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Förord 

Anledningen till varför vi valt att skriva om detta ämne är för att vi båda har ett stort intresse till mode. 
Vi vill båda arbeta inom modebranschen i framtiden och en utav oss utvecklar dessutom sitt egna 
modevarumärke i detta nu. Samma författare har även arbetat mycket med events tidigare och gör än 
idag. Den andra författaren jobbar i en modebutik som själva anordnar events, därav finns 
engagemanget i att skriva om både mode och events. Då författarna har olika företagsekonomiska 
inriktningar sträcker sig studien över två områden, organisation och marknadsföring. Vi vill nämna att vi 
bytte handledare efter halva tiden hade gått på uppsatsskrivandet. Detta på grund av att vår valda 
intervjurespondent Karin Winroth efter intervjun erbjöd sig själv att handleda oss med tanke på hennes 
breda forskningskunskaper inom mode och varumärken. Vi vill tacka vår ursprungliga handledare Kjell 
Ljungbo för visat stöd och vägledning genom första fasen i vårt uppsatsskrivande. Vi vill dessutom visa 
vår tacksamhet till alla våra intervjurespondenter och opponenter som bidragit med många insikter och 
tips till uppsatsen. Främst vill vi ge ett stort tack till vår handledare Karin Winroth som har gett oss en 
djupare förståelse om modevarumärken än vi själva kunnat ana. Utan alla respondenter, opponenter och 
handledare hade uppsatsen inte varit möjlig, ett stort tack!  

 
Vi önskar er en trevlig läsning, 

Sophie Angner & Cajsa Winnberg 

 
 



Sammanfattning  

Denna studie syftar till att ge en överblick och förståelse kring hur modeföretag arbetar med 
varumärkesbyggande via event. Studien syftar också till att undersöka och tillföra en djupare förståelse 
om varumärken och event som fenomen. Varumärken används ofta av människor för att visa en 
tillhörighet och ekonomisk status, inte minst inom modebranschen. Den påverkan event har på 
varumärken har tidigare studerats i förhållande till sportevent, medan forskningen kring modebranschen 
är begränsad. Detta trots att event ofta förekommer inom modebranschen. Därmed skrivs denna uppsats 
för att tillföra mer kunskap inom denna forskningslucka. En studie genomfördes baserat på intervjuer 
med flera modeföretag och varumärkesexperter i Sverige och USA. Svaren från intervjuerna 
analyserades sedan i förhållande till de valda teorierna som rör både event och varumärken. Teorierna 
som använts är eventmarknadsföring, varumärkesupplevelse, organisationsidentitet, konsumentbaserat 
varumärkesvärde och översättningsteori. De resultat som framkom av studien presenteras i en modell 
med de nyckelfaktorer som framkommit vara viktiga för ett lyckat event. För att besvara 
frågeställningen är slutsatsen som presenteras att event kan påverka varumärkesbyggande, men vilket 
sätt det förstärks på är svårt och resurskrävande att mäta. Vid slutet av denna uppsats kommer läsaren att 
ha en starkare kunskap och förståelse om varumärken och event, samt en övergripande bild kring hur 
dessa två fenomen är anslutna. 
 

Nyckelord:  
Eventmarknadsföring, modebranschen, varumärkesupplevelse, organisationsidentitet, varumärkesimage 
 
 
 
 



Abstract 

This study aims to give an overview and understanding of how the fashion companies are working with 
brand building through events. The study also aims to examine and provide a deeper understanding of 
brands and events as phenomenon. Brands are often used by people to show belonging and economic 
status, not least in the fashion industry. The impact event has on brands has previously been studied in 
relation to sporting events, while research in the fashion industry is limited. This despite the fact that the 
events often occur in the fashion industry. Thereby this paper is written to provide more knowledge in 
this research gap. A study was conducted based on interviews with several fashion companies and brand 
experts in Sweden and the USA. The responses from the interviews were later analysed in relation to the 
chosen theories concerning both the events and brands. The theories that have been used are event 
marketing, brand value, organizational identity, consumer based brand equity and translation theory. 
The findings from the study are presented in a model with the key factors emerged as important for a 
successful event. To answer this paper’s question, the conclusion is presented that events can affect 
brand building, but how it is strengthen is difficult and resource-demanding to measure. By the end of 
this paper, the reader will have a greater knowledge and understanding of brands and events, as well as 
an overview of how these two phenomena are connected. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt König (1971) är mode enormt populärt runt om i världen och i olika kulturer, och är utan tvekan 
en av de starkaste kulturella krafterna i modern tid. Mode kan dock ibland ses som grundlöst eller ytligt, 
men König (1971) förklarar att det finns ett ”hemligt behov av det” (König 1971, s. 33). Enligt 
Tillväxtverket (2015) var omsättningen för den svenska modebranschen 264 miljarder kronor år 2014. 
Detta innebär en ökning på 11,4 procent jämfört med det förgående året och gör modebranschen till 
Sveriges största kreativa näring med 56 000 sysselsatta personer (Tillväxtverket, 2015). Ett annat tecken 
på att mode är populärt idag är att en svensk i genomsnitt konsumerar ca 13 kg kläder och textilier per år 
(Naturvårdsverket, 2015).  
 
Användandet och konsumtionen av kläder har kraftigt ändrat riktning från att förbruka kläder som en 
form av skydd till att erbjuda personer att visa sin sociala och ekonomiska status (Andersson, 2006). Ett 
skifte har därför gjorts i att köpa kläder för att värma och skydda sig till att visa upp sin tillhörighet i 
samhället. Det här är även något modeföretag måste ta hänsyn till och därför skapa trender som 
kunderna kan följa för att uttrycka sin identitet (Hines & Bruce, 2007). Bengtsson och Östberg (2011) 
beskriver varumärken som en betydelsefull faktor i människors identitetsskapande. Tidigare var 
identiteten kopplad till social klass, utbildning och yrkesval, nu är den allt starkare bunden till 
konsumtionen av kläder. Genom att konsumera kläder kan människor uttrycka sin identitet och visa sin 
tillhörighet i samhället (Bengtsson & Östberg, 2011).  
 
Modebranschen är en växande industri, vilket också innebär att konkurrensen ökar och det blir därför 
alltmer viktigt att marknadsföra och organisera sig på rätt sätt för att överleva i den tuffa branschen. Den 
höga konkurrensen bidrar till att företagen måste arbeta på ett sätt som gör att kunderna att vänder sig 
till sitt företag framför ett annat som erbjuder en liknande produkt. Det är därför viktigt för företag inom 
modebranschen att ha ett varumärke som differentierar sig från andra (Christensen & Askegaard, 2001). 
American Marketing Association definierar ett varumärke som; “A name, term, design, symbol, or any 
other feature that identifies one seller’s good or service as distinct from those of other sellers. The legal 
term for brand is trademark. A brand may identify one item, a family of items, or all items of that seller. 
If used for the firm as a whole, the preferred term is trade name” (American Marketing Association, 
u.å.). Ett varumärke hjälper kunderna att differentiera ett företag från ett annat, enligt Hatch & Schultz 
(2003). Det är även något som hjälper medarbetarna att definiera vad företaget står för och kan därför 
ses som en viktig faktor inom styrningen av företaget (Hatch & Schultz, 2002). Ett varumärke förmedlar 
vad företaget står för och vilka värderingar det har, det är därför viktigt att skapa en enhetlig bild av 
företagets visioner (De Chernatony, 1999). För att kunderna ska förstå vad varumärket står för och 
arbetar mot, måste de anställda vara eniga om den bilden för att kunna förmedla den (Kapferer, 2004). 
För att få ett så starkt varumärke som möjligt, är det viktigt att företaget behandlar sitt varumärke som 
mer än endast ett namn; ”om ett företag behandlar ett varumärke endast som ett namn, så missar dem 
poängen med varumärkesbyggande. Utmaningen med varumärkesbyggande är att utveckla en mängd 
djupare meningar för varumärket. Detta är den viktigaste en marknadsförare bör tänka på, att skapa, 
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underhålla, skydda och förstärka varumärket djupare mening” (fri översättning av Kotler 1994, s. 444–
445).  
 
Under 2000-talet skedde en omfattande förändring inom kommunikation och inom mediabranschen 
enligt Vranica (2009). Traditionell reklam som TV och tidskrifter erhåller fortfarande de största 
marknadsandelarna inom reklam, däremot har dess relativa andel krympt och massmediaannonsering 
har minskat kraftigt (Vranica, 2009). Under det senaste decenniet har marknadsföringschefer och 
kommunikationschefer varit tvungna att ta itu med problemet att dagens konsumenter blir allt mindre 
mottagliga för traditionell reklam (Belch & Belch, 2007). Detta har lett till att företag har blivit allt mer 
intresserade av alternativa kommunikationsplattformar för att påverka konsumenterna och för att stärka 
sitt varumärke (Belch & Belch, 2007). Framtidens marknadsföring kan alternativt vara att utforma 
upplevelser (Vila-López & Rodríguez-Molina, 2013).   
 
En alternativ form av upplevelsemarknadsföring som har lockat mer och mer uppmärksamhet är events 
(Miller & Washington, 2012). Ett event kan definieras som en unik upplevelse med en start och ett slut 
som är omöjligt att upprepa (Getz 2008, s. 404). Det finns olika former av event, exempelvis sponsring, 
mässor, pop-ups, produktlanseringar, presskonferenser, tävlingar och modevisningar (Wood, 2009). Att 
kopplas till ett positivt event kan leda till ökad medvetenhet och image för varumärket (Getz 2008, s. 
403). Event som marknadsföringsmetod ökar inte enbart i Sverige, utan även på andra platser i världen. 
I USA år 2012 spenderades 37 miljarder på eventmarknadsföring (Miller & Washington, 2012). Samma 
år hade även event som kommunikationsmedel ökat med 4,2 % jämfört med tidigare år (Event 
Marketing Institute & Mosaic Experiential Marketing, 2012).  
 
Detta tyder på att event är en populär marknadsföringsmetod även globalt, det är därför intressant att 
studera detta koncept och se hur event kan påverka ett varumärke. Är denna form av marknadsföring en 
trend som företag anammar enbart för att följa den rådande normen, eller är det ett verktyg som faktiskt 
fungerar? Eller är det både och? 
 

1.2 Problembakgrund 

Trots den stora populariteten i att använda event för varumärkesbyggande så är det svårt att bedöma dess 
effektivitet (Martensen et al., 2007). Även Wood (2009) menar att en stor mängd företag är osäkra på 
om event kan påverka varumärkets effektivitet och, viktigast av allt, på vilket sätt kan det i sådana fall 
göra det. Forskning inom detta ämne är begränsat, särskilt i jämförelse med traditionell reklam (Gupta, 
2003). Petkus (2004) påpekar även att forskning kring marknadsföring som rör upplevelser fortfarande 
är mycket ny och kräver mer djupgående studier.  
 
Trots att forskningen är begränsad finns det ett intresse i att undersöka event i relation till varumärken. 
På senare tid har forskare börjat undersöka events möjligheter att positivt påverka ett varumärke (Sneath 
et al., 2005; Martensen et al., 2007). Dock har denna tidigare forskning inom upplevelse-
marknadsföring mestadels undersökt sportevent (Martensen et al., 2007). Sport kopplas ofta till stora 
event och därför faller det naturligt att det finns en hel del forskning kring ämnet. Modebranschen är 
dock likväl en bransch där event ofta förekommer, det är därför viktigt att studera events påverkan på 
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varumärken även inom denna bransch. Den tidigare forskningen kring event visar på att det är svårt att 
bedöma dess effektivitet, trots detta används event flitigt i modebranschen. 
 
Genom att undersöka varumärken och event i relation till varandra skulle det kunna underlätta för 
modeföretags val av marknadsföringsmetoder för att stärka sitt varumärke. Det grundläggande 
problemet för studien är att få en förklaring kring hur varumärkesbyggande ser ut i förhållande till 
events. Vad är det egentligen som legitimerar valet att använda event som varumärkesbyggande metod 
när tidigare forskning menar att det är svårt att mäta huruvida det är effektivt eller inte? 
 

1.3 Forskningsfråga 

Vilken betydelse har event för modeföretags varumärkesbyggande?  
 

1.4 Syfte   

Studien syftar till att ge en överblick och förståelse kring hur modeföretag arbetar med 
varumärkesbyggande via event.   
 

1.5 Avgränsning   

Ett event kan antingen ägas av företaget, eller så ägs eventet av en tredje part som har godkänts av 
företaget genom en form av sponsorprogram. I det första fallet, är det företaget som arrangerar 
evenemanget, i det senare fallet betalar företaget en tredje part i utbyte mot synlighet under ett event, 
vilket kallas för sponsring (Kotler & Armstrong 2010, s. 505). Denna studie avgränsas till att undersöka 
event där modeföretag själva är ägare till eventen och därför undersöks inte sponsring.  
 
En ytterligare avgränsning i denna undersökning är det geografiska området som analyseras, där företag 
i Stockholm och Los Angeles är i fokus. Eventbranschen har vuxit snabbare i USA än i Sverige, därav 
motiveras denna avgränsning (Event Marketing Institute & Mosaic Experiential Marketing, 2012). Med 
detta sagt har företagen som intervjuats haft kontor i Stockholm och Los Angeles, men har även 
arrangerat event på andra platser i världen.  
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2. Metod  
 

Metodavsnittet önskar bidra till en högre transparens för läsaren. För att uppnå detta kommer en 
genomgång kring metodval, urval, genomförande och trovärdigheten att redovisas. 

2.1 Metodval 

Den primärdata som producerats för studien baseras på intervjuer. Denna metod ansågs nödvändig för 
att få djupgående svar kring ämnet (Denscombe 2003, s. 165). Det är ett tidskrävande metodval, men för 
att besvara frågeställningen och uppfylla studiens syfte ansågs intervju vara det bästa möjliga 
alternativet.  
 
Då företagen som undersökts har funnits i Sverige såväl som i USA har det varit svårt att besöka alla 
företags kontor för personliga intervjuer. De företag som har funnits i Stockholm har blivit intervjuade 
personligen, då det ansågs vara den bästa formen av intervju för studien. Genom att träffa 
respondenterna personligen kan intervjuaren enklare avgöra trovärdigheten i respondentens svar och har 
större möjlighet att styra intervjun (Denscombe 2003, s. 8). Intervjuer via Skype har använts när en 
personlig intervju inte har varit möjlig på grund av det geografiska avståndet. Det ansågs att Skype 
intervjuer var att föredra framför telefonintervjuer då det ger en möjlighet till att se respondenten. 
Problematiken kring telefonintervjuer är att respondentens fokus kan bli stört på annat håll som 
intervjuaren inte kan påverka och dessutom går inte kroppsspråket att läsa via denna intervjumetod 
(Bryman & Bell 2011, s. 495). Intervjuer hölls via Skype för att få dem så likt personliga intervjuer som 
möjligt för att förminska känslan av det geografiska avståndet mellan Los Angeles, och Stockholm. 
Förhoppningen hade varit att intervjuerna enbart skett i form av personlig intervju och via Skype. Dock 
har intervjuer skett via mail i två fall, det har då skickats ett frågeformulär till dessa respondenter. På 
grund av tidsskillnaden mellan Stockholm och Los Angeles, hade följande två respondenter svårt att få 
en tid för intervju samtidigt som uppsatsförfattarna var tillgängliga. Trots detta har svaren via mail varit 
oerhört väl utformade dels på grund av att följdfrågor har varit möjliga att skicka per mail till dessa två 
respondenter. Trots användningen av olika former av intervjuer anses inte detta ha påverkat resultaten i 
denna studie. Eftersom att undersökningen inte är avgränsad att enbart fokusera på företag i Sverige 
ansågs intervjuer över Skype och mail nödvändigt.  
 
Alla intervjuer är formade ur ett semi strukturerat format där två intervjuguider utformats med frågor 
som varit lämpliga för studiens forskningsfråga (Bryman & Bell 2011, s. 475). Den ena intervjuguiden 
fokuserade på frågor som önskades bli besvarade av modeföretagen (Bilaga 1). Den andra 
intervjuguiden som framställdes var inriktad till experterna (Bilaga 2). I de fall där tillgång till 
personliga intervjuer funnits är det den som intervjuar som väljer ordningen på frågorna och ifall det 
anses att alla frågor behöver ställas, då vissa svar riskerar att gå in i varandra (Bryman & Bell 2011, s. 
219). Den semistrukturerade intervjumetoden ger även möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket anses 
viktigt till en omfattande undersökning likt denna då detta bidrar till en mer djupgående studie (Bryman 
& Bell 2011, s. 477). Under intervjuerna användes, om så godkändes av respondenten, inspelning av 
samtalen för att sedan genomgå en transkribering (Bryman & Bell 2011, s. 490). Med semistrukturerade 
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intervjuer finns möjlighet till tolkning och förståelse av respondenternas svar som önskas bidra till en 
givande analys och diskussion kring området för undersökningen. 
 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Det är viktigt att skapa ett 
samspel mellan teorier och observationer i studien, den deduktiva ansatsen utgår ifrån teorier medan den 
induktiva ansatsen utgår ifrån tolkningar och observationer. Abduktion är inte en “enkel mix” av 
induktion och deduktion, istället tillför den nya moment. Denna ansats tillåter även nya iakttagelser 
under arbetets gång och utgår både från teori och empiri (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55).  
 
Bryman & Bell (2011, s. 41) menar att ontologi är läran om det varande och handlar om de sociala 
tingens natur. Två ontologiska antaganden som presenteras är objektivism och konstruktionism (Bryman 
& Bell 2011, s. 42). Objektivism avser att sociala ting existerar oberoende av sociala aktörer, medan 
konstruktionismen menar att sociala ting betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas 
uppfattningar och handlingar. Denna studiens ontologiska ståndpunkt ligger närmre konstruktionismen 
än objektivismen eftersom det antas att olika medlemmar i en organisation agerar med varandra och 
ständigt påverkar varandra.  
 

2.2 Urval 

I avsnittet redogörs för hur intervjupersonerna valts ut och varför just dessa personer är valda, samt hur 
många intervjuer som har gjorts för att genomföra studien. Urvalet är utformat för att på bästa sätt ge 
möjlighet till att besvara frågeställningen. I uppsatsen undersöks endast event inom modebranschen, 
med det avses för studien företag som säljer vardagskläder och sportkläder.  
 
Urvalet av modeföretag har inte skett slumpmässigt, istället är urvalet målstyrt, vilket innebär att man 
valt att intervjua personer eller organisationer som anses kunna bemöta studiens syfte och frågeställning 
(Bryman & Bell 2011, s. 452).  Urvalet för denna studie är således baserat på företag i modebranschen 
som har använt sig av event som marknadsföringsmetod. De företag som har haft tid att ställa upp på 
intervju är de som undersökts. För att försäkra att företagen som undersökts är lämpliga för uppsatsen 
har research på Internet utförts för att undersöka ifall de valda företagen använder sig av events. 
Respondenterna från de utvalda företagen är personer som har kunskap om företagens event, de har valts 
för att kunna ge svar på mer djupgående frågor (Bryman & Bell 2011, s. 452). Kontakten till alla 
respondenter för studien har inledningsvis skett via mail, då mailadresserna har funnits på respektive 
företags hemsidor.  
 
Modeföretagens empiri har kompletterats med insikt från experters uttalanden. Urvalet för två av dessa 
experter är en blandning av bekvämlighetsurval och målstyrt urval då de undervisat på Södertörns 
Högskola. Med bekvämlighetsurval menas att de personer som funnits tillgängliga för studien har 
intervjuats (Bryman & Bell 2011, s. 496). Däremot anses urvalet även vara målstyrt eftersom experterna 
är kunniga inom det området som undersöks för uppsatsen och är därför mer strategiskt (Bryman & Bell 
2011, s. 452). Den tredje experten är liksom modeföretagen ett målstyrt urval, då denne ansågs kunna ge 
svar på frågor som utökar förståelsen till uppsatsens forskningsfråga (Bryman & Bell 2011, s. 452). En 
av expertintervjuerna gjordes med respondenten Karin Winroth som även är handledare för uppsatsen. 
Karin kontaktades då hon forskar inom mode och varumärken, efter intervjun erbjöd hon sig att 
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handleda uppsatsen på grund av hennes breda kunskaper inom området. Att Karin handleder uppsatsen 
är därför inget som påverkat svaren då hon tog över som handledare efter intervjun hade inträffat. 
 

I tabellen nedan redovisas de intervjuade företagen samt vilken tjänst respondenten har på företaget. I 
tabellen redovisas även vilken form av intervju som användes. 
 
Tabell 1. Intervjuade företag 

 
 
I Tabell 2 redovisas de experter som intervjuats för studien samt deras område av expertis. I tabellen 
redovisas även vilken form av intervju som användes.  
 
Tabell 2. Intervjuade experter 

 

 

2.3 Genomförande 

När ämnet hade valts utvecklades en strategi för att på det mest lämpliga sättet besvara frågeställningen. 
För att se ifall företagen arrangerat events tidigare har deras sociala medier och hemsidor undersökts. De 
modeföretag och experter som ansetts relevanta för intervjuer kontaktades via mail, och i mailet har det 
framgått vad studien handlar om. På så vis har de potentiella respondenterna kunnat avgöra ifall de tror 
att de kan tillföra något till studien eller inte.  
 
Efter en sammanställning av de potentiella respondenterna skapades två intervjuguider, en för 
modeföretag och en för experter (Bryman & Bell 2011, s. 482). Intervjuguiden är utformad i förhållande 
till teorierna och syftet för att försäkra att frågorna är relevanta för studien. Frågorna är övergripande 
och täcker ämnesområdena event och varumärken, se Bilaga 1 & Bilaga 2. Då två personer höll i varje 
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intervju fick en person vara den ledande intervjuaren (Bryman & Bell 2011, s. 219). De intervjuer som 
varit på företagens kontor har varit i avskilda rum där intervjuarna och respondenten suttit ostört. 
Genom att besöka kontoren har även en ytlig bild av företagens kultur kunnat bildas. Platserna som 
intervjuerna utspelats på har inte påverkat studien, däremot hade det varit att föredra att besöka alla 
företag. Då en del av företagen haft sina kontor i USA har detta inte varit möjligt, men Skype-samtalen 
var väldigt givande och svaren via mail har varit utformade väldigt detaljerat. Detta är därför inget som 
ansetts påverka empirin. Under intervjuerna spelades samtalen in och fältanteckningar togs under tiden 
om inspelningen skulle misslyckas (Bryman & Bell 2011, 246; Denscombe 2003, s. 175). 
Fältanteckningarna under intervjun underlättade i bearbetningen av materialet för att urskilja vilket som 
var viktigast att fokusera på. Då en stor mängd empiri samlades in för studien sammanställdes alla 
respondenters svar separat, detta för att kunna se varje respondents svar innan dessa analyserades. När 
alla intervjuer var sammanfattade skapades tabeller i programmet Excel för att kunna se vad 
respondenterna hade gemensamt och vad som särskilde dem. Tabellerna skapades enbart för att 
underlätta analysen av empirin och är inte bifogade i studien. Det gjordes även en koppling mellan 
empirin och de valda teorierna i tabellerna. Genom att finna samband och avvikelser mellan 
respondenternas svar och teorierna kunde sedan en analys av dessa göras.  
 
Vetenskapsrådets fyra etiska principer har följts för att intervjuerna ska genomföras på ett korrekt sätt. 
De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Alla dessa principer är förklarade nedan: 
 
Informationskravet: forskningens syfte ska presenteras till den som intervjuas av forskaren. 

Samtyckeskravet: respondenten har rätten över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet: de berörda respondenterna blir behandlade med konfidentialitet. 

Nyttjandekravet: de insamlade uppgifterna om enskilda personer får enbart användas i forskningssyfte, 
uppgifterna får ej användas i kommersiella ändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Hänsyn har tagits till dessa principer och har noga följts i kontakttagandet med respondenterna, när 
intervjuerna har gjorts och i behandlingen av den data som samlats in. Den som intervjuats har i 
kontakttagandet blivit medveten om syftet kring studien och vad denne förväntas bidra med i 
undersökningen, på så vis har även respondenten valet att medverka i studien då det inte har varit något 
tvång. Om så önskats av den intervjuade har de möjlighet att vara anonyma i studien. Författarna 
kommer enbart att använda de insamlade uppgifterna i forskningssyfte och uppgifterna kommer inte att 
användas i kommersiella ändamål. 

 
2.4 Trovärdighet 

Då studien är av kvalitativ karaktär används inte begrepp som reliabilitet och validitet för att avgöra 
studiens trovärdighet. Detta eftersom begreppen har fått kritik kring huruvida dessa är lämpliga att 
applicera till kvalitativa studier då de förutsätter att det finns en absolut sanning (Bryman & Bell 2011, 
s. 402). Bryman & Bell (2011, s. 417) påpekar även att kvalitativa studier är svåra att generalisera. Det 
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finns därför forskare som menar att kvalitativa studier ska undersökas och bedömas utifrån andra 
kriterier än reliabilitet och validitet. För att undersöka trovärdigheten för denna studie kommer därför 
undersökningen kopplas till begrepp som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 
(Bryman & Bell 2011, s. 402).  
 
Då det finns flera tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten har det lagts stor vikt i att hitta 
flera olika respondenter till undersökningen för att ge ett så tillförlitligt svar som möjligt (Bryman & 
Bell 2011, s. 403). Överförbarheten av en kvalitativ undersökning kan vara problematisk, då den sociala 
verkligheten som undersöks är unik (Bryman & Bell 2011, s. 404). Det medför att studien kan ha 
svårigheter i att genomföras och få samma resultat igen inom en annan kontext. Däremot kan upplägget 
för studien överföras till andra branscher då studien har hög transparens. Intervjuguiderna behandlar 
främst varumärken och event snarare än mode och studien skulle därför kunna göras i en annan bransch 
med små justeringar. 
 
Som en motsvarighet till reliabilitet diskuteras här pålitligheten (Bryman & Bell 2011, s. 405). För att se 
över pålitligheten för studien har således processen i undersökningen redovisats i genomförandet. Under 
tidens gång har även studien blivit granskad av såväl författarna som av opponenter och handledare, 
detta för att se att de metoder som valts är relevanta och används på ett korrekt vis (Bryman & Bell 
2011, s. 405). I enlighet med konfirmering av undersökningen bekräftas här att studiens empiri inte 
påverkats av författarnas förutfattade meningar och personliga värderingar (Bryman & Bell 2011, s. 
405). De slutsatser som gjorts är gjorda på den insamlade empirin och inte på förväntningar om ett 
specifikt resultat. De svar som respondenterna har gett är mottagna i god tro (Bryman & Bell 2011, 
405). Då det är personer som representerar företag som har intervjuats och dessa kanske tenderar att inte 
vilja tala dåligt om de events som de har utformat, så har experterna intervjuats för att få en mer 
trovärdig och nyanserad bild av uppsatsens frågeställning. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen utgörs av teorier kopplade till event och varumärkesbyggande. Det 
presenteras även teorier inom dessa områden med kopplingar till marknadsföring och organisationsteori. 
De teorier som belyses är eventmarknadsföring, varumärkesupplevelse, översättningsteori, 
organisationsidentitet och konsumentbaserat varumärkesvärde.  
 

3.1 Eventmarknadsföring 

Eventmarknadsföring är en relativt ny marknadsföringsmetod, som uppstod under 1980-talet, men har 
en historia som går mer än 100 år tillbaka till välgörenhet och sponsring (Cunningham et al., 1993). 
Shimp (1993) definierar eventmarknadsföring som "att främja intressen i en organisation och dess 
varumärken genom att associera organisationen med en specifik aktivitet" (Shimp 1993, s. 8). Tidigare 
forskning visar på att eventmarknadsföring är en snabbt växande form av marknadskommunikation för 
att nå ut till ett företags målgrupp (Martensen & Gronholdt, 2007). Även Zarantonello & Schmitt (2013) 
menar att event växer i popularitet som alternativt PR-verktyg och marknadsförare investerar mycket 
inom detta. I motsats till den avlägsna, enkelriktade och breda karaktären som traditionell 
marknadsföring har, så möjliggör event direkta, interaktiva och lokala möten där konsumenterna kan 
uppleva varumärket på ett omedelbart sätt. Faktum är att direkt kontakt och samverkan på ett event kan 
leda till minnesvärda varumärkesupplevelser (Zarantonello & Schmitt, 2013). Event skapar enligt Miller 
& Washington (2012) ett djupare och ett mer meningsfullt varumärkesbyggande. Event är en bra metod 
för ett företag att använda sig av för att skapa medvetenhet, image och trovärdighet för sitt varumärke 
(Gwinner & Eaton, 1999; Cornwell & Maignan, 1998; Gwinner, 1997). Enligt Brioschi & Uslenghi 
(2009) kräver eventmarknadsföring en lägre investering än vad reklam gör, men med hjälp av events 
siktar man på att nå en stor publik på grund av word-of-mouth mekanismer och mediabevakning. 
Självklart handlar det mycket om; desto mer kreativa och originella eventen är, desto mer sannolikt är 
det att eventen delas av en större publik (Brioschi & Uslenghi, 2009; Rinallo, 2011). 
Eventmarknadsföring kan hjälpa företag att uppnå; synlighet, ökad försäljning och förbättrad image 
enligt Pope (1998).  
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Hoyle (2002) har en teori om vilka nyckeldelar ett lyckat event behöver innehålla. Oavsett om man 
arrangerar en stor modevisning eller ett litet pop-up event så är alla tre av dessa element avgörande för 
framgång. Detta har Hoyle (2002) delat upp i tre E:n: 
 

 
Figur 1. Hoyles (2002) tre E:n för ett framgångsrikt event, en figur framtagen av uppsatsförfattarna för att 

underlätta för läsaren. 
 
Underhållning: förr i tiden, när television, datorer och mobiler inte fanns var det enklare att locka till sig 
folk för att se teater eller idrottsevenemang för att njuta av underhållning. I modern tid är det 
annorlunda, folk är bekväma med nöjeslivet hemma genom TV och datorer. Idag är det alltså en större 
konkurrens gällande underhållningsformer än vad det var förr. Nyckeln till framgångsrik 
eventmarknadsföring är att ge underhållning som lyckas få hemmasittarna att lämna hemmet för att 
uppleva något de inte hittar hemma. Den underhållning som en eventmarknadsförare ska erbjuda bör 
därmed vara annorlunda, unik, och utformad just för den specifika målgruppen för eventet (Hoyle, 
2002). 
 
Spänning: är nyckeln till att göra ett event minnesvärt. Spänning kan genereras genom underhållning 
som enligt uttrycket "blåser dörrarna utanför eventet" (Hoyle 2002, s. 2-3). Detta kan exempelvis ske 
genom duktiga musiker eller genom en talangfull trollkarl. Problematiken med spänning är att en 
eventmarknadsförare i vissa fall kan lova för mycket spänning och under eventet inte leva upp till 
gästernas förväntningar. Däremot kan en duktig marknadsförare leka med spänningen på ett sätt som 
sedan lever upp till gästernas förväntningar eller så att de blir nästintill överraskade. Poängen är att det 
alltid bör betraktas som en del av en effektiv marknadsföringsplan (Hoyle, 2002). 
 
Risktagande: definieras som "beredskap att ta risker eller prova något oprövat" (Hoyle 2002, s. 2-3). 
Det handlar alltså om viljan att sträcka förnuftets gränser, och att segla i okända vatten, för då kan 
eventen bli unika och överraskande (Hoyle, 2002).  
 
Dessa tre ovanstående punkter kan upplevas överlappa varandra. Skillnaden mellan dessa är att 
underhållning är vilka typer av aktiviteter som finns på eventen, spänning handlar om vilken grad av 
överraskning aktiviteterna förmedlar, och risk handlar om graden av innovation på aktiviteterna.  
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Med en djupare kunskap kring eventmarknadsföring förväntas resultaten från den insamlade empirin 
förstås bättre. Det förväntas också ge en förkunskap kring intervjuerna och vad som kan vara viktigt att 
undersöka kring företagens event.  

3.2 Varumärkesupplevelse 

Eventmarknadsföring och varumärkesupplevelse kan ibland uppfattas som synonyma, men i denna 
undersökning tolkas varumärkesupplevelse som ett verktyg som används under eventmarknadsföringen. 
Varumärkesupplevelse kan beskrivas som sinnesintryck, känslor, kognitioner och beteendemässiga 
reaktioner. Dessa är framkallade av varumärkesrelaterad stimulering som ingår i ett varumärkes design, 
identitet, förpackning, kommunikation och miljöer (Brakus et al., 2009). 
 
Varumärkesupplevelser varierar i styrka och intensitet; det vill säga några varumärkesupplevelser är 
starkare eller mer intensiva än andra. Varumärkesupplevelser varierar också i valens; det vill säga, vissa 
är mer positiva än andra, och vissa erfarenheter kan även vara negativa. Dessutom kan vissa 
varumärkesupplevelser uppstå spontant utan mycket eftertanke och är kortlivade; andra förekommer 
mer medvetet och håller längre. Med tiden, kan dessa långvariga varumärkesupplevelser lagras i 
konsumentens minne och påverkar konsumenternas tillfredsställelse till varumärket (Oliver, 1997). 
 
För att kunna se till varumärken i koppling till event är varumärkesupplevelse en viktig aspekt. Den 
största kopplingen mellan event och varumärken är just upplevelsen event ger ett varumärke.  
 

3.3 Organisationsidentitet  

 
Albert och Whetten (1985) introducerade begreppet organisationsidentitet och beskrev begreppet som 
organisationens attribut som särskiljer den från andra organisationer. Även Hatch och Schultz (1997; 
2002) betonar denna definition, då de menar att organisationsidentiteten utgör kärnan i en organisation 
som gör den unik och stärker den gentemot dess konkurrenter (Hatch & Schultz, 1997; 2002). Denna 
identitet underlättar för interna så väl som externa intressenter i att förstå vad organisationen står för och 
arbetar för. Det är således en styrka i varumärkesarbetet då den syftar till att särskilja organisationen. 
 
Hatch och Schultz (2002) menar att organisationsidentitet måste teoretiseras i förhållande till kultur, 
vision och image för att definiera en organisation. Kultur står för de interna värderingarna, tro och 
grundläggande antaganden som skapar företagets tradition och kommunicerar dess mening till deras 
medlemmar. Kulturen manifesterar sig själv i det hänseendet att medarbetare på alla nivåer känner för 
företaget de arbetar för (Hatch & Schultz, 2003). Image är den bilden som kommuniceras utåt av 
organisationen och intressenternas uppfattning av den. Vision är den centrala idén bakom företaget som 
ska uttryckas från ledningen och ska förmedla vad företaget vill uppnå i framtiden (Hatch & Schultz, 
2003). Dessa tre aspekter bidrar till det som tidigare nämnts som organisationens kärna.  
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Figur 2. The VCI alignment model (Hatch & Schultz 2008, s. 11) 

 
 
Framgångsrik organisationsidentitet beror enligt Hatch & Schultz (2003) på samspelet mellan vision, 
organisationskultur och företagsimage. Hatch & Schultz (2003) argumenterar för att medarbetarna 
bidrar till varumärkets mening. 
 
Organisationsidentitet anses passa till studien då den syftar till att förstå organisationen och på så vis 
även särskilja den från andra liknande organisationer. Genom att förstå en koppling mellan varumärken 
och organisationsidentitet och dess interna och externa funktion förväntas studien få ett mer djupgående 
resultat.  
 

3.4 Konsumentbaserat varumärkesvärde 

I den här uppsatsen används Aakers (1991) teori om konsumentbaserat varumärkesvärde, på engelska 
kallat consumer-based brand equity. Hans syn på denna teori är sett från en marknadsförares perspektiv, 
snarare än ett finansiellt perspektiv som denna teori också kan översättas som. Aaker (1991) definierar 
konsumentbaserat varumärkesvärde som; ”värdet som konsumenterna associerar med varumärket, 
utifrån dimensionerna; varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, upplevd kvalité och 
varumärkeslojalitet” (Aaker 1991, s. 15). Enligt Aaker (1991) är dessa fyra dimensioner de allra 
viktigaste ur en konsuments perspektiv. Om ett företag kan hantera dessa fyra dimensioner på rätt sätt, 
kan det ge värde för produkten och kan skapa ökad kundnöjdhet, vilket i sin tur skapar ett flertal fördelar 
för företaget (Aaker, 1991).  
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Varumärkeskännedom: är konsumentens igenkännande och hur pass bra de minns ett varumärke.  

Varumärkesassociation: kan vara vad som helst som kopplas till varumärket i en konsuments sinne.  

Upplevd kvalitet: handlar om bedömning av ett varumärkes totala kompetens eller överlägsenhet 
beroende på hur konsumenten upplevt varumärkets yttre eller inre signaler. 

Märkeslojalitet: innebär konsumentens avsikt att vara lojal mot ett varumärke och att prioritera inköp av 
varumärket över andra märken (Aaker, 1991). 

Syftet med teorin är att marknadsförare ska kunna använda sig av informationen om hur konsumenterna 
ser på varumärket för att få specifika riktlinjer och stöd till varumärkets marknadsföringsstrategier. I 
denna uppsats är visionen att få en övergripande bild om hur respondenternas utformning av events har 
fått för betydelse i dessa fyra dimensioner.  

3.5 Översättningsteori  

Rövik (2000) skriver om recept och hur dessa appliceras och används inom organisationer. 
Översättningsteori bygger inte på fysiska föremål, utan immateriella, såsom idéer eller koncept. Rövik 
(2000) ser även på dessa koncept som olika trender inom styrning av organisationer. 
 
Rövik (2000) beskriver koncept inom organisationerna som ”allt överallt, men överallt annorlunda” 
(Rövik 2000, s. 166). Med detta menas att koncept som exempelvis event används flitigt av en stor 
mängd organisationer. Konceptet används således överallt, men eftersom varje organisation tolkar dessa 
på sina egna vis blir de – överallt annorlunda.  Koncept och idéer som event, är inte fysiska föremål. Det 
handlar om immateriella idéer och det medför även en stor möjlighet för dessa att spridas och anammas 
inom flera olika organisationer. Populära koncept som event adopteras ofta och därför måste företagen 
sätta sin egen prägel på dem. Eftersom konceptet är immateriella finns det stor möjlighet att tolka dessa 
och översätta dem till den egna organisationens verksamhet (Rövik 2000, s. 149). Trots att många 
företag sätter sin egen prägel på koncepten så använder de sig av samma idéer och riskerar därför att bli 
väldigt lika varandra. Att organisationerna blir mer likartade varandra benämns ofta som isomorfism 
(Rövik 2000, s. 166). DiMaggio och Powell (1983) lyfter fram isomorfism som anledningen till att 
organisationer ofta blir likartade. Organisationer som befinner sig inom samma fält använder ofta 
samma koncept som andra inom fältet, de anpassar sig till den rådande normen. Detta kan även ses som 
ett sätt för företaget att uppnå legitimitet, ifall alla andra gör det så måste företaget också göra det för att 
framstå som legitima. Trots att flera organisationer sysslar med att imitera andras koncept och idéer 
menar Rövik (2000, s.167) att medvetna försök till imitation sällan eller aldrig fungerar. En kopia kan 
aldrig bli bättre än originalet i denna mening. 
 
Det sägs att ett event aldrig är det andra likt, detta kan vara ett resultat av den översättning som sker. Det 
blir därför intressant att se ifall det finns något mönster kring de undersökta företagens översättning av 
konceptet event. Rövik (2000) skriver att event måste anpassas till de lokala traditionerna, det är därför 
av intresse att se ifall eventen skiljer sig i olika delar av världen.  
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4. Modeföretag & event 
Detta avsnitt redovisar både empiri och analys av följande nio modeföretag. Uppsatsens valda teorier 
kommer att tillämpas och appliceras på empirin utifrån utvalda teman som varit viktiga för uppsatsen. 
 
Tabell 3. Intervjuade modeföretag i förhållande till omsättning och anställda 

 
 
I Tabell 3 ges information om vilka modeföretag som studeras i denna uppsats, detta för att ge läsaren 
en förståelse för företagens storlek. Statistiken är hämtad från sökmotorn Orbis som är en databas med 
information om drygt 30 miljoner europeiska börsnoterade företag.  Skillnaden på ett stort och ett litet 
företag är enligt Bolagsverket (2012) följande; 
 
Ett stort företag avses företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren: 
 
•   Fler än 50 anställda i medeltal (50) 
•   Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning (25 miljoner kronor) 
•   Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning (50 miljoner kronor) 
Övriga företag räknas till kategorin litet företag (Bolagsverket, 2012)  
 
Somliga siffror i tabellen gick inte att ta fram. Scandinavian Kollektiv är registrerade i USA och där 
måste man betala för denna typen av information. Gällande Ipomia, så är det så pass nystartat att deras 
omsättning inte är publicerad ännu. Carin Wester är ägt av ett bolag som heter Global Retail AB, som 
även äger några andra små företag och därför stämmer inte siffrorna exakt för Carin Wester i denna 
tabell. Detta var den enda informationen som kunde hämtas om Carin Wester, därav är den med för att 
trots detta kunna ge en ungefärlig uppfattning om hur stort företaget är.  
 
Anledningen till varför denna statistik har tagits fram, är för att se om de ekonomiska faktorerna spelar 
en avgörande roll för utformningen och satsningen av event hos företagen. En annan motivering till 
framtagningen av statistiken är för att se om ett stort företag har lyckats skapa denna omsättning på 
grund av flertalet lyckade events. Hur lyckas företag med mindre budget att utforma framgångsrika 
events för att stärka sina varumärken? Ipomia och Galagowear klassas som små företag, finns det något 
som särskiljer deras utformande av events gentemot de stora företagen?  

 

 



 

 15 

4.1 Moods of Norway  

4.1.1 Organisationsidentitet  

Moods of Norway grundades 2003 och är ett norskt modeföretag som är etablerade världen över. Enligt 
respondenten syftar deras varumärke till att skapa glada kläder för glada människor, och med en stark 
norsk prägel. Enligt respondenten ska alla på jobbet ha roligt och sprida positiv energi, nästan till en 
överdrift. Kläderna är i glada färger och därmed ska även personalen vara glada. Detta kan kopplas till 
att de vill att företagskulturen ska genomsyra hela företaget, vilket Hatch & Schultz (2003) anser är 
viktigt för en starkt organisationsidentitet. Moods of Norway har på endast 11 år lyckats arbeta ihop en 
omsättning på nästan 428 miljoner kronor, vilket kan ses som en väldigt snabb framgångssaga. Av alla 
intervjuade modeföretag i denna studie, så har Mood of Norway expanderats fortast och detta även på 
internationell nivå. Vad är det som gör dem så framgångsrika? Kan deras event ha en koppling till deras 
expansiva framgång? 

4.1.2 Utformning av events  

Respondenten har arrangerat ett antal event för Moods of Norway i Los Angeles, dels för att få mer 
trafik till deras butik på Melrose Avenue i West Hollywood, men också för att öka 
varumärkeskännedomen av Moods of Norway i Los Angeles. De två mest lyckade eventen respondenten 
har arrangerat är en Oscars galafest och butiksinvigningen på Melrose Avenue. Oscarsfesten ordnades 
på Robertson Boulevard i Beverly Hills i samband med att norska filmen Kontiki var nominerad för en 
Oscar för några år sedan. Fördelen med att anordna festen under denna period var att många kändisar 
var i stan och därav ökade chansen att fler kändisar kom till deras event enligt respondenten. Så blev 
också fallet, respondenten förklarade att kändisar så som Dolph Lundgren, Giacomo Gianniotti (känd 
från Grey’s Anatomy), även musikartister som Taio Cruz, men också välkända filmregissörer dök upp 
på eventet. Detta spred sig överallt på sociala medier, och i kända tidningar och sammantaget var det ett 
väldigt lyckat event för Moods Of Norway enligt respondenten. Eventet arrangerades tillsammans med 
norska konsulatet och därmed fick dem en bra tyngd och trovärdighet för sitt egna varumärke. Norska 
kulturministern var även på plats vilket var väldigt bra, eftersom att norsk media gärna ville filma 
honom och då syntes deras varumärke på flera ställen på TV förklarade respondenten. “Det är det som 
är det optimala egentligen med event att om du kan få mediatäckning på det” förklarade respondenten. 
Både respondenten och Norska konsulatet höll tal under kvällen, i och med detta fanns det möjlighet att 
förklara vilka Moods of Norway är, och att de har en butik på Melrose Avenue. Därigenom lyckades de 
uppmärksamma alla deltagande gäster på eventet om vilka Mood of Norway är, vilket kan kopplas till 
ökad varumärkeskännedom hos kunden (Aaker, 1991).  
 
Det andra framgångsrika eventet som respondenten arrangerade tillsammans med sina kollegor var 
butiksinvigningen på Melrose Avenue år 2009. Målet med eventet var att visa för de amerikanska 
gästerna lite norsk kultur i butiken, som respondenten uttryckte sig; “Moods of Norway teaches 
Hollywood to cross-country skiing”. Detta betyder att företaget ville förmedla sin företagskultur i 
utformningen av eventet. Vid ingången av butiken placerade de ut fem ton snö och alla medarbetare 
inklusive respondenten hade på sig skidåkningsoverall och pjäxor under kvällen. De dekorerade även 
hela butiken med längdskidåknings kuriosa. De hade en DJ på plats och bjöd på drinkar och snittar. 
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Moods of Norway uppfattas också därmed som ett konkret exempel på hur man skapar 
varumärkesassociation (Aaker, 1991) genom utformningen av events. De förmedlade att varumärket är 
norskt i sitt sätt av att dekorera eventet och därav kunde gästerna förmodligen associera varumärket till 
norsk kultur. 
 
I övrigt arrangerar Moods of Norway varje år den 17e maj ett event i butiken på Melrose Avenue för att 
fira Norges nationaldag, vilket ännu en gång kan ses som ett tecken på att de vill förmedla deras 
företagskultur (Hatch & Schultz, 2003) och öka sin varumärkesassociation till norsk kultur (Aaker, 
1991). Vid dessa event har de mestadels bjudit in norrmännen som bor i LA; “Vi skapade lite av en 
norsk hub kan man säga. Sist var vi cirka 300 personer som kom till eventet och det handlar inte om att 
vi vill öka vår försäljning, utan det är mest för att skapa lite mer intresse runt märket och lite mer 
goodwill i märket.” Detta kan tolkas som att Moods of Norway vill genom sina events åstadkomma en 
form av tillhörighet kring varumärket, något som saknas som en nyckeldel i både Hoyles (2002) och 
Hatch & Schultz (2003) teorier.  
 
I övrigt förklarade respondenten att de har varit medvetna om att de vill synas och sticka ut lite grann. 
Så därför har de även en rosa limousin som de åker omkring med i LA ibland för att synas, vilket kan 
kopplas till Hoyles (2002) nyckelfaktor risktagande, att man testar någonting nytt och relativt oprövat. 

4.1.3 Utvärdering & effekten av events 

När frågan ställdes om event är ett bra sätt för Moods Of Norway att stärka sitt varumärke på, så svarade 
respondenten; “Ja absolut. Det gäller väl bara att man gör det på ett som inte kostar för mycket, för det 
är lätt att blåsa massor med pengar på event. Det viktiga är att skapa en bra stämning och fokusera på 
vilka som kommer. Det är viktigt också att tänka på vilken musik det är, vilken volym och att det finns 
lite mat och lite dricka. Här i LA har vi skapat lite av en tradition nu med nationaldagsfesten, så då blir 
det enklare att få med sig sponsorer. Återkommande event är väldigt bra! Till våra events har vi bjudit 
in en hel del bloggare, så bland annat en kille från “Mens fashion post” som har 2,5 miljoner följare. 
Det är dem supersignifikanta personerna som man vill ska komma och så får man se till att de skriver 
något bra om eventet.” Med detta kan man säga att Moods of Norway verkar arbeta med underhållning 
(Hoyle, 2002) då respondenten uttryckte sig om att musik och en bra stämning är en viktig del.  
 
I diskussionen kring vad som utmärker ett lyckat event, svarar respondenten; “Att du kan göra 
någonting lite weird som sticker ut, så du får mer intresse på det. Du får material som sticker viralt. Det 
är det optimala, men det är väldigt svårt att lyckas med. Branschen är ju väldigt professionell nu, bara 
för att bloggare har 100k följare så börjar de tycka att de är värda väldigt mycket pengar.” 
Respondenten fortsätter med att trycka på att det är väldigt viktig att ha med bloggare på plats under 
deras event; “Om du får några bloggare att komma och lära känna dem lite bättre och dem tycker att 
varumärket blir intressant, då är det klart att dessa kan generera ökad varumärkeskännedom.” Något 
som inte har nämnts i teorierna, är att företaget anser att det är av betydande faktor vilka som kommer 
på eventet, och att super-signifikanta profiler tyckts vara ett drömscenario.  
 
Det som respondenten anser vara problemet med att arrangera events, är att det är väldigt kostsamt. Nu 
är Moods of Norway ett ganska stort modeföretag, men är man mer up-and-coming så är det svårt att ha 
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råd med events tror respondenten. Detta skulle kunna tolkas som att ett företag behöver arbeta upp sin 
ekonomi först, innan man kan börja skapa framgångsrika events.  

4.2 Eton  

4.2.1 Organisationsidentitet 

Eton är ett modeföretag som har producerat skjortor sedan 1928. Deras huvudkontor och originalfabrik 
ligger i Gånghester utanför Borås, vilket är samma plats som deras allra första skjorta syddes på. 
Skjortorna är formade av svenskt hantverk, och finns idag representerade på 49 marknader i världen. På 
de senaste åren har de arbetat med att etablera sig på den amerikanska marknaden. Bland annat har de en 
butik i Santa Monica i Los Angeles. Varumärket står för kvalitét, kreativ innovation och mångsidig stil 
enligt respondenten. Etons företagskultur (Hatch & Schultz 2003) handlar om skapa relationer och en 
vänskap till sina kunder, snarare än att agera försäljare enligt respondenten. 

4.2.2 Utformning av events 

Respondenten berättade om ett specifikt event som de arrangerade på en takterrass i Santa Monica 
sommaren 2015 i syfte att öka företagets varumärkeskännedom och trafik till deras butik. Eventet 
gjordes i samarbete med Svenska Handelskammaren och skulle vara som en välkomstfest för Svenska 
OS-laget för utvecklingsstörda. Målet med eventet var att synas i TV, då TV4 var på plats och filmade 
under eventet. En ytterligare tanke var även att ge ut en Eton-skjorta till Dolph Lundgren som skulle 
komma till eventet. Cirka 600 gäster var på plats under kvällen, Eton bjöd på svenskt lösgodis och cider 
från Rekorderlig. De hade även en stor monter och vid denna hade de skyltdockor som bar deras kläder. 
Det var live-uppträdanden från svenska artister och respondenten fick under kvällen även chansen att 
hålla ett tal inför alla gäster och prata lite om deras butik och hälsa alla välkomna till eventet. 
Respondenten förklarade att medarbetarna från Eton var uppklädda och så trendiga som möjligt under 
eventet för att fungera lite som levande marknadsföringspelare. Detta kan tolkas vara ett sätt att öka 
varumärkeskännedomen (Aaker, 1991). Respondenten förklarade att alla gäster var väldigt nöjda med 
eventet och många tyckte att det var ett väldigt minnesvärt event. OS-deltagarna kände sig extremt 
välkomnade under kvällen, och flera svenska hollywoodfruar var på plats, exempelvis Maria Montazami 
med familj, berättade respondenten. Etons event är väldigt kopplat till svensk kultur då de hade svenska 
uppträdanden, svensk TV, svensk mat med mera, vilket kan uppfattas som att de vill att varumärket ska 
associeras till Sverige (Aaker, 1991). På grund av brist på information är det svårt att tyda om Eton 
arbetar med Hoyles (2002) nyckelfaktorer spänning och risktagande, men det går åtminstone att göra en 
bedömning av att de hade underhållning på deras event. Frågan är hur gästerna upplever Eton som 
varumärke när de har både idrottare och svenska hollywoodfruar på plats, kan det möjligtvis beröra 
varumärkets image (Hatch & Schultz, 2003), men även varumärkesassociation? Uppfattades deras 
varumärke du som sportigt och glamouröst, på grund av vilka gäster som var där? Hade Eton rätt 
målgrupp på plats? Att ha rätt målgrupp är enligt Hoyle (2002) viktigt att tänka på i utformandet av 
events.  
 
Att respondenten nämnde att det vill att kända personer ska bära deras kläder skulle kunna ses som ett 
tecken på att de vill öka deras upplevda kvalitet (Aaker, 1991). Detta antagande görs eftersom att 
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troligtvis upplever konsumenten att Eton höjer sin standard om kändisar bär deras kläder, och 
konsumenten kanske anser att det blir mer värt att spendera pengarna på en skjorta från dem om Dolph 
Lundgren också bär en likadan skjorta. 

4.2.3 Utvärdering & effekten av events 

Respondenten sa att eventet i Santa Monica inte var optimalt för dem, då de inte hade prickat rätt 
målgrupp och dessutom kom inte Dolph Lundgren till eventet, som skulle ha varit kvällens höjdpunkt 
förklarade respondenten. Det var inte heller många som uppmärksammade deras monter under kvällen, 
då respondenten förklarade att gästerna var nog mest där för att mingla med varandra. Oavsett om Etons 
event hade uppnått Hoyles (2002) teori om de tre nyckelfaktorerna till ett lyckat event, så hade gästerna 
kanske ändå inte uppmärksammat att Eton var på plats. Därför måste teorin utvecklas, åtminstone för att 
passa uppsatsens syfte. Utifrån intervjun med respondenten från Eton så verkar en ytterligare 
nyckelfaktor vara “uppmärksamhet”, betydande att gästerna måste uppmärksamma varumärket under 
eventet. Respondenten ansåg att hålla tal var en bra möjlighet att få gästernas uppmärksamhet kring 
varumärket, men just under detta event var lokalen inte tillräckligt bra utformad, så det var ändå inte alla 
som kunde höra talet. Respondenten tror även att de hade fått mer uppmärksamhet kring varumärket om 
de hade haft manliga modeller klädda i deras kläder på plats, snarare än de skyltdockor som de hade 
framme. Det räcker alltså inte endast med att gästerna har kul på ett event, de måste även förstå varför 
dem är där för att varumärkeskännedomen ska ökas. De bästa tänkbara som kan inträffa på Etons event 
är enligt respondenten att så många kändisar som möjligt kommer, och att dessa under eventet tar emot 
en Eton-skjorta som de sedan använder på eventet eller i efterhand. Att knytas till kända profiler anser 
respondenten är viktigt, då Eton för många är ett relativt okänt företag i USA så behöver de som 
komplettering för detta kopplas till något mer igenkänt. Tidigare kopplades detta till Aakers (1991) 
upplevda kvalitet, men detta skulle även kunna kopplas till varumärkekännedomen (Aaker, 1991). 
Respondenten ansåg att Eton spenderade för mycket pengar på eventet i Santa Monica jämfört med den 
utdelningen de fick. Till nästa event ska de försöka att ha försäljning på plats under eventet, vilket 
respondenten tror skulle bli en mer kostnadseffektiv lösning för Eton.  

4.3 Galagowear 

4.3.1 Organisationsidentitet  

Galagowear grundades 2007 och är ett svenskt varumärke som gått från att skapa t-shirtar till fullskaliga 
street-kollektioner. Varumärket samarbetar mycket med andra företag och välkända personer, 
skateboardåkare och klubbar. Målet med varumärket var från början inte att skapa kläder, utan snarare 
att förmedla någonting om vilka de själva är, och även om vilka de vill vara i framtiden enligt 
respondenten. Till en början hade grundarna ett klubbkoncept och en nättidning, men så småningom 
utvecklades det till ett modevarumärke. Det finns en märkbar vision som genomsyrar bakgrunden till 
varumärket, vilket är en viktig grund för att ge företaget en tydlig identitet (Hatch & Schultz, 2003). 
Bilden av varumärket som de vill kommunicera ut är enligt respondenten “hip-hop kultur och att man 
ska yrka det man älskar” vilket man skulle kunna uppfatta som varumärkets image (Hatch & Schultz, 
2003).  
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4.3.2 Utformning av events 

Enligt respondenten har Galagowear byggt upp hela deras varumärke genom att arrangera events. De 
har haft så många event att de har utformat en event-turné runt om i Sverige; “Galago on tour, det var 
vårt sätt att få ut märket” enligt respondenten. Dels använder de event som metod, för att de hade 
kunskaper inom eventplanering då grundarna jobbat som nattklubbschefer tidigare och de har därmed 
byggt upp ett brett nätverk. Galagowear valde även event som metod för att de inte hade någon budget 
till annan marknadsföring; “Eftersom att vi visste hur man tog betalt från klubbar, så kunde vi tjäna 
pengar på våra events, till skillnad från många andra modeföretag som nästan alltid betalar klubbar för 
att få att ha ett event hos dem”. En annan fördel som Galagowear har till deras utformande av events är 
att grundarnas broder äger ett skivbolag, så till alla deras event kunde de utnyttja hans nätverk inom 
musikbranschen och därmed kunde dessa artister uppträda till ett billigare pris än vanligt. De lyckades 
alltid övertala klubbarna där de hade event att betala dem, och de spelade lite på “win-win” metoden; 
“Om vi skulle vara i Sundsvall t.ex., då kontaktade vi våra artister som vi känner väldigt bra och 
erbjuder ett förmånligt pris för klubben, plus att vi trycker på att Galagowear är ett stort varumärke och 
vi kommer dela ut goodiebags på festen”. Detta menar respondenten att klubbarna kunde betala ganska 
mycket för, och på detta vis tjänade de helt plötsligt pengar på deras sätt att marknadsföra sig. Betyder 
detta att ett varumärke kan tjäna pengar på sitt sätt att marknadsföra sig? Om detta är sant, så borde 
kanske fler företag överväga att använda event som metod.  
 
Under deras event-turné bar alla artister deras kläder. I lokalerna satte de även upp flertalet affischer 
som det stod Galagowear på och under uppträdandena på scen så kastade de ut klädesplagg till publiken. 
För att få så mycket spridning som möjligt i sociala medier så uppmanade de sina gäster att använda 
“hashtags”, så att fler kunde få reda på eventet och så att alla kunde se vilka som kom på eventet. Detta 
känns som en metod de använder sig utav för att öka deras varumärkeskännedom (Aaker, 1991) då de 
vill att fler människor ska se varumärket i sociala medier. På deras event arbetar de en del med att 
försöka överraska gästerna, dels med att ha hemliga artister, men också hemliga aktiviteter; “på scenen 
på Berns hade vi en man som jonglerade med brinnande motorsågar, vilket var som mål att överraska 
många i publiken”. Detta känns som ett tecken på att de arbetar med underhållning, spänning och 
risktagande under deras events (Hoyle, 2002), då en sådan form av aktivitet förmodligen inte var 
förväntad, säkerligen underhållande och hade ändå relativt hög innovationsnivå.   
 
I övrigt är målen med deras events att gästerna ska ha så kul som möjligt och att marknadsföringen inte 
ska ta över för mycket; “vi vill inte marknadsföra kläderna, vi vill marknadsföra livsstilen”. Enligt 
respondenten så tror de inte på traditionell marknadsföring, de arrangerar hellre events som förmedlar 
känslor. Det finns samband mellan tankarna hos grundarna på Galagowear och tankarna kring 
varumärkesupplevelser (Brakus et al., 2009). Själva upplevelsen runt varumärket är det företaget vill nå 
ut med snarare än att sälja enstaka produkter. Genom att framställa deras varumärke i samband med hip-
hop uppträdanden ser kunderna vilken livsstil de skulle kunna passa in i när de använder Galagowears 
kläder.  

 

 



 

 20 

4.3.3 Utvärdering & effekten av events 

Galagowear anser att deras events har skapat en word-of-mouth effekt, vilket betyder att de som har 
varit på deras event sedan har rekommenderat sina vänner att följa med på nästkommande. På så vis kan 
man göra antagandet att Galagowears events har lett till ökad varumärkeskännedom (Aaker, 1991). Det 
viktigaste med deras event är enligt respondenten att kunna skapa tillhörighet och att kunna skapa en 
känsla för deras kunder att de tillhör en specifik livsstil. Vidare förklarade respondenten; “folk som 
använder våra kläder hälsar på varandra på stan, för de känner sådan gemenskap till varumärket”. 
Denna gemenskap menar respondenten har byggts upp tack vare alla deras events. Kanske är just 
känslan av tillhörighet en nyckelfaktor till ett lyckat varumärkesbyggande via events?  
 
Galagowears syn på event går att koppla till Rövik (2000, s. 167) och tankarna kring legitimitet. De ser 
event som en effektiv metod för att få ut sitt varumärke. Eftersom att Galagowear inte haft budget att 
marknadsföra sig själva på andra sätt så kan det ses som en indikator på events effektivitet. Deras val att 
fortsätta med event årligen skulle därför kunna betraktas som ett rationellt beslut som grundar sig på 
företagets lärdomar. De mätningar som Galagowear utför efter sina events är att titta på spridningen i 
sociala medier. Respondenten berättade att de har fått mycket träffar i sociala medier efter deras events 
och upplever därför att event har blivit som en trend som fungerar.  
 
Den största problematiken de har stött på under planeringen av alla deras events är att de har bokat upp 
för många event när företaget var i etableringsfasen och ingen kände till varumärket. De hade lite för 
gott självförtroende och tog lite för stora risker förklarade respondenten. De bokade upp väldigt stora 
lokaler i Sundsvall, Oslo, Köpenhamn och Stockholm som de sedan inte kunde fylla. De förlorade 
ekonomiskt på dessa besökstomma event, men förutom de ekonomiska aspekterna så förlorade de inte 
så mycket på det. Eftersom att de enstaka gästerna som kom fick chansen att prata extra länge med 
Galagowears anställda, så kunde de därmed bygga en starkare relation till dessa gäster. Detta kan tolkas 
ha påverkat följande gästers varumärkeslojalitet positivt (Aaker, 1991). Tidigare under intervjun, 
berättade respondenten att de tjänar pengar på deras event, men tydligen har de även förlorat en del 
pengar under deras första events. Detta skulle kunna tolkas som att ett varumärke måste först ha hög 
varumärkeskännedom (Aaker, 1991) innan varumärket kan göra ekonomisk vinning på att marknadsföra 
sig genom events.       
 
Respondenten förklarade även att eventen blir lättare och lättare att arrangera för varje år som går, då 
deras nätverk blir bredare och många rekommenderar deras events till sina vänner. Det bästa resultatet 
de kan få av ett event är enligt respondenten; “att gästerna ska känna att det var det coolaste eventet de 
varit på och att de vill lägga upp bilder från eventet överallt i sina sociala medier så att de får en 
spridning på det”. Respondenten förklarade under intervjun att det är återkommande gäster på eventen, 
vilket tyder på att en slags lojalitet till Galagowear har skapats (Aaker, 1991). Att gästerna kommer 
tillbaka till deras event kan antingen bero på att de endast vill gå på eventet, eller för att de gillar deras 
kläder, eller så är det båda delarna. Oavsett så har Galagowear lyckats skapa en tillhörighet via deras 
mångfald av events som har lett till återkommande gäster. Nyckeln till att de har ökat sin lojalitet skulle 
kunna vara på grund av att de arrangerar väldigt många event, men kanske även för att de lyckas skapa 
event som förmedlar en viss livsstil, en hip-hop kultur. 
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4.4 Weekday   

4.4.1 Organisationsidentitet 

Weekday är ett dotterbolag till H&M och finns i fem olika länder. Modeföretaget erbjuder en del andra 
varumärken i sina butiker, men cirka 90 % av kläderna som finns i butiken är av deras eget varumärke. 
Enligt respondenten har Weekday som vision att vara “the future of fashion” och samtidigt “the future 
of society in mind” och detta är en vision som alla anställda på alla nivåer på Weekday ska känna till. 
För att Weekday ska ligga i framkanten inom mode följer de tre olika livsstilar; “it”, “sub” och “icon”. 
Detta är tre olika stilarna som Weekday gärna vill anknytas med. “It” handlar om “the it girl” som 
respondenten kallar det och då tittar Weekday på de trender som är populära bland de främsta bloggarna 
i världen. “Sub” förklarar respondenten handlar mer om “street” och kan förknippas med profiler som 
exempelvis Kanye West. “Icon” är en enligt respondenten en mer bohemisk och rockig stil som kan 
förknippas med profiler som exempelvis Kate Moss. Förutom dessa tre livsstilar, så ska även en 
skandinavisk prägel genomsyra dessa tre.  
 
Förklaringen respondenten ger kring varumärkets vision vittnar om ett företag som är medvetna om sin 
vision och förmedlar den till medarbetarna för att det ska vara tydligt. Hatch & Schultz (2003) menar att 
organisationsidentiteten, däribland vision, underlättar för externa såväl som interna intressenter. 
Weekday visar på ett företag som använder sig av visionen internt, genom att de förmedlar visionen 
internt har medarbetarna kunskap om vad företaget står för och vill i framtiden, det blir därför en styrka 
för företaget. Styrkan är således att medarbetarna kommer att kunna förmedla en enhetlig bild av 
företaget utåt, eftersom det är dem som representerar varumärket. 

4.4.2 Utformning av events 

Respondenten har nyligen varit med och arrangerat invigningsfesten av den första Weekday-butiken i 
Wien. Även om Weekday finns på flera olika platser i världen, så vill de enligt respondenten att 
varumärket ska upplevas detsamma, oavsett land. Ett av huvudmålen under invigningseventet var därför 
att visa upp för österrikarna att det var ett svenskt varumärke som hade butiksöppningen. Detta gjorde 
de tydligt genom att servera snittar i form av små prinsesstårtor och små kanelbullar. De hade även en 
svensk influgen sångerska som stod för underhållningen under kvällen. Detta är ett tecken på att de ville 
avspegla en del av företagets organisationsidentitet (Hatch & Schultz, 2003) under eventet. Under 
förmiddagen innan eventet satte igång så blev Weekdays Creative Manager intervjuad av de främsta 
modemagasinen i världen och fick frågor kring butiksöppningen. Förutom själva eventet i sig, så var 
detta ett sätt för Weekdays nya butik att synas för allmänheten i Österrike, då de i övrigt lägger väldigt 
lite pengar på marknadsföring. Att varumärket skriver om eventet i kända modemagasin kan uppfattas 
utövas för att öka varumärkeskännedomen, men också för att öka den upplevda kvalitén om varumärket 
(Aaker, 1991). För att eventet skulle spridas så mycket som möjligt i sociala medier så hade de en 
photobooth på plats. Gästerna och kändisarna som var på plats fick gå in i ett litet foto rum och ta bilder 
på sig själva med texten “Weekday opening in Vienna 2016”. Denna metod förklarar respondenten är ett 
bra knep för att få en stor räckvidd i sociala medier. Men det kanske är mer än att endast få räckvidd i 
sociala medier? Det skulle också kunna ses som en form av underhållning (Hoyle, 2002).  
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I övrigt var det en röd matta på eventet och bilderna släpptes ut på diverse hemsidor och tidningar. 
Eftersom att man valt att ha en röd matta på eventet, så låg det mycket fokus på att bjuda in lokala 
kändisar, men först och främst välkända bloggare. Detta uppfattas vara i syfte att återigen öka upplevda 
kvalitén (Aaker, 1991), då kändisar kan höja denna aspekt och en röd matta ger också känslan av 
någonting exklusivt, vilket skulle kunna påverka uppleva kvalitén. Gästerna som kom på eventet fick 
varsin goodiebag i form av en silvrig väska med svenskt lakrits i, och även en t-shirt med Weekdays 
logo på. Återigen förmedlar dem här den svenska kulturen på eventet, vilket igen betyder att 
organisationsidentiteten avspeglas under eventet. Detta tycks också påverka varumärkesassociationen 
(Aaker, 1991), då österrikarna troligtvis gick hem efter det eventet och förstod att det var ett svenskt 
varumärke som hade arrangerat det. När goodiebags delas ut känner gästen förmodligen sig glad och 
kommer kanske ihåg varumärket mer, än om de inte hade fått en goodiebag. Detta menar Aaker (1991) 
kan skapa en lojalitet till varumärket om kunden förknippade eventet med en positiv känsla och 
upplevelse. Under kvällen var det otroligt mycket personal från Weekday på plats och gästerna kunde 
handla allt i butiken med 20 % rabatt. Försäljningen gick mycket bättre än förväntat enligt respondenten. 
Är detta också kanske ett ytterligare tecken på att ett företag kan tjäna pengar på sitt sätt att 
marknadsföra sig genom event? 

4.4.3 Utvärdering & effekten av events 

Respondenten förklarade att förr i tiden hade Weekday alldeles för många events, bara för att ha event 
och bara för att det var ett enkelt sätt att få folk till deras butiker i Stockholm. Men, respondenten menar 
att detta inte var en särskilt bra metod, då eventen gav ett oseriöst intryck och gästerna kom endast för 
att ta en öl och sedan var det inte så mycket mer att se eller att bli underhållen av. Detta är någonting 
som Weekday har tagit lärdom av, framöver fokuserar de endast på ett fåtal events med högre kvalitet 
och med mer upplevelse för gästen förklarade respondenten. Dessa event går att jämföra med trender. 
Rövik (2000, s. 149) menar att populära koncept ofta adopteras av många organisationer, när detta görs 
är det viktigt att sätta sin egen prägel på dem. När event utformas i syftet respondenten beskrev att de 
gjorts förr så kan det bli så att de blir ett i mängden av alla event. Det kan därför anses vara bättre att 
försöka göra något helt nytt. Även Hoyle (2002) menar att en av grundstenarna till ett bra event är 
underhållningen som respondenten påpekar saknades i deras tidigare events.  
I övrigt anser respondenten att Weekdays varumärke har stärks mestadels på grund av deras events. För 
att mäta hur eventet har stärkt Weekday så tittar de på försäljningssiffror under och straxt efter eventet 
har varit. De tittar även på sociala mediers räckvidd, men också på hur många bloggare och 
modereportrar som skrivit om eventet. En viktig aspekt att ta med sig från denna intervju var att de har 
tidigare haft många event som inte har varit så givande, främst för att de hade för många event så att det 
var svårt att hålla hög kvalitét. Denna konstantering kan tyckas beröra konsumenterna upplevda kvalité 
till varumärket (Aaker, 1991). Om en kund kommer på ett av Weekdays mindre mingelevent i 
Stockholm och om en annan kund besöker deras butiksinvigning i Wien med massor av underhållning 
så kanske dessa två kunder har olika uppfattningar om varumärkets upplevda kvalité efter de två olika 
eventet.  

 

 



 

 23 

4.5 Röhnisch  

4.5.1 Organisationsidentitet 

Röhnisch skapar sportkläder för kvinnor, av kvinnor. Det är ett svenskt familjeföretag med rötter i en 
värld av sport och gymnastik och drivs idag av familjens tredje generation. Företaget finns i 20 länder 
och erbjuder kläder inom löpning, yoga, golf och simning. Enligt respondenten är fokusen hos företaget 
på kvinnors hälsa och att inspirera kvinnor att vara sitt bästa jag. I deras kanaler försöker de därmed 
kommunicera att man ska träna och må bra, och att man ska ha en sund inställning till livet. Detta kan 
tolkas som Röhnisch image, att det är denna bild som de vill att kunderna ska uppfatta dem som (Hatch 
& Schultz, 2003).  

4.5.2 Utformning av events 

För att kunna inspirera så många kvinnor som möjligt till träning så behövs det ett bra 
kommunikationsmedel, förklarade respondenten. De använder sig främst av event för att nå ut till sina 
kunder. Enligt respondenten arrangerar företaget återkommande event varje vecka i deras butik i 
Stockholm. Syftet med så många återkommande event är att skapa ett slags community för kvinnor som 
tränar. Att företaget väljer att ha så många event, kan tolkas skapas för att stärka kundernas 
varumärkeslojalitet till Röhnisch (Aaker, 1991), men även för att skapa tillhörighet. Under dessa 
veckovisa event så brukar de alltid ha en gästföreläsare; ”det är olika typer av föreläsningar, antingen 
är det någon som har släppt en ny kokbok om gröna smoothies eller så är det golf-träningstips” 
förklarade respondenten. Utifrån ser detta ut att vara Röhnisch sätt att arbeta med underhållning som ses 
som en av de tre nyckelfaktorerna till ett lyckat event (Hoyle, 2002).  
 
För att utveckla deras community extra mycket så har Röhnisch även någonting som kallas för ”The 
Running School” som är ett tre-veckors-event fylld med löparträning inför spring loppet; tjejmilen. 
Förutom butikseventen och löparträningarna så arrangerar Röhnisch cirka fem stora events per år i form 
av träningsresor med teman golf eller yoga. På dessa större träningsresor bor alla medverkande på 
samma hotell, har tillgång till spa, och får dessutom träningskläder från Röhnisch. Under resorna följer 
även profiler inom golf eller yoga med för att coacha och föreläsa inom sin sport. Valen av events som 
Röhnisch har är av väldigt sportig karaktär, vilket betyder att de verkligen vill avspegla sin image på 
eventen. Röhnisch är flitiga med att skapa underhållning på sina event då de alltid har schemalagda 
föreläsare och träningspass, men tycks inte arbeta lika mycket med Hoyles (2002) två andra 
nyckelfaktorer för ett framgångsrikt event; risktagande och spänning. Denna tolkning har gjorts då 
respondenten berättat om att alla aktiviteter som sker på eventen är schemalagda i ett program som 
skickas ut via mail till alla deltagare, detta kan uppfattas som en mer förutsägbar metod snarare än en 
spänningsladdad metod. Deras uppbyggnad av events känns heller inte risktagande med tanke på att de 
använder föreläsningar och träning som aktiviteter, vilket generellt sett kan ses som ett vanligt 
förekommande fenomen, då detta inträffas dagligen i många människors liv. Detta är endast en 
spekulation, och självklart kan en föreläsning och en typ av träning vara risktagande i sig, men detta är 
ingenting respondenten uttalade sig om. Därav görs en generalisering av att träning och föreläsning som 
metod inte är av risktagande prägel. Följaktligen, så finns det inga tecken på att deras event har varit 
misslyckande, då nästan alla deras event har varit fullbokade, trots tolkningen om att de inte har använt 
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sig av spänning och risktagande i sin utformning. Därför bör man möjligen ifrågasätta om Hoyles (2002) 
teori stämmer på alla typer av events. 

4.5.3 Utvärdering & effekten av events 

En problematik som företaget Röhnisch har stött på i utformandet av events är att det har varit svårt att 
skapa event i de övriga länderna som de är verksamma i. Respondenten förklarade att företaget förlorade 
kontrollen över dessa event. De är väldigt tydligt inom företaget hur eventen ska se ut, att då låta de 
ansvariga i andra länder göra event i Röhnisch namn ses enligt respondenten som en risk. Detta är ett 
tecken på att det kan vara svårt att upprätthålla Hatch & Schultz (2008) alignment model (se figur 2) för 
modeföretag på internationell nivå, då det kanske blir svårt för ledningen att förmedla 
företagsidentiteten till de olika kontoren världen över. En hållbar företagsidentitet ska förmedlas till alla 
medarbetare på alla nivåer i företaget (Hatch & Schultz, 2003). 
 
Respondenten anser att det finns tre specifika fördelar med event som metod för att stärka ett 
varumärke. Den första och främsta fördelen är att företaget får träffa kunderna personligen; “hade min 
chef suttit här nu hade hon sagt att vi vill träffa hjärtat” uttalade sig respondenten och menar att det är 
svårt att lyckas med detta om man inte träffas i verkligheten. Den andra fördelen med events är enligt 
respondenten att Röhnisch lyckas skapa en känsla som fotograferas och sprider sig till nya kunder “man 
får andra att känna shit nästa gång vill jag vara med, oj vad härligt” uttryckte sig respondenten. En 
tredje fördel med events är att kunderna ofta kommer med personliga åsikter om möjliga förbättringar 
på Röhnisch kläder och övriga åsikter om varumärket. Genom att träffa dessa kunder på eventen och 
låta de komma med sina åsikter hjälper dem också varumärket att bli bättre. Detta kan ses som att deras 
kunder blir någon form av medskapare till varumärket. Detta skulle kunna ses som en komplettering till 
Hoyles (2002) teori om tre nyckelfaktorer till ett lyckat event, ett tillägg om att få gästerna till 
medskapare.  
 

4.6 G-star  

4.6.1 Organisationsidentitet 

G-star är i dagsläget ett av världens största jeansmärken och finns etablerade i över 80 länder. De 
öppnade sin första butik i Sverige i PUB huset år 2007. Sedan G-star grundades 1989, har deras filosofi 
varit; ”endast produkten”, vilket kan tolkas som att när man köper deras jeans så köper man dem endast 
för kvalitén och dess design och inte övriga faktorer kring produkten som exempelvis en känsla. G-stars 
nisch inom modebranschen är att skapa lyxiga jeans för street-stilen. De arbetar mycket med att slita och 
bleka jeansen så att de ser ut som att jeansen har haft en lång livshistoria och så att jeansen får en själ 
redan innan de börjat användas. Enligt respondenten är det viktigt att personalen på G-star är socialt 
utåtriktade, har en cool stil och kan hantera kunder som vänner. Enligt respondenten är målet med att 
anställda personal som kan leva upp till dessa krav för att G-star ska kunna förmedla en känsla av ett 
avslappnat varumärke där ingen ska behöva känna sig påhoppad. Respondenten berättade att internt i 
organisationen är det väldigt korta led från idé till beslut och att medarbetarna kallas stjärnor och alla 
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har samma position, det finns ingen som är överordnad den andra. De vill ha personal som inte fungerar 
som säljare, utan mer som stylister och coola kompisen enligt respondenten.  
 
Framförallt tror respondenten att varumärket särskiljer sig från andra varumärken genom deras starka 
service anda. Alla medarbetare brinner för det dem gör och har kunskap om det dem gör. Detta ger sken 
av att G-stars företagskultur (Hatch & Schultz, 2003) kan uppfattas som en viktig aspekt i deras 
varumärkesbyggande. Respondenten uttryckte sig även; “det finns alltid en likvärdig produkt, men det 
är känslan som gör att en person väljer ett varumärke framför ett annat, därför är servicen, 
kundbemötandet och relationen till kunden extremt viktig”. Detta är även ett tecken på att 
företagskulturen skulle kunna ha en betydande roll för hur varumärket upplevs och det skulle kunna 
tolkas som att företagskulturen kan hjälpa till att skapa en känsla för varumärket och produkterna (Hatch 
& Schultz, 2003). Att respondenten förklarade att det är en känsla till produkten som avgör om kunden 
köper den eller inte kan uppfattas lite motsägande företagets filosofi som lyder; “endast produkten”. År 
1989 kom de fram till denna företagsfilosofi, kan det hända att på den tiden var kvalitén och design det 
viktigaste inom modebranschen, men att på senare tid har känslan blivit allt mer viktig? Kan det vara så 
att G-star använder event som metod för att stärka deras känsla för produkterna och varumärket?   

4.6.2 Utformning av events 

Det som G-star har fokuserat på i utformningen av deras event är att skapa mycket aktiviteter som 
tillbringar uppmärksamhet och bidrar till word-of-mouth effekter. Ett exempel på detta var när G-star 
arrangerade ett löparevent där medtävlande skulle springa iklädda en specifikt tunn och stretchig 
jeansmodell från just G-star. Eventet skapades i syfte att bevisa jeansens kvalitet, men också för att 
sticka ut och skapa något annorlunda som folk började prata om. Trots tidigare diskussion om att G-star 
vill förmedla en känsla, så arrangerades detta event för att förmedla deras höga kvalité på jeansen, vilket 
kan kopplas till deras filosofi, likväl som varumärkesbyggande av upplevd kvalitet från konsumenten 
(Aaker, 1991). Kanske är det fortfarande viktigt inom modebranschen att ha hög kvalité och design, men 
räcker det? Det bör kanske finnas något mer än bra produktkvalitet och produktdesign för 
varumärkesbyggande? Respondenten förklarade att de har haft många butiksevent för att skapa starkare 
relationer till sina kunder. Under dessa butiksevent så har gästerna kunnat shoppa till förmånliga priser 
och det har även funnits jeansspecialister på plats som gjort det möjligt för kunderna att skräddarsy och 
designa sina egna jeans. Detta är intressesant, för här skapar G-star en möjlighet för sina kunder att bli 
medskapare av varumärket, då de själva får komma med idéer om hur ett par snygga jeans ska se ut. 
Genom deras butiksevent vill de även skapa relationer till sina kunder, vilket kan uppfattas som att de 
vill öka deras varumärkeslojalitet (Aaker, 1991), men också möjligtvis för att de ska kunna muntligen 
förmedla deras företagskultur direkt till kunden för att skapa en känsla (Hatch & Schultz, 2003).  

4.6.3 Utvärdering & effekten av events 

Respondenten betonar att event kan vara ett problematiskt verktyg då väldigt många modeföretag 
arbetar med event och att de ofta är extremt lika. Det är stor skillnad på event som görs “bara för att” 
och event som går in på djupet menar respondenten. Detta är någonting som G-star alltid har i åtanke, att 
alltid göra någonting innovativt på deras event så att de särskiljer sig från andra event, vilket kan 
kopplas till Hoyles (2002) nyckelfaktor; risktagande. Att arrangera ett spring lopp där löparna ska 
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springa i jeans kan ses som ganska hög grad av nytänkande. För att lyckas med ett event i 
modebranschen måste företaget kommunicera sitt syfte på ett bra och tydligt sätt enligt respondenten. Ur 
respondentens svar och koppling till Röviks (2000) trender kan det påstås att användning av event inte 
är legitimt bara för att andra företag gör det. På samma sätt som Rövik (2000, s. 149) menar att populära 
koncept eller idéer måste tolkas och utföras i en prägel som symboliserar företaget menar respondenten 
att event måste ha ett syfte. 

För att mäta effekten av G-stars event så brukar de titta på den aktivitet som sker på sociala medier 
under och efter eventet. Efter vissa event har de även skickat ut mail till de medverkande på eventet för 
att fylla i en utvärdering av eventet i utbyte av chansen om att vinna ett par G-star jeans.  

4.7 Ipomia  

4.7.1 Organisationsidentitet 

Ipomia är ett modevarumärke för underkläder framtagna för kvinnor med bröstimplantat. Varumärket 
grundades av ett team plastikkirurger och kvinnor med bröstimplantat. Enligt respondenten är det viktigt 
för medarbetarna på Ipomia att alla följer samma mål och att alla är drivna till att etablera företaget på 
marknaden så mycket som möjligt. Respondenten anser att det är det som stärker deras gemenskap, att 
varje medarbetare har högt tålamod, är positiva och att alla hela tiden söker efter möjligheter. Det som 
skiljer medarbetarna åt är att alla kommer från olika bakgrunder, olika utbildningar och har olika yrken. 
Respondenten påstår dock att detta är nyckeln till varför det går så bra för varumärket, då alla 
medarbetare kompletterar varandra då alla kan se på problem med sina egna kritiska ögon och att dem 
inte hela tiden tänker lika. Respondentens beskrivning av Ipomias medarbetare överensstämmer med 
Hatch & Schultz (2003) argumentation kring att medarbetarna bidrar till företaget med mening. Det är 
viktigt att medarbetarna har konkreta mål som alla inom organisationen vill uppnå tillsammans. Trots att 
alla har olika bakgrunder är målen gemensamma. 

4.7.2 Utformning av events 

Ipomia har arrangerat en del events, i form av pop-up events på mässor i både Stockholm och Paris. De 
har ställt ut mestadels på medicinska mässor, för att på bästa sätt nå ut till kirurgkliniker som i sin tur 
kan bli potentiella återförsäljare av Ipomias produkter. Men de har även ställt ut på mässan “Salon De 
La Lingerie” i Paris som är en modemässa för underkläder och badkläder. Under den modemässan var 
målet istället att nå ut till modebutiker som säljer underkläder och badkläder, men även att nå ut till 
privatpersoner. I deras pop-up har de alltid två medarbetare från företaget på plats som kan informera 
om produkterna. De har även BH:ar på plats så att gästerna kan få komma och känna på dem och 
beställa hem produkterna om dem är intresserade vilket leder till sinnesintryck för kunden som är en 
faktor som stärker varumärkesupplevelsen (Brakus et al., 2009). Att Ipomia använder mässor som 
eventformat kan tolkas vara i syfte att öka varumärkeskännedomen (Aaker, 1991), det kan också vara ett 
sätt att låta potentiella kunder få uppleva varumärkets kvalité. Respondenten betonar att det alltid finns 
medarbetare som är kunniga om produkterna och därför kan informera om dem, detta är något som 
skulle kunna stärka den upplevda kvalitén (Aaker, 1991).  
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4.7.3 Utvärdering & effekten av events 

Eftersom Ipomias kläder är anpassade för tjejer med bröstcancer, bröstförstoringar - och förminskningar 
så är dem lite begränsade i sitt sätt att marknadsföra sig. Respondenten menar att det är ett känsligt ämne 
och varumärket måste förmedlas på rätt sätt, helst personligt och intimt. Respondenten menar att det 
finns en hel del problematik med arbetet att stärka ett modevarumärke som är anpassat för cancersjuka 
och för tjejer som har genomfört operationer. Dels blir det svårare att hitta ambassadörer, förespråkare 
inom ämnet, då många inte offentligt vill tala om ämnet, därav blir marknadsföringens utformning 
påverkad. Som respondenten nämner är det problematiskt att finna ambassadörer eftersom det rör sig 
om ett känsligt ämne, det kan därför tolkas vara svårt för företaget att bygga upp starka 
varumärkesassociationer (Aaker, 1991).  
 
Företaget satsar väldigt lite på att trycka upp broschyrer inför mässorna, då respondenten inte tror att 
någon någonsin läser dem. Respondenten menar att dem som går på mässor är där för att titta, känna och 
fråga, och troligtvis inte för att plocka på sig broschyrer som de ska läsa när de kommer hem. Detta kan 
kopplas till företaget vill att kunderna snarare ska uppleva sinnesintryck i samband med varumärket 
vilket är en nyckelfaktor i varumärkesupplevelsen enligt Brakus et al. (2009). Möjligheterna med att 
ställa ut på mässorna anser respondenten är att man får mycket personlig kontakt, kan skapa relationer. 
Detta tyder på att respondenten tror att deras event kommer leda till ökad varumärkeslojalitet (Aaker, 
1991). Respondenten tycker även att mässor är bra för att då kan de samla in mail adresser som de sedan 
kan använda för att kunna skapa starkare relationer till dessa personer. Även detta är ett tecken på att 
deras event skulle kunna leda till ökad varumärkeslojalitet (Aaker, 1991) Respondenten har dock även 
en skeptisk syn till pop-ups och mässor; “det är som att fiska med ett metspö i en sjö” och menar att man 
vet aldrig vad man får ut av en mässa. Respondenten menar att ibland är en mässa väldigt givande och 
rätt målgrupp har varit på plats, men andra gånger har det varit mindre bra. Eftersom att Ipomia är ett så 
pass litet och nyetablerat företag så menar respondenten också att det är svårt att få en bra placering på 
mässorna, vilket också är viktigt för eventets utdelning. Ibland blir det lätt hänt att de stora företagen får 
all uppmärksamhet på mässorna och placeringar där alla gäster rör sig, förklarar respondenten. Forskare 
i ämnet eventmarknadsföring (Brischi & Uslenghi, 2009; Rinallo, 2011) skriver att kreativa och 
innovativrika event ofta når en större målgrupp. Som respondenten beskriver eventen är det personliga 
kontakten som är det viktiga för Ipomia, då det är ett känsligt ämne. Det handlar således inte om att nå 
en större publik, utan snarare att nå rätt målgrupp. 
 
Respondenten berättade under intervjun att event är absolut ett bra sätt att stärka sitt varumärke på, men 
stora event skulle inte fungera för dem, på grund av produktens känsliga ämne. Framöver kan 
respondenten tänka sig att satsa på mer eventmarknadsföring, men för cirka 10-15 gäster och att en 
bloggerska kommer och föreläser om produkterna. Det optimala för Ipomia, beskriver respondenten 
skulle vara att ha kända ambassadörer som kan tala gott om deras produkter och står för deras produkter. 
Detta kan då tolkas som att kändisarna de vill använda sig av är mer för att skapa synlighet och 
varumärkeskännedom (Aaker, 1991), och kanske även för att skapa en seriös och trygghetsingivande 
image (Hatch & Schultz, 2003).    Själva varumärket i sig vill de kanske inte förmedla med en specifik 
livsstil som många andra, utan de vill snarare förmedla kvalitet, bekvämlighet och innovation menar 
respondenten. Även om respondenten uttrycker sig att varumärket inte vill fokusera på någon specifik 
livsstil, så känns det nästan som att det är omöjligt att ha ett varumärke utan att det kan associeras till en 



 

 28 

livsstil. Även om det inte är någonting de vill satsa på i deras marknadsföring och utformning av events, 
så kommer kunden ändå att uppfatta varumärkets livsstil på sitt sätt, och förmodligen koppla till 
livsstilen “kvinnor med bröstimplantat”. I övrigt verkar inte Ipomia arbeta med någon av Hoyles (2002) 
nyckelfaktorer; spänning, underhållning och risktagande. Även fast Ipomia inte tycks arbeta med dessa 
faktorer, så får man ändå uppfattningen om att de får den utdelningen de vill ha av sina events, en ökad 
varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och en ökning i beställningar. Det skulle kanske kunna vara 
så att Ipomia inte lyckas leva upp till Hoyles (2002) nyckelfaktorer på grund av bristande budget.  
 

4.8 Carin Wester  

4.8.1 Organisationsidentitet 

Carin Wester är ett skandinaviskt modeföretag som grundades av Carin Wester år 2003. I dagsläget 
finns varumärkets kläder i 15 länder och består av “ready to wear” kollektioner för kvinnor. Sedan 2004 
har Carin Wester vunnit en mängd utmärkelser och nomineringar, bland dem finns bland annat Årets 
nykomling i tidningen Elle och Guldknappen. Sedan 2014 är företaget Global Retail huvudägare till 
varumärket. Carin Wester ska stå för klassisk och modern stil och enligt respondenten är det extremt 
viktigt att alla inom organisationen ska förstå vad varumärket ska symbolisera och vad målet är. Sedan 
är det viktigt att alla jobbar efter dessa mål tillsammans, och att alla inom organisationen ska åt samma 
håll, vilket betyder att företagskulturen är viktig på Carin Wester (Hatch & Schultz, 2003). När målen är 
bestämda blir nästa steg att hitta rätt kommunikation för att nå ut med det på bäst sätt, samtidigt måste 
de potentiella kunderna också definieras. När de potentiella kunderna och målet är definierat blir valet 
av kommunikation mer tydligt enligt respondenten. Man kan tolka ovanstående som att företaget väljer 
om de ska använda events som kommunikationskanal beroende på hur deras vision ser ut.  

4.8.2 Utformning av events 

Deras senaste event var ett pop-up event i kungsträdgården i Stockholm. Målet var att interagera med en 
modevisning på Berns i samband med Stockholm Fashion Week. Tanken med eventet var att alla gäster 
på Stockhom Fashion Week skulle efter Carin Westers modevisning bli medbjudna till det nya pop-up 
eventet för att fortsätta se kläderna och träffa företaget bakom varumärket. Det innebar att det är 
personer som redan hade koll på varumärket och som förmodligen redan var kunder hos Carin Wester 
som var de som deltog på eventet. Att göra på detta vis kan tolkas varit i syfte att öka 
varumärkeslojaliteten (Aaker, 1991). Enligt respondenten var det också ett sätt att locka dit alla 
modebloggare från modevisningen direkt till deras pop-up event i hopp om att få dem att skriva om 
eventet i deras sociala medier. Väl i pop-upen bjöds vip-gästerna på champagne och fick väldigt 
förmånliga priser på kläderna som såldes på plats. Ena halvan av pop-up eventet var för allmänheten och 
den andra halvan specifikt för gästerna från Stockholm Fashion Week. Att göra på detta vis kan tolkas 
som att företaget vill skapa en hype kring varumärket och en image om att varumärket är eftertraktat och 
spegla en livsstil som är lite exklusiv och karaktäriserad för modemedvetna. Image tycks därför vara en 
av huvudfaktorerna till hur Carin Westers event ska utformas (Hatch & Schultz, 2003).  
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4.8.3 Utvärdering & effekten av events 

Kundkontakten som skapas genom events är enligt respondenten oerhört viktig. Att bygga upp en 
relation till kunderna är något Carin Wester har som mål och event är ett bra sätt att skapa en relation på 
enligt respondenten. Att skapa relation till kunderna är viktigt för att då känner kunden sig speciella och 
på så vis får företaget även fler återkommande kunder. Om kunderna känner sig exklusivt inbjudna, så 
skapas en nyfikenhet hos kunden till varumärket och nyfikenheten kan leda till en lång relation och 
förhoppningsvis till en lojal kund enligt respondenten. Varumärkets vision (Hatch & Schultz, 2003) kan 
tolkas varit att öka sin relation till kunderna och metoden för att få igenom sin vision har företaget 
använt event som kommunikationskanal för detta. En positiv effekt med deras event skulle kunna vara 
att de lyckats skapa en eftertraktad och exklusiv image (Hatch & Schultz, 2003) tack vare denna typ av 
kommunikationskanal.  
 

4.9 Scandinavian Kollektiv  

4.9.1 Organisationsidentitet  

Det var i början på 1980-talet som Susanne Karlsson, grundaren av Scandinavian Kollektiv först kom 
till New York som 22-åring och gjorde framgång med sina stickade kläder. Sedan dess har varumärket 
Scandinavian Kollektiv rullat på i full fart. Företagets stickkollektioner har funnits i alla de stora 
modevaruhusen, synts i flertalet filmer och tv-serier och har burits av skådespelare som Uma Thurman 
och Dustin Hoffman. Grundaren Susanne har även skrivit sex böcker om stickning, tillverkat egna 
garner och driver idag två butiker och en PR-byrå. Scandinavian Kollektivs första butik öppnades på 
Beverly Boulevard i Beverly Hills för 23 år sedan. Den såldes dock för några år sedan, och nu har de 
istället en butik i West Hollywood och en butik i New York. Enligt respondenten vill Scandinavian 
Kollektiv inspirera kvinnor att vara säkra i sig själva, vilket skulle kunna ses som deras vision, då det är 
någonting som de “vill” göra och kan därför uppfattas som ett framtida mål (Hatch & Schultz, 2003). 
Kläderna ska förmedla lång livslängd, en individuell stil och att gamla världen möter modern design. 
Tanken med butikerna i USA har varit att introducera ny svensk design till Los Angeles och New York, 
men också för att skapa en plats för gemenskap för de skandinaver som bor i USA. För att öka 
gemenskapen har de längst in i butiken på väggen målat med stora bokstäver ”FIKA”, så att kunderna är 
välkomna att ta en kaffe under deras shoppingbesök. Det är också viktigt enligt respondenten att 
varumärket upplevs som någonting småskaligt och personligt, vilket hör ihop med vilket typ av image 
de vill signalera ut (Hatch & Schultz, 2003). Grundaren till Scandinavian Kollektiv beskriver att kärnan 
i organisationen är stickning, det är också det som är attributet som gör att varumärket särskiljer sig från 
andra varumärken (Albert & Whetten, 1985). Genom att ha en unik kärna och attribut bidrar det till att 
varumärket stärks gentemot dess konkurrenter. 

4.9.2 Utformning av events 

Sedan affären öppnades i Beverly Hills har Scandinavian Kollektiv arrangerat ett event i butiken varje 
månad ända fram tills butiken såldes för ett par år sedan. Anledningen till att så många events har varit 
möjligt att arrangera, beror enligt respondenten på att grundaren äger en egen PR-byrå. Det har förenklat 
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arbetet för Scandinavian Kollektiv att arrangera events på egen hand utan extern eventbyrå. Under varje 
event har de modeller som går omkring iklädda i Scandinavian Kollektivs kläder och de bjuder även på 
cocktails och snittar. Inför nästan varje event lagar medarbetarna på företaget hemmagjorda köttbullar 
som sedan serveras till gästerna. När deras events arrangeras under vintertid bjuder de alltid på glögg. 
Att det är just köttbullar och glögg de väljer att servera kan tolkas som att de vill precis som Moods of 
Norway, förmedla sin kultur från varumärkets hemland. I och med detta, kan man uppfatta det som att 
Scandinavian Kollektiv vill under deras event skapa varumärkesassociationer till Sverige (Aaker, 1991). 
Eventen har sett olika ut för varje gång, beroende på vilket projekt grundaren håller på med under den 
specifika tidsperioden. Antingen har eventen skapats i samband med att grundaren har släppt en ny bok, 
eller för att en ny klädkollektion har kommit ut. För att få gästerna att känna sig extra speciella så 
erbjuder Scandinavian Kollektiv alltid förmånliga priser under eventen, kanske är detta ett tecken på att 
företaget vill öka sin varumärkeslojalitet (Aaker, 1991). Tolkningen görs eftersom att om en kund 
erbjuds bättre priser än vanligt, så kanske kunden också vill handla oftare hos varumärket i framtiden 
och blir på så vis mer lojal. Respondenten förklarade även att de har “trunk shows” under eventen, vilket 
innebär att de tar emot skräddarsydda beställningar och skickar ut till kunderna inom tre veckor. Detta 
handlar enligt respondenten om att få eventen så personliga som möjligt så att gästerna känner sig 
omhändertagna. Precis som G-star, så låter Scandinavian Kollektiv också sina kunder att bli medskapare 
av varumärket under deras events då de låter sina kunder beställa kläder efter egna önskemål. 
Skräddarsydda beställningar på eventen, är något som också skulle kunna tolkas höja 
varumärkesupplevelsen (Brakus et al., 2009). Det kan vara svårt att kunna skapa personliga relationer på 
event som är stora, men eftersom Scandinavian Kollektivs event är småskaliga finns det större möjlighet 
att träffa alla gäster personligen. En personlig relation mellan kund och säljare kan uppfattas stärka 
varumärkeslojaliteten (Oliver, 1997). Respondenten betonar att eventen är olika varje gång, och enligt 
Rövik (2000) är det olika event företag ska fokusera på. Detta motiveras med att event som försöker 
imitera tidigare event inte fungerar lika bra.  

4.9.3 Utvärdering & effekten av events 

Respondenten anser att event stärker deras varumärke, eftersom att det ger gästerna möjligheten att 
känna på kvaliteten i verkligheten, istället för att exempelvis bara se en bild på en tröja på en 
reklamkampanj. Men respondenten anser trots detta, att annonsering är viktigt. Eftersom grundaren äger 
en PR-byrå har Scandinavian Kollektiv haft det enklare att komma med i modetidningar. Respondenten 
berättade att tack vare att de har synts i många tidningar så har företaget vuxit enormt. Att vara i aktuella 
modetidningar har enligt respondenten lett till att varumärket har blivit erbjudna att göra modevisningar 
världen över. Den svenska bakgrunden är det som särskiljer varumärket från andra varumärken på 
samma marknad (Albert & Whetten, 1985). Nackdelen med eventen som respondenten har anordnat är 
att Scandinavian Kollektivs butik är väldigt liten, vilket gör deras event väldigt begränsade. 
Respondenten tycker på ett sätt att det är bra eftersom att det ger en mer intim och personlig upplevelse 
för gästerna, men ibland önskar hon att hon kunde bjudit in fler på samma gång, exempelvis vid 
lansering av en ny kollektion. Hade Scandinavian Kollektiv haft en större budget till marknadsföring så 
hade de kanske haft möjlighet att hyra större lokaler till deras events, för att på så vis lyckats bjuda in 
fler kunder och därmed kunnat öka varumärkeskännedomen. Detta är kanske ett tecken på att mindre 
företag events kan påverkas av en begränsad budget.  
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4.10 Avslutande diskussion modeföretag 

Alla intervjuade företagen använder sig av event, men inget av dem är det andra likt. Anledningen till att 
företagen använder samma koncept skulle kunna vara ett resultat av att företag inom samma fält 
använder samma koncept (Powell & DiMaggio, 1983). Eftersom flera företag i modebranschen 
använder sig av event anses det legitimt för modeföretagen att också använda det.  
 
Eventen som undersökts har blivit översatta utifrån organisationernas särskiljande attribut (Rövik, 2000; 
Albert & Whetten, 1985; Hatch & Schultz, 2002). Tydliga exempel på detta som framkommit i studien 
är de skandinaviska företagen som haft event utanför hemlandet och vill uttrycka sitt hemlands kultur. 
Detta har manifesterats i event med inslag av snö, köttbullar, prinsesstårtor och glögg. En skillnad 
mellan företagen som intervjuats på marknaden i Stockholm och på marknaden i Los Angeles är således 
att eventen i Los Angeles anses uttrycka företagskulturen mer än vad företagen gör i Stockholm. Det 
framgick även att eventet som hölls av Weekday i Österrike också fokuserade mycket på att uttrycka sin 
företagskultur. Detta kan vara ett resultat av att företagen använder den skandinaviska kulturen i ett 
försök att särskilja sig från andra företag på den aktuella marknaden.  
 
En annan del i utformningen av events som tycks skiljas åt beroende på vilket land man befinner sig i är 
betydelsen av kändisar. Kändisar och talanger tycks främst vara viktigt på eventen i Los Angeles då 
respondenterna från både Moods of Norway och Eton resonerade väldigt mycket kring detta. Det 
uppfattas dock inte vara helt oviktigt i Stockholm eftersom exempelvis Röhnisch använde profiler inom 
sport på deras events. Anledningen till att modeföretag vill ha kändisar på deras events skulle kunna 
vara för att ge möjligheten till kunderna att kunna identifiera sig med dessa för att på så vis känna sig 
coolare när de använder varumärkets kläder.  
 
Gällande sambandet mellan organisationsidentitet och utformandet av events, så ansåg Röhnisch att det 
var svårt att sprida likadan organisationsidentitet i flera länder, därav blev det även svårare att utforma 
events i dessa länder. Detta påvisar vikten av att framgångsrika event är beroende av en tydlig 
organisationsidentitet hos alla medarbetare på alla nivåer.  
 
För att återkoppla till om företagets storlek har en påverkan på utformandet av events så går det att se 
vissa mönster. Moods of Norway anser exempelvis att event är en bra metod för företag med stor 
budget, men inte för mindre företag. Respondenten ansåg att det skulle bli för kostsamt för ett litet 
företag att skapa event på ett framgångsrikt sätt. För att se om detta stämmer överens med ett litet 
företag som intervjuats till uppsatsen så är Galagowear ett bra exempel. När Galagowear hade låg 
varumärkeskännedom så hade de svårigheter i att få deras event att gå ihop finansiellt. Men när 
Galagowear hade ökat sin varumärkeskännedom så gick det bättre, så bra att de kunde tjäna pengar på 
eventen. Därför kan man ur ett finansiellt perspektiv konstatera att event är en mindre bra 
marknadsföringsmetod för ett litet okänt företag. Om man däremot är ett litet företag med hög 
varumärkeskännedom, så går det att arrangera bra events som kan vara varumärkesbyggande. Genom att 
utnyttja resurserna som de hade och genom att förhandla med nattklubbar, lyckades Galagowear trots 
liten budget tjäna pengar på deras events. Ett annat sätt för företag med liten budget att få events att 
finansiellt gå ihop skulle kunna vara att ha försäljning på plats under eventen. Försäljning på eventen är 
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något som många av respondenterna redan tycks göra, exempelvis Scandinavian Kollektiv, Weekday, 
Ipomia, Carin Wester och även G-star.  
 
De olika modeföretagen har genom olika metoder under sina events försökt att öka 
varumärkeskännedomen, även till människor som inte deltagit under eventen. Detta har exempelvis 
Moods of Norway lyckats med genom att ha bjudit in kända profiler och bloggare som sedan har skrivit 
om eventet, varpå detta spridits till deras miljontals följare. Men Weekday har nästan varit mest kreativa 
på den här fronten. De använde sig av photobooth, röd matta och lät dessutom deras creative manager 
bli intervjuad av flertalet modejournalister innan eventet för att få en så ökad varumärkeskännedom som 
möjligt. Det verkar dock inte som att modeföretagen själva tittar mycket på hur de sedan ska mäta 
effekten av deras events. Det mest förekommande hos företagen är att titta på spridningen i sociala 
medier för att se hur varumärket har stärkts efter specifika events. Något som skiljde sig från mängden 
var att G-star ibland skickade ut utvärderingar till gästerna som deltagit på deras events för att se vad de 
tyckte. För att lyckas få gästerna att medverka i under undersökningen, lockade de med att man hade 
chansen att vinna ett par G-star jeans. Därför kan man konstatera att för att få gästerna att själva ta sig 
tid och uttala sig om ett specifikt event så krävs det att dem får någon typ av belöning i utbyte.  
 
Genomgående i intervjuerna har diskussionen kring om det är bra att arrangera många events eller inte 
kommit på tal. Respondenten från Moods of Norway ansåg att det är bra att ha återkommande events 
eftersom det hjälper dem att skapa ett community kring deras varumärke. Dock sker Moods of Norways 
återkommande events en gång om året, vilket skulle kunna anses som ett fåtal events snarare än många. 
Men respondenterna från Galagowear och Röhnisch ansåg att om man arrangerar många events så 
hjälper det till att skapa en tillhörighet kring varumärket. Annan synvinkel i diskussionen är att 
respondenten på Weekday ansåg att det finns vissa nackdelar med att arrangera många events, då för 
många events kan riskera att både eventet och varumärket upplevs ha sämre kvalité och ge ett oseriöst 
intryck. Resultatet av empirin visar därmed att återkommande events är en fördel för att det bildar en 
community och tillhörighet, men för många återkommande events är svårare att behålla hög kvalité på.   
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5. Varumärkesexperternas synvinkel 
Detta avsnitt redovisar både empiri och analys av följande tre experter inom varumärken. Uppsatsens 
valda teorier kommer att tillämpas och appliceras på empirin utifrån utvalda teman som varit viktiga för 
uppsatsen. 

5.1 Presentation av experterna 

Karin Winroth är docent inom företagsekonomi på Södertörns högskola. Hon har skrivit ett omfattande 
antal publikationer och ett flertal böcker. I detta nu forskar hon för Östersjöstiftelsen i ett projekt som 
heter “Brands resonating co-authors” där hon undersöker hur internet spelar en allt större roll för 
modevarumärken och hon undersöker även hur modebloggare bygger upp sina varumärken.  
 
Annette Rosencreutz är författare tillsammans med hennes make Thomas Gab till boken; “Managing 
Brand Me - how to build your personal brand”. Annette Rosencreutz är varumärkesstrateg specialiserad 
på personligt varumärke och är igenkänd världen över med hennes varumärkeskunskaper.  
 
Peter Wissing startade som datavetare men kom sedan in i undersökningsbranschen och har varit 
verksam under en längre tid där han förutom Swedish Brand Award har gjort undersökningar kring 
reklam och dess effekter. Peter arbetar på Evimetrix där han genomför mätningar och 
kundundersökningar av varumärken.  

5.2 Effekten av events & hur mäter man det? 

I intervjun med Karin talade hon om svårigheten i att mäta och utvärdera hur ett varumärke har stärkts, 
då de mätningar som görs oftast blir svårbedömda. Som akademiker säger hon att det är svårt att 
utvärdera, men som konsult tror hon att dessa skulle uttala sig som att det går att mäta på flera olika sätt. 
Karin tror inte på att kunder ska fylla i enkäter, utan att det ger mer feedback i att träffa personer i 
verkligheten och fråga direkt. Då tror hon att man får mer trovärdiga och mer värdefulla svar. Men 
längre fram i intervjun nämner Karin ändå att hon själv varit på ett väldigt bra event, där hon trots allt 
fyllde i ett frågeformulär och utvärderade eventet hon var på. Egentligen gillar inte Karin frågeformulär, 
men just detta formulär var roligt att fylla i enligt henne då alla som fyllde i formuläret fick en trevlig 
USB-sticka formad som en rysk docka i utbyte för sina åsikter. Det Karin betonar med USB-stickan är 
att det är en form av belöning, en kompensation och motivering för att göra utvärderingen. Sammantaget 
anser Karin att det är svårt att mäta ett varumärke, hon anser dock att det finns olika metoder man kan 
mäta det på och därför borde man som varumärkesägare ändå försöka mäta effekterna så gott det går. 
Att använda sig av belöning är någonting som enligt henne underlättar processen att utvärdera 
varumärkesbyggandet efter ett event. 
 
När frågan ställdes till Annette resonerade hon följande; “ett varumärke går absolut att mäta, främsta 
sättet är att titta på försäljningssiffror, sedan kan man titta på sociala medier, och genom 
mätningsmetoden Net Promoter Score (kundnöjdhet, förkortning NPS). NPS tittar på frågan: kan du 
rekommendera det här varumärket till en kompis?”. Denna fråga är det vanligaste sättet att mäta 
kundnöjdhet på enligt Annette, och hon menar att detta har tydlig koppling till hur varumärket uppfattas. 
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I övrigt anser Annette att man kan mäta vad varumärket gör för den sociala grupptillhörigheten. För att 
ta reda på om grupptillhörigheten har ökat på grund av ett varumärke så menar Annette att man kan se 
detta genom exempelvis sociala medier. För att mäta ett varumärkes upplevda kvalité (Aaker, 1991) 
menar Annette att man kan titta på hur många stjärnor ett varumärke har fått på en hemsida som 
exempelvis Amazon eller Ebay. Annette anser fortsättningsvis att man har möjligheter att mäta allting i 
dagens samhälle, men problematiken med detta anser hon är att det krävs mycket resurser för att samla 
in all denna information och analysera den. 

Peter betonar liksom de övriga experterna att det är svårt att mäta ett varumärke, men han anser inte att 
det är omöjligt. De aspekter man brukar titta på är dels ekonomiskt, juridiskt (exempelvis 
varumärkesskydd och patent) och attityden mot varumärket förklarade Peter. Han tittar på två faktorer 
när han mäter varumärkets styrka i sina undersökningar, den första är NKI, nöjd kund index. NKI är en 
vetenskaplig modell som tittar på förhållandet mellan vinst och nöjda kunder som påminner mycket om 
NPS, vilket Annette gav som förslag på mätning. NKI är ett verktyg som används för att bevisa att nöjda 
kunder köper mer, men det går inte att bevisa rent empiriskt eftersom det kan bero på andra externa 
faktorer också förklarade Peter. Förutom NKI tittar Peter i sina undersökningar även på kännedomen om 
varumärket. Genom att väga ihop dessa två faktorer går det sedan att avgöra vilka varumärken som är 
starkare än andra, enligt Peter. NKI och NPS som både Annette och Peter presenterade under sina 
intervjuer handlar om kundnöjdheten och ifall kunden är så nöjd att den kan tänka sig att rekommendera 
varumärket till en vän. Varumärkesupplevelsen enligt Oliver (1997) går att koppla till kundnöjdhet. En 
kund som känner tillfredställelse till varumärket är mer benägen att vara lojal mot varumärket. Det visar 
på att kundnöjdheten är en viktig faktor att titta på när effekten av event mäts. Kundnöjdheten kan tolkas 
leda till Word-of-mouth effekter, vilket man försöker uppnå inom eventmarknadsföring, när folk talar 
om eventen förväntas medvetenheten om varumärket att stärkas kring en större mängd människor 
(Brioschi & Uslenghi, 2009; Rinallo, 2011).   
 
Peter förklarade för att på bästa möjliga sättet kunna mäta effekten av ett specifikt event så måste man få 
gästerna att delta i en utvärdering både före och efter eventet. Denna utvärdering menar han kan ske 
muntligt eller skriftligt till gästerna och formuleras med följande fråga både innan och efter eventet; 
“vad har du för inställning till varumärket X?” På detta sätt menar Peter att man kan mäta hur gästernas 
uppfattning av ett varumärke har förändrats efter ett specifikt event.  
 
Enligt Karin så är effektiviteten av specifika event för varumärkesbyggande svårt att mäta, men att man 
ändå ska försöka. Annette anser dock att det går att mäta allting som har med varumärkesbyggande att 
göra, men det kräver mycket resurser. Främst anser hon att försäljningssiffrorna är viktigt att titta på för 
att se om ett specifikt event har stärkt varumärket. Peter menar även han att varumärkesbyggande inte är 
omöjligt att mäta. Han menar dock att det kan bli svårt, han menar att resultaten även kan påverkas av 
externa faktorer. Deras olika svar beror förmodligen på deras olika sätt att definiera vad som det innebär 
när ett varumärke stärks. Annette har en mer matematisk syn och ser på statistik när hon vill veta om ett 
varumärke har stärkts. Karin vill undvika att titta på statistiken och snarare undersöka konsumenternas 
personliga känsla till varumärket, och det är själva känslan som Karin anser vara svår att mäta. För att 
kunna mäta konsumenternas personliga känsla för ett varumärke tror Karin att man måste gå tillväga 
med djupgående personliga intervjuer med gäster som har deltagit på ett event för att se vad de 
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egentligen tyckte. Peter har en blandning av Karins och Annettes förhållningssätt och gör statistiska 
uträkningar där han bland annat ser till kundernas känslor gentemot varumärket. 

5.3 Vikten av organisationsidentitet 

Karin kommenterade vikten av genuinitet och att ha en bild om vart man vill vara för att uppnå ett starkt 
varumärkesbyggande; “Om man inte är beroende av att få sitt varumärke att slå igenom på en gång, då 
kan man göra varumärket mer till sitt eget och då kan man slå igenom på ett helt annat sätt”, “man får 
gärna ha en idé bakom sitt varumärke, förutom idén om att tjäna en massa pengar”. Detta kan knytas 
an till att framgångsrik organisationsidentitet beror på samspelet mellan vision, organisationskultur och 
företagsimage (Hatch & Schultz, 2003). Under intervjun med Annette talade hon om hur viktigt det är 
att ha en stark vision för att få ett starkt varumärke; “det är viktigt för ett företag att ta reda på vart det 
är man ska ta vägen och vad det är man vill uppnå som företag. Denna bild behöver också genomsyra 
alla företagets medlemmar och ska uttryckas från ledningen”. Precis som Annette förklarade, menar 
även Hatch & Schultz (2003) att visionen ska vara den centrala idén bakom företaget och ska uttryckas 
från ledningen och ska förmedla vad företaget vill uppnå i framtiden. 
 
Annettes berättade om hur de arbetar med organisationsidentitet på deras verksamhet. Som konsult 
hjälper hon företagen att få medarbetarna att förstå och bestämma deras vision och att gemensamt jobba 
fram en kultur som alla inom företaget känner sig bekväma med. Vision och kultur är två av tre 
byggstenar som Hatch & Schultz (2003) menar bidrar till kärnan som ska särskilja organisationen från 
andra organisationer. Även Karin betonade vikten av en företagskultur som genomsyrar hela 
organisationen där alla medarbetare har samma värderingar och mål.  Annette förtydligade vikten av att 
personalen måste avspegla varumärket; “de handlar om de som jobbar på modeföretaget, de ska veta de 
värderingar företaget står för, för då kommer dem också återspegla detta för till kunderna dem möter”. 
“Det handlar om att rekrytera rätt folk med liknande värderingar som kan stå för varumärket”. “Det är 
en viktig varumärkeskanal, för om du går in i en butik och träffar anställda så betyder det minst lika 
mycket som en annons eller en reklamslogan, då börjar varumärket bli levande för kunden”. Man kan 
således säga att kulturen inom företaget och gemensamma visioner är av stor vikt för hur det påverkar 
konsumentens syn på varumärket. Detta är även relevant för event, då en företagskultur kan uttryckas på 
samma sätt i en butik som på ett event. Man kan tolka det som att personalen är en del av den image 
företagen vill kommunicera utåt och därför måste den symbolisera varumärkets värderingar för att 
kunden ska få samma bild av företaget som de vill förmedla (Hatch & Schultz, 2003). 
 

Annette talade även om att konkurrensen inom modebranschen har ökat, vilket har gjort det mer pressat 
för varumärken att ha en tydlig vision om vad företaget står för. Hon förklarade att många varumärken 
endast vill synas och höras, men hon anser att man måste förmedla vilken fråga man driver; “Du måste 
vilja någonting och stå för någonting, för om du vet vad du står för, då bygger du ett varumärke”, Hon 
menar även att alla medarbetare i ett företag måste ha samma värderingar. Detta är enligt Annette ett 
vanligt förekommande problem hos företag idag, det brister i en tydlig bild av vision och det brister ofta 
i att alla i ett företag har svårigheter att stå för samma saker. Det allra viktigaste är att alla medarbetare 
har självförtroende; “självförtroende är viktigt, för har du det, då fattar du rätt beslut för varumärket”. 
“Du måste kunna stå för det du gör, annars fallerar hela bilden av varumärket och man får framgång 
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om man har ett självförtroende”. “Tänker du att du är en vinnare, då kan du också bli det och sprider 
du positiva vibbar kring dig, ja då kommer allt börja tro på dig, och processen kommer att gå bättre” 
avslutade Annette.  

Sammantaget kan man konstatera att experterna har samma syn på organisationsidentitet som Hatch & 
Schultz (2003). Det som sticker ut från teorin är att Annette även ansåg att faktorn av självförtroende är 
viktigt för att organisationsidentiteten ska uppfattas så tydlig som möjligt. En tanke skulle kunna vara att 
om man inte visar upp självförtroende i sin utformning och sitt bemötande av gästerna på ett event så 
kanske gästerna också blir osäkra på vad varumärket står för och vill uttrycka.  

5.4 Varumärkesbyggande generellt 

För att stärka ett varumärke på bästa möjliga sätt tror Annette på vikten av att använda ambassadörer, 
kända personer som faktiskt gillar varumärket, förebilder inom sina respektive områden som varumärket 
avspeglar. Annette tror även på att visa upp varumärket så mycket som möjligt, i annonser, media och 
på events; “det är viktigt att se kläderna i ett sammanhang, istället för endast på catwalks”. 

Förutom att använda event som metod för varumärkesbyggande ansåg Karin att det är viktig hur man 
ställer ut sina kläder i butik. Karin berättade även om vikten i att synas på rätt plats, på rätt bloggar och i 
rätt sammanhang. Karin ger exemplet; “gärna att vissa personer ska bära kläderna, exempelvis som att 
varumärket Hunky Dory sponsrade tennisspelarna i Båstad”. Varför Hunky Dory gör på detta vis, 
menar Karin handlar om att befinna sig på rätt event där ens målgrupp är. Hon nämnde även att flera 
svenska modeföretag väljer att ställa ut i Paris framför Stockholm. Detta tror hon beror på att det inte 
finns budget för svenska modeföretag att ställa ut i flera olika länder, och då föredrar många av dessa 
Paris före andra städer. Det är således av ekonomiska skäl, företagen måste därför tänka strategiskt 
angående vart det vill synas.  
 
Under intervjun talade Karin om varför det är så viktigt i dagens modebransch att ha ett starkt 
varumärke, hon anser att kläder är utbytbara, lätta att kopiera och därav måste varumärkena särskilja sig 
på ett annat vis; “man kan hitta massor med likadana jeans, det finns alldeles för stort utbud för att 
endast kunna leva på att sälja en bra produkt, därför måste du skapa en känsla”. Karin menar att för att 
överleva inom modebranschen och bilda ett starkt varumärke så måste man bilda ett medvetande i 
människor, och finnas som en katalog i deras val. “Produkten måste ofta definieras som cool” menar 
Karin för att folk ska välja ett varumärke framför ett annat. Att förmedla känslan “cool” förklarar hon 
kan skapas exempelvis genom att modebloggare har på sig ett plagg; “När Elin Kling sätter på sig dem 
där skorna, då blir dom slutsålda direkt”. Att vara “cool” är enligt Karin i dagens samhälle mycket 
viktigare än förr, “det är Mick Jagger när han är 66 år och fortfarande ska vara cool, det tar aldrig slut 
numer. Förr i tiden kunde man växa upp och bli vuxen”. Det har blivit en viktig del i vårt samhälle och 
shoppingen har därför blivit en populärare aktivitet menar Karin.  
 
Annette anser att det är viktigt i dagens modebransch att ha ett starkt varumärke och att det oftast inte 
räcker med bra kvalité. Annette menar att det är viktigt att hela tiden tänka; “i vilket sammanhang tillhör 
du när du använder de här kläderna? Och hur känner du dig när du använder de här kläderna? Tillhör 
du en viss stil, en viss grupp? Varumärke handlar om psykologi!” 
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I arbetet med varumärkesbyggande anser Karin att kataloger som man får i modebutiker är viktiga, för i 
dessa kan man visa upp modeföretagets “livsstil” som de står för i bilder. Hon tror att man inte ska ta 
bort denna typ av marknadsföring, då man genom dessa metoder skapar möjligheten att visualisera. Hon 
avslutade diskussionen med att säga att hon har svårt att bedöma hur pass viktigt det är med annonser i 
tidningar, men hon tror ändå att det inte är oviktigt. Om det var oviktigt skulle inte så många 
modeföretag göra det tror Karin. För ett starkt varumärkesbyggande anser Karin att företag bör ha 
välutvecklade Internethemsidor. Hon nämner att på Fjällrävens hemsida kan besökaren se företagets 
”värld” på hemsidan. När besökaren kan se livsstilen och världen hos varumärket är det något värdefullt 
som tillför till känsla och medvetenhet till varumärket (Brakus et al., 2009). Denna värld som Fjällräven 
har skapat är den livsstil som varumärket vill förmedla enligt Karin. Genom att bygga upp denna värld 
ser kunderna hur de kan bli en del av den identiteten menar hon. På samma sätt som fjällräven har byggt 
upp en värld på deras hemsida, skulle man säkerligen kunna använda event som plattform för att 
kommunicera samma sak. Kanske skulle detta ge en ännu mer betydande varumärkesupplevelse för 
kunden, då sinnesintrycken av att uppleva livsstilen på ett event skulle kunna ge mer effekt än att endast 
se livsstilen på en datorskärm (Brakus et al., 2009).   
 
Likt att Hoyle (2002) anser att det är viktigt med överraskningar, menar även Annette att för att ha ett 
starkt varumärke så måste man som ägare av varumärket hela tiden arbeta med små positiva 
överraskningar. Hon kallar det för “the easter egg effect”, och i grund och botten handlar det om att 
underhålla kundrelationerna, precis på samma sätt som man underhåller sina vänner förklarade hon. Det 
handlar om att bygga upp en lojalitet och göra roliga saker tillsammans, precis så måste man tänka med 
varumärkets kunder förklarade Annette. Detta kopplar Annette till events och säger att det är en jättebra 
metod att använda för att skapa lojalitet och relationer. Men hon säger också att eventet måste vara 
tillräckligt bra för att gästen kan kunna känna att det fanns ett värde att gå på eventet, upplevelsen är 
superviktig enligt henne.  

 
För att stärka ett varumärke menar Peter att, till skillnad från traditionell reklam så når 
eventmarknadsföring inte ut till lika många, vilket kan ses som en nackdel. Men han anser att de 
personer som väl är inbjudna till ett event kan uppleva varumärket på ett helt annat sätt än vad man kan 
genom traditionell marknadsföring. Han anser alltså att man kan stärka varumärket mer djupgående via 
event än vad man kan göra med traditionell marknadsföring, men att man når ut till färre personer via 
metoden.  
 
Karin betonar att en av de viktigaste sakerna för ett starkt varumärke är att vara i människors 
medvetande, varumärkeskännedom är således en betydande faktor (Aaker, 1991). En återkoppling 
mellan experternas svar om varumärkesbyggande är att det finns ett samband mellan Karin och Annettes 
svar, nämligen att kunderna måste känna att det skapas en tillhörighet till varumärket. Annette och Karin 
menar med andra ord att det är bra om kunden kan känna känslor till varumärket, lyckas man med det, 
då är det enklare att få dem lojala gentemot varumärket (Aaker, 1991; Oliver, 1997).  
 
Om man drar en slutsats om varumärkesbyggande generellt så verkar det som att det finns många sätt att 
stärka ett varumärke på, men för att verkligen kunna gå in i djupet hos kunden, framstår event som en av 
de bättre metoderna för att lyckas med detta.  
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5.5 Är event en trend? 

Annette tycker att det har skett ett skift inom kommunikation- och mediebranschen, att det har blivit mer 
populärt med upplevelsemarknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring. Hon tycker dels att 
den traditionella marknadsföringen idag har sämre kvalitet än vad den hade förr; “Förr var det bättre 
idéer, för det var ju den enda metoden som fanns, de bästa kreatörerna jobbade ju endast med 
traditionell reklam och därför var den bättre”. “Förr i tiden fanns inte heller sociala medier, så man 
jobbade på ett annat sätt än idag”. Sen berättade hon att de stora modeföretagen som exempelvis H&M 
håller kvar den traditionella marknadsföringen genom att synas i kända modemagasin, men det är endast 
för att kunna skapa en känsla. Hon tror att det fortfarande är viktigt att synas i modemagasin inom 
modebranschen, jämfört med många andra branscher. Även Karin menar att det finns en poäng i att 
fortsätta med den traditionella marknadsföringen eftersom att så många modeföretag fortfarande gör det. 
Karin tror att det är viktigt att modeföretag behåller den traditionella typen av marknadsföring, men hon 
ser också detta med en viss skepticism, då hon anser att många idag är väldigt mätta på denna typen av 
reklam. Karin är inte säker på om modeföretag vågar släppa denna metod för att stärka sina varumärken, 
då det har fungerat i så många år. Det positiva med traditionella broschyrer är att kunderna kan se bilder 
och sätta sig in i ett sammanhang, det är ett enkelt sätt att förmedla en livsstil, vilket anses vara en av 
nyckelfaktorerna till ett starkt varumärke enligt Karin. Hon tror därför att det krävs ett samspel mellan 
traditionell marknadsföring och upplevelsemarknadsföring; “det är ett samspel där, och varumärket 
måste kännas igen, för du kan inte hålla på och ändra på varumärket, då kommer kunderna inte att 
känna igen dig, så du måste säga samma sak om och om igen, fast på olika sätt”.  

Även Peter upplever det som att folk har blivit mätta på traditionell reklam, men han anser fortfarande 
att det är viktigt som varumärkesägare att synas överallt och i många olika kanaler. Han tror dock att 
event är en vanligare metod nu än förr i tiden och ger exempel på miljardföretaget RedBull som har 
byggt upp sitt varumärke genom events. Peter ger också ett konkret exempel på en av sina 
undersökningar som visar att ett anonymt företag har stärkt sitt varumärke genom sina event. 
Undersökningen visade att kunderna var extremt nöjda med företagets aktiviteter och därför höjdes 
deras känsla till varumärket.  

Om events kan ses som en trend eller inte är svårt att säga. Det finns dock tecken på att traditionell 
marknadsföring har börjat svalna enligt experterna, både i form av bristande kvalité, men även att 
människor generellt sätt har blivit mer mätta till den typen av reklam. Samtidigt håller alla experterna 
med om att den traditionella marknadsföringen fortfarande behövs för att stärka ett varumärke. Peter 
ansåg att event är en mer vanligt förekommande metod idag än vad det har varit förut, om det beror på 
att det är en trend eller för att event faktiskt är en bra metod att använda sig utav för att stärka sitt 
varumärke går att spekulera kring. Det finns dock tydliga tecken på att event faktiskt är en fungerande 
metod, då exempelvis RedBull har lyckats etablera sitt varumärke genom events.  
 
Powell och DiMaggio (1983) menar att organisationer tenderar att följa den rådande normen inom fältet. 
För att följa den rådande normen inom modebranschens fält är event en metod som bör följas. När 
modeföretagen anordnar events kan det anses vara legitimt för andra modeföretag att använda event som 
metod för varumärkesbyggande. Det kan också ses som en trend i det hänseendet att många företag 
använder sig av event. Rövik (2000, s. 149) skriver om populära koncept som till följd av sin popularitet 
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anammas av många organisationer. Tidigare har traditionell marknadsföring varit den mest använda 
marknadsföringsmetoden för att stärka ett varumärke, men på senare tid har företag börjat använda mer 
upplevelsebaserad marknadsföring, som exempelvis events. Den traditionella marknadsföringen kan 
anses vara en gammal trend som företagen fortfarande använder på rutin enligt respondenternas svar, då 
även det är ett koncept som varit otroligt populärt inom modebranschen. Event är inget nytt fenomen, 
det används dock allt mer och kan därför definieras som en trend i det hänseendet att det blivit en mer 
frekvent använd metod.  
 

5.6 Avslutande diskussion experter 

Sammantaget kan man konstatera att det enligt alla experter går att mäta om ett varumärke har stärkts 
eller försämrats efter ett event, däremot kan det vara svårt, resurskrävande och påverkas av externa 
faktorer. Om ett modeföretag vill att deras gäster ska genomföra en undersökning av ett specifikt event 
så bör dessa gäster få någon form av någon belöning för att motiveras till att genomföra 
undersökningen.  
 
Rövik (2000, s. 67) skriver att många organisationer använder sig av koncept trots att det inte finns 
vetenskaplig dokumentation kring att koncepten är effektiva. Man skulle således kunna ifrågasätta ifall 
det är rationellt att fortsätta använda sig av event då det går att utvärdera, men inte att bevisa att 
resultaten enbart är en effekt av eventen. I intervjun med Peter framkom det ett verktyg för att mäta 
events som ingen av de övriga respondenterna använde sig av. Detta kan underlätta problematiken med 
att events är svåra att mäta. Att mäta ett events effektivitet kring varumärkesbyggande är enligt Peter 
möjligt, och kan göras om man utför undersökningar före och efter eventen. På så vis får företaget en 
insyn i kundernas uppfattning av varumärket innan eventet och kan jämföra med svaren om varumärket 
efter eventet för att se deras uppfattning förändrades. Detta skulle kunna vara en metod som många 
företag kanske skulle kunna ha nytta av ifall de vill få en inblick i hur ett specifikt event kan påverka 
varumärket utifrån en konsuments perspektiv.  
 
Konceptet event kan inte klassas som ett nytt fenomen. Däremot har event på senare tid börjat användas 
allt flitigare och på ett mer medvetet sätt. Det kan därför anses vara en trend inom modebranschen. 
Enligt Karin och Annette är en av de främsta anledningarna till varför modeföretagen anordnar sina 
events för att de vill stärka medvetandet kring varumärket. Ett starkt varumärke har även uttalats av 
Karin och Annette handlat om att varumärket kan lyckas skapa en livsstil som går att knyta till 
varumärket. Detta är ett tecken på att en tydlig organisationsidentitet är kopplat till ett starkt varumärke. 
Efter denna undersökning har därför en tydligare definition av vad ett starkt varumärke innebär 
framkommit; att vara i människors medvetande och att lyckas skapa en livsstil kring varumärket.  
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6. Sammanställning av avslutande diskussion 
 
Hoyles (2002) teori om vilka tre nyckelfaktorer som krävs för ett framgångsrikt event bör analyseras. 
Hans teori menar att om en gäst medverkar på ett event som innehåller hög nivå av spänning, 
risktagande och underhållning så ska den personen kunna gå hem efter eventet och känna att det var ett 
riktigt bra event. Problematiken med denna teori är att en gäst kan gå hem med denna fantastiska känsla 
om ett event, men helt missat vilket varumärket det var som arrangerade eventet. Syftet med den här 
uppsatsen har varit att ta reda på om event kan vara varumärkesbyggande, därav måste Hoyles (2002) 
teori kompletteras med en ny modell som kan ta hänsyn till hur eventet både kan ge en fantastisk känsla 
för gästen, och samtidigt påverkar varumärkesbyggandet för företaget som arrangerat eventet. Utifrån 
undersökningens empiri, har följande modell skapats för att övergripande återspegla vilka delar som har 
varit utmärkande positiva eller viktiga i utformningen av event för modeföretagens 
varumärkesbyggande.  
 

 
Figur 3. Faktorer för ett framgångsrikt event för varumärkesbyggande, framtagen av författarna. 

 
I figur 3 finns även Hoyles (2002) tre nyckelfaktorer kvar; risktagande, spänning och underhållning 
(markerade med streckad cirkel i figuren) med anledning att man har kunnat se tydliga tecken på att 
dessa har varit viktiga delar i respondenternas utförande av events.  
 
Underhållning: är de olika typer av aktiviteter som eventet erbjuder och dessa ska vara annorlunda, 
unika, och utformad just för den specifika målgruppen för eventet (Hoyle 2002). Alla intervjuade 
modeföretag, förutom Ipomia, har någon typ av underhållning på sina events och eftersom att det är ett 
så pass återkommande mönster anses därför underhållning som en viktig del.  
 
Spänning: handlar om vilken grad av överraskning aktiviteterna förmedlar (Hoyle 2002). 
Varumärkesexperterna Annette och Karin uttryckte sig båda om fördelen med att ha överraskningar på 
events, men också i andra varumärkesbyggande metoder. Det var förmodligen många som blev 
överraskade när Galagowear under ett av sina event hade en man på scen som jonglerade med brinnande 
motorsågar. Vidare hur gästerna tolkade denna överraskning som positiv eller inte är svårt att avgöra, 
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men oavsett är en sådan typ av överraskning något som gästerna förmodligen vill fotografera och sprida 
vidare. Därav ökar varumärkeskännedomen och därför anses denna faktor relevant i utformande av 
event för att stärka ett varumärke. Hoyle (2002) nämner inte detta i hans teori, men i denna nya modell 
har innebörden av spänning uppgraderats lite, och hänvisar till aktiviteter som inte gästerna till eventet 
har blivit medvetna om innan eventets utförande. Denna förändring görs eftersom att nivån på spänning 
antas minska om gästerna vet exakt vad som kommer att ske på eventet 
 
Risktagande: handlar enligt Hoyle (2002) om graden av innovation på aktiviteterna och att pröva något 
som aldrig gjorts förr. Detta anses vara en nödvändig faktor, då det kommit fram under uppsatsen att 
många av dagens event är väldigt lika varandra. Detta kan riskera att gästerna som kommer på väldigt 
liknande event blir mätta på just event som metod. Om antagandet görs att människor drivs av att vilja 
se ny saker så blir risktagande en viktig del i utformandet av event. I den framtagna modellen görs detta 
antagande och därav finns risktagande kvar som en nyckelfaktor.  
 
Uppmärksamhet: är ett av tilläggen till modellen, och idén växte fram efter att noterat att varumärket 
Eton inte lyckades uppmärksamma alla gäster på deras event om att Eton var på plats. Detta har genom 
denna studie ansetts vara en viktig faktor för att ens göra det möjligt att kunna stärka ett varumärke på 
ett event. Ett exempel på hur man skulle kunna skapa uppmärksamhet till varumärket är exempelvis 
genom att hålla ett tal som innehåller några meningar om varumärket som alla gästerna under eventet 
lyssnar på.  
 
Medskapare: var någonting som kom fram efter att ha insett att både G-star och Scandinavian Kollektiv 
låter sina gäster berätta om vilken design de gillar under själva eventen, och på det sättet blir gästerna 
som en form av medskapare av varumärket.  
 
Tillhörighet: har varit lite av en vinnande varumärkesbyggande faktor för varumärket Galagowear. 
Varumärket har till och med kunder som hälsar på varandra på stan bara för att de båda bär kläder från 
varumärket. Att de hälsar på varandra är för att de båda antar att de båda går på Galagowears events och 
därav känner de tillhörighet till varandra. Att skapa denna känsla är likt motorcyklister som hälsar när de 
åker förbi varandra. Tillhörighet är därmed väldigt kopplat till en livsstil och att lyckas med detta, känns 
som en av huvudfaktorerna för att event och varumärkesbyggande ska bli så framgångsrikt som möjligt. 
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7. Slutsatser 
 
På grund av den rika empirin som tagits fram under studien så har en tydligare bild av vilken betydelse 
events har för varumärkesbyggandet givits. För att svara på uppsatsens forskningsfråga; “Vilken 
betydelse har event för modeföretags varumärkesbyggande?”, så är den mest övergripande slutsatsen att 
samtliga respondenter tycker att event är en bra metod för att stärka deras varumärken. Det finns ingen 
respondent från modeföretagen som ansett att de inte vill arrangera fler events i framtiden, dock finns 
det tecken på att vissa vill hålla färre events, men med desto högre kvalitét på dessa.   
 
För att utvärdera effekten av varumärkesbyggande på ett specifikt event så har ett antal metoder ansetts 
användbara. Att skicka ut frågeformulär till gästerna före och efter ett event, mäta försäljningssiffrorna 
under eller direkt efter ett event och även att titta på spridningen i sociala medier. För att få gästerna att 
uttala sig om ett event, ges intrycket att man behöver ge dessa någon en form av belöning för att lyckas 
med denna metod.  
 
Events kan ses som en trend, då det är allt vanligare i modern tid enligt experterna. Det finns även 
tecken på att event som metod likt traditionell marknadsföring kan överanvändas. Arrangeras events för 
ofta så kan de förlora sin funktion och mottagarna riskerar att bli mätta på marknadsföringsmetoden. 
Dock verkar event vara en trend som är här för att stanna, eftersom att resultatet av empirin har visat att 
event mestadels leder till positivt varumärkesbyggande. I jämförelse med traditionell reklam ger event 
en större möjlighet att förmedla varumärkets betydelse på djupet.  
 
Den största problematiken med event jämfört med andra varumärkesbyggande metoder, är att event är 
väldigt oförutsägbara. Event kan även vara kostsamma om de inte planeras på rätt sätt. Det kan även 
vara svårt att utforma event i flera olika länder om de utförs av ett och samma företag. Kvalitén kan 
också bli sämre om ett företag arrangerar för många events. Effekten på varumärkesbyggandet av 
specifika events är svåra att mäta och resurskrävande.  
 
Trots ovanstående problematik med att använda events som varumärkesbyggande metod så väger ändå 
möjligheterna med metoden tyngre. Med events finns det möjlighet att skapa en tillhörighet, 
kundlojalitet, kundnöjdhet, förbättrad image, ökad varumärkeskännedom, varumärkesassociationer och 
ökad upplevd kvalité hos kunden till varumärket. Därav kan man konstatera enligt forskningsfrågan att 
event har en stor betydelse för ett företags varumärkesbyggande. Förutom alla dessa möjligheter att 
stärka varumärket genom events, finns det även ekonomiska möjligheter för företag att använda events 
som kommunikationskanal. Modeföretag har därmed möjligheten att inte enbart stärka sina varumärken 
genom events, de kan i vissa fall även medföra ekonomiska fördelar.  
 
Övergripande arbetar modeföretag i Los Angeles och Stockholm på samma vis, men att kändisar 
medverkar på eventen tycks vara viktigare i Los Angeles än i Stockholm. Att förmedla företagskulturen 
framkommer även tydligare på events i Los Angeles än i Stockholm.  
 
Avslutningsvis går det att konstatera att event kan påverka modeföretags varumärkesbyggande, men 
vilket sätt det förstärks på är svårt och resurskrävande att mäta.  
 
s 
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8. Fortsatt forskning 
 
Att ta reda på hur konsumentbaserat varumärkesvärde förändras efter specifika events är svårt utan att 
fått höra konsumenterna uttrycka sig om själva varumärket. Förslag på framtida forskning blir därför att 
välja ut ett modeföretag som anordnar events och intervjua gästerna personligen både före och efter 
eventet. På detta sätt skulle man kunna ta reda på hur gästernas inställning till varumärket förändrades 
efter det specifika eventet. Denna studie har ett mer övergripande resultat, en sådan fortsatt studie skulle 
bidra till ett mer djupgående resultat och vara kompletterande till den ursprungliga studien. Till framtida 
forskning rekommenderas även att testa om den modell som skapats i denna uppsats ger maximalt 
varumärkesbyggande vid utformandet av events. I vidare forskning vore det även intressant att 
undersöka hur modeföretag kan stärka sina varumärken under events samtidigt som dem tjänar pengar 
på eventen.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide Modeföretag 

 
Modeföretag: 
Vi berättar lite om oss och vad vår uppsats handlar om. Frågar om han/hon kan berätta om sin roll 
han/hon har i företaget.   
 

1. Berätta gärna lite kortfattat om de event ni har haft, hur har de varit utformade och vilket i vilket 
syfte har eventen arrangerats? 

2. Anser ni att event är ett bra sätt för att stärka ert varumärke på? På vilket sätt och hur mäter ni 
det? Tycker du att de event som ni hittills har haft har gett bra utdelning? På vilket sätt då? 

3. Kommer ni att ha fler event i framtiden? Varför, varför inte? 
4. Vilka metoder och knep använder ni er av för att stärka erat varumärke? 
5. Arbetar ni med att försöka involvera era gäster under era events? I sådana fall, på vilket sätt? 
6. Kan du berätta lite mer om vad som har fungerat och inte fungerat under era tidigare events? 
7. Hur arbetar ni med företagskultur och hur avspeglar sig detta på era events? 
8. Hur brukar själva marknadsföringen se ut på plats under själva eventet? Goodiebags, catwalk 

mm?  
9. Vilka kriterier anser du att ett event måste/bör innehålla för att stärka ett modeföretags 

varumärke så mycket som möjligt? 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide experter 

Experter inom ämnet: 
1. När vi introducerar dig i uppsatsen, vad tycker du är viktigt att vi nämner då? 
2. Vad innebär det att ett varumärke stärks? Vilka olika aspekter tittar man på då? 
3. Genom vilka metoder anser du att man bäst kan stärka ett modeföretags varumärke på? 
4. Hur kan man mäta att ett varumärke har stärkts respektive försämrats? Vilken metod anser du är 

den enklaste och mest effektiva sättet att göra det på? 
5. Är det så viktigt i dagens samhälle att ha ett starkt varumärke? Räcker det med att ha bra 

produkter? Om två företag kan sälja exakt samma modekläder, men ett utav dessa har haft mer 
synlighet/mest kändisar som bär kläderna, gjort mer event osv.. Vilket blir då det vinnande 
företaget? Påverkas vi som människor så mycket av övriga faktorer, snarare än att bara köpa 
produkten i sig? Är människor rationella eller inte i sina val av varumärken?  

6. Finns det någon koppling mellan varumärke och organisationsidentitet? Varför/varför inte? 
7. Anser du att folk är mer skeptiska till traditionell marknadsföring och att det krävs nya metoder 

för att stärka ett varumärke idag, än det exempelvis gjorde för 10-15 år sedan? Har det skett ett 
skift? Och hur påverkar det hur företag måste ändra sitt sätt att organisera sig? 

8. Hur har event som marknadsförings och organisationsverktyg utvecklats de senaste åren, har det 
blivit alltmer vanligt? 

9. Är event ett verktyg att föredra för att differentiera sig mot andra modeföretag? Varför/varför 
inte? Vilka andra metoder finns? 

10. Vad finns det för risker och problem med att använda event som verktyg för att höja ett 
varumärke? 

11. Om du ägde ett modeföretag, skulle du marknadsföra företaget och organisera företaget genom 
att skapa events, eller hur skulle du gå tillväga för att ditt modeföretags varumärke skulle få så 
maximal effekt som möjligt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


