god kännedom av sina kunder och andra 

intressenter. 57  Genom utvecklade databaser och andra informationstekniker kan företag erhålla en 

viss kännedom om sina målgrupper. Den starkaste kontakten och den mest värdefulla kunskapen får 

man dock genom närrelationer med sina intressenter. Bukowskis har befunnit sig på en sluten marknad 

och bolaget har varit relativt tvungna att utveckla närrelationer till de storspenderande och mest 

återkommande kunder.  

 

Bukowskis intendenter, experter och annan personal arbetar fortlöpande med att behålla olika 

intressenter. Speciella kvällar anordnas där personalen får möjlighet att skapa en interaktion mellan 

olika gäster och detta sker till ömsesidiga fördelar. Informationschefen på Bukowskis, menar att det 

främsta syftet med vissa av dessa kvällar är att personalen ska kunna bekanta sig med kunder och att 

även gäster ska få möjlighet att utveckla en dialog och skapa grund till långvariga sociala relationer.58 

Bukowskis konkurrent, Stockholms Auktionsverk, fokuserar inte mycket på att anordna specialkvällar 

för olika intressenter. De har däremot något de kallar för Antikskolan som tillsammans med anordnade 

föredrag skapar tillfälle för interaktion där de kan stärka relationen mellan personal och kunder.   

 

En annan arena som är gemensam för alla auktionsbolag där interaktion skapas mellan olika 

kundgrupper, är auktioner. Specialauktioner ger kunder en möjlighet att träffa likasinnade människor 

och en tillhörighet formas. Sådan tillhörighet kan i sin tur generera en värdeskapande interaktion. Vi 

upplever att en viktig faktor som påverkar interaktionen mellan Bukowskis personal och deras 

målgrupper är den fysiska miljön. Auktionsbolagens karakteristiska inredning, stämning och personals 
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klädsel är exempel på attribut som är viktiga förutsättningar till skapandet av en passande miljö för 

avslappnad interaktion.  

 

När ett företag misslyckas med att skapa bra kännedom om sina kunder och intressenter, blir de 

tvungna att uppsöka orsaker till detta med hjälp av marknadsundersökningar.59 Bukowskis utesluter 

inte sådana undersökningar av marknaden, de används som ett komplement i samband med att 

marknadsstrategier utvecklas.  

 
6.4 Image 
Företagets värde bygger inte bara på årsomsättning och värde på aktier. En stor grund för ett företags 

värde ligger i varumärket, god företagsimage och gott företagsrykte. Nedan följer en beskrivning och 

en diskussion kring hur Bukowskis har utvecklat dessa tre, samt värdet av att figurera i medier.  

6.4.1 Parasociala relationer  
Vikten av att skapa goda relationer förhåller sig inte bara mellan företaget och kunderna. För ett 

företag är det viktigt att utveckla en stark image och varumärke till vilken kunder skall känna ett 

starkare band till. Genom kraftig annonsering och andra åtgärder har Bukowskis försökt att knyta 

konsumenternas medvetande till sitt varumärke. Med hjälp av sin profil som bygger på trovärdighet 

och kunskapsexpertis har Bukowskis byggt upp sitt varumärke.60  

 

När det gäller Bukowskis finner vi det också angeläget att tala om relationsmärken. Enligt 

Gummesson innebär relationsmärken att en konsument inte bara finner en identitet när denna köper en 

produkt, utan också en tillhörighet. Inom auktionsbranschen innebär detta att konsumenter hittar en 

tillhörighet bland likasinnade människor när de går på utställning eller evenemang. Fortsättningsvis i 

fallet av Bukowskis kan vi konstatera att en subtil marknadsföring, med betoning på mystik och 

atmosfär, är påtaglig. Sådan subtil marknadsföring har Bukowskis dock försökt tillbakavisa. På 

Bukowskis har man gjort ansträngningar om att avliva myter som att auktioner bara riktar sig till de 

allra rikaste och initierade.61 Vi har urskiljt en tendens av att Bukowskis försöker utveckla en ny profil. 

Enligt informationschefen på Stockholms Auktionsverk, har även de gjort anspråk på att utveckla en 

ny profil.  

6.4.2 Företagsidentitet och företagsimage 
I figuren Företags identitet management process urskiljer man tre huvudkomponenter som bygger ett 

företags image. Modellens största rektangel visar hur företagsledningen genom strategisk management 
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påverkar företagspersonligheten och företagsidentiteten genom olika handlingar. Beroende på hur bra 

företagsledningen utformar den strategiska management processen, kan organisationens utveckling 

kommuniceras och mål och positionering dirigeras. Bukowskis har tydliga ledningsprofiler som 

genomsyrar hela verksamheten. Den mest utmärkande profilen är VD:n Petersén som är toppskolad 

och har en management- och reklam bakgrund. Hans främsta strategi inom marknadsföringsområdet 

för Bukowskis är att göra allting internt. Han menar att orsaken till detta är att reklambyråer inte 

förmår att hinna med deras deadlines.62 Om detta beror på att företaget har haft svårigheter att bygga 

en bra relation med någon marknadsförings byrå eller om det kanske är ett sätt att spara pengar kan 

diskuteras. Men vi kan konstatera att Bukowskis har en framgångsrik marknadsföring. De har en 

väldigt hög frekvens i medierna genom annonseringar, och även genom att ständigt vara i fokus av 

kulturjournalister. Dessutom syns de ofta i tv-program som handlar om konst och antikviteter. De har 

en tendens att lyckas dra uppmärksamhet genom så kallade pseudohändelser, en skapad händelse för 

att framkalla uppbåd i medier, som till exempel genom att bjuda in kända människor i samband med 

marknadsföringskampanjer. Denna framgångsrika marknadsföringen kan förmodligen bero på ett 

skickligt marknadsföringteam med VD:n i ledningen.  

 

Varje företag har en företagspersonlighet som påverkas av företagskulturen och som involverar alla 

anställda. Personligheten påverkas också av hur väl de strategiska processerna kommuniceras till de 

anställda. I detta avseende uppfattar vi att Bukowskis har en bra strategi angående vilka riktlinjer som 

företaget vill förmedla utåt. Under intervjun med informationschefen på Bukowskis urskiljde vi 

bolaget som välmedvetet om den identitet de vill förmedla. Detta kan bero på att informationschefen 

är skicklig i sitt sätt att kommunicera företagets identitet och kultur utåt. Andra fragment som formar 

företagspersonlighet är graden av deras offensiva hållning mot marknaden samt hur väl organisationen 

utför sitt arbete. Vad det gäller offensiv hållning mot marknaden kan man betrakta Bukowskis och 

Stockholms Auktionsverk som sammanfallande i viss mån. Båda bolagen har väldigt offensiva 

annonseringspådrag, särskilt inför de stora visningar. Skillnaden ligger dock i att Bukowskis lägger 

mycket stor vikt vid deras evenemang något som dock Stockholms Auktionsverk inte gör. Stockholm 

Auktionsverk har, tillika Bukowskis, funnit sin väg i att identifiera och tillfredställa olika målgrupper 

med olika typer av auktioner, men de har däremot inte utnyttjat evenemang i samma mån som 

Bukowskis. 

 

Utifrån företagspersonlighet kan företaget bygga sin företagsidentitet. Genom att göra en intern 

självanalys kan företaget påverka dess personlighet och kommunicera den så att den överensstämmer 

med de mål och positionering som är uppsatta i mån om att utforma en passande identitet. 
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Företagsidentitet kan ses som ett medel som Bukowskis och Stockholms Auktionsverk använder sig 

utav för att differentiera sig från såväl varandra som andra auktionsbolag på marknaden. Ett företag 

förmedlar sin identitet genom att kommunicera sina grundläggande idéer såsom vad företaget är, vad 

de gör, och hur de gör det. Enligt Bukowskis innebär detta att de förmedlar sin profil som Nordens 

äldsta kvalité-auktionsverksamhet. De har utvecklat denna profil som ett av fragmenten i sin identitet. 

Bukowskis underbygger sin profil även genom sin expertiskunskap. Kunderna erbjuds möjlighet att 

träffa professionella intendenter som genom sin expertis i sin tur hjälper företaget att bygga identiteten 

starkare. I Dagens nyheter, har informationschefen på Bukowskis uttalat sig om att de är måna om att 

behålla kundernas förtroende. 63 Härmed förmedlar Bukowskis sin profil om företaget som tillförlitligt 

och bygger på den identitet om att värdering av konst kräver grundlig kännedom och erfarenhet inom 

branschen, något som de anser att de inbegriper. Det är av den anledningen som Bukowskis vill 

behålla sitt varumärke om att vara det äldsta auktionshuset för fin-konst, i Norden. Detta utesluter 

dock inte att de gärna ser en utveckling av sin identitet. Exempelvis formar Bukowskis nya profiler till 

dotterbolaget Auktionskompaniet. Till de tidigare värdena som trygghet och ärlighet, hoppas de nu 

kunna addera vitalitet, lekfullhet och nyfikenhet med hjälp av t. ex. ny logga, möbler och inredning. 64 

Härvid kan vi konstatera att Bukowskis vill vara ett traditionellt företag med en modern profil. 

 

Det finns tre huvudtyper av identitetsroller som är symbolism, beteende och kommunikation. Dessa  

verktyg använder ett företag för att tydliggöra sin identitet. Vi uppfattar att i Bukowskis är dessa tre 

identitetsroller genomträngande från företagsledningen och nedåt. Vi anser att de tydliga symbolerna 

är klass och status, något som Bukowskis försöker dämpa ner i och med deras förskjutning från en 

traditionell profil till en mer modern. Alla anställda har en särskild brosch bestående av ett B som 

betecknar Bukowskis. Deras språk är karakteristiskt för verksamheten, välvårdat med konservativ 

framtoning. Samtidigt finner vi att deras fysiska miljö spelar en stor roll i identitetsuppbyggandet. 

Faktumet att deras lokaler återfinns på exklusiva platser indikerar detta.  

 

Kontentan av företagspersonligheten och företagsidentiteten resulterar i företagsimage. Den 

sistnämnda återfinns inte i själva företaget eftersom den pekar på uppfattningar som omgivningen har 

om företaget. Imagen på Bukowskis började förändras i takt med att företaget öppnade sina dörrar för 

allmänheten under 70-talet och framåt. I och med att Bukowskis var en sluten organisation fram till 

dess, hade många tidigare haft en uppfattning om att Bukowskis skulle vara kraftigt status fixerade, 

men detta budskapet har de försökt rensa bort. Enligt informationschefen på Bukowskis har den 

traditionsenliga tunga imagen varit eftersläpande fram tills för 10 år sedan. Idag vill Bukowskis 

förmedla en bild om företaget som en allmän verksamhet där alla är välkomna, och därmed också 

bredda vägen för nya målgrupper.  
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Många har fått för sig att det skulle vara flashigt på Bukowskis, men faktum är att 

Bukowskis är endast förmedlare, kommissionärer. . Vi äger inte konstverken, det finns 

inga höga löner. Det är ingen som kör Porsche hos oss.65  

 

 

När Bukowskis höll sin första auktion år 1873 bestod den av kung Karl XV:s samlingar. På den tiden 

var ett kungahus samling det bästa lockbete ett auktionshus kunde ha, och som generade ett gott rykte. 

Detta kom att bli startskottet för en image som skulle genomsyra hela verksamheten. Än idag förhåller 

de sig naturligtvis gärna till det goda ryktet. Enligt Bukowskis VD, Carl-Gustav Petersén, har företaget 

ett traditionellt polityr, men är fortfarande ett toppmodernt företag. Bukowskis uppmuntrar en  

gammaldags artighet och uppfyller också den förväntan som finns om gamla Bukowskis.66 Härigenom 

kan vi tydligt utskilja att de balanserar mellan att vara, ett toppmodernt företag i tiden med en 

konservativ framtoning utåt.  

 

Ett gott företags rykte är något som är centralt för alla verksamheter. Utan det är många dömda till 

nederlag. Därför är det viktigt att utveckla en grundläggande företagspersonlighet, som i sin tur skall 

mynna ut i företagsidentitet för att referera till en god företagsimage. Liksom image, är ett företags 

rykte svårt att påverka eftersom rykten består av djupa värderingar. Att ha ett gott rykte är strategiskt 

viktigt när man vill differentiera sig från andra företag på en marknad där de flesta erbjuder liknande 

tjänster. Auktionsbranschen består bland annat av tjänstverksamheter där kunskap och erfarenhet 

avgör om man lyckas eller inte. Därför var det strategiskt bra för Bukowskis att utveckla en identitet 

och image som kretsar kring ökad kunskaps bank. Detta är en sysselsättning för såväl Bukowskis som 

Stockholms Auktionsverk där de berömmer sina experter inom konstområdena. 

 

Bukowskis har sedan länge en renommerad verksamhet. Informationschefen, Kerbela Nobel, menar att 

Bukowskis är som konstens Årsta Partihallar.67 Hon menar att människor känner till Bukowskis och 

hittar till dem utan att behöva gå några omvägar, särskilt när Sverige är ett litet land och Bukowskis 

cirka har 60 % av marknadsandelarna. Ett gott rykte är även viktigt att nyttja i turbulenta tider. När 

aktiebörsen backade kraftigt år 2001 påverkades de flesta branscher påtagligt. Däremot visade 

auktionsmarknaden en helt annan bild. Bukowskis årsomsättning förblev oförändrad och de sålde lika 

mycket år 2002 som år 2001. Dessutom har någon större förändring heller inte iakttagits de senaste 
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fyra åren. Orsaken till detta är att tilltron till värdebeständigheten av högklassig konst och antikviteter 

brukar öka i dåliga tider då folk inte vill riskera att investera i aktier utan satsar i stället på konst.68 

Även detta säger oss att de har ett gott rykte, ett rykte som de har blivit tilldelade genom omvärldens 

påverkan. Sådan omvärld omfattar bland annat media där företaget kan påverkas av både positiv såväl 

som negativ publicitet.  

 

Rykte är något som ett företag har små eller inga möjligheter att förändra. Rykten består av djupa 

värderingar och om företaget inte motsvarar de värderingar och förväntningar omgivningen har, kan 

ett gott ryktet skadas. Vi ser vissa risker med att Bukowskis försöker framhäva sin identitet om att vara 

en verksamhet som är öppen för alla då en konservativ kundkrets kan uppfatta detta som störande. Att 

Bukowskis utmanar en målgrupp som har varit, och fortfarande är mest köpkraftig är väldigt riskabelt.  

 

6.4.3 Media 
När det gäller att befästa rykte och image är det nyttobetonat att skapa en god relation till 

massmedierna. Kerbela Nobel och Anna Hamilton är båda informationsansvariga för de olika 

auktionshusen och deras uppgift är att utveckla PR, det vill säga påverka olika intressenters sätt att 

uppfatta och uppleva ett företag. För auktionsbranschen är PR en av de avgörande funktionerna. Ju 

större PR ett auktionshus utvecklar desto omfattande media-uppmärksamhet erhåller dem. En stor 

uppmärksamhet i media innebär att de objekt som auktionshuset marknadsför får en större promotion 

och kan därmed också öka i  priset. Vi identifierade att ett sådant exempel var det över 35 år gamla, 

kontroversiella konstverket USA-mördare, av Carl Johan de Geer. Detta konstverket fick plockas ned 

på Bukowskis efter omdebatterade meningsutbyten i medierna. Denna tillbakadragning av konstverket 

skapade stora uppbåd i pressen och Bukowskis blev tvungna att återuppställa serigrafin. Resultatet 

ledde till att, då konstverket exponerades så mycket i medierna, såldes för högre summa än vad den 

värderades till.  

 

Media tillför inte bara ökade priser utan också högre medvetande bland allmänheten. Ett ökat 

medvetande innebär också ökad popularitet. Fortsättningsvis har denna popularitet medfört ett flitigt 

intresse av konst, som tidigare enbart uppskattades av en specialinbjuden grupp, till en mer omfattande 

allmänhet. En förklaring till detta kan vara Antikrundan och andra inredningsprogram. Vi anser att 

människor har blivit mer medvetna om konsten och antikvitet genom TV. Människor har blivit 

påverkade av trenden och konst ses som en viktig del av människors liv. Informationschefen på 

Bukowskis, menar att denna förändringen har även påverkat publik när det gäller visningar inför stora 
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auktioner, särskilt under de senaste 10 åren. Idag har intresset ökat så pass mycket att man till och med 

ser en kö utanför ingångarna. En 10-dagars visning generar cirka 25 000 – 30 000 besökare.69 

 

Som vi nämner tidigare är en av PR-funktionens uppgifter att påverka olika intressenters sätt att 

uppfatta och uppleva ett företag. Detta medför att ett företag bör skapa ett samarbete med media. På 

Bukowskis har informationschefen, tillsammans med andra i företaget kontinuerlig kontakt med 

pressen. Detta sker i form av presskonferenser, pressmeddelanden och specialvisningar. 70 

Förhållandet mellan Bukowskis och media handlar inte bara om att framlägga nyheter utan också om 

att etablera en personlig och förtroendefull relation. En del i Bukowskis PR är att kontakta 

dagstidningarna om intressanta saker. Men då tidningarna många gånger ser Bukowskis nyheter som 

en form av reklam får de inte alltid respons av pressen. Tidningar anser Bukowskis som ett 

kommersiellt företag som är ute efter gratis publicitet. Vi ser också att gratis publicitet är en del av 

Bukowskis PR-strategi då de uppmuntrar sådan publicitet genom till exempel sitt samarbete med 

bland andra UNICEF. Detta samarbete går ut på att samla in pengar till UNICEF:s arbeten för utsatta 

barn i världen. Bukowskis efterskänker sina omkostnader i samband med marknadsföring och 

försäljning av föremål under auktionerna.71 Andra exempel på sådan publicitet är då Bukowskis 

auktionerade ut en ny Mini-one bil signerad av Ernst Billgren för 300 000 kronor till förmån av Barn 

cancer fonden eller då företaget arrangerade en fotoauktion för Asienoffren och drog in nästan en halv 

miljon kronor. 72  

 

Annan figurering i medierna är annonsering som däremot sker genom avtal med de stora 

dagstidningar. Denna annonsering är kontinuerlig och ett stort annonseringspådrag sker vid 

inlämningsperioderna i samband turnén de anordnar inför olika visningar. Turné innebär att 

Bukowskis VD tillsammans med intendenter och experter åker runt om i Sverige och visar upp utvalda 

föremål i samband med föredrag. 73 I utlandet finns större intresse för marknaden och auktionsbolagen 

får också mer plats i utländsk press. Utomlands ser man helsidauppslag om auktionsbolagen vilket inte 

finns i Sverige.  

 

 

6.5 Eventmarketing i interaktion med andra marknadsföringsaktiviteter  
1970-talets expansion av konstintresserad publik, tillsammans med den växande konkurrensen på 

marknaden, har förorsakat en förändring i sättet auktionsbolagen kommunicerar med sina målgrupper. 

Auktionshusen fann sig tvungna att utveckla en omfattande annonsering för att komma igenom bruset. 
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De satte igång satsningen på relationer med media och även på att utveckla andra 

marknadsföringsaktiviteter. En av marknadsförings aktiviteterna som anordnades i samband med 

auktioner och visningar var förhandsvisningar och liknande evenemang som vände sig till speciella 

målgrupper. Bukowskis började med att utveckla evenemang som ett verktyg att kommunicera med en 

bredare målgrupp. Evenemang i form av förhandsvisningar har sedan länge varit en integrerad del i 

auktionsbolagens verksamhet men sedan Bukowskis öppnade sina dörrar till en bred publik, började 

en mer strategisk satsning på event marketing.  

 

6.5.1 Marknaden och konkurrensen  
Intresset för konst och antikviteter har ökat bland olika åldersgrupper tack vore TV-program som 

Antikrundan och andra olika inrednings program samt flera andra faktorer.74 Alltfler auktionsbolag har 

öppnats runt om i Sverige. Jättarna Bukowskis och Stockholms Auktionsverket har fått konkurrens, 

inte minst där de är som starkast, i Stockholms området. Deras största utmanare där är Uppsala 

Auktionskammare. Dagens Industri varnade för Uppsala Auktionskammare redan i juni 2001 med att 

konstatera att följden av ökad konkurrens kan resultera i att kunderna har numera större valmöjligheter 

och auktionshusens tjänster ställs mot varandra.75 En större konkurrens, större köpintresse och ökad 

internationalisering av marknaden via alltmer sofistikerad användning av Internets tjänster kan 

resultera i bättre service eller lägre provisioner.  

 

I samband med att konkurrensen på marknaden ökar, tvingas auktionshusen även bredda sitt utbud. 

Stockholms Auktionsverk satsar på ett bredare utbud med exempelvis specialauktioner för vin, 

leksaker etc. De auktionerar inte längre bara gamla antikviteter utan de har även auktionerat ut mer 

samtid konst såsom de omtalade caw – parade kossorna. 76 

Liksom Stockholms Auktionsverk, tillämpar Bukowskis specialauktioner för att bredda och attrahera 

målgrupper. Deras dotterbolag Auktionskompaniet är ett exempel på att komplettera sina auktioner 

med större utbud. Härvid kan vi se samma tendens hos både Bukowskis och Stockholms Auktionsverk 

i syftet om att bredda sina målgrupper.  

 

6.5.2 Att samordna olika marknadsföringsaktiviteter 
Marknadsföringsbyråer och Bukowskis som vi har studerat, har insett vikten av att samordna 

evenemang med andra marknadskommunikations aktiviteter. På marknadsföringsbyrån, Eventum, 

anser man att vikten ligger i att integrera event marketing i den totala kommunikationen. Annonsering, 
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PR, Internet, sponsring, eventmarketing och andra kanaler och aktiviteter är beroende av varandra.77 

Detta styrker även Bindefeld AB då de pratar om interaktion mellan olika marknadsföringsinsatser, 

men han understryker betydelsen av ett välregisserad interaktion mellan PR och evenemanget som ett 

av de starkaste sätten att tränga igenom mediebruset.78 Även annonsering och andra aktiviteter är 

viktiga i samverkan med evenemanget men Bindefeld AB påpekar främst vikten av PR. En aktiv 

mediabearbetning genererar uppmärksamhet som är nödvändig för ett lyckat evenemang och PR är det 

bästa verktyget som skapar ett redaktionellt utrymme i medierna. Genom att ha studerat Bindefeld 

AB:s affärsidé kan vi konstatera, att en bra grund för att skapa en god image och goda relationer med 

målgrupper nås genom att samordna media och evenemang.  

  

Både Bukowskis och Stockholms auktionsverk har man insett vikten av att samordna olika 

marknadsföringsaktiviteter i samband med auktionering av konst och antikviteter. Auktionsbolag 

arbetar som konstkommissionärer. Med andra ord förmedlar de konst och antikviteter mellan säljare 

och köpare som visar att den viktigaste uppgiften med deras marknadsföringsaktiviteter är att höja 

priset åt föremål som ställs ut till auktioner. Ett stort antal besökare och ett stort antal auktions- och 

visningsdagar per år medför att varje objekt som ställs ut för auktion får rätt pris. En annan faktor som 

bidrar till att föremålen får högt pris är en omfattande marknadsföring som pågår inför varje 

auktionstillfälle.79 Marknadsföringen avspeglar sig även i en kraftig annonsering i svensk och utländsk 

press och med hjälp av representanter runt om i Europa och USA Dessutom skickas en 

auktionskatalog ut till olika intressenter. Internet erbjuder möjligheten att marknadsföra auktionerna 

till en bredare publik. En av de viktigaste marknadsföringsåtgärder inom auktionsbranschen är 

visningar där intressenter kan se föremål med egna ögon. Inför visningar anordnas föredrag,  

förhandsvisningar och andra evenemang för speciellt inbjudna gäster, såsom journalister och köpstarka 

kunder. Bukowskis satsar på dessa events mycket mer än konkurrenten Stockholms Auktionsverk, och 

marknadsföringsteamet på sistnämnda bolaget är medveten om det.  

 

På visningar som anordnas inför auktioner, kommer mellan 20 000-30 000 besökare, något som gäller 

för både Bukowskis och Stockholms Auktionsverk. Härmed har vi konstaterat att dessa visningar 

fungerar även som gratis museer. Folk kan komma in och titta på olika konstföremål och antikviteter 

för utställningens skull utan att köpa något. Men visningarnas främsta syfte är att höja värde till 

föremål som ställs ut och detta gör auktionsbolag genom att annonsera visningarna och följaktligen 

visa upp dem till allmänheten, pressen och inte minst potentiella kunder.  
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Vi har konstaterat att en av de viktigaste uppgifterna för event marketing är att samordna 

kommunikationen kring ett evenemang. Därmed själva är evenemanget ett nyckelord och i 

sammanhanget syftar till en aktivitet som erbjuder en arena där företagen samlar olika målgrupper. 

Enligt Micael Bindefeld, på Bindefeld AB, en av de mest omtalade experterna på event marketings fält 

i Sverige, är evenemanget en mötesplats för kunder, opinionsbildare och media.80 Således när vi har 

studerat andra event- och PR-byråer på svenska marknaden, skulle vi kunna tillägga ytterligare några 

intressegrupper i ramen för event marketing. Enligt marknadsföringsbyrån, Creator Momentum, är 

målet med ett evenemang att fånga intresse och skapa direkt kontakt med olika målgrupper, t.ex. 

konsumenter, kunder, återförsäljare, medarbetare, investerare och affärspartners.81 Detta görs för att 

skapa en stark företagsimage och relation med olika målgrupper.  

 

6.5.3 Bukowskis och marknadsföringsstrategi  
Efter att vi har konstaterat att auktionsmarknaden har förändrats i frågan om större publik, flera 

auktionshus, ökad utbud och nya kundgrupper, kommer vi in på Bukowskis och deras 

marknadsföringsstrategier. Den svenska auktionsmarknaden befinner sig i ett tuffare klimat de senaste 

åren och nya knep och marknadskommunikationsvägar börjar komma upp till ytan. Bukowskis VD, 

Carl-Gustav Petersén tyder på att kampen på svenska auktionsmarknaden har blivit stenhård och 

Bukowskis slås om marknadsandelarna med andra auktionsbolag.82   

 

Den första reklamkampanjen för en auktionsfirma i Sverige genomfördes just av Bukowskis år 1978. 

Härvid kan vi konstatera att Bukowskis insåg vikten av marknadskommunikationen redan på 70-talet. 

Efter denna kampanjens succé, inledde Bukowskis en stor satsning på marknadskommunikationen. 

Omfattande annonsering, föredrag och visningar inför stora auktionerna, Bukowskis tidning Revué, 

förhandsvisningar och andra evenemang i samband med kampanjerna är några exempel på 

marknadsföringsaktiviteter som Bukowskis satsar på. En av framtida utmaningar för detta 

marknadsledande auktionsbolaget är att öka interaktiviteten på Internet. Bukowskis har därmed 

anställt webbredaktör som arbetar med deras webbplats. Bukowskis samarbetar inte med 

marknadsföringsbyråerna längre utan de har valt att samverka med konstnärer för att marknadsföra sin 

verksamhet. En konstkatalog publiceras i samarbete med konstnären Ernst Billgren och det här är ett 

sätt för Bukowskis att öka sin närvaro bland kultureliten. Bukowskis VD menar att om man ska sälja 

antikviteter kan man inte leva isolerad. 83 Vi anser att samarbete andra aktörer på marknaden är 

nödvändigt i alla verksamheter, och särskilt inom auktionsbranschen som länge har varit en sluten 

värld.  
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För att kunna nå bra effekt med marknadskommunikation, bör företag välja en passande integration 

mellan olika kommunikationsaktiviteter och kanaler. På Bukowskis kan vi urskilja en interaktion 

mellan stora annonseringspådrag vid inlämningsperioderna i kombineras med föredrag och turné.  

 
Först och främst måste vi nå allmänheten genom annonsering. Därefter är vi aktiva med att 

hålla föredrag så att våra målgrupper blir mer intresserade. På det viset skapar man ringar 

på vattnet.84  

 

Informationschefen på Bukowskis hävdar att Bukowskis har ett stort ansvar att få högsta möjliga pris 

för varje föremål.85 Detta kan åstadkommas genom en bra samordning av olika 

marknadsföringsaktiviteter. Marknadskommunikation i samband med auktionerna liknar en 

fotbollsmatch med två halvlekar. I den första halvleken jobbar man med en omfattande 

marknadsföring och i den andra halvleken säljs föremålen. Största skillnaden mellan auktionshusens 

verksamhet och fotbollsmatchen är att man i en fotbollsmatch kan göra mål oavsett hur man spelade i 

första halvlek. Men så kan man inte göra på ett auktionshus. Missar man att göra mål i första halvlek, 

det vill säga att marknadsföra konstföremålen, kan man heller inte göra mål i andra halvlek, att sälja.  

 

6.5.4 Evenemang 
Framöver kommer vi att fokusera främst på att beskriva förhandsvisningar och andra evenemang som 

ingår i Bukowskis omfattande marknadskommunikationsplan. Behrer och Larsson beskriver olika 

former av evenemang i sin bok Event marketing.86 De särskiljer evenemang och händelser, samt två 

olika syften med dessa, där den ena är att bygga varumärke och image, och den andra är att stimulera 

försäljning. 3-dimensionell annonsering och Action marketing kallar författarna för händelser. Själva 

evenemanget delar de i trafikskapande event marketing och relationsskapande event marketing, där 

den första stimulerar försäljning medan den andra fokuserar på att bygga ett stark varumärke och 

image. Bukowskis förhandsvisningar och speciellt arrangerande kvällar för utvalda målgrupper kan 

inneslutas i relationsskapande evenemang, då deras främsta syfte är att bygga en positiv och 

tilldragande företagsimage, och på samma gång skapa långvariga relationer med målgrupper.  

 

Genom olika evenemang samlar Bukowskis sina målgrupper i tid och rum, och kommunicerar fram 

sina budskap. Den fysiska miljön, inredningen, maten och vin som serveras, personalens kläder och 

inte minst gäster är viktiga faktorer för ett lyckat evenemang. Genom att vi själva ha närvarat vid flera 

förhandsvisningar, samt bekantat oss med andra evenemang i Bukowskis regi, kan vi konstatera att 
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dessa faktorer skiljs åt beroende på tillfällen, men att de spelar en viktig roll vid varje event. Genom 

att ha studerat olika evenemang kan vi fastlägga att dessa formas efter de särskilda målgrupperna. När 

framstående personer ur näringslivet bjuds in är till exempel smörgåsar inte lämpliga. Till 

specialvisningar som exempelvis inför Bukowskis Internationella auktion, har ostron varit ett 

självklart tilltugg sedan några år tillbaka.87  

 

Kunder som blir alltmer kräsna på en konkurrensutsatt marknad förväntar sig ett mervärde i form av 

upplevelse i samband med konsumtion. Detta gäller även för andra intressenter och Bukowskis har 

insett möjligheten att använda evenemang som en forum till ett generera mervärde till sina 

målgrupper. Folk som kommer till dessa speciellt arrangerande kvällar ska kunna känna en 

samhörighet med likasinnade människor. Företaget ska även ha möjlighet att erbjuda lite mer 

uppmärksamhet till de mer kräsna eller ytterst viktiga kunder. Men ett av de viktigaste syften med 

relationsskapande evenemang är att stärka företagets relationer med omgivningen. Bussines-to-

bussines relationer var tidigare i fokus för den här typen av event. Men nya tekniker, kännedom och 

förhållningssätt har möjliggjort för företag att ordna olika evenemang till olika kundgrupper.88 Som vi 

nämnt tidigare, anordnar Bukowskis speciella kvällar för olika målgrupper. Exempelvis arrangerar de 

en presslunch för media, frukost för antik- och konsthandlare, specialvisning för olika svenska 

finansinstituts kunder, UNICEF-gala i samband med välgörenhetsprojekt och flera andra kvällar och 

specialvisningar för olika banker, samarbetspartners, tidningar etc.89 På senaste tiden har Bukowskis 

fokuserat sina marknadsföringsinsatser på att locka en yngre målgrupp och nya events anordnas för 

denna som exempelvis arrangerade pubbkvällar. Vi är dock lite tveksamma om de lyckas med detta 

eller inte. Vi finner en viss osäkerhet om Bukowskis har vunnit den gehör som de har gjort anspråk på 

i och med att en stor del av inbjudna gäster på specialkvällar istället väljer att komma på de mer 

allmänna förhandsvisningar  

 

På Bukowskis påstår man att det arbetas strategisk med evenemang, utan att det egentligen pratas 

direkt om det. Genom att undersöka på vilket sätt de anordnar olika events, kan vi konstatera att 

Bukowskis faktiskt uppfyller de flesta kriterierna för ett evenemang, som i sin tur kan generera 

önskade effekter. Informationschefen på Bukowskis inser att  ju större annonsering och evenemang de 

har runt om i Sverige desto mer blir de  uppmärksammade, Ju fler människor kommer och ser 

föremålen desto mer profit kan Bukowskis generera för sina säljare.90 Faktumet är att eventmarketing 

bidrar till att höja priset på konstverken som är det huvudsakliga målet med Bukowskis verksamhet. 

Vi kan urskilja nyckelbegrepp såsom budskap och möte vi Bukowskis förhandsvisningar och andra 

evenemang. Enligt Behrer och Larsson, är syftet med möte att skapa en förutsättning för att samla 
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målgrupper i tid och rum. Även samarbete med andra företag, som t.ex. banker och restaurangen 

Berns, hjälper Bukowskis att skapa möjligheten till ett möte med företaget och olika målgrupper.  

 

Då Bukowskis har många olika målgrupper kommunicerar företaget med dem på olika sätt och genom 

olika evenemang. Men eftersom evenemang också är en social grej, ser man en tendens att folk som är 

inbjudna på special visningar väljer också att komma på mer allmänna förhandsvisningar. Detta säger 

oss att även de seriösa kunderna gillar att trängas med kultureliten och journalisterna. Vi kan 

konstatera att trängselfaktor är viktig i dessa sammanhang, såväl som olika kändisar och politiker som 

bjuds in för att tillfredställa och attrahera storkunder. Stockholms Auktionsverk har liknande 

verksamhet, men de använder dock färre evenemang. Behrer och Larsson pratar även om olika forum 

effekter som i sin tur påverkar interaktionseffekterna.91 Genom att ha närvarat vid Bukowskis 

evenemang, kan vi fastställa att de anordnar sina evenemang på så sätt att det skapas utrymme för 

uppfyllning av olika effekter. Evenemangen i Bukowskis regi skapar till exempel utrymme för 

personalen att bygga närrelationer med intressenter. Andra effekter är att interaktionen mellan olika 

målgrupper skapar möjlighet till framtida sociala närverk, och att då personalen är i kontakt med 

målgruppen, framkallas även möjligheter till direkt kommunikation och feedback.  

 

Dessa effekter kan erhållas om ett evenemang utformas på rätt sätt. Om evenemangen däremot inte 

uppfyller sitt syfte, som att samla rätt målgrupper i tid och rum, och om budskapet förmedlas på fel 

sätt kan evenemangen få motsatt effekt. På Bukowskis talar man bara om lyckade events, men vi tror 

att riskerna finns att deras evenemang inte alltid uppfyller de uppsatta målen.  

 

                                                                                                                                                         
 
91 Behrer, 1998 



 

 46

7. Resultat 

Inom auktionsbolag har relationsskapande alltid varit en integrerad del i affärsidén. En sluten marknad 

där fåtal aktörer förekom var en förutsättning till uppbyggandet av starka relationer med potentiella 

målgrupper. Då auktionshusen öppnade upp sina dörrar till en bredare målgrupp uppkom även nya 

kommunikationssätt tillsammans med ett bredare utbud. Faktumet att ett ökat intresse för konst och 

antikviteter uppkom, beror många gånger på olika tv-program och nya sociala omständigheter i 

samhället.  

 

Att Bukowskis befann sig på en sluten marknad indikerar att skapande och utvecklande av 

närrelationer har varit en primär funktion för företaget. Specialkvällar har anordnats med syfte att 

skapa och utveckla närrelationer till viktiga intressenter. Dessa kvällar genererade en möjlighet för 

olika målgrupper att integrera med varandra och känna en tillhörighet.  

 

Att skapa intresse och högre medvetande om sitt företag har Bukowskis utvecklat en framgångsrik 

kombination av marknadsföringsansatser. Inför visningar och auktioner satsar de på en kraftig 

annonsering som följs av en turné med föredrag. En annan viktig ingrediens i dessa sammanhang är de 

olika evenemang som Bukowskis anordnar året om. Vid skapande av intresse och högre medvetande, 

upplever vi att Bukowskis har en fördel då de har en högre satsning på eventmarketing än andra 

auktionshus på marknaden. Vi upplever också att Bukowskis utformar en välmedveten 

eventmarketingsstrategi, men att de dock inte talar direkt i dessa termer. Förutom att bygga relationer 

med olika intressenter är en annan primärt funktion att bygga image och varumärke. Bukowskis 

använder förhandsvisningar och liknande event för att förmedla en profil präglad av tillförlitlighet, 

expertis och kvalité. Samtidigt som Bukowskis vill behålla sin kärnverksamhet och image, som bygger 

främst på att vara Norden äldsta auktionsverksamhet för fin-konst, vill de förmedla en bild av företaget 

som en allmän verksamhet som riktar sig till en bred målgrupp.  

 

Då Bukowskis arbetar som konstkommissionärer är deras ansvar att på bästa möjlig sätt marknadsföra 

varje objekt som ställs ut på auktion. Att få så högt pris som möjligt är Bukowskis primäraste 

funktion. PR är ett av de centrala verktygen för detta ändmålet. Ju omfattande mediauppmärksamhet 

de utvecklar desto större promotion får föremålen. En stor mediauppmärksamhet resulterar också i ett 

högre popularitet. Företaget har även samarbete med olika välgörenhetsorganisationer, som till 

exempel UNICEF och Barn cancer fonden. I samband med sådana välgörenheter organiseras olika 

evenemang som till exempel galamiddagar, där Bukowskis inbjuder journalister och prominenta 

gäster. Dessa evenemang kan genera gratispublicitet något som är till mer nytta för Bukowskis än en 

medveten annonsering.  
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Evenemang i form av förhandsvisningar har sedan länge varit en integrerad del i auktionsbolag. Men 

en mer strategiskt satsning på eventmarketing utvecklade Bukowskis sedan auktionsbranschen 

öppnade sina dörrar till en bredare publik. De använder evenemang som ett verktyg att kommunicera 

med olika målgrupper för att fylla behovet av att tillfredställa dessa på olika sätt. Tack vare att 

konkurrensen ökar och kunder fått större valmöjligheter, använder Bukowskis evenemang för att 

distansera och differentiera sig från andra auktionshus i fråga om marknadskommunikation. En av de 

starkaste sätten i att tränga igenom mediabruset är att skapa en interaktion mellan eventmarketing och 

andra marknadsföringsaktiviteter som till exempel annonsering och PR. I fallet av Bukowskis har 

evenemang störst effekt när de kombineras med en omfattande annonsering, visning och föredrag i 

samband med att bygga image och relationer.  

 

Fördelen med eventmarketing är den flexibiliteten som evenemang erbjuder. Beroende på tillfällen och 

målgrupper utformar Bukowskis sina events på olika sätt. Evenemang kan riktas till 

samarbetspartners, stora kunder, politiker och andra prominenta gäster, till egen personal, media samt 

till en mer allmän konstintresserad publik. Nya tekniker, kännedom och förhållningssätt skapar 

möjlighet att ytterligare utveckla evenemang.  
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8. Slutsats  

 
Fram till 70-talet har auktionsbolagen varit slutna organisationer. För att kunna lyckas i sådan bransch 

var förutsättningen att identifiera potentiella kunder samt skapa goda relationer med dem. Men 

någonting hände under 70-talet. Dåvarande socialklass grupperingar upplöstes. Det skedde en 

förändring av konstpubliken och intresset för konst och antikviteter ökade drastisk. Auktionshusen 

blev fler och konkurrensen allt hårdare. Detta ledde till att auktionsbolag introducerade nya 

marknadsföringsaktiviteter. Bukowskis var först att komma med en annons för en auktionsfirma i 

Sverige. Redan på denna tiden kan man konstatera att Bukowskis har intentioner om att röra sig i tiden 

i den annars så traditionsenliga branschen.  

 

Vi har kommit fram att den här trenden utvecklades, och de senaste 10 åren har situationen förhöjts 

och nya förutsättningar har uppkommit. Marknadsföringsstrategier är ett faktum idag, och nu handlar 

det om en lyckad samordning av olika kommunikationsverktyg i syfte att bryta igenom reklambruset 

samt att vinna marknadsandelar. Det gäller att vara före alla andra inom branschen och att profilera sig 

på bästa möjliga sätt. Bukowskis har valt att satsa på ett bredare utbud samt att vända sig till nya 

målgrupper.  

 

För att kunna kommunicera med många olika målgrupper har Bukowskis valt en väg som redan är 

välintegrerad i verksamheten, nämligen evenemang. De har uppmärksammat fördelarna med 

eventmarketing som att skapa goda relationer till olika intressenter och en stark image. På en så 

specifik marknad som auktionsverksamheterna befinner sig i, är förutsättningen att skapa goda 

relationer med olika intressenter ytterst väsentliga. Bukowskis har även valt att använda sig av 

evenemang för att samla målgrupper vid olika tillfällen för att på bästa möjliga sätt förmedla sina 

budskap. På Bukowskis events får personalen möjlighet att skapa närrelationer med målgrupper, samt 

att dessa målgrupper i sin tur erhåller en möjlighet att kommunicera med varandra och skapa goda 

sociala nätverk.  

 

Trots en numera modernare profil är Bukowskis tydlig med att behålla och värna om 

kärnverksamheten. De är fortfarande väl medvetna om den image som har tagit drygt 130 år att bygga, 

och trots att de är ute efter en bredare målgrupp vill de fortfarande behålla sin image som Nordens 

äldsta auktionsverksamhet för fin-konst. Evenemang som ett forum hjälper Bukowskis att förmedla 

sitt budskap och profil som är präglad av kvalité, expertis och tillförlitlighet. Risken finns dock att 

evenemangen inte uppfyller sitt syfte, då till exempel budskapet förmedlas på fel sätt. Detta kan 

resultera i att evenemangen få motsatt effekt. 
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BILAGA 1 
Intervju med Kerbela Nobel, informationsansvarig på Bukowskis. 2005-05-03 
I tjänst som informationschef i 18 år. 
 

1. Ni har en ganska offensiv PR, som är mycket framgångsrik. Ni har era visningar, middagar, 
fester, seminarier etc. där ni bjuder in kunder, prominenta gäster, politiker,  

2. Finns det någon form av MF ni lägger mest vikt vid? I så fall… hur ser den ut? 
3. I vilka tidningar annonserar ni? Länder?  
4. Tar ni själva hand om all MF eller köper ni tjänster av marknadsförings byråer?  
5. Hur många jobbar med MF? Vad har de för utbildningar? 
6. Anser ni att MF inom konsthandel skiljer sig från andra branscher? Hur? 
7.  Förhandsvisningar är en integrerad del i er verksamhet, Vad är ert syfte med de kvällar? 
8. När började ni med förhandsvisningar i sådan form som ni har idag?   
9. När ni förbereder sådana evenemang, tänker ni strategisk på MF, och i så fall på vilken av MF 

åtgärder /typer?  
10. Pratar ni om event marketing i sådana sammanhang? 
11. Vilka budskap vill ni sända med dessa evenemang? 
12. Hur har de utvecklats? Hur har de sett ut tidigare? 
13. Vad tror ni markandsföring av konst genom evenemang och andra aktiviteter kan ha för 

effekt?  
14. Ser ni dessa evenemang som ett led i MF eller er ni främst fokuserade att ge mervärde för era 

kunder?  
15. Ser ni sådana events som investering inför framtida kundrelationer? 
18. Hur har era målgrupper sett ut? (När det gäller förhandsvisningar / evenemang    och i frågan   
om auktioner)? 

       26. Belönar ni er olika målgrupper olika? 
16. När man ser tillbaka på konst i allmänhet känns den som väldigt traditionsenlig? Kan du tycka 

att förutsättningarna för att deltaga i konstsammanhang förändrats? Har klyftan mellan fin- 
konst och populärkonst minskat? Varför?  

17. Tycker du att konstpubliken har förändrats genom åren?  
18. Är det viktigt för er att yngre personer visar sig på era visningar? 
19. Kunder i olika bemärkelse som t. Ex kunder för att attrahera,  
 
20. Hur får ni kunder? Söker de sig till er? 
21. Är det några särskilda ni vill åt? 

.  
22. Satsar ni mer på befintliga kunder än på att skaffa nya? 
23. Vad har ni för databaser för att kunna identifiera era kunder? 
24. Har ni möjligheter att utveckla närrelationer?  
25. Hur tror du att Bukowskis image upplevs av allmänheten?  
26. Kurser / seminarier, är den ett led i MF-strategin dvs. att lära och informera kunder?  
27. Vad har den för syfte, utbilda och informera potentiella kunder? 
28. Känner ni ett ansvar att förmedla konstupplevelser i samband med utställningarna,    eller är 

ert syfte att endast sälja / locka potentiella köpare? 
29. I och med att konstförsäljning / auktioner av konst och antikviteter förändras med tiden, har 

det ökat er konkurrens med de andra auktionshusen? Konkurrens i pris och marknadsföring? 
30. Vi upplever att ni satsar mycket på välgörenhet. Vem tar initiativ till de välgörenhetsauktioner 

ni sysslar med?  
31. Vikten av gratis publicitet ni får i samband med välgörenhet?  
32. Vad anser du om den bilden som media förmedlar om Bukowskis.
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BILAGA 2                      
       

Intervju 2005-04-15 
Med Anna Hamilton, Stockholms auktionsverk.  I tjänst som Marknadschef i två år! 
    Fil. Kandidat i konsthistorik. 
 

1. Hur stor andel av marknaden täcker ni i Sverige? Utlandet? 
• På er hemsida står det att era försäljnings- och köpevillkor har varit normgivande, 

gäller det än idag?  
• Hur många arbetar med MF i Sthlm Auktionsverk?  

 
2. Vi förstår att ni har omfattande MF med annonsering, publicering, skolor etc. finns det 

ytterligare typer som vi inte kan läsa om på hemsidan? Dold MF? 
• Annons? Endast inför visningar, eller sker det på en fortlöpande basis? I vilka länder? 

 
3. Antikskolan, är den ett led i MF-strategin dvs. att lära och informera kunder? .   

• Vad har den för syfte, utbilda och informera potentiella kunder? 
• Ser ni er som initiativ tagare?  
 

4. Berätta om er PR.  
Anordnar ni förhandsvisningar, middagar, fester etc. där ni bjuder in kunder, prominenta 
gäster, politiker?  

• Kunder i vilken bemärkelse? 
• Vad tror ni det kan ha för effekt?   
• Satsar ni mycket på det? 
• Ser ni sådana events som investering inför framtida kundrelationer? 

 
5. Anser ni att MF inom konsthandel skiljer sig från andra branscher? Hur? 

 
6. Vad vi har förstått att ni baserar er mycket på Relations MF?   

• Hur stor betydelse har era relationer med andra konstbolag. Vad har ni för relationer 
utomlands?  

• Har ni samarbete? Konkurrens? Hur ser kommunikationen ut?  
  

7.   Känner ni ett ansvar att förmedla konstupplevelser i samband utställningarna,     
eller är ert syfte att endast sälja? 

 
8. Satsar ni mer på befintliga kunder än på att skaffa nya? 

• Hur får ni kunder? Hur går det till? 
• Vad vi har förstått har ni ganska specificerade målgrupper, är det några särskilda ni 

vill åt? 
• Har ni databaser för att kunna identifiera era kunder? 

 
9. Har ni möjligheter att utveckla närrelationer?  

 
10. Vi upplever att ni har en typ av kategorisering där målgrupperna ser olika ut?  

• Belönar ni er olika målgrupper olika?  
 

11. Ni talar om en bred publik, bred ur vilka perspektiv? 
12. Är det viktigt för er att yngre personer visar sig på era auktioner?  

 
13. När det gäller kundtjänst, vad har ni för frontpersonal utåt? 
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BILAGA 3 
BUKOWSKIS GÖR MER                         
 
Lista som den ser ut 05-03-22 
 
30-31/3 Visning av Moderna/Internationella auktionerna Bukowskis Gbg 
5-6/4 Visning av Moderna/Internationella auktionerna Bukowskis Mmö 
8-10/4 Visning av Moderna/Internationella auktionerna Kullaberg 
11/4 Värdinnevisning kl. 14.30 
12/4 Presslunch Moderna Vår auktionen 12-14 
12/4 Premiärvisning med ostron Moderna Vår auktionen 17-19 
13/4 Frukost för konsthandlare 9-11  
13/4 UBS visning för Schweizisk storbank kl. 12-13.30 (konst design) 
13/4 Premiärvisning för Media/Musik/Mode samt unga samlare 18-21  
14/4 Personalvisning 8.30  
14/4 Den stora vernissagen 11-20  
18/4 Specialvisning för KSSS medlemmar   
19/4 Nat mus vänner 10.00  
19/4 Föredrag American Express Centurion Kort 17.30-18.30 (VD) 
19/4 Specialvisning för AMEX Centurion/Platinum Kort 18.30-20.00  
20/4 Eftermiddagsvisning Handels Högskolans Vänner kl. 15-16  
20/4 Specialvisning för Gadd & Cie 18.30-20.00 
21/4 Specialvisning för Konsthantverkets vänner 15.00 
21/4 Specialvisning för Svenskt Finansbolags kunder 18.30-20.00  
26-29/4 Vårens Moderna auktion  
4/5 Unicefgala på TV ?? 
10/5 Personalvisning kl. 8.30  
10/5 Värdinnevisning kl. 12.00  
10/5 Bukowskimiddag Peter och Carl  
11/5 Presslunch Internationella Vår auktionen 12-14  
11/5 Premiärvisning med ostron 17-19 
12/5 Frukost för antik – och kosthandlare 9-11 
12/5 Den stora vernissagen 12-20 
15/5 Specialvisning Antik & Auktion kl. 10.00  
16/5  Patzoryk 18.30-20.00 
16/5 Specialvisning för storbanks kunder 18.30-20.00 
17/5 Eftermiddagsvisning Konstnärernas vänner 15-60.00 
17/5 Specialvisning för svensk storbanks kunder 18.30-20.00  
18/5 Specialvisning för Milesgårdens vänner 18.30-20.00  
19/5 Specialvisning för nat. Mus vänner 10.00  
19/5 Oriental ceramics society kl. 17.00-18.00 Antonia/ Cecilia  
19/5 Specialvisning för svensk Storbank 18.30-20.00 
20/5 Göran Gustafssons pris till unga forskare prisutdelning/galamiddag  
22/5 Specialvisning Antik & Auktion 10.00  
24-27/5 Auktion 536 
30-31/5 Artcurial Briest Picasso visning samt vip på Bukowskis   
3-12/6 Lillas junivisning S165 
13-14/6 Lillas juniauktion S 165 
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