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Sammanfattning 
Det råder hård konkurrens inom eventbranschen, eventbyråerna måste ständigt förbättras för 

att vinna nya och behålla befintliga kunder. Inom eventmarknadsföring är syftet ofta att ändra 

attityder och känslor hos deltagarna och för att veta huruvida en ändring har skett behöver 

effekten mätas. Genom denna rapport har jag studerat till vilken utsträckning effektmätning 

sker inom eventbranschen.  

 

Till min förvåning kom jag fram till att det är sällan som effekten mäts. Framförallt för att det 

är kostsamt att anlita ett marknadsundersökningsföretag, men också för att det är 

tidskrävande. För att råda bot på detta krävs en metod som är smidig, lättförståelig och 

kostnadseffektiv för alla inblandade.  

 

Denna rapport syftar till att undersöka varför effektmätning sällan används, men jag har även 

studerat effektmätning inom reklambranschen för att se eventuella likheter. Jag redovisar för 

en möjlig metod som är anpassad för att användas via smartphones. Metoden, som framförallt 

är prövad för att mäta den kortsiktiga effekten, är lättförståelig, smidig och kostnadseffektiv 

att använda.  

 

Nyckelord: Sponsring och event, Eventmarknadsföring, Effektmätning, Event-ROI, 

Mobila undersökningar 
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Abstract 
The competition in the event industry is tough; the event agencies have to work hard to keep 

customers. Event marketing is partly about changing the receivers’ attitudes about a specific 

topic. The only way to find out whether attitudes have been changed is to measure the effects 

of the event.  

 

This report discusses in what way event agencies evaluate the effect of their events. I came to 

the conclusion that it is not common for event agencies to measure the effect. The reason is 

mostly because it is expensive to hire a company that does it, but also because it takes a lot of 

time. The solution is to define a method for evaluation that is simple, flexible and inexpensive 

for everyone involved.  

  

Even though this report is about evaluation in the event industry, I also look at evaluation in 

the advertising business, to find possible similarities. The outcome is a possible solution used 

for smartphones. One possible method to use is called Telia Mobil Respons and it is both easy 

to understand and manage, but also cost effective.  

 

Keywords: Event Marketing, Evaluation, Event-ROI, Mobile Solutions 
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Förord 
Till grunden för denna uppsats ligger fem års studier från olika högskolor och universitet. Det 

har varit en lång väg till examen, som resulterat i studier som sträcker sig utanför den 

medietekniska sfären. Förutom utbildningen IT, medier och design har jag läst 

modevetenskap med tillhörande marknadsföring, mediaproduktion och kommunikation.  

Till mitt examensarbete ville jag hitta ett ämne som berörde så många av de områden jag 

tidigare studerat, vilket jag anser att denna rapport gör.  

Sara Bergström 

25 maj 2015 
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Begreppsdefinition 
 

ROI – Return on Investment 

Den vinst/förlust som kunden får tillbaka på investeringen av genomfört event. Genom att 

omvandla effekten till ett värde i pengar går det att räkna ut vilken vinst alternativt förlust 

som eventet genererat. Även om inte eventet syftar till att öka försäljning finns andra 

tillvägagångssätt att mäta investeringen. Under Kapitel 5 – Event-ROI, följer en längre 

beskrivning hur det går till när ROI räknas ut samt vad begreppet betyder.  

 

Sponsring och event 

Enligt Sponsring och eventföreningen (2009) lyder förklaringen:  

”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för 

kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på 

ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag 

betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, 

organisation, ett projekt etc. 

 

Event/ Evenemang är en aktivitet som samlar målgruppen i tid och 

rum - ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras.” 

 

I denna uppsats benämns Sponsring och event vid endast event eller möjligtvis 

eventmarknadsföring. 

 

B2B – Business to Business 

Denna uppsats fokuserar på events som sker B2B, vilket innebär att de två parterna eventet 

avser är företaget och dess anställda. Exempel på event som sker B2B är när ett företag bjuder 

in sina anställda till ett evenemang och syftet är att engagera medarbetarna.  
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1. Inledning  
Det finns flera tillvägagångssätt att stärka och bygga varumärken. Genom att använda sig av 

en strategisk plan och en noga genomtänkt kommunikationsmodell når varumärket rätt 

målgrupp och ger på så vis önskad effekt (Dahlqvist & Linde 2012, s. 43).  

 

En kanal att använda sig av är sponsring- och event, i denna uppsats även benämnt som 

eventbranschen eller eventmarknadsföring. Det är en kanal som vuxit sig stark de senaste 

åren. Enligt en rapport från IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, omsätter 

eventbranschen 13,5 miljarder kronor per år och står för totalt 15,8 % av svensk 

reklammarknad (Sponsring- och eventföreningen 2015). Eventbranschen omsätter nu lika 

mycket som internet- och mobilbranschen, som under senaste åren växt explosionsartat 

(Sponsring- och eventföreningen 2015).  

 

Event- och varumärkesbranschen är en konkurrensdriven bransch där det är viktigt att ständigt 

utvecklas för att vinna nya kunder samt behålla befintliga. När ett event är genomfört är det 

viktigt att effekten mäts, både för byrån och kundens del, detta för att se om eventet uppnått 

den önskade effekten. För att försäkra sig om att eventet nådde önskad effekt bör det mätas i 

olika etapper, kortsiktigt (nåddes rätt målgrupp, är deltagarna nöjda med eventet etc.) och 

långsiktigt (har eventet ändrat attityder etc.). Mer om de olika etapperna senare i Kapitel 6.1 

(Förarbete och identifiering av tydliga mål).  

 

Idag är det vanligare att mäta effekten inom reklambranschen än inom eventsbranschen, något 

som jag kommit fram till genom en kvalitativ intervju med Lars Lundberg på 

marknadsundersökningsföretaget MarketWatch. Han menar att de två branscherna liknar 

varandra och att effektmätning borde vara lika självklart oavsett vilken kanal som används. 

Denna rapport kommer även undersöka hur eventbranschen kan ta dra nytta av de metoder 

som används vid effektmätning av reklamannonser. 
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2. Bakgrund 
Under våren 2015 genomförde jag min praktik inom programmet IT, medier och design på 

varumärkesbyrån Nine Yards, något som var både spännande och lärorikt (Nine Yards, u.å). 

Under tio veckor fick jag lära mig mer om hur det fungerar på en varumärkesbyrå som har sin 

grund i eventbranschen. Byråns verksamhet går ut på att stärka varumärken och detta sker till 

stor del genom att planera och genomföra events.   

 

Ett problem inom eventbranschen är att det ibland kan upplevas svårt för byråerna att 

motivera investeringen för kund. Genom att visa för kund att investeringarna ger långsiktiga 

resultat blir det lättare för byråerna att vinna nya och behålla befintliga kunder. För att kunna 

motivera investeringen krävs att byråerna blir bättre på att mäta effekten. Med den 

bakgrunden är målsättningen med mitt examensarbete att ta fram en plan för hur 

effektmätning inom eventbranschen kan gå till.  

 

Det ligger även i eventbyråernas intresse att mäta Event-ROI, alltså Return on Investment, på 

genomförda event. Event-ROI är en form av effektmätning som visar vinst/förlusten av ett 

genomfört event, genom att räkna om effekten i pengar. Genom att ha högt Event-ROI på 

genomförda event blir det lättare för byråerna att motivera investeringen för kund. En längre 

beskrivning av Event-ROI följer under Kapitel 5, Event-ROI. 

2.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med rapporten är att redogöra för effektmätning inom eventbranschen, samt leverera en 

plan på hur effektmätning av events kan genomföras. Jag kommer att redogöra för vikten av 

effektmätning samt möjliga tillvägagångssätt, men även viktiga lärdomar som jag tar med mig 

från arbetets gång.  

 

Jag kommer leverera en plan för hur Nine Yards genom ett smidigt tillvägagångssätt kan bli 

bättre på effektmätning och genom det visa på högt Event-ROI. Genom effektmätning stärks 

både Nine Yards och deras kunder som varumärke.  
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En övergripande frågeställning har använts som utgångspunkt för detta arbete:  

 

Hur ser en plan för effektmätning ut som på ett smidigt sätt kan vara en naturlig del i varje 

projekt?  

 

För att skapa mig en förståelse för effektmätning har jag genom litteraturstudier och 

intervjuer, undersökt varför effektmätning sällan verkar används i eventbranschen. Jag har 

även undersökt effektmätning inom reklambranschen, för att hitta eventuella likheter samt hur 

eventbranschen kan ta användning av reklambranschens metoder vid effektmätning.  

2.2 Disposition 
Jag kommer inledningsvis att presentera projektet och berörda företag, bakgrund, syfte och 

mål. Sedan redogörs för tidigare forskning, studentarbeten, samt relevanta teorier som legat 

till grund för detta arbete. I Kapitel 4 Förberedelser, redovisas en kvalitativ intervju med Lars 

Lundberg från marknadsundersökningsföretaget MarketWatch. Lars gav mig en bra förståelse 

för effektmätning inom både event- och reklambranschen, samt möjliga förklaringar till varför 

det ofta uteblir. Intervjun med Lars ligger till grund för stora delar av detta arbete. 

 

Jag kommer att redogöra för arbetsprocessen, dess planering, researcharbete och 

genomförande. I rapportens sista del kommer jag att redogöra för diskussion, med tillhörande 

reflektioner kring arbetet, samt vad som skulle ha kunnat förbättras. Avslutningsvis kommer 

jag att ge förslag på vidare forskning och vidare utveckling inom området.  

2.3 Avgränsning 
Denna rapport kommer endast att fokusera på effektmätning event inom för business to 

business (B2B). Jag kommer att nämna effektmätning för events som sker business to 

consumer (B2C), samt effektmätning inom reklambranschen. Fokus ligger dock på att hitta en 

lösning för events inom B2B.  Denna uppsats berör såväl marknadsföring som de 

medietekniska ämnena. 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redogörs för eventmarknadsföring som strategisk kommunikation, samt för 

tidigare forskning inom effektmätning. Här presenteras även ett tidigare studentarbete om 

effektmätning inom reklambranschen för att se eventuella likheter branscherna emellan. De 

uppsatser jag har läst om effektmätning har en gemensam nämnare, att mäta effekten är 

viktigt för att se om eventet uppnått önskat syfte och mål, samt vad som kan förbättras inför 

kommande event.  

3.1 Eventmarknadsföring som strategisk kommunikation 
Det finns flera former av eventmarknadsföring. Då denna rapport har som syfte att leverera en 

plan för effektmätning till varumärkesbyrån Nine Yards ligger fokus på relationsskapande 

eventmarknadsföring. Relationsskapande eventmarknadsföring används för att stärka 

varumärkens profiler. Oavsett hur eventet/evenemanget ser ut så är det gemensamma målet att 

stärka företagets relation till målgruppen (Behrer & Larsson 1998, s. 112). Relationer byggs 

genom förtroende, som i sig växer genom möten, personlig kontakt och äkta evenemang 

(Lanner & Söderberg 2006, s. 40). Därför är det strategiskt och fördelaktigt att använda sig av 

relationsskapade eventmarknadsföring för att bygga och stärka relationen till kunder och på så 

sätt stärka varumärket.  

3.2 Tidigare forskning om effektmätning inom eventbranschen 
Det finns mycket skrivet om effektmätning inom eventmarknadsföring, dock är det mesta från 

tidigt 2000-tal. Jag är medveten om att mycket har utvecklats sedan dess, att dagens teknik 

gör det enklare att genomföra effektmätning. Dock anser jag att syftet med effektmätning 

fortfarande är detsamma, vilket är anledningen till att jag valt att ha med artiklarna till denna 

rapport.  

 

Eckerstein (2002, s. 30) behandlar ämnet effektmätning inom eventmarknadsföring i sin 

mastersavhandling. Hon argumenterar för vikten att utvärdera events och understryker att det 

är lika viktigt att planera för effektutvärderingen, som det är att genomföra den. Inför en 

effektmätning menar Eckerstein (ibid.) att det är viktigt att se över vilka personer som är 

involverade i effektmätningen, att alla är lika engagerade och involverade inom vald 

mätningsmetod, samt har de kunskaper som krävs för att kunna läsa av resultatet. Vidare 

skriver Eckerstein (ibid.) att mätningen ska implementeras redan i projektets första fas, och 
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planeras lika väl som projektets alla delar. Vilken mätningsmetod som ska användas beror på 

vilket projekt som ska genomföras och bör självklart väljas därefter. Anledningen till varför 

effektmätning sällan används menar Eckerstein (2002, s. 31) är för att eventmarknadsföring 

oftast har olika mål och sällan är målet direkt ökad försäljning. För att kunna utvärdera 

effekten av ett event krävs tydliga mål, där syftet med projektet och mätningen är noga 

utformade. Målet ska vara tidsbundet, utmanande, mätbart, resultatinriktat och noga utformat 

enligt Eckerstein (ibid.). Anledningen till att målet ska vara utmanande är för att det då känns 

roligare och mer inspirerande att försöka nå. Är målet för ”simpelt” menar hon att det blir lätt 

att tappa intresset, men hon understryker att målet såklart måste vara realistiskt. Tidsbundna 

och mätbara mål anser hon vara nyckeln till en kvalitativ mätning. Vidare menar Eckerstein 

(2002, s. 32) att väldefinierade mål inte bara underlättar för effektmätning, utan är nödvändiga 

för att alla involverade ska förstå syftet och önskat resultat. Målet bör även brytas ner i 

mindre delar för att bli mer hanterbart och förståeligt.  

3.3 Tidigare forskning om effektmätning inom reklambranschen 
För att skapa mig djupare förståelse för effektmätning har jag även gjort litteraturstudier inom 

reklambranschen för att se hur de förhåller sig till effektmätning. Veronica Kapica skrev 

under höstterminen 2012 en kandidatuppsats om effektmätning inom reklambranschen. Som 

metod har hon använt sig av kvalitativa intervjuer med reklambyråer runt om i Sverige. 

Kapica (2012) drar slutsatsen att reklambranschen är väldigt positiv inställd till effektmätning, 

och att det tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. En av de intervjuade byråerna anser 

att effektmätning är otroligt viktigt för att ta reda på om reklamkampanjen nådde fram eller 

inte. Att mätning är avgörande för att se vilka kampanjer som fungerar. Av de byråerna hon 

intervjuat är det ingen som använder sig av något större instrument vid effektmätning, vilket 

jag tolkar som att de inte tar hjälp av något marknadsundersökningsföretag. De respondenter 

hon intervjuat menar att deras kunder inte vill betala stora summor för effektmätning samt att 

tiden inte räcker till för mer omfattande mätningar. Oftast använder de sig av Google 

Analytics vid effektmätning, då de anser att det är en bra metod som kunden även kan 

använda för att följa statistik och försäljningssiffror. Kapica (2012) kommer dock fram till att 

vid mer långsiktig effektmätning är det vanligare att använda sig av större 

marknadsundersökningsföretag, då det är svårt att se långsiktiga effekter via Google 

Analytics.  
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4. Förberedelser  

4.1 Önskemål från Nine Yards  
Varför ska Nine Yards mäta effekten av genomförda event? 

Nine Yards är en varumärkesbyrå med fokus på att stärka varumärken. Att stärka ett 

varumärke sker på olika sätt, bland annat genom eventmarknadsföring. För att skapa sig en 

förståelse om genomfört event har stärkt varumärket eller inte måste effekten av eventet 

mätas. Genom att ta reda på om eventet nådde önskad effekt blir det även möjligt för byrån att 

ta reda på eventuella förbättringar och ändringar samt föra statistik över lyckade/mindre 

lyckade genomföranden.  

 

Grunden till mitt examensarbete ligger i följande önskemål från Nine Yards; 

”Det ligger stor vikt i att mäta effekten av ett uppdrag, annars kan vi 

inte veta huruvida uppdraget nådde önskat effekt. Genom att endast ta 

reda på hygienfaktorer (hur många som kom till eventet, hur trevlig 

var det, etc.) tar vi reda om kunden är nöjd, men det ger oss inte så 

mycket mer. Genom att mäta effekten kan vi motivera investeringen 

för kunderna på ett annat sätt än innan. Det ligger även i Nine Yards 

intresse att utvecklas och förbättras. Genom att mäta effekten av ett 

event kan vi visa kund att en förändring har skett och på så sätt visa 

för kunderna att det är värt investeringen.” 

4.3 Anledning till utebliven effektmätning inom eventbranschen 
För att kunna fördjupa mig ytterligare inom effektmätning har jag även genomfört en 

kvalitativ intervju med Lars Lundberg från marknadsundersökningsföretaget MarketWatch. 

Under intervjun diskuterade vi eventuella anledningar till utebliven effektmätning, men även 

tillvägagångssätt, både inom reklam- och eventbranschen. Intervjun var semistrukturerad och 

gav utrymme för eventuella sidospår och vidareutvecklingar.  

 

Lars menar att en anledning till att effektmätning ofta uteblir är för att byråerna inte vill veta 

om eventet inte uppnådde förväntan. Resulterar mätningen i att deltagarna inte är nöjda måste 

det i sin tur redovisas för kund, vilket kan leda till sämre kundkontakt.  
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”Jag har ingen forskning på det här, men min erfarenhet säger att 

eventbyråer (byråer över lag) är inte alltid så intresserade av 

effektmätning. Jag tror att den huvudsakliga anledningen till det är att 

man helt enkelt inte vill veta ifall eventet gått dåligt. Visar det sig att 

så är fallet så måste det ju meddelas till kund och då riskerar man att 

det leder till en sämre kontakt med kunden, vilket byråerna ju inte 

vill.” 

 

Lars understryker även att det inte bara är eventbranschen som sällan mäter effekten, utan det 

är ofta som reklam eller varumärken inte mäts. Han vill tro att en viktig anledning troligtvis är 

kostnaden för att anlita ett marknadsundersökningsföretag som genomför effektmätning.  

”Events som inte kostar så mycket att genomföra tjänar inte till att 

mäta, men ett event för 4 miljoner är mer rimligt att lägga pengar på. 

Att anlita en byrå som mäter effekten kostar mellan 30000 – 70000 kr 

att mäta (beroende på omfång såklart), och det är inte rimligt att 

anlita det för ett event som inte kostar miljoner.” 

 

Vidare argumenterar Lars för att delar av eventbranschen handlar om att förmedla en känsla, 

vilket kan upplevas svårt att mäta.  

”Sponsring och event har ofta ett kommersiellt syfte, detsamma gäller 

reklam. Men vissa kategorier har inte omedelbart kommersiella syften 

och då blir det svårt att mäta effekten. Att exempelvis bjuda vissa 

kunder på en aktivitet (exempelvis golfresa) har inte ett omedelbart 

kommersiellt syfte, men förhoppningen är såklart att det leder till 

utvecklad kundkontakt och fler uppdrag, som i sin tur leder till vinst. 

Men att mäta effekten av ett sådant event blir fel och förstör det 

huvudsakliga syftet.” 

 

Även Eckerstein (2002, s. 55) undersöker anledningen till varför effektmätning av event ofta 

uteblir. Genom intervjuer med olika företag kommer hon fram till att en av svårigheterna med 

effektmätning är för att målen ofta är långsiktiga, och upplevs då svåra att mäta. En annan 
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anledning till att effektmätning ofta uteblir är för att det upplevs svårt att mäta en känsla, 

vilket event till stor del handlar om.  

4.4 Effektmätning inom reklambranschen 
Syftet med att undersöka effektmätning inom reklambranschen är att de två branscherna 

liknar varandra. Jag vill se huruvida eventbranschen kan ta hjälp av reklambranschens 

metoder när det kommer till effektmätning.  Förutom litteraturstudier inom området ligger 

även intervjun med Lars Lundberg på MarketWatch till grund för att skapa mig en djupare 

förståelse för mätning inom reklambranschen.  

 

Lars Lundberg menar att principen för effektmätning inom de två branscherna liknar 

varandra. När MarketWatch hjälper till med effektmätning inom reklam är projektets första 

fas att ett tydligt syfte diskuteras fram tillsammans med kund och byrå. Sedan hjälper 

MarketWatch till att ta fram ett frågeformulär för effektmätning.  

 

På frågan om varför det är vanligare att effekten mäts inom reklam svarar Lars: 

”Reklam har ett alltid ett syfte att öka intäkter eller informera om en 

viss produkt eller tjänst. Det gör att det upplevs ”enklare” att mäta, 

och framförallt ser kunderna det som en naturlig del i kampanjen. 

Men vi anser att det är precis lika lätt att mäta effekten av ett event 

och minst lika viktigt.” 

	  

Nedan följer en beskrivning om hur MarketWatch går tillväga när de utför effektmätning 

inom reklambranschen. 

”Metoden är ungefär densamma som vid effektmätning av event och 

sponsring. Syfte och metod diskuteras först. Vi effektmätning av 

reklam är (oftast) både kund och byrå med direkt. Även om det är 

byrån som beställer effektmätningen måste nämligen även kund 

godkänna frågeformuläret. Viktigt att ta i hänsyn vid effektmätning av 

reklam är väsentliga komponenter såsom budget, kanal etc. då det kan 

påverka hur kunden upplever annonsen. Ifall inte annonsen har nått 

önskad effekt kan det bero på att annonsen inte publicerades i 
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tillräckligt många tidningar, vilket i sin tur beror på att budgeten inte 

var så stor.” 

 

Vidare diskuterar Lars om eventuella svårigheter vid effektmätning av reklam, som inte finns 

på samma sätt i eventbranschen. Som exempel tar han upp en mätning MarketWatch 

genomfört. Syftet var att mäta annonser placerade på baksidan av sätena i en buss. Problemet 

var att det inte gick att mäta, då ingen av passagerarna hade lagt märke till annonserna. 

Annonsen hade nämligen svart bakgrund och vit text i för liten storlek. Texten var svår att 

läsa redan som det var, men då det var mörkt ute under bussresan var det omöjligt för 

passagerarna att kunna läsa vad det stod. Mätningen resulterade alltså i att ingen av 

respondenterna hade lagt märke till annonsen.   

 

När MarketWatch ska mäta effekten av reklam utformar de ett frågeformulär som ställer 

frågor om en viss produkt. Som exempel tar Lars upp en reklamannons placerad i en tidning.  

”Då kontaktar vi ett bruttoantal som vi vet läser tidningen. Det är 

oftast prenumeranter som vi har kontaktuppgifter till. Ifall annonsen 

exempelvis skulle vara om en specifik gräsklippare, ställer vi frågor 

som: Har man sett någon annons på gräsklippare? Vilket märke? 

Trovärdig? Har man köpt en sådan? Har man gått in på hemsidan 

eller i en butik och kollat? Har man kanske till och med handlat eller 

beställt?” 

4.5 Effektmätning inom eventbranschen 
Enligt Eckerstein (2002, s. 72) måste följande förarbete genomföras innan en effektmätning 

kan vara möjlig; målgruppen måste identifieras och syftet med eventet måste klargöras.  

I förarbetet bestäms även vilken metod för mätning som ska användas. Oavsett vilken 

målgrupp eventet riktar sig till eller vilket syftet är ska mätmetoden anpassas därefter.  

 

Eckerstein (2002, s. 72) redogör för olika metoder vid effektmätning. För att mäta 

varumärkeskännedom och attitydförändringar anser hon att det är bäst att använda sig av 

kvalitativa intervjuer samt att undersöka huruvida exponeringen i media har förändrats efter 

eventet. Om målet är ökad försäljning ska försäljningssiffror studeras, samt hur dessa ändras 

när eventet har ägt rum. När syftet är att bygga förhållande bör mätmetoden vara 
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djupintervjuer, där fokus ligger på att ställa frågor som berör lojaliteten. Eckerstein (2002) är 

noga med att understryka att vilken metod som ska användas är helt beroende på vad det är 

för typ av event, det finns ingen standardmätning att ta användning av.  

 

Även Lars Lundberg på MarketWatch understryker hur viktigt det är med ett tydligt och 

väldefinierat syfte. Sedan är det viktigt att säkerhetsställa att syftet är mätbart. När 

MarketWatch utför effektmätningar bestämmer de mätmetod tillsammans med kunden. 

Metoder som ofta används är; intervjuer som sker på plats under eventet och enkätformulär 

som skickas ut antingen via sms, mail eller brev. När syfte och mätmetod är bestämt utformas 

ett frågeformulär som justeras och fastställs, även det tillsammans med kund. Sedan utför 

MarketWatch allt fältarbete och samlar in all data, som sedan sammanställs och levereras till 

kunden.  

 

För att skapa mig en djupare förståelse om effektmätning bad jag Lars Lundberg att ge mig 

exempel på hur det kan se ut när MarketWatch genomför en effektmätning.  

”Ifall eventet innebär att folk samlas på en plats (ex 

konferens/kongress) så kan en möjlig metod vara att ett frågeformulär 

ligger på stolen redan vid ankomst. Alternativt om det är inbjuda 

gäster så har vi redan kontaktuppgifter, då är det lätt att höra av sig 

genom sms eller mail.” 

 

När effektmätningen går mer åt produktutveckling/varumärkesundersökning är det vanligt att 

MarketWatch använder sig av fokusgrupper. Han berättar om ett exempel när de fått i uppgift 

att mäta effekten av en stor konferens. Då höll de kontinuerligt fokusgrupper om ca åtta 

personer där de diskuterade innehåll, upplägg och liknande samt vilken effekt de haft på 

besökarna. Lars berättar även om en effektmätning som de utförde på Almedalsveckan för ett 

antal år sedan.  

”Ett stort företag inom finansbranschen höll ett föredrag under 

Almedalsveckan för några år sedan. Målgruppen var B2B, alltså 

journalister och branschfolk. Besökarna fick efteråt svara på en enkät 

som berörde frågor huruvida de upplevde föredraget. Frågorna 

berörde själva upplevelsen, och låg till grund för vad de kunde 
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förbättra inför kommande år. Dessvärre var svarsfrekvensen låg, 

vilket bidrog till sämre validitet respektive reliabilitet.” 

 

Lars är noga att understryka att det hade kunnat vara enklare idag, med dagens teknik. Skulle 

det ske idag skulle de troligtvis ha använt sig av en sms-metod, där en länk hade skickats ut 

via sms.  

 

Jag frågar även Lars om andra möjliga metoder för effektmätning, som inte handlar om att på 

något vis fråga respondenten. Även om denna rapport fokuserar på B2B, tycker jag det är 

viktigt att skapa mig en bred uppfattning om möjliga metoder. Lars berättar att en metod är att 

mäta ”spaltmillimeter i media”. Alltså, hur mycket eventet uppmärksammades i media; i 

tidningar, i tv eller på radio. Dock är det mer aktuellt för stora eventet, där målgruppen är 

väldigt bred. Som exempel tar Lars upp att de mätt Eurocards event och sponsring under 

Volvo Ocean Race, där var ”spaltmillimeter i media” en viktig del i effektmätningen.  

4.6 Viktigt ha i åtanke vid effektmätning  
Som avslutning på intervjun gav Lars Lundberg mig några värdefulla råd som är viktiga att ta 

hänsyn till vid effektmätning. Ifall metoden består av en enkät/frågeformulär är det väldigt 

viktigt att den är genomtänkt och väl utformad. Formulär/enkäter får inte kännas ”standard”. 

Då upplevs det inte speciellt nog för respondenterna/målgruppen. Lars understryker att en 

effektmätning inte får likna en ”vanlig” kundundersökning.  

”Vi fixar frågeformulär så fixar ni resten så ni inte skämmer ut er, 

brukar vi säga till kunden. För vi vill ju inte att mätningen ska kännas 

som ett formulär gjort i Google Docs. Formuläret måste spegla 

beställaren.” 

 

Lars berättar också att effektmätning i sig är ett lärande, både för byrån och kunden. Enligt 

honom ger det så mycket mer än att bara ta reda på hur lyckat eventet blev.  

”Feedback går tillbaka till lärande, alla lär sig något på att 

genomföra en effektmätning. En välformulerad undersökning med 

genomtänkta frågor är i sig varumärkesstärkande, då den får 

målgruppen känner sig speciella.” 
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Enligt Lars är det också viktigt att tänka på att inte ha för många frågor i enkäten. Då finns 

nämligen risken att respondenten inte orkar svara, vilket kan leda till ett stort bortfall. Enligt 

Lars märker de direkt om enkäten varit för lång, då det visar sig i resultatet. Domineras svaren 

av ettor (1) eller femmor (5) är det, enligt Lars, ett bevis på respondenterna inte varit 

tillräckligt engagerade när de svarat.  

4.7 Reliabilitet och validitet 
Enligt Lars Lundberg på MarketWatch finns det två viktiga begrepp att ta hänsyn till vid 

effektmätning, nämligen reliabilitet och validitet. Han menar att för en effektmätning ska 

vara giltig och tillförlitlig måste dessa begrepp alltid tillämpas. Reliabilitet innebär att 

resultatet är pålitligt (Bell 2006, s.117-118).  

 

Validitet visar att rätt ämne har mätts (ibid.). Lars ger mig ett exempel på validitet vid 

effektmätning av en reklamkampanj. För att säkerhetsställa att respondenterna tänker på rätt 

annons/reklam bifogas en bild på aktuellt ämne. Lars berättar att det är vanligt att 

respondenterna tror sig minnas den reklam som mätningen avser, men att det är vanligt att 

reklamen förväxlas men någon annan. Detta är framförallt vanligt när långsiktiga effekter ska 

mätas, då det gått en tid sedan reklamen var aktuell. Genom att bifoga en bild på det som ska 

mätas är det däremot inte möjligt för kunden att ta miste.  

 

För att en mätning ska vara giltig är det även viktigt att se till bortfall. Detta gäller framförallt 

där metoden är ett frågeformulär. Lars berättar att de på MarketWatch brukar använda sig av 

en filterfråga. Detta för att säkra sig om att målgruppen är rätt och för att undvika felaktiga 

svar.  

”Exempelvis på filterfrågor är: Har du sett den här annonsen? eller 

Deltog du under detta event? Ifall svaret är nej skickas respondenten 

direkt vidare till en sida som säger ”Tack, men du ingår inte i vår 

målgrupp”. På så vis slipper vi riskera att få in svar som inte är 

relevanta för undersökningen.” 
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5. Event-ROI  

5.1 Beskrivning av Event-ROI 
Målet för Nine Yards är att öka Event-ROI, Return on Investment, genom effektmätning av 

genomförda event. För att genomföra denna rapport har jag därför skaffat mig en förståelse 

för vad Event-ROI innebär samt hur det kan tillämpas vid effektmätning. Beskrivningen 

nedan är hämtad från hemsidan för Event ROI Institute, http://www.eventroi.org/.  

 

Dr. Elling Hamso skapade Event-ROI år 2005 som en förlängning av ROI Institute (Event 

ROI Institute, u.å.). Det är ett verktyg för att mäta den långsiktiga effekten vid 

eventmarknadsföring, alltså attityd- och beteendeförändringar. Elling (u.å.) menar att för att 

eventet ska ha varit värt investeringen ska det leda till beteendeförändringar hos deltagarna. 

Efter genomfört event anser han att deltagarna inte bara ska tänka eller känna annorlunda, 

utan målsättningen är att de ska göra annorlunda. För att mäta Event-ROI används en pyramid 

med olika nivåer, där varje nivå är en effekt i sig som tillslut leder till uträkningen return on 

investment. Se modell och beskrivning nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

 

 

Figur 1: Effektmodell enligt Event-ROI 

 <http://www.eventroi.org/methodology/> (2015-05-19) 
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Level 0 – Målgruppen: Denna nivå säkrar att eventet nått rätt målgrupp. Mätningen bör 

därför beröra frågor som säkerhetsställer att rätt målgrupp är nådd. 

 

Level 1 – Nöjdhet och lärande: Denna nivå mäter hur nöjda deltagarna är över eventets 

innehåll samt platsen där eventet ägde rum. Parametrar som mäts i denna nivå är ifall logistik, 

form och innehåll höll önskvärd kvalité. Ifall deltagarna skulle transporteras till eventet mäts 

huruvida transporten var i tid och fungerade bra. Andra områden som denna nivå avser är; 

Höll sig eventet till rätt ämne, täcktes de ämnen som utlovats? Kommunicerade föreläsarna på 

effektivt sätt? Fanns det tid för frågor och diskussioner hos deltagarna? Kunde deltagarna 

kommunicera med varandra? Elling (u.å.) menar att för att deltagarna ska kunna lära från 

eventet måste nämnda punkter fungera. 

 

Level 2 – Lärande: Elling menar att alla event faller under kategorin ”Lärande”, oavsett vad 

syftet med eventet är. Till denna nivå hör lärande av ny information, nya kunskaper, attityder 

och starkare relationer. Som exempel tar han upp en kongress för läkare, där syftet är att 

förmedla en ny arbetsmetod. Vid sådana event måste effekten av den nya kunskapen mätas, 

alltså huruvida läkarna applicerar det i sitt arbete.  

 

Level 3 – Beteende: Denna nivå avser hur mycket av den tidigare nivån, lärande, som 

appliceras i deltagarnas beteende, efter genomfört event. Här mäts variabler som attityd- och 

beteendeförändringar. Enligt Elling (u.å.) mäts denna nivå bäst genom observation.  

 

Level 4 – Effekt: Den sista nivån är den viktigaste, då den räknar ut vilket effekt, return on 

investment som eventet uppnått. Denna nivå ger svar på vad deltagarna gör annorlunda efter 

eventet. Effekten och resultatet ser såklart olika ut beroende på vilket eventet som är 

genomfört. Resultatuträkningen ser väldigt annorlunda ut beroende på vilken typ av målgrupp 

som eventet riktar sig till. Elling (u.å.) menar att event som sker B2C ofta har som mål att öka 

försäljning, medan event som sker B2B ofta har som målsättning att engagera medarbete. 

Uträkningen för dessa typer av event ser väldigt annorlunda ut.  

 

Level 5 – ROI: Uträkning av ROI, vilket finns beskrivet under nästa punkt (5.2 Uträkning av 

Event-ROI). 
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5.2 Uträkning av Event-ROI  
Vid uträkningen av Event-ROI är det viktigt att garantera att effekten kommer från eventet 

och inte andra omständigheter (Elling u.å.). Exempelvis, vid effektmätning av event med syfte 

att öka försäljning är det viktigt studera eventuella reklamkampanjer som kan varit aktuella 

vid samma tidpunkt. Det är då möjligt att försäljningen ökade på grund av reklamkampanjen 

och inte tack vare eventet. 

 

För att räkna ut Event-ROI måste eventets effekter omvandlas till ett värde. När effekten är 

omräknad i pengar räknas det bort från eventets totala kostnad.  

 

Total kostnad för event – Effekten omräknad i värde = Vinst/Förlust, alltså ROI 

 

Om eventets syfte är att öka försäljning är detta en enklare uträkning än om syftet är att 

engagera personal eller bygga förhållande, därför är det viktigt att försöka identifiera mål som 

sedan går att mäta i kostnad. Exempelvis, vid B2B-event där syftet är att engagera 

medarbetare är en möjlig uträkning att titta på hur frånvaro och personalomsättning har 

ändrats efter att eventet ägt rum. Att se sådana effekter tar naturligtvis tid och är inget som 

kan räknas ut direkt efter genomfört event.  

 

Även om uträknandet kan upplevas omständligt och tidskrävande menar Elling (u.å.) att bara 

genom att tänka ROI när ett event ska planeras är en vinst i sig. Då uträkning av ROI kräver 

identifiering av tydliga och mätbara mål, planeras och effektiviseras eventet därefter. Tydliga 

mål och genomtänkt planering ger, med största sannolikhet, bra resultat (ibid.).  
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6. Genomförande och resultat  
I detta kapitel kommer jag redogöra för vad jag har kommit fram till under arbetets gång. Jag 

kommer ge exempel på möjliga tillvägagångssätt vid effektmätning samt dess för och 

nackdelar. Jag kommer även att relatera till Event ROI.  

6.1 Förarbete och identifiering av tydliga mål 
Genom arbetet med denna rapport har jag konstaterat att den viktigaste delen inom 

effektmätning är förarbetet. Till förarbetet hör identifiering av tydligt mål och syfte. Under 

denna fas är det även viktigt att alla de som är involverade informeras om vad som ska mätas 

samt vad resultatet ska användas till. Grunden till uträkning av Event-ROI ligger även i ett 

noggrant förarbete där tydliga mål identifieras.  

  

Vid identifiering av mål och syfte är det viktigt att ställa sig frågan; vad vill vi att målgruppen 

ska göra annorlunda efter eventet? Vilken är den långsiktiga effekten som vi vill uppnå? Hur 

planerar vi för att uppnå den långsiktiga effekten? Oavsett vad svaret blir ska eventet och 

effektmätningen planeras därefter.  

 

För att på bästa sätt genomföra och planera en effektmätning har jag delat upp identifieringen 

av mål i två olika delar, kortsiktiga och långsiktiga mål. Jag är övertygad om att varje event 

har både ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål och för att nå de långsiktiga målen behövs först 

det kortsiktiga målet uppnås.  

 

Kortsiktiga mål: För att ta reda på om eventet har givit effekt på kortsiktiga mål bör följande 

frågor undersökas; Har deltagarna förstått innehållet? Är de nöjda med eventet som 

upplevelse? Fungerade allt smidigt under eventet, såsom transport och aktiviteter? Nåddes 

rätt målgrupp?  

 

Det kortsiktiga målet mäter alltså själva upplevelsen och säkrar att rätt målgrupp är nådd. Om 

det kortsiktiga målet inte är uppnått anser jag att det är omöjligt att nå långsiktiga mål. De 

kortsiktiga målen visar även vad som gick bra och mindre bra under eventet, samt vad som 

kan förbättras inför kommande event.  
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Långsiktiga mål: För att ta reda huruvida eventet har givit effekt på långsiktiga mål bör 

attityd- och beteendeförändringar studeras och mätas. För att kunna visa på långsiktiga mål 

måste vi först veta hur deltagarnas känslor och attityder ser ut angående det som eventet har 

som syfte att förändra. När det är fastställt är det möjligt att se huruvida en förändring har 

skett. Att mäta långsiktiga mål tar tid och är inget som kan genomföras direkt efter avslutat 

event.  

6.2 Mobila undersökningar  
När mål och syfte är identifierade är nästa steg att välja metod. I denna fas utformas också de 

frågor som ska ligga till grund för mätningen. Frågorna tas fram tillsammans med kund, för 

att på bästa sätt matcha målgruppen.  

 

Jag anser att det smidigaste tillvägagångssättet vid effektmätning är att använda sig av mobila 

undersökningar. Vid mobila undersökningar får deltagarna ett sms med en länk som leder 

till ett formulär.  

 

Följande fördelar ser jag med att använda ett mobilt verktyg, alltså där ett sms med en länk 

skickas ut till deltagarna;  

 

Snabb återkoppling: De flesta har alltid sin mobil tillgänglig idag, vilket gör att 

respondenterna förhoppningsvis svarar snabbt på undersökningen. Troligtvis har de flesta av 

deltagarna även en smartphone med internetmottagning, vilket gör det möjligt att använda sig 

av en mobilanpassad enkät. För att det ska vara möjligt krävs såklart att byråerna har tillgång 

till deltagarnas telefonnummer.  

 

Flexibilitet: Så länge som respondenterna har mottagning på sin mobiltelefon kan de svara 

oavsett vart de befinner sig någonstans. Undersökningen skickas ut på önskad tidpunkt, vilket 

kan anpassas efter eventets program. Det är möjligt att schemalägga undersökningen, men det 

går även att ändra tiden vid förseningar i programmet etc.  

 

Event-ROI: Genom att skicka ut ett sms till deltagarna är det möjligt att få snabb respons på 

huruvida nivåerna i Event-ROI-pyramiden är täckta.  
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6.3 Test av Telia Mobil Respons  
Under min tid på Nine Yards testade vi ett mobilt verktyg som heter Telia Mobil Respons 

(Telia u.å). Verktyget gör det möjligt att sms:a en stor målgrupp samtidigt. Det är baserat på 

ett enkelt webbgränssnitt som inte kräver några avancerade instruktioner att förstå sig på. 

Ytterligare en fördel är att verktyget automatiskt sammanställer resultatet. Enkäten går att 

formge efter det företag som eventet och mätningen avser. Metoden är även kostnadseffektiv 

då den inte kostar mycket för varken kund eller byrå att använda (kostnaden: 499 kr per år + 

0,55 öre per skickat sms).  

 

När vi testade verktyget Telia Mobil Respons mätte vi den kortsiktiga effekten på ett 

genomfört event. Samma verktyg kommer att användas för att mäta den långsiktiga effekten, 

fast med andra typer av frågor. Dock kommer det att ske efter att min tid på Nine Yards och 

kommer därför inte att vara en del i denna rapport.  

 

Jag kommer inte att nämna namnet på det företaget som eventet avser, men det är en stor 

organisation inom sjukvård i Sverige. Varje år har de en årsstämma som Nine Yards 

arrangerar. Jag var tyvärr inte med i planerandet av eventet, utan var endast delaktig i 

mätningen, därför kan jag inte svara för hur identifieringen av tydliga mål och syfte gick till. 

Vi utformade frågorna som skulle ligga till grund för enkäten och skickade de sedan till kund 

för godkännande och korrigering.  

 

Syftet med frågorna är att ge svar på hur nöjda deltagarna var med den första delen av eventet, 

samt att få en inblick i deltagarnas attityder till företaget. Eventets förmiddagspass, tillika 

årsstämma ägde rum under förmiddagen och avslutades klockan 12.00. Efter det serverades 

deltagarna lunch och sedan följdes show och dans fram till midnatt. Enligt önskemål från 

kund schemalades sms:et med enkäten för utskick klockan 12.15, efter avslutat 

förmiddagspass. 
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Följande sms skickades ut till deltagarna;  

 
 

Genom att klicka på länken som bifogades i sms:et skickas respondenten vidare till en 

hemsida. Följande frågor ställdes i enkäten; 

 

1. Vad tyckte du om presentationen av 2014? 

Utmärkt/ Bra/ Godtagbart/ Inte helt godtagbart/ Dåligt/ Vet ej 

2. Vad tyckte du om presentationen av 2015 (inkl den ekonomiska utblicken)? 

Utmärkt/ Bra/ Godtagbart/ Inte helt godtagbart/ Dåligt/ Vet ej 

3. Tror du på XX som ett framgångsrikt bolag i en föränderlig värld?  

Ja, helt och hållet/ Ja, delvis/ Nej, inte alls/ Vet ej 

4. Skulle du rekommendera en kollega att bli delägare i XX?   

Ja, helt och hållet/ Ja, delvis/ Nej, inte alls/ Vet ej 

5. Vad är din sammanfattande bedömning av förmiddagen? 

Utmärkt/ Bra/ Godtagbart/ Inte helt godtagbart/ Dåligt/ Vet ej 

6. Vad är det viktigaste du tar med dig tillbaka till din verksamhet?  

Fritext 

 

De första fem frågorna innehöll svarsalternativ som går fort för respondenterna att besvara, 

vilket jag anser är att föredra vid mätning av den kortsiktiga effekten. Den sista frågan bestod 

av fritext, där respondenten själv fick välja hur mycket de ville skriva.  
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När respondenten besvarat enkäten skickades de vidare till en sida där de tackades för 

besvarad enkät. 

 
När enkäten skickades ut besvarades den av ca 70 personer (av 335 mottagare) de första 

timmarna. Eventet höll på ända fram till midnatt, och innan dagen var över hade enkäten 

besvarats av ca 100 respondenter. Att enkäten inte besvarades av fler deltagare under dagen 

anser inte jag vara så konstigt, då eventet fortfarande var i full gång när enkäten skickades ut. 

För att öka svarsfrekvensen på enkäten skickades ett påminnelse-sms ut klockan 09.00 tre 

dagar senare. Totalt besvarades mätningen av 210 av 335 deltagare, vilket kan ses som relativt 

hög reliabilitet. Då det tydligt kommunicerades vilken avsändaren till enkäten var, samt vilket 

ämne enkäten avser kan även validiteten ses som hög.   
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7. Diskussion och slutsats  
I detta kapitel diskuteras vad jag har kommit fram till under arbetet med rapporten, samt vad 

som hade kunnat förbättras.  

 

Att mäta effekten av ett event är viktigt för alla parter, såväl för byrån som arrangerar och för 

kunden som eventet berör. Effektmätning visar om syfte och mål är uppnått, men det ger även 

värdefull information om vilka event som fungerar samt vad som kan förbättras och 

utvecklas.  

 

Att identifiera tydliga mål är nyckeln till framgångsrik effektmätning. Målet bör vara 

tidsbundet, mätbart, utmanande, resultatinriktat och välformulerat. För att målet ska vara mer 

hanterbart bör det brytas ner i mindre bitar, vilket är anledningen till att jag redogör för 

kortsiktiga och långsiktiga mål.  

 

En viktig anledning till varför effektmätning sällan genomförs kan vara för att det kostar 

mycket att anlita ett marknadsundersökningsföretag, vilket varken kund eller byrå är villig att 

betala. En annan anledning till utebliven effektmätning kan vara att det upplevs svårt att mäta 

känslor. För att effektmätning ska bli en självklar del i varje projekt är det därför viktigt att ta 

fram en metod som är smidig, lättförståelig och kostnadseffektiv för alla involverade, vilket 

jag anser att Telia Mobil Respons är. Ökad svarsfrekvens ger ökad reliabilitet och det är 

därför viktigt att välja en metod som är enkel för den tillfrågade att förstå. Det vill säga, 

välformulerade och lättförståeliga frågor. Sammanfattningsvis, anpassa metoden efter 

målgruppen för att säkra att resultatet blir användbart. 

 

För att effektmätning ska bli en naturlig del i genomförda projekt anser jag att det behöver 

finnas minst en person på varje byrå som kan området effektmätning. Om denne person har 

som uppgift att endast genomföra effektmätningar behöver inte effektmätningen upplevas om 

börda för projektgruppen. En sådan person skulle kunna arbeta med flera projekt samtidigt 

och fungera som en kvalitetssäkrare gentemot kunden, vilket inger förtroende. Personen 

skulle med tid bli en värdefull resurs för alla projektteam då denne har ackumulerad vetskap 

om vilka event som nått önskad effekt, samt vilka som kan förbättras.  
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Mina tankar kring varför effektmätning sällan används är för att få byråer vet hur de ska gå 

tillväga och det är för dyrt och omständligt att anlita ett marknadsundersökningsföretag. Som 

jag ser det skulle en möjlig lösning vara implementerad metod, samt personal som vet hur den 

används och analyseras. Ifall det skulle finnas så är övertygad om jag att effektmätning skulle 

användas i mycket större utsträckning.  

 

Viktigt vid effektmätning är att mätningen kommer från den kund som eventet avser och inte 

från byrån som arrangerar det. En väl utformad och genomtänkt effektmätning är i sig 

varumärkesstärkande. Genom att få målgruppen att känna sig speciell stärks 

(förhoppningsvis) relationen mellan företag och kund/medarbetare, vilket ofta är syftet med 

event som strategisk kommunikation. 

 

Det frågeformulär som ska användas vid effektmätning måste tas fram tillsammans med kund, 

så att frågorna blir relevanta för målgruppen. För att resultatet av effektmätningen ska vara 

relevant och användbart är det viktigt att frågeformuläret inte innehåller för många och 

komplicerade frågor. Utformningen av enkätfrågorna måste målgruppsanpassas för att få ett 

användbart resultat.  

 

Två viktiga begrepp att ta hänsyn till vid effektmätning är validitet och reliabilitet. Validitet 

innebär att rätt ämne är mätt och reliabilitet innebär att större delen av deltagarantalet har 

svarat.  

 

När Event-ROI ska beräknas är det viktigt att garantera att effekten kommer från eventet och 

inte från andra omständigheter. Viktigt är att se över vilka andra faktorer som kan ha legat till 

grund för eventuella attitydförändringar. Via mätning av kortsiktiga effekter är det möjligt att 

få en indikator på huruvida långsiktiga effekter kommer uppnås. Genom mätning av 

långsiktiga effekter kan ROI räknas ut och redovisas för kund. Högt ROI visar på hög kvalité 

på genomförda events, vilket gör det lättare för byråerna att motivera investeringen för såväl 

nya som befintliga kunder. Vid uträkning av Event-ROI där syftet med eventet är att engagera 

medarbetare är det viktigt att titta på hur effektivitet och frånvaro har ändrats sedan eventet. 

Genom det är det även möjligt att se vilka långsiktiga effekter eventet burit med sig.   
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Vid mätning av långsiktiga mål där beteende- och attitydförändringar ska mätas är möjliga 

tillvägagångssätt djupintervjuer och observationer. Men även en mobil undersökningsmetod 

kan vara lämplig för att mäta attitydförändringar kring ett varumärke. För att ta reda på 

attitydförändringar kring ett varumärke måste först en mätning som svarar på målgruppens 

aktuella känslor kring varumärket genomföras. Annars är det inte möjligt att veta vilka 

attityder eventet har för avsikt att förändra.  

 

I min mening är det en fördel att redovisa resultatet för kunden oavsett om inte eventet nådde 

önskat resultat. Det är naturligtvis inte önskvärt att redovisa att eventet inte har nått önskad 

effekt, men att göra det ger förtroende hos kunden. Med effektmätningen kan även 

projektteamet förklara för kunden varför eventet inte nådde önskad effekt samt konstatera 

viktiga lärdomar för kommande event. Jag anser att detta bygger en god relation till kunden, 

bestående av tillit.  

 

Effektmätning är ett bra verktyg för att veta vilka event som lyckas och vilka som inte lyckas. 

En väl genomförd effektmätning kan alltså leda till insikter som inte annars varit möjliga. Jag 

anser att hela företaget kan vinna på att genomföra effektmätningar då hög Event-ROI tyder 

på att det finns något i just det utförandet som är lyckat och som kan tillämpas på andra 

uppdrag. Även ett dåligt Event-ROI blir då en källa till information och något positivt då det 

kan påskina en dålig metod eller genomförande. Byråerna utvecklas och blir mer lönsamma.   

 

Vad som hade gjort denna uppsats mer relevant är om jag hade haft möjlighet att följa ett 

event från början till slut. Från projektets första fas med identifiering av mål och syfte, fram 

tills mätning av den långsiktiga effekten. På så vis hade jag kunnat dra slutsatser kring vilka 

metoder som fungerar samt hur de bör utformas. Detta var tyvärr inte möjligt under denna 

rapport, beroende på examensarbetets omfattning i veckor. En möjlig förbättring hade även 

varit att genomföra kvalitativa med olika eventbyråer, för att se hur de ställer sig till 

effektmätning. Denna rapport kan endast svara för mina egna uppfattningar från branschen 

samt de kunskaper jag skaffat mig via intervjuer och litteraturstudier.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervju med Lars Lundberg på MarketWatch 
Telefonintervju – tisdag 5 maj klockan 11.00. Tid: 45 min 

 

Följande frågor låg till grund för min kvalitativa intervju med Lars Lundberg, dock gav 

intervjun rum för vidareutvecklingar och sidospår, vilket till en stor del blev fallet.   

 

Som jag har förstått det så är det inte så ofta effekten mäts efter ett genomfört event, vad tror 

du är den huvudsakliga anledningen till det? Varför är effektmätning inte en naturlig del av 

varje projekt? 

 

På er hemsida skriver ni att det faktiskt inte är lika svårt att mäta effekten av ett event som en 

reklamannons, varför anser ni inte att det är det?  

 

Effektmätning inom reklam, hur går det till när ni mäter effekten av en reklamkampanj? Vad 

finns det för likheter med eventbranschen när det kommer till effektmätning? 

 

Hur fungerar det när ni får in ett uppdrag för effektmätning? Kommer det från kunden eller 

byrån som arrangerar eventet? Hur går det till - från start till slut? 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 


