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Abstract 
As the experience economy grows, so does the competition in the event field. Events as a 

platform for entertainment competes direct and in-direct with other experience orientated 

businesses and need to find new ways to attract costumer attention. Research shows that 

customers tend to act more emotional with their purchases, which companies have tried to adapt 

to.  Product producing businesses have used brand personality as a marketing strategy for a long 

time in order to communicate and make personal connections with their customers. Prior studies 

show that companies who choose to personify their brand have reached great success. An event 

brand is harder to control due to all partners involved, which makes it harder to create clear core 

values to communicate to the costumer.  

 

This study aims to contribute with knowledge about as well as explore if Aakers Brand 

Personality Scale, created with the purpose of showing a products personality, is compatible with 

events. This qualitative research builds from Aakers Brand Personality Scales variables and data 

was collected through a focus group with eight participants. Central to the focus group was three 

music oriented events and the personality traits identified for them by the participants. This 

resulted in the knowledge that it is possible to assign personality´s with characteristic traits to 

make unique events. The choice of traits was based on 1) own experience or what media 

communicates and other people’s perceptions, 2) associations were made to the whole event or 

parts of it such as stage, sound/light, the city, the location, environment as well as the audience, 

all of these are affected by prior experience. With the insight to why they chose the trait they do, 

a certain problem was discovered when it came to applying Aakers Brand Personality Scale to 

events.  With insight to once brand personality it is possible to merge the parts that are controlled 

by the event producer in order to communicate a clearer image. Brand personality can be used in 

marketing, which can develop a stronger personal connection with the customer. Problem 

appeared with the un-controllable parts, which have a big impact on the customer but cannot be 

influenced by the event producer. However, having your brand personality visible gives the event 

producer the opportunity to know how the event is perceived by the customers. It also makes it 

possible to decide if the controlled, as well as the un-controlled parts, have traits you want to 

expand or reduce. In order to use the model certain modifications are necessary as well as the 

understanding that events brand personality is hard to control. This essay is written in Swedish. 

 

Keywords: Brand, Brand Personality, Event, Brand Personality Scale, Jennifer L. Aaker  
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Sammanfattning 

 
I takt med upplevelseindustrins tillväxt, ökar även konkurrensen inom branschen. Evenemang 

som nöjesplattform konkurrerar direkt och indirekt med andra upplevelseinriktade verksamheter 

och behöver hitta nya sätt att få kundernas uppmärksamhet. Forskning visar hur kunder tenderar 

att agera mer emotionellt vid sina köp, något som många företag försöker bemöta. 

Produktproducerade företag har sedan långt tillbaka anammat varumärkespersonlighet som en del 

i marknadsstrategin för att kommunisera och personlighetsanknyta med kunder. Tidigare studier 

har visat att företag som väljer att personifiera sitt varumärke nått stor framgång på dess 

marknad. Ett evenemangs varumärke är desto svårare att kontrollera då många intressenter är 

involverade, vilket försvårar arbetet med att skapa tydliga kärnvärden som kommuniceras ut till 

kunden.  

 

Studies syfte är att bidra med förstålse samt utforska om Aakers Brand Personality Scale som 

skapats för att synliggöra produkters personligheter även går att tillämpa för evenemang. Den 

kvalitativa undersökningen utgår ifrån Aakers Brand Personality Scales variabler och 

genomförande datainsamling i form av en fokusgrupp med åtta deltagare. Under fokusgruppen 

diskuterades tre svenska musikrelaterade evenemang, som deltagarna fick välja 

personlighetsegenskaper för. Utifrån vår studie kom vi fram till att man kan identifiera 

evenemangs personligheter med karaktäristiska egenskaper som gör varje evenemang unikt. 

Valet av egenskaper baserades på 1) sina egna upplevelser eller via media och andras 

upplevelser, 2) associationen till helheten eller olika delar av evenemanget, så som scen, ljud/ljus, 

staden, platsen, miljön såväl som besökaren. Med förståelse om varför man väljer egenskaper 

som man gör, upptäcktes en viss problematik med att applicera Aakers Brand Personality Scale 

på evenemang. Med instinkt om varumärkespersonlighet kan man sammanföra de delar av 

evenemanget som arrangören har kontroll över, så att de kommunicerar en tydligare image. 

Exempelvis kan varumärkespersonlighet användas i marknadsföring vilket kan bidra till 

skapandet av starkare personlighetsanknytning med besökare. Problematiken uppstår kring de 

okontrollerbara komponenterna som påverkar besökarna och som arrangören inte har möjlighet 

att styra i samma utsträckning. Med sin varumärkespersonlighet synlig blir arrangören däremot 

medveten om hur de uppfattas. Man kan således ta ställning till om de kontrollerbara såväl som 

de okontrollerbara delarna har egenskaper man vill bygga vidare på eller arbeta med att 

förminska. För användning av modellen krävs viss modifiering samt en förståelse för att 

evenemangs varumärkespersonlighet inte är fullt kontrollerbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nyckelord: Varumärke, Varumärkespersonlighet, Evenemang, Brand Personality Scale, 

Jennifer L. Aaker  
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1.0 Inledning 
 
Det inledande kapitlet handlar om varumärkespersonlighet som idag studeras och används av 

forskare och marknadsförare för att identifiera varumärkens personlighet. Studien bygger på den 

befintliga Brand Personality Scale, som i sitt ursprung är utformad för operationalisering av 

fysiska produkters varumärken. Upplevelseformen evenemang introduceras och problematiken 

kring, samt fördelarna med, att identifiera dess personlighet diskuteras tillsammans med 

möjligheterna att tillämpa Brand Personality Scale för ändamålet. 

 

1.1 Introduktion 
 

En produkt ska lanseras, en designer ska visa upp sin nya kollektion, en artist ska uppträda eller 

en tävling ska hållas. Oavsett anledning så kan det ske med hjälp av ett evenemang, ett fenomen 

som ökat i populäritet markant de senaste åren, både i marknadsföringssyfte och som 

underhållningsformat. Evenemangsindustrins totala omsättning uppgick år 2012 till nära 10 

miljarder kronor (Birgetz 2013) och visar inga tecken på att minska. Men vad sker när 

evenemangen blir för många och alternativen för lika varandra? Vad krävs när konkurrensen om 

människors tid, pengar och uppmärksamhet inom evenemangssammanhang ökar? Då 

konkurrensen bland evenemang växer kan det vara till fördel att nyttja marknadsföringsstrategier. 

Något som evenemangsorganisationer idag brister i att tillämpa (Getz 2012).  

 

För att sticka ut från mängden kan företag tydliggöra sina personliga egenskaper, något kunder 

idag efterfrågar då man tenderar att agera mer emotionellt vid sina val av varumärken 

(Martensen, Grønhold, Bendtsen och Juul Jensen 2007). En modell som möjliggör detta för 

produkter är den Amerikanska forskaren Jennifer L. Aakers (1997) Brand Personality Scale 

(BPS). Varumärkespersonlighet (VP) definieras enligt Aaker (1997, s. 347) som ”a set of human 

characteristics associated with a brand” och baseras på att människor medvetet eller omedvetet 

associerar varumärken med mänskliga egenskaper. 

 

Kan VP vara ett verktyg för att förkroppsliga och personifiera evenemang såsom man gör med 

produkter? Som man gjort med produkter i decennier, borde det vara relevant att sätta evenemang 

i perspektiv till vad dagens konsumenter begär av personlighet och känsla. För om det är 

personlighet kunderna vill ha, borde det vara personlighet som måste skapas. 
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1.2 Evenemang  
 
Inom evenemangsforskning är Donald Getz en ledande forskare och har definierat evenemang 

som; en engångs eller årligen förekommande händelse, som är begränsat i tid och förser 

deltagarna med underhållning och sociala interaktioner utöver de vardagliga (Getz 2012). Han 

poängtererar även att evenemangs marknadsmässiga mål är att bidra till en känsla av ”once in a 

lifetime experience” för besökaren (Getz 2012, s. 37). Evenemang har en inverkan på såväl 

samhälle som individ och har kommit att bli ett vanligt inslag i Sverige (Andersson, Larson & 

Mossberg 2009). Man har under de senaste åren observerat en markant tillväxt inom 

evenemangsindustrin (Karlsen & Nordström 2012; Getz 2012) och man beskriver festivaler med 

mera som signifikant för modern kultur (Karlsen & Nordström 2012). 

 

Evenemangs syfte är enligt Andersson et al (2009) dels att ge positiva upplevelser för den 

enskilda besökaren, men också verka ur ett markansmässigt perspektiv som syftar till att öka 

kännedomen om företaget, kommunen, arragangören med flera. Den totala omsättningen inom 

evenemangsindustrin har ökat och uppgick år 2012 till nästan 10 miljarder svenska kronor 

(Birgetz 2013), samtidigt som de traditionella kommunikationskanalernas omsättning under de 

senaste åren har minskat. Flera forskare har påpekat denna trend, bland annat säger Martensen et 

al (2007) att konsumenter svarar mindre och mindre på traditionell marknadsföring såsom 

massmedia. Samtidigt poängterar Zarantonello och Schmitt (2013) att även fast massmedia är den 

kanal som företag procentuellt lägger mest pengar på, så sjunker utdelningen av insatsen till 

företagen. År 2012 var omsättningen på reklamplats cirka 32 miljarder, en minskning på 2,1 % 

mot 2011 (Wickberg 2013). Anledningen till denna förändring tror Birgetz (2013) bero på att den 

mänskliga kontakten med företag efterfrågas alltmer.  

 

Idag läggs större fokus på att tilltala kundernas känslomässiga sida eftersom de tenderar att agerar 

mer emotionellt vid sina köp (Martensen et al 2007). När kunder har en emotionell anknytning 

till ett varumärke är de vanligare att tankarna kring varumärket sker på en underliggande nivå. 

Effekten blir att beslutfattandet vid inköp sker intuitivt (Martensen & Grønholdt 2008). 

Evenemang är ett bra forum för att skapa den emotionella anknytningen (Crowther & Donlan 

2011) och generera djupgående relationer till kunder och partners.  

 

Enligt Andersson at el (2009) så finns det två typer av varumärken kopplat till evenemang, de 

privat eller offentligt ägda. Det privatägda evenemanget har större möjlighet att utveckla 

varumärket baserat på sina kärnvärden. De offentligt ägda påverkas av sponsorer och andra 

intressenter som inte är lika fritt valda som de privat ägdas, vilket försvårar kontrollen av 

varumärket och dess kärnvärden. Vidare påpekar författarna att det är viktigt för båda typer av 

evenemang att ha starka varumärken då det ökar chansen att särskilja sig från konkurrenterna.  

 

Då konkurrensen ökar mellan evenemang gäller det för evenemangsorganisationer, i likhet med 

andra företag, att särskilja sig från mängden. Enligt Andersson et al (2009) kan evenemang med 

ett tydligt varumärke differentiera sig på ett bättre sätt. Även om varumärkesteori används vitt 

och brett menar Getz (2012) att evenemangsarrangörer inte tillämpar traditionella 

marknadsföringsstrategier fullt ut. 
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1.3 Varumärke 
 
Begreppet varumärke har definierats av Kotler och Armstrong (2005) som ett namn, en term, en 

symbol eller en design och alternativt en mix av dessa. Till följd av att marknaden hela tiden 

förändras har Kotler, Parment och Armstrong (2013) ändrat sin definition av vad ett varumärke 

är. Idag beskrivs varumärket som något mer än bara ett namn och symbol, utan ses som nyckeln 

till att skapa relation med kunderna. Varumärket representerar kundernas uppfattning och de 

känslor som kopplas an till dess prestationer. Det vill säga, allt som en produkt och service 

betecknar för kunderna. Vi väljer produkter för att uttrycka, bekräftar eller förstärka oss själva 

(Park & Roedder John 2010). Traditionellt visade vi vilka vi var genom kännetecken som yrke, 

ålder och boende. Idag visar vi vilka vi är genom köp av produkter och via 

evenemangsupplevelser (Andersson et al 2009).  

 

Ett starkt varumärke har stort varumärkeskapital och man mäter det utifrån konsumenters 

uppfattning som baseras på varumärkets differentiering, relevans, kunskap och värdering (Kotler 

et al 2013). Inom varumärkeskapitalet är VP ansedd som en kärndimension då denna refererar till 

den emotionella sidan av ett varumärkes image (Purkayastha 2009). VP hjälper följaktligen till att 

skapa unika och gynnsamma associationer i konsumentens minne och på så vis ökar 

varumärkeskapitalet (Pandey 2009). 

 

Användningen av personlighetsdrag vid marknadsföring av produkter är inte ett nytt fenomen, 

det har studerats kring ämnet och effekterna av VP i decennier (Engel, Kollat & Blackwell 1969; 

Plummer 1984/1985; Stern 1993; Braunstein & Ross 2010). Utvecklingen av ämnet tog fart när 

Aaker (1997) bröt ny mark genom att koppla samman psykologins Big Five, med tidigare 

forskning om varumärken och dess personlighetsdrag. Forskningen hon bedrev resulterade i BPS.  

Modellen bygger på fem dimensioner (personligheter) (Aaker 1997, s. 352) under vilka man kan 

kategorisera varumärken. De baseras på mänskliga kvalitéer och är följande: 

 

1. Sincerity (Uppriktig) karaktäriseras av att vara Jordnära, Ärlig, Sund och Munter.  

2. Excitement (Exalterad) karaktäriseras av att vara Djärv, Livlig, påhittig och Aktuell. 

3. Competence (Kompetent) karaktäriseras av att vara Pålitlig, Intelligent och Framåt.  

4. Sophisticated (Sofistikerad) karaktäriseras av att vara Charmig och Överklass. 

5. Ruggedness (Robust) karaktäriseras av att vara Friluftig och Tuff. 

 

Aaker (1997) kom, genom sin forskning, fram till 42 egenskaper (Bilaga 1) kategoriserade under 

de 5 personligheterna och är redskapen för att identifiera ett varumärkes personlighet. Vidare är 

varje personlighetstyp särskild från varandra med hjälp av representativa egenskaper, totalt 15 av 

de 42. Det är de som fick högs korrelations med varje personlighet och är de som bäst beskriver 

dem. 

 

Modellen har, i sitt ursprung eller via modifikationer, används ett flertal gånger för att mäta VP 

för både produkter och organisationer (Maehle, Otnes & Supphellen 2011; Park & Roedder John 

2010; Braunstein & Ross 2010; Purkayastha 2009; Pandey 2009; Vaidya, Gandhi & Aagja 2009; 

Thomas & Sekar 2008; Opoku & Abratt 2006; Smith, Graetz & Westerbeek 2006). 
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1.4 Problemdiskussion 
 

När kunder associerar varumärken med personligheter så bidrar det till relationskapandet mellan 

företag och kund (Čáslavová & Petráčková 2011) och som Lane Keller och Richey (2006) kom 

fram till så får företag som väljer att personifiera sitt varumärke en starkare position på 

marknaden. Bidraget kan ses som en dialog där man som företag kan få en uppfattning om vilka 

förväntningar kunderna har. 

 

Vad Kotler och Armstrong (2005) tidigare definierade varumärket som har utvecklats till att 

omfatta mycket mer. Det är en följd av att, som Martensen et al (2007) beskrev det, kunderna 

agerar mer emotionellt vid val av varumärken samt den ökade identifieringsgraden man har till 

produkterna. Denna identifiering är vad Arnold (1993) kallar för personlighetsanknytning och 

betyder att människor väljer varumärken av personliga skäl. Idag har personlighetsanknytningen 

ökat och kunder väljer sina varumärken efter känslomässiga värden när det gäller produkter vilket 

borde även gälla för evenemang.  

 

Evenemang är en plattform som skapar emotionella värden (Crowther & Donlan 2011) och 

besitter förmågan att stimulera besökare, i och med det kan relationer befästas. Men det förefaller 

som att evenemang idag har svårt att kommunicera en enhetlig bild av sig själv, vilket kan leda 

till att besökare inte får en personlig anknytning. Som Andersson et al (2009) påpekar så påverkar 

ett evenemangs intressenter dess kärnvärden och varumärke, då de har egna intressen de sätter i 

första hand istället för att ha evenemangets kärnvärden i åtanke. Evenemang kan som konsekvens 

av det få splittrad image. VP kan vara ett verktyg för evenemangsorganisationer att 1) förstå 

kunders uppfattning av evenemangets personlighet och kan på så vis 2) underlätta 

kommunikationen med och val av samarbetspartners. Eftersom VP även är den dimensionen av 

varumärkeskapitalet som refererar till det emotionella (Purkayastha 2009), bör det även vara den 

dimensionen som ter sig mest intressant att studera när det gäller att förstärka den mänskliga 

kontakten som idag, enligt Birgetz (2013), efterfrågas på marknaden. Lyckas evenemang 

förstärka den emotionella anknytningen bör positiva utfall vara exempelvis generering av fler 

besökare.  

 

Ytterligare en aspekt som det förefaller att många evenemang brister på är att arrangörer enbart 

förlitar sig på sitt namn, artisterna, platsen och miljön för att locka besökare. De är givetvis 

viktiga komponenter, men frågan är om det krävs mer än så. Som tidigare redogjorts efterfrågas 

den personliga anknytningen och evenemang som inte kopplar an till kunder emotionellt skapar 

möjligtvis inte samma nyfikenhet eller viljan att besöka det. King (1970) säger att ”people choose 

their brands the same way they choose their friends in addition to the skills and physical 

characteristics, they simply like them as people” citerat av Azoulay och Kapferer (2003) och 

Pandey (2009). Crowther och Donlan (2011) påpekar att människor även väljer varumärken för 

att uttrycka, bekräfta eller förstärka bilden av sig själv och Andersson et al (2009) framför att vi 

går på evenemang för att visa vilka vi är. Av detta utläser vi att det krävs mer än bra 

framträdanden och ett bra läge för att ett evenemang ska få besökare. Människor måste även 

känna sig bekräftade och känna tillhörighet med ett evenemang för att vilja besöka det. 

Personlighetsanknytning måste uppstå och det bör finnas fördelar för evenemangsorganisationer 

att använda VP för att göra denna anknytning starkare. 
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Aakers BPS har tillämpats av andra forskare (Maehle, Otnes & Supphellen 2011; Park & 

Roedder John 2010; Braunstein & Ross 2010; Purkayastha 2009; Pandey 2009; Vaidya, Gandhi 

& Aagja 2009; Thomas & Sekar 2008; Opoku & Abratt 2006; Smith, Graetz & Westerbeek 
2006) och VP som ämne är etablerat inom företagsforskning och marknadsföring, men i desto 

mindre grad är ämnet testat på evenemang. Tidigare har VP studerats på sportevenemang (Walsh, 

Clavio, Lovell & Blaszka 2013; Čáslavová & Petráčková 2011; Braunstein & Ross 2008; Smith 

et al 2006) där man föreslår tillämpning av VP för att vinna konkurrensfördelar i det smala 

kundsegmentet. Då den fysikska närvaron är lika för både åskådare på ett sportevenemang som 

på en konsert (Andersson et al 2009) bör Aakers BPS vara applicerbar även på musikevenemang. 

Aakers BPS trovärdighet har testas både för validitet och generaliserbarhet och har stärkts genom 

replikering (Thomas & Sekar 2008; Emile & Lee 2012). Trots att många forskare har bekräftat 

Aakers BPS som ett användbart verktyg har även kritik riktats och oftast ifrågasatts utifrån dess 

operationalisering och validitet (Braunstein & Ross 2010).  

 

En specifik kritik som andra forskare tar upp (Smith et al 2006; Purkayastha 2009) och som även 

vi tar i beaktning är Azoulay och Kapferer (2003) som påpekar att Aakers BPS inte tar hänsyn till 

hela VP konceptet. Författarna utmanade Aakers teori och kom fram till att modellen inte mäter 

den totala konstruktionen utan sammanfogar enbart olika dimensioner av varumärkesidentitet 

som enligt författarna bör hållas separata. Något som vidare benämns som konceptuell förvirring. 

Kritiken som riktas kan sammanfattas till att VP ska behandlas som en del av det hela, inte som 

enbart det avgörande. Braunstein och Ross (2010) utmanade Aakers BPS då de funnit att den 

ursprungliga modellen saknade validitet och generaliserbarhet för att användas på nya områden. 

De kom, i sin forskning om sport, fram till att nya VP dimensioner bör introduceras för att göra 

VP möjlig. 

 

Trots kritik hävdar många att Aakers BPS är ett användbart verktyg inom olika fält (Opoku et al 

2006; Cáslavová & Petráčková 2011; Purkayastha 2009; Maehle et al 2011). Även fast modellen 

i sitt ursprung framtogs för fysiska produkters varumärken finns det mycket som talar för att den 

även går att tillämpa på ogripbara produkter såsom upplevelser. Intressant för denna studie är 

speciellt Cáslavová och Petráčková (2011) resultat vid personifiering av mega evenemang såsom 

FIFA World Cup, Tour de France och Olympic Summer Games. Inte nog med att de konstaterade 

att Aakers BPS var applicerbar så fann man även fördelaktiga användningsområden för 

informationen man fick ut. Författarna kunde rekommendera att förstärkning av evenemangens 

personligheter kunde leda till förbättrad kommunikationsstrategi gentemot publik, fans och 

allmänhet. 

 

Utifrån kritiken har försök genomförts till att skapa nya skalor (Braunstein & Ross 2010), men 

ingen har använts så frekvent som Aakers från 1997. Då den är den mest använda vid tidigare 

forskning inom ämnet förlitar vi oss på tidigare verifierad reliabilitet och validitet av modellen. 

 

Sammanfattningsvis förefaller det som att VP är ett sätt för företag att identifiera sin personlighet 

och vi tror att med en utarbetat VP strategi kan även musikevenemang differentiera sig likt 

produkter. Det bör föra med sig att evenemang kan avspegla och använda sina personlighetsdrag, 

som är synlig för konsumenten, för att öka den personliga anknytningen som har visat sig 

betydelsefull.   
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1.5 Syfte och frågeställning  
 
Studien syftar till att bidra med insikt kring VPs koppling till svenska musikrelaterade 

evenemang och resultera i förståelse för Aakers BPS tillämpningsmöjligheter i ett nytt 

sammanhang. Med hjälp av evenemangen Melodifestivalen, Summerburst och Way Out West ska 

en diskussion föras om Aakers BPS applicerbarhet, speciellt med hänsyn till evenemangs 

komplexitet. 

 

För att testa modellens tillämpning och nå ett resultat har vi valt att besvara följande 

frågeställning: 

 

- Vilken personlighet erhåller evenemangen utifrån Aakers BPS?  

- Varför väljs egenskaperna som de gör? 

- Uppstår problem vid val av egenskaper för evenemangen?  
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2.0 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogörs teori kring; 1) Upplevelserummet, 2) hur VP fungerar som strategi, 3) 

hur VP är ett sätt att synas, 4) om man ska tona ner eller förstärka sina egenskaper, 5) om 

kundens kontroll över företagets image och varumärke och 6) uppkomsten av associationer som 

skapar VP. Vidare kommer väsentlig teori för denna studie om Aakers BPS att presenteras. 

Kapitlet kommer att avslutas med en redogörelse om tidigare praktisk tillämpning av Aakers 

BPS.  

2.1 Upplevelserummet 
 

Upplevelser som vi människor har påverkar vilka vi är och känslan om vad vi kan åstadkomma. 

Vi efterfrågar tillfällen av företag där vi får upplevelser i allt högre utsträckning (Pine & Gilmore 

1999). Såsom ett läskedryckföretags produkt är läsken som kunden konsumerar så är det 

upplevelsen i sig som motsvarar evenemangets produkt (Høgholm Pedersen 2007). Vikten av en 

välutformad upplevelse är lika viktig som en välutformad produkt angående leverans av kvalité 

och mervärde för kunden. För denna studie är det intressant att se på faktorer såsom miljön på ett 

evenemang och dess komponeter. Aubert-Gamett (1997) säger att det har stor påverkan för 

kommunikationen av antingen image eller ens syfte till besökaren, men även att besökaren i hög 

grad är med och bygger upplevelsen. Mossberg (2003) påvisar att en besökares upplevelse 

påverkas av interaktionen med upplevelserummet. Detta rum är den fysiska miljön i vilken 

upplevelsen produceras och konsumeras och som i sin tur påverkas av bland annat andra 

deltagare och personal (Andersson et al 2009). Vidare har Bitner (1992) funnit att 

upplevelserummet påverkar människor kognitivt, känslomässigt och rent fysiskt. Just 

känslomässig intensitet är av vikt då (Mossberg 2003) påpekar att konsumenter vill ha 

upplevelser som bland annat ger spänning. Att kontrollera upplevelserummet är således en viktig 

del i arbetet med att påverka besökaren på olika plan men allt är inte kontrollerbart av 

evenemangsorganisatören. Høgholm Pedersen (2007) säger att allt som besökaren är i kontakt 

med under upplevelsen är en del av evenemangets samlade produkt, vilket betyder allt från 

scenen, inhägnaden till personal. Han säger att det är sällan som leverering av dess komponenter 

är en integrerad del i evenemangskonceptet. 

 

Vidare kan människor möta evenemang på olika sätt. En person kan exempelvis uppleva 

Melodifestivalen på plats eller via tv-sändning, samtidigt som man enbart kan uppleva Way Out 

West på plats. Andersson et al (2009) benämner detta som att man kan ha mental närvaro (se 

evenemang på tv) alternativt mental och fysiskt närvaro (vara åskådare på evenemanget).  

 

2.2 Människan och produkten 
 

VP är en essentiell del av den totala varumärkesidentiteten och identitetsbyggandet av ett 

varumärke anses vara basen när man arbetar med ett företags profil, en process som benämns 

som branding. Processen innefattar utveckling och hantering av ett varumärke och ses som en 

nyckelroll vid marknadsstrategiska åtgärder (Smith et al 2006). Brand Management inom ett 

företag bör inkludera VP som strategi då detta anses som nödvändigt för att nå företags 

övergripande mål inom kundtillfredställelse, kundlojalitet och vinstgenerering (Purkayastha 
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2009). Detta styrks av att Smith et al (2006) som argumenterar för varumärkets betydelse vid 

relationsbyggandet mellan ett företag och dess kunder och att denna relation oftast är ett mått på 

återkommande kunder, varumärkeslojalitet. 

 

Operationalisering av ett varumärkes unika egenskaper härstammar från att dra paralleller mellan 

icke levande objekt (en produkt) och egenskaperna av något levande (Stern 1993).  Även i aktuell 

forskning (Maehle & Supphellen 2010: Emile & Lee 2012) presenteras hur varumärkens 

personligheter faller samman med mänskliga egenskaper. Braunstein och Ross (2008)  belyser att 

marknadsförare har i praktiken porträtterat varumärken med mänskliga karaktärsdrag långt före 

1997 då Jennifer Aaker angrep ämnet akademiskt. Så tidigt som på 70-talet uttryckte 

markandsförare sig om att människor väljer varumärken på samma sätt som de väljer sina vänner. 

Förutom en produkts fysiska karaktär och färdigheter så väljer man dem helt enkelt för att man 

gillar dem. King (1970) säger ”people choose their brands the same way they choose their friends 

in addition to the skills and physical characteristics, they simply like them as people” se citerat 

från Azoulay och Kapferer (2003) och Pandey (2009). Även Aaker (1997) berättar att där 

människor ser starka och tydliga likheter mellan ett varumärke och sin egna faktiska karaktär 

eller önskat ideal, har man större preferens för det varumärket. 

2.3 VP - ett sätt att synas 
 
VP blir speciellt viktigt vid utformningen av marknadsföringsaktiviteter när man vill 

förkroppsliga produkten för konsumenten (Aaker & Fournier 1995). Studier kring VP är i 

synnerhet intressant och användbart för marknadsförare då det är ett verktyg för att differentiera 

sig ur reklambruset genom att sticka ut och på så vis övervinna konkurrens (Purkayastha 2009; 

Romaniuk 2008).  Även evenemang har enligt Karlsen och Nordström (2012) och Getz (2012) 

under de senaste åren ökat och därmed även konkurrensen inom branschen. Eftersom ett 

evenemang konkurrerar med andra evenemang och upplevelser riskerar evenemang som inte 

förnyar sig få svårt att attraherar återkommande besökare. Ett evenemang som genomgår 

förnyelse, utvecklar på så vis unika karaktärsdrag vilket leder till skapandet av en stark image 

(Andersson et al 2009). Enligt ett flertal studier så har det påvisats att företag som väljer att 

personifiera sitt varumärke har större möjlighet att nå sina konsumenter (Goldsmith & 

Goldsmith, 2012; Lane Keller & Richey 2006). 

2.4 Vem är varumärket? 
 
Som företag sätter man upp mål och visioner om vem man vill vara, vad man står för och hur 

detta ska förmedlas. Man låter det sedan genomsyra sitt arbete och kommunikation utåt mot 

kunder och allmänhet. Men det är inte alltid det man tror sig kommunicera som faktiskt uppfattas 

av mottagaren. I en diskussion om VPs användningsområde förd av Braunstein och Ross (2010) 

identifierade man att en organisation med access till sin personlighet kan avgöra om den bör 

förstärkas, utvidgas eller tonas ner. Har man egenskaper som reflekterar organisationen på ett sätt 

som stämmer överens med sin vision, mission och värderingar kan man vara nöjd med 

personligheten som den är. Har man däremot personlighetsdrag som kanske är något svagare än 

önskat kan man jobba för att förstärka dem. De egenskaperna man har, men som man inte vill 

förknippas med, ska följaktligen tonas ner. Smith et al (2006) kom fram till ett liknande resultat i 

sin studie, att man som organisation gynnas av att veta om perceptionen om sig för att förstärka 

eller tona ner den befintliga uppfattningen. 
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2.5 Vem har kontrollen? 
 
Smith et al (2006) poängterar att även fast en VP analys är bra i arbetet för att förstärka och tona 

ner egenskaper, är VP så pass robust att det tar lång tid. I linje med detta är det även svårt att, 

som Mossberg (2003) säger, ändra ett evenemangs image över en natt. Walsh et al (2013) 

påpekar att det är kunden som har den ultimata kontrollen över ett företags personlighet och 

marknadsförare kan bara hoppas på att influera den. Vid praktisk tillämpning av VP i ett företags 

marknadsstrategi blir det mer intressant att utgå från kundernas perception av ett företags 

varumärke. Det är kunderna som återger ett företags sanna image och det är deras uppfattning 

som är mest intressant, inte vad företaget själva tycker (Braunstein & Ross 2010). Smith et al 

(2006) stärker detta resonemang då de påstår att man måste skilja på varumärkes image och dess 

identitet, där image är något som existerar i kundernas medvetande och identiteten utgör basen 

för vad en organisation kommuniserar. Identiteten är verktyget för att förstärka, påverka och 

ändra imagen. Att ta reda på ett varumärkes personlighet blir på så vis en del av arbetet med att ta 

reda på sin image. Med konsumenternas perception tydlig blir det lättare att anpassa budskapet 

man sänder så att de är i enlighet med den uppfattande imagen. För evenemangs varumärken 

handlar detta om, som Larson (2012) säger, att man måste veta om sina karaktärsdrag så att inte 

ens kärnvärden förstörs vid förmedlande av budskap ut mot besökarna. 

2.6 Hur uppstår VP-association 
 

Varumärke är enligt Kotler et al (2013) en avgörande beståndsdel i en organisations relation till 

kunderna och representerar deras föreställning om företaget. Varumärket är mycket mer än bara 

en symbol och ett namn. Keller och Richey (2006) påpekar att VP måste stämma överens med 

organisationens värderingar för en hållbar utveckling gentemot sina kunder. Enligt Maehle och 

Supphellen (2010) skapas VP under en lång period med hjälp av alla delar av varumärket så som 

pris, produktform, butiksläge, symboler och annonsering. Detta går att relatera till vad Plummer 

(1984/1985) säger om att varumärken kan presenteras på olika sätt, genom produkten, genom sitt 

namn och genom vart produkten säljs. VP formas av den direkta och indirekta kontakten man har 

med ett varumärke. Personliga egenskaper associeras direkt genom varumärkets användare, 

företagets anställda eller dess VD, deras personlighet smittar av sig på varumärket (Aaker 1997). 

Men VP formas även indirekta exempelvis genom produktkategoriassociation, varumärkets 

namn, logo, markandsförings stil, pris och distributionskanaler (ibid). Samtidigt uppfattar vi 

människor det som signaleras till oss på olika sätt på grund av erfarenheter, värderingar, 

förståelse och missförståelse (Plummers 1984/1985). Kontentan av hans resonemang resulterade i 

att VP består av två olika nyanser, 1) Input, vad företag vill att kunderna ska tänka och känna, 2) 

Out-take, vad kunderna faktiskt tänker och känner. 
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2.7 Jennifer Aakers BPS 
 

VP har som tidigare redogjorts tillämpas inom marknadsföring som differentieringsstrategi under 

en längre tid. I takt med att förståelsen om dess fördelar ökat har även forskning på ämnet 

genomförts. Aaker (1997) var den första att operationalisera begreppet och gjorde det mätbart. 

För denna studie redogörs nedan intressanta delar från hennes tillvägagångssätt, avvägningar och 

resultat. 

 

Aaker BPS skapades i syfte att fylla luckan av en systematisk valid, reliabel och generaliserbart 

ramverk för att mäta VP (Aaker 1997). Innan hade enbart ad hoc skalor används som ansågs 

sakna både trovärdighet och tillförlitlighet då man valde egenskaper fritt istället för att använda 

sig av representativa och testade sådana (ibid). 

 

De fem personligheterna för varumärken skapades utifrån psykologins Big Five, de fem 

mänskliga personligheterna som oftast kallas för OCEAN (Azoulay & Kapferer 2003). Första 

steget i modellens utveckling innefattade att se på Big Five och tillhörande egenskaper, 

förändringar som gjorts av den och involverade även egenskaper som använts av akademiker och 

praktiker genom tiderna för att identifiera VP. 

 

Baserat på ovanstående utförde man fria associationsövningar, fokusgrupper och 

enkätundersökningar för att testa förståelsen av egenskaperna utifrån tre produktgrupper 

bestående av, symboliska varumärken (jeans, doft och smink), ändamålsenliga varumärken 

(datorer, elektronik och redskap) samt symboliska- och ändamålsenliga varumärken (bilar, 

drycker och träningsskor). Man utförde även eftertester på samma respondenter två månader efter 

första undersökningen. Detta var ett viktigt moment för att skapa en reliabilitet till modellen, för 

att förstå att de mätpunkter som sattes upp var korrekta. 

 

Artikeln som publicerades 1997 grundade sig i den avhandling J. L Aaker gjorde 1995. I sin 

studie genomförde Aaker (1995), som en del i arbetet, en process för att jämföra den mänskliga 

personligheten gentemot den personlighet som är anpassad för varumärken. Av det kunde hon 

konstatera att det finns stora likheter mellan tre av personligheterna där respektives 

personlighetskaraktärer är likvärdiga. Två personligheter, Sophisticated och Rugged, är inte 

likvärdiga sina mänskliga motsatser. Jämför man Ruggedness och Neuroticism ser man att deras 

egenskaper inte har något med varandra att göra. Den mänskliga personligheten Neuroticism har 

bland annat många negativt klingande egenskaperna. I modellen har negativa egenskaper valts 

bort och består endast av positivt värderade egenskaper vilket främst beror på att varumärken 

oftast länkas med positiva associationer, i motsats till negativa. Aakers BPS är utformad för att 

avgöra hur VP påverkar sannolikheten att kunder närma sig en produkt, i motsats till att undvika. 
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Aakers fem personligheter 
Personligheternas 

karaktärsdrag 

Psykologins Big Five om 
de mänskliga 

personligheterna 

Excitement 

(Exalterad) 

 Påhittig, Djärv, Trendig 

vs 

Original, Nyfiken, Konstnärlig  
Openness 

Competence 

(Kompetent) 

 Intelligent, Trygg 

vs 

Organiserad, Effektiv  
Conscientiousness 

Sophistication 

(Sofistikerad) 

 Glamourös, Charmig 

vs 

Pratsam, Entusiastisk  
Extroversion 

Sincerity 

(Uppriktig) 

 Välgörande, Vänlig 

vs 

Pålitlig, hjälpsam  
Agreeableness 

Ruggedness 

(Robust) 

 Stark, Western 

vs 

Spänd, Osäker, Nervös  
Neuroticism 

 

Fig. 1, Modellen redogör för skillnaden mellan de mänskliga faktorerna i förhållande till de personligheter som är kompatibla med varumärken. 
Samt vilka egenskaper som starkast symboliserar personligheterna (Aaker 1995). 

 

 

För att göra modellen generaliserbar behövdes ett urval som var representativt för den 

Amerikanska befolkningen. Deltagare valdes från 1992 års U. S Bureau of the Census (Aaker 

1997) för att skapa en procentuellt representativ grupp baserad på de fem demografiska områdena 

ålder, kön, inkomst, etnicitet och geografi. Vidare skickade författaren ut 1,200 frågeformulär. 

Respondenterna ombads att ranka, med hjälp av en femgradig Likert skala hur väl 114 

personegenskaper beskrev 37 angivna varumärken. I ett andra stadie för att försäkra att utfallet 

var oberoende av ett specifikt urval genomfördes ytterligare ett test baserat på samma 

demografiska profil. 250 frågeformulär skickades ut, denna gång bestående av de 42 egenskaper 

som visat sig vara fullvärdiga de fem personligheterna (Čáslavová & Petráčková 2011; Aaker 

1997). Vidare är modellen enligt Aaker (1997) även generaliserbar då den inte är begränsad till 

en produktkategori utan har testats för ett flertal. Däremot så lyfter Aaker (1997) fram att 

modellen eventuellt enbart är tillämpningsbar på den Amerikanska marknaden till följd av 

kulturella skillnader. Aaker och Schmitt (2001) kunde senare bekräfta i en jämförandestudie av 

den Amerikanska och Kinesiska marknaden att kultur påverkar synen på varumärken. 

2.8 Tidigare praktisk tillämpning av Aakers BPS 
 

Majoriteten av studierna som gjorts har varit på varumärken av fysiskt produkter. Exempelvis 

läskedrycker, mobiltelefoner, hygienartiklar (Thomas & Sekar 2008; Purkayastha 2009: Pandey 

2009). Med hjälp av Aakers BPS har bland annat Purkayastha (2009) identifierat läskedrycken 7 

Up till att vara Uppriktig. Vidare resulterade Maehle et al (2011) studie i att man även kunde 

placera hela produktgrupper under de fem personligheterna där exempelvis bil-, dryck- och 

klädvarumärken ansågs som Exalterad medan cigarett- och motorcykelvarumärken ansågs som 

Robust. Modellen har med åren även tillämpats för att analysera ogripbara varumärken såsom 

organisationer, städer, hemsidor och sporttävlingar (Opoku et al 2006; Smith et al 2006; Vaidya 

et al 2009; Braunstein & Ross 2010).  
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Opoku et al (2006) tog utgångspunkt från Aakers BPS för att studera handelsskolors varumärken 

i online miljö. Resultatet visade i vilken grad skolorna besatt de fem personligheterna baserat på 

vad de signalerade ut från deras hemsidor. Författarna menar att organisationer som befinner sig 

på marknader där hård konkurrens råder bör till fördel se över sin profilering på samtliga kanaler 

där ens webbsida är en av dem. Författarnas argument går i linje med Braunstein och Ross (2010) 

förslag om att utfallet från genomförd VP analys bör användas som en konkurrensfördel då man 

lättare kan differentiera sig. Parallellt med det ser de en brist på att undersöka konkurrenternas 

VP eftersom företag har ofta har en tendens att enbart fokusera på det egna utan hänsyn till 

omvärlden. 

 

Smith et al (2006) behandlar modellen för att identifiera VP på en medlemsbaserad 

idrottsorganisation. Tillämpning av modell var möjlig men komplikationer som krävde 

modifiering påträffades. De ansåg det som nödvändigt att göra förändringar i 

personlighetsanalysen för att få modellen anpassningsbar till deras fall. Ur personligheten 

Exalterad plocka de ut underegenskapen Uppfinningsrik för att låta den bli en kompletterande 

sjätte personlighet. De argumenterar för bevisen de fann med att idrottsorganisationer är 

Exalterad och Uppfinningsrik såpass representativa för denna typ av organisation att de bör ses 

som två fristående personligheter. Ur det kunde starka och svaga personlighetsdrag hos 

organisationen synliggöras vilket forskarna ansåg som lyckat.  
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3.0 Metod 
 

Följande kapitel redogör valet av kvalitativansats och fokusgrupp som datainsamlingsmetod. 

Förklaring av hur urvalet, av både deltagare samt evenemang, har genomförts med avvägningar 

baserade på Aakers BPS och studiens syfte. Avsnittet värderar även instrumentet som innefattar 

studiens modifiering av Aakers BPS och design av egen blankett. Vidare beskrivs genomförandet 

av testfokusgruppen och det faktiska genomförandet av datainsamlingen. Moment som har 

påverkan på validitet och reliabilitet tas löpande upp, samt avslutas kapitlet med studiens 

generella ställningstagande kring dessa mått. 

 

3.1 Metodbeskrivning 
 

Forskningsansatsen som uppsatsen antar är av kvalitativ karaktär. Studien har en epistemologisk 

ståndpunkt med ett tolkande perspektiv (Bryman & Bell 2011). Vi söker att förstå kopplingen 

mellan evenemang och VP genom att undersöka hur potentiella besökare upplever det. Genom att 

ha ett problembaserat tillvägagångssätt (Rienecker & Stray Jørgensen 2002) placerades 

forskningsfrågan och syftet i fokus. Vi fann att studien hade två metodologiska behov. Första (1) 

var att återge en deskription om hur deltagare uppfattar angivna evenemangs personligheter 

utifrån Aakers BPS. Andra (2) behovet var att få djupare förståelse i varför människor väljer 

egenskaperna som de gör. Detta tillsammans för att kunna upptäcka om problem uppstår vid val 

av egenskaperna som påverkar modellens tillämpning för denna typ av evenemang.  
 

Den ursprungliga modellen som denna studie utgår ifrån har en kvantitativ ansats där resultatet 

visar vad valda varumärken representerar för personligheter, men den redovisar däremot inte vad 

man grundar sina val på.  För att nå studiens slutsats fann vi behovet av denna information vilket 

originalmodellen inte kunde ge oss. Då denna studie även har som syfte att pröva modellen 

krävdes det att behålla delar av originalmodellens kvantitativa förhållningssätt samtidigt som vi 

behövde applicera ett nytt kvalitativt förhållningssätt. Hansson (2004) belyser att skapandet av 

kvalitativ kunskap kan innehålla kvantitativa moment. 

 

Kvalitativforskning kan bedömmas som komplex på så vis att man oftast inte har varken ett 

tydligt induktivt eller deduktivt förhållningssätt. Bryman och Bell (2011) understryker att detta är 

mycket vanligt i kvalitativ forskning eftersom det ena har svårt att utesluta det andra. Detsamma 

kan sägas om kvantitativ- respektive kvalitativansats där likheterna är större än skillnaderna. 

Starrin (1994) påpekar svårigheten att särskilja dessa begrepp, speciellt när de sätts i förhållande 

till metod, forskning och data och han menar att man riskerar att hamna i cirkelresonemang. Vi 

kan se likheter med detta argument då denna studie har deduktiva inslag i form av att vi använder 

befintlig teori och modifierar redan skapad metod för vår empiriinsamling. Samtidigt som vi 

induktivt utgår från verkligheten och den empiri som samlas in sätts i relation till teorin. Vi 

omfattar tidigare vetskap och kompletterar den med ny kunskap från vår studie. 
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3.2 Insamling av empiriskt material 

3.2.1 Fokusgrupp 
 

Tillvägagångssättet för att samla in data föll på att genomföra en fokusgrupp. Första avvägningen 

var om vi skulle utgå från ett organisationsperspektiv alternativt ett kundperspektiv. 

Organisationsperspektivet är i högsta grad intressant att studera för att analysera hur 

organisationer uppfattar sig själva. Men då kundperspektivet är att föredra vid behandling av VP 

(Braunstein & Ross 2010), eftersom deras uppfattning ger en sann bild av varumärket, baserade 

vi studien på detta synsätt.  

 

Vidare övervägning gjordes och i första anblick var individuella intervjuer ett alternativ för att nå 

studiens syfte. Både deskription och underliggande faktorer till varför de tillfrågade svarat som 

de gjort hade varit möjligt att utläsa. Men ämnet VP kan ses som komplext och en persons 

perception av ett varumärke kan bestå av flera lager som kan behöva genomträngas (Braunstein 

& Ross 2010), något om kan vara svårt vid enskilda intervjuer då individens tankar inte utmanas 

av någon annan. Utmaning av den som intervjuar är inte möjlig då en neutral inställning ska 

hållas och inte påverka intervjuobjektet. I motsats till detta ges deltagare vid en fokusgrupp 

möjligheten att utforska varandras åsikter genom att diskussioner blir möjliga och även 

uppmuntras (Bryman & Bell 2011; Wibeck 2010). I en gruppdiskussion svarar deltagarna på 

varandras resonemang och bygger vidare på dessa, en synergi som skapar nya tankar och idéer 

(Litosseliti 2003). För studiens syfte var det önskvärt att få ett uttömmande av åsikter och 

metodens åsiktsutforskande angripssätt ansågs som fördelaktiga för att tränga igenom Braunstein 

och Ross (2010) funna lager av VP. Valet av fokusgrupp motiveras även av att Aaker (1997) 

själv använde sig av metoden som ett steg i arbete med att utveckla BPS. Vidare ansåg vi det som 

spännande att få arbeta med en fokusgrupp bland annat för att marknadsförare använder sig av 

dem vid behov av kundperception (Kvale & Brinkmann 2009; Wibeck 2010). Vi fann det även 

intressant att få plantera vårt valda ämne hos deltagarna och få följa deras tankegångar.  

 

En direkt konsekvens av fokusgrupp som format är att det inte går att veta om deltagarna 

modifierar sin åsikt efter de andras. Vi uppmärksammar risken men värderar inte den som 

betydelsefull för resultatet då deltagarna valt egenskaper före diskussionen. Istället ser vi till den 

fördel som Bryman och Bell (2011) redogör för att deltagarna med hjälp av varandra kan 

argumentera kring åsikter som den enskilde eventuellt, vid en intervju, inte tänkt på. På så vis var 

fokusgrupp en möjlighet att locka fram en bredare variation av åsikter kring studiens ämne. Vi 

behövde komma åt en djupare inblick i varför man valde egenskaper som man gjorde och vad 

man baserade sina val på för att ha bättre möjlighet till att värdera modellens för- och nackdelar 

för evenemang. 

 

En annan möjlig konsekvens är hur valet av antalet fokusgrupper påverkar studiens resultat.  

Fokusgrupper som metod kräver i regel mycket tid både för genomförande och för transkribering. 

Bryman och Bell (2011) understryker detta och säger att för studier med begränsad tidsram måste 

man tillgodose sina behov med ett mindre antal grupper. Vi har ställt oss frågan om vad som 

genererars från att ha två eller fler grupper till skillnad från en och grundade valet på följande 

argument: 1) Studien har inte som syfte att generalisera resultatet utan ska testa en beprövad 

modell på nya objekt och bidra till djupare förståelse, 2) fler fokusgrupper hade gett studien mer 

insikt i och underlag för att bedöma evenemangens VP, men för att ge indikationer för modellens 
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tillämpning bedömdes en grupp att räcka. Studien syftar inte till att säkerställa evenemangs VP 

utan använder enbart evenemangen som verktyg för att pröva modellen på ett nytt område 

därmed ansågs inte mängde fokusgrupper som betydelsefull. 

3.2.2 Urval 
 
Utifrån uppsatta kriterier valdes tre evenemang för analys av VP. Kriterierna var att det skulle 

vara svenska, återkommande (har arrangerats tre gånger eller fler) och välkända evenemang. 

Välkända, för att deltagarna skulle ha större chans att ha god kännedom om evenemangen och 

kriterierna svenska och återkommande ansåg vi ökade dessa chanser ytterligare. Detta går i linje 

med Aakers (1997) krav på att varumärkena i hennes studie skulle vara välkända.  Ursprungligen 

hade studie som mål att analysera tre kategorier av evenemangstyper med tre evenemang i 

respektive kategori. Kategorierna var musikevenemang, on-tourevenemang och sportevenemang. 

Vid närmare värdering av både tidsaspekten samt deltagandeproblematik valdes kategorin 

sportevenemang bort och antalet evenemang minskades ner till totalt tre stycken, valda ur de två 

återstående kategorierna. En person som har agerat aktiv deltagare som är vanligt förekommande 

vid sportevenemang kan ha en annan uppfattning av evenemangets personlighet än den som 

enbart varit åskådare. Andersson et al (2009) säger att grad av deltagande bidrar till olika grad av 

upplevelse. Det skulle kunna bli bias då de troligen har en annan syn på evenemangen. Om 

påtaglig skillnad finns ser vi som intressant att studera men för studiens syfte valde vi att 

avgränsa fokusgruppsdeltagarna till evenemang där de enbart kan ha haft en åskådarroll. Även 

sportevenemang där man som besökare enbart har en åskådaroll, exempelvis fotbollsmatchet och 

hockeymatcher, valdes aktivt bort då studier på sådana evenemang redan har genomförts. Bland 

annat har Čáslavová och Petráčková (2011) studerat VP med hjälp av Aakers BPS för FIFA 

World Cup, Olympic Summer Games och Tour de France. 

 

Ytterligare en dimension som behandlades var eventuell problematik kring besökare kontra icke-

besökare. En person som har upplevt varumärket har en annan uppfattning än någon som har 

upplevt det indirekt via media eller påverkats av andra människors direkta upplevelse. Båda 

segmentens varumärkesperception är lika viktiga för en evenemangsorganisation att ta hänsyn 

till. Romaniuk (2008) påpekar att users (användares/besökares) perception hjälper att bibehålla 

nuvarande försäljning och kundlojalitet medan nonusers (icke-användares/icke-besökares) 

perception är viktig att känna till för möjligheten att utöka kundbasen. Av denna anledning 

rekommenderade hon att alla metoder som vill mäta VP gör det möjligt att fånga in 

egenskapsassociationer från båda kundgrupperna. 

 
Då det beslutades att en fokusgrupp skulle genomföras, önskades en grupp med högt 

deltagarantal. Kvale och Brinkmann (2009) säger att en grupp på 6-10 personer är att föredra och 

vi bjöd in 10 personer. Genomförandet som sedan bestod av totalt åtta personer anser vi vara ett 

accepterat antal. Av de åtta deltagarna i fokusgruppen bestod 50 % av kvinnor och 50 % av män. 

Åldersspannet sträckte sig mellan 19-34 år. Av de som deltog var 50 % studenter och 50 % 

arbetande. Samtliga deltagare bodde i Varberg, Halland.  

 

Aakers (1997) studie byggde i hög grad på att ingående testa modellens tillförlitlighet. För detta 

prövades modellen på grupper indelade i fyra kategorier (män, kvinnor, yngre objekt, äldre 

objekt). Validitetet att mäta VP på olika typer av segment konfirmerades. Könsfördelningen inom 

ett segment har påvisats inte ha någon signifikant påverkan på resultatet (Čáslavová & 
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Petráčková 2011) medan ålderssegmenten påverkar något (Aakers 1997). Oavsett vad 

evenemangens målgrupp är så baserades urvalet av deltagare utifrån (ibid) kategorisering av 

yngre objekt. Som ovan nämnt påverkar inte könsfördelning resultatet och värderas inte heller i 

denna studie.  

 

Ur populationen som studien kategoriserat som potentiella evenemangsbesökare skedde urvalet 

som ett bekvämlighetsurval. Valet motiverades av att fokusgrupper gärna bör bestå av deltagare 

med likheter som delar graden av förståelse för ämnet snarare än att skapa en grupp med 

mångfald (Litosselity 2003; Wibeck 2010). Därav valdes deltagare via bekvämlighetsurval utifrån 

homogena demografiska aspekter såsom ålder och levnadsord. För att skapa balans och minska 

risken för samstämmiga åsikter och erfarenhet valdes heterogena demografiska faktorer hos 

deltagarna såsom kön och sysselsättning. 

3.2.3 Instrumentet 
 
Som instrument har denna studie arbetat utifrån Aakers BPS ramverk med modifiering för gå i 

linje med syftet. Sedan 1997 har Aakers framtagna egenskaper används för olika metoder inom 

kvantitativ såväl som kvalitativforskning och har anpassats därefter (Maehle et al 2011; Opoku et 

al 2006, Braunstein & Ross 2010; Čáslavová & Petráčková 2011; Smith et al 2006; Purkayastha 

2009; Pandey 2009). Studien valde att arbeta med de 42 egenskaperna och utarbetade en blankett 

som skulle fungera som både diskussionsunderlag för fokusgruppen samt som analysunderlag. 

Aakers BPS i sitt ursprung består av en femgradig Likert skala för att kunna urskilja starka 

egenskaper från svaga för ett varumärke (Aaker 1997). När deltagare ombeds värdera sina val 

uppstår situationen där de visar hur starkt man håller med istället för att enbart svara ja eller nej 

(Romaniuk 2008). Studien behöll möjligheten att kunna särskilja egenskaperna men för att 

underlätta den öppna diskussionen minskades gradantalet ner till tre stycken. Ekengren och 

Hinnfors (2006) säger att kvalitativ forskning kan omedvetet börja beteckna sitt material med ord 

som går att byta ut mot siffror. Vi har uppmärksammat att våra nivåer som vi döpt till ”låg”, 

”medel” och ”hög”, visar mått inom kvantitativa termer. Vi ser ett behov av att gradera 

egenskaperna för att skilja på de en person förknippar starkt respektive svagt med ett varumärke, 

vilket motiveras av Smith et al (2006) som påpekar vikten av att veta graden av sin personlighet 

för att kunna stärka sin position gentemot sina konkurrenter.  

 

Blanketten (Bilaga 2) var av frivalskaraktär där deltagarna själva fick välja ut de egenskaper man 

ansåg passa in på evenemanget och för att sedan placeras under hög, medel eller låg grad. Fri-

valsmetoden i förhållande till att gradera samtliga egenskaper används ofta av marknadsförare 

själva och är bra när man tillfrågar icke-användare (Romaniuk 2008). Vidare visar forskning att 

användare avger likvärdig respons vid användning av en femgradigskala eller en fri-valsmetod 

medan fri-valdmetoden är att föredra om man vill förstå en större del av marknaden, inklusive 

icke-användarna (ibid). Då vår fokusgrupp troligtvis skulle bestå av både besökare och icke-

besökare valde vi att utforma en blankett enligt frivalsmetoden. 

 

Då Aakers BPS 42 egenskaper ursprungligen är på engelska översattes dem till svenska. Det kan 

innebära en risk att översätta dem, då ett engelskt ord kan ha flera betydelser på svenska och 

dessa ord kan betyda olika saker för olika personer. Mycket tid avsattes för 

översättningsmomentet och värderades utifrån författarnas egna engelskakunskaper. Tidigare 

studier genomförda i andra länder har behandlat problemet på olika sätt. Čáslavová och 
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Petráčková (2011) översatte egenskaperna till sitt modersmål på egen hand medan Meahle et al 

(2011) studie från Norge inte redovisat hur man behandlat översättning av egenskaperna. Aaker 

(1997) trodde sig se att modellen kunde ställa till problem i andra kulturer till följd av sin 

Amerikanska anknytning. Det bekräftades av senare studier på hur kulturella skillnader påverkar 

kunders varumärkesuppfattning (Aaker & Schmitt 2001). Då vi inte funnit något som påvisar att 

översättning till annat språk har påverkan på resultatet valde vi att inte lägga vikt i att analysera 

ordförståelsen som en del av resultatet, vilket i sin tur skulle haft påverkan på studiens reliabilitet. 

Däremot uppmärksammades viss problematik med ordförståelsen under genomförandet, som är 

värt att nämna. Exempelvis uppmärksammades egenskapen Ruffig som tvetydlig för en del av 

deltagarna. Samtidigt som egenskapen Livlig uppfattades som ett positivt ord för vissa och som 

ett negativt ord för andra. För att inte äventyra studiens validitet och riskera att mäta ordförståelse 

mer än egenskaperna har vi valt att inte värdera deltagarnas egen tolkning av orden under 

fokusgruppen utan utgått på deras faktiska val.  

 

Övriga designval som diskuterades var om respektive evenemangs logga skulle finnas med i färg 

på blanketterna. Inga nackdelar med att inkludera dem kunde fastställas och istället ansåg vi att 

loggorna kunna stimulera associationen. En ytterligare faktor som kan påverka deltagarnas 

association är i vilken ordning evenemangen presenteras för deltagarna. Då fokus kan läggas på 

jämförelser av evenemangen istället för att egenskaperna sätts i centrum och på så vis påverka 

studiens reliabilitet. Det värderades inte ha någon stor inverkan på modellens 

tillämpningsförmåga utan har snarare påverkan på evenemangens enskilda VP resultat. Vi kan 

inte veta om evenemangen fått andra egenskaper om ordningen varit annorlunda. 

 

För att styra diskussionen hade några följdfrågor bestämts på förhand (Bilaga 3). Likt 

ostrukturerade och semi-strukturerande intervjuer användes en guide för att komma ihåg viktiga 

frågor (Bryman & Bell 2011) och stimulera diskussionen. Frågor som riktades i syfte för att 

komma åt varför deltagarna valde de egenskaperna de gjorde och vad på evenemanget de 

kopplade samman egenskaperna med. Förutom guiden växte frågor fram i diskussionen där 

moderatorn ställde frågor i nuet samt att deltagarna ställde frågor direkt till varandra. Från Kings 

(1970) uttalande om att vi väljer varumärken som våra vänner (Azoulay & Kapferer 2003; 

Pandey 2009) samt för att Aaker (1997) bad sina respondenter att tänka på varumärken som om 

de vore personer ombads deltagarna att ta ställning till om de vill vara vän med evenemangen 

eller ej.  

3.2.4 Genomförandet 
 

Litosseliti (2003) rekommenderar att göra en pilotfokusgrupp innan den riktiga fokusgruppen ska 

äga rum, trots att det är tidskrävande så gynnas man av att göra det. Hon poängterar även att färre 

antal deltagare vid denna testfokusgrupp är att föredra. Fördelen med att göra det är att man kan 

få deltagarnas input på forskningsämnet och respons på hur man kan göra eventuella förbättringar 

av intervjun till den riktiga fokusgruppen ska äga rum. 

 

Tillvägagångsättet var en mindre testfokusgrupp bestående av fyra studenter från Campus 

Varberg. Genomförandet tog 30 minuter istället för två timmar som vi planerat för ordinarie 

fokusgrupp, detta på grund av att vi enbart prövade upplägget för ett av evenemangen vilket var 

Melodifestivalen. Evenemanget valdes då vi gjorde antagandet att det är det evenemang flest har 

kännedom av och åsikt kring. Vi presenterade vad vi skulle göra samt gav dem instruktioner 
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enligt den guide vi tidigare hade gjort. De fyllde i var sin blankett och vi gick sedan igenom var 

och en av deltagarnas svar med följdfrågan om varför de valt som de valt. Efter individuell 

genomgång ställde vi öppna följdfrågor för att starta en gemensam diskussion. Vi bedömer att 

diskussionen fungerade bra då deltagarna både pratade till oss och med varandra. Efter 

genomförandet konstaterades 1) ett behov av tydligare instruktioner, 2) missuppfattning av 

graden ”lite” på blanketten och 3) viss negativ inställning till evenemanget i fråga kan göra det 

svårt att välja bland Aakers (1997) egenskaper som är av positiv karaktär. Åtgärder och 

guideändring skedde tillföljd av testgruppens respons.  

 

Fokusgruppen ägde rum den 29 april 2014 mellan kl. 17.30–19.30 på Campus Varberg. Valet av 

lokal föll sig av naturliga skäl då det var lokaler vi hade fri tillgång till samt kan anses som en 

central punkt i Varberg där samtliga deltagare bor. Hela samtalet spelades in via tre 

inspelningsenheter dessutom noterades stämning och intressanta diskussioner medan moderatorn 

styrde momenten enligt guiden. Detta informerades till deltagarna i samband med introduktionen 

där vi även berättade om deras anonymitet samt bakgrunden till varför fokusgruppen ägde rum. 

 

Enligt Wibeck (2010) är öppningsfrågor ett bra verktyg för att låta deltagarna lära känna varandra 

vilket uppmuntrar till deltagande i senare diskussion. Under genomförandet var stämningen god 

och stimulans till diskussion kan bero främst på två faktorer, 1) alla deltagare samlades först 

utanför rummet där fokusgruppen skulle äga rum och man fick presentera sig vilket blev vårt 

öppningsmoment och 2) vissa av deltagarna hade någon form av relation privat vilket gjorde att 

de var mer bekväma att prata med varandra än en grupp bestående av helt främmande personer 

skulle vara. Vidare har människor lättare för att uttrycka personliga åsikter och avslöjanden inför 

personer som de uppfattar som lika dem själva (Litosseliti 2003; Wibeck 2010) någon vi 

värderade som viktigt för att skapa en uttömmande diskussion. 

 

Vidare bestod genomförandet av tre delar, ett evenemang för varje del. Varje del bestod sedan av 

två moment, ett skriftligt och ett muntligt. De tre evenemangen behandlades under 30 minuter 

vardera med inlagd paus och fika emellan för att hålla deltagarna fokuserade. Instruktioner gavs 

enligt tidigare utformad guide. Guiden som verktyg användes för att hålla angiven tidsram för de 

olika delarna samt för att tidigare bestämda följdfrågor inte skulle glömmas av. Deltagarna gavs 

4-5 minuter för att fylla i blanketten som sedan redovisades i tur och ordning, redovisningen 

påbörjades av olika personer vid varje evenemang. Moderatorn bad även deltagarna att motivera 

sina val. När alla fått komma till tals utgick moderatorn från de förbestämda följdfrågorna 

samtidigt som nya följdfrågor tilläts växa fram organiskt ur diskussionen som uppkom och 

deltagarna ställde även aktivt frågor till varandra. Diskussionerna kändes naturliga och deltagarna 

pratade med varandra snarare än till oss. 

3.3 Validitet och Reliabilitet  
 
Aaker (1997) har i sin utformning av modellen lagt fokus vid att göra den valid, reliabel och 

generaliserbar. Man testade egenskaperna i olika steg för att avgöra deras värde. Men även i hur 

stor utsträckning respondenterna skulle påverka utfallet, utifrån situationen de befann sig. Genom 

att utgå från denna modell bygger vi vidare på en tillförlitlig grund. För att behålla den höga 

validitet som Aakers BPS har, vid modifieringar från kvantitativa till en kvalitativ ansats, 

genomfördes som ovan nämnts en testfokusgrupp, vilket rekommenderas av Litosseliti (2003). 
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Det resulterade i en del förändring av instrumentet inför fokusgruppens genomförande, vilket 

även stärker reliabiliteten i hur modellen är utformad.  

 

Intern validitet stryks av att man kan se kopplingen mellan data och de teoretiska bidraget 

(Bryman & Bell 2011). För att stärka den interna validiteten dokumenterades påverkningar som 

stämning såväl som att hela intervjun spelades in för att minska risken för fel-citeringar och bias. 

Vidare satte vi data i förhållande till olika teoretiska grunder, för att ge tyngd för de slutasatser vi 

drog. Extern validitet handlar om i vilken mån resultatet är generaliserbart (Bryman & Bell 2011) 

vilket i kvalitativa studier utgör ett problem då man har för små undersökningsprover. Vårt mål 

med denna uppsats var inte att skapa ett generaliserbart resultat och har därmed inte vidtagit 

några åtgärder för att uppnå generaliserbarhet.   

 

Bryman och Bell (2011) påpekar att nå extern reliabilitet i kvalitativ forskning är svårt, då den är 

beroende av den sociala situationen. I likhet med det ser vi hur reliabiliteten kan ifrågasättas vid 

en eventuell replikering, till följd av att den fria diskussion som tilläts växa fram var starkt 

påverkad av deltagarna och stämningen. Den interna reliabiliteten är beroende av att författarna 

är överrens om vad de ser och hör (Bryman & Bell 2011). För att stärka reliabiliteten har åtgärder 

genomförts såsom att samtliga författare har analyserat empirin oberoende av varandra för att 

sedan jämföra och diskutera (Wibeck 2010). Utifrån det gjordes en gemensam analys där tyngd 

lades vid de delar vi separat identifierat. 
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4.0 Empiri 
 
Empirin redovisar resultatet av fokusgruppen. Materialet, i form av citat och tabeller över 

egenskaperna, har kategoriserats under Aakers fem personligheter utifrån deltagarnas 

identifiering för respektive evenemang; Melodifestivalen (MF), Summerburst (SB) och Way Out 

West (WOW). Graden av tillhörighet (Låg-Medel-Hög) mellan egenskaperna och evenemangen 

redovisas i tabeller, som följs av citat som motiverar deltagarnas val av egenskaper. 

Empirikapitlet avslutas med citat från diskussionen kring egenskaperna i sig, koppling till 

personer och övrigt intressant material relaterat till studiens syfte. Deltagarna från fokusgruppen 

presenteras som Deltagare A till H.  

 

4.1 Uppriktig 
 

Egenskaper                MF                  SB             WOW 

Jordnära Medel  Medel-Hög 

Familjekär Medel-Hög  Medel 

Småstad Hög   

Ärlig   Medel 

Uppriktig    

Sund   Medel 

Verklig Medel   

Original Medel-Hög  Hög 

Munter Låg-Hög Hög Medel-Hög 

Sentimental Medel Låg Låg 

Vänlig Hög  Låg-Medel-Hög 

 

Fig. 2, Tabellen redovisar vilka egenskaper som identifierats av deltagarna och i vilken grad av tillhörighet de har (Låg-Medel-Hög, som i Bilaga 

4 representeras som 1-2-3). I de fall när flera grader av tillhörighet har identifierades visas det genom att den tillhörighet som nämnts flest gånger 
är framställd i fet-stil. När ingen tillhörighet har majoritet står de inte i fet-stil (Bilaga 4).  

 
Den Uppriktiga personligheten matchades som nummer två till MF. Av de elva 

egenskaperna i personlighetstypen var Uppriktig den enda som inte identifierats och Verklig 

använts en gång med en medel grad av tillhörighet. Den egenskap inom kategorin som har 

högst tillhörighet av sammankoppling är Familjekär, med motiveringar som:  

“Det är familjen som oftast tittar ihop” – Deltagare B om MF.  

”Man kan gå dit med både familj och vänner för det är sådan musik” – Deltagare C om WOW. 

 

En egenskap som endast identifierades i WOWs fall är Sund, där man baserar egenskapen 

på det ställningstagande evenemanget gjort, att bara servera vegetarisk mat:  

”De försöker ha den stilen med hälsosam mat” – Deltagare B. 

”Det är lite chill och lugnt, ät hälsosam mat, väldigt så Down-To-Earth” – Deltagare D. 

 

Vänlig och Munter har identifierats i både MF och WOWs fall, där man kopplar an 

egenskaperna till besökarna och den förmedlade känslan. Vänlig förklaras för WOW som: 

”De är mycket det goa hänget, man går dit med vänner och det är trevligt, go musik man kan 

chilla till, relativt modern musik” – Deltagare H. 
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“Känns åt de låga hållet, gemytligt och skön stämning. De är väldigt gästvänliga” – Deltagare 

D. 

 

Munter motiveras av att:  

”Alla är väldigt glada, ingen står och gråter” – Deltagare C om SB. 

”Mest umgänget, skönt att vara där och det är socialt” – Deltagare A om WOW. 

 

Sentimentalt har nämnts för alla evenemang, i WOWs fall kommenteras egenskapen:  

”För det är en del äldre där, de kommer dit en del publik av sentimentala skäl” – Deltagare B. 

 

4.2 Exalterad 
 

Egenskaperna                   MF                SB             WOW 

Djärv  Låg-Medel Låg 

Trendig Medel Medel-Hög Låg-Medel-Hög 

Spännande Medel Låg-Medel Låg-Medel-Hög 

Livlig Låg-Hög Hög Medel-Hög 

Häftig Låg-Medel Låg-Medel-Hög Medel-Hög 

Ung Låg-Medel-Hög Medel-Hög Medel-Hög 

Påhittig Låg-Hög Låg Låg-Medel-Hög 

Unik Medel-Hög Medel Låg-Medel 

Nutida Medel-Hög Medel-Hög Medel-Hög 

Aktuell Låg-Medel-Hög Hög Medel-Hög 

Självständig  Hög Låg-Medel 

 
Fig. 3, Tabellen redovisar vilka egenskaper som identifierats av deltagarna och i vilken grad av tillhörighet de har (Låg-Medel-Hög, som i Bilaga 

4 representeras som 1-2-3). I de fall när flera grader av tillhörighet har identifierades visas det genom att den tillhörighet som nämnts flest gånger 

är framställd i fet-stil. När ingen tillhörighet har majoritet står de inte i fet-stil (Bilaga 4). 
 

 

Den Exalterade personligheten är den som fått överlägset högst tillhörighet till samtliga 

evenemang och i WOW och SB fall så identifierades alla egenskaper av minst en deltagare. 

Fem egenskaper, Trendig, Ung, Livlig, Aktuell och Nutida sticker ut extra mycket i sin grad 

av tillhörighet. Livlig motiveras av:  

”För att festivaler är livligt” – Deltagare B om WOW. 

”Det är extremt högljutt” – Deltagare F om MF.  

“Det händer mycket” – Deltagare H om MF. 

 

Nutida och Aktuell är två egenskaper som hade liknad betydelse för deltagarna:  

”Aktuell skrivs mycket i media, man hänger med även fast man inte kollar på det[…] Nutida, 

man vet vad som händer, hör mycket på radion, Nutida musik, så man hänger med” – 

Deltagare H om MF. 

“Nutida, på grund av musiken, hörs ju överallt hela tiden, Aktuellt, samma sak där” – 

Deltagare A om SB. 

“Nutida/Aktuell Det är Nutidens festival, det ska vara inne i staden, smidigt och enkelt” – 

Deltagare E om WOW. 
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Trendig motiveras med:  

”Jag tänker på musiken då” – Deltagare C om SB. 

“Det är inne nu!” – Deltagare G om SB. 

“På grund av att det är inne just nu samt att det har varit det ett tag, men man förknippar det 

ändå med det” – Deltagare D om SB. 

”De bokar artister som är väldigt inne men också okända” – Deltagare B om WOW. 

 

En lägre tillhörighet av Trendig gav med motiveringen: 

 “Fast känner redan att det har pikat. Det har ju redan funnits ett tag” – Deltagare H om SB. 

 

Egenskapen Ung baseras mest på publiken som deltagarna föreställer sig:  

”De som tittar på det” – Deltagare G om MF. 

“Det är väl mest för att det är den målgruppen, den ålder som de har” Deltagare E om MF. 

”Det är mycket barn där” – Deltagare C om SB. 

”Det är mest unga människor som dras dit” – Deltagare A om SB.  

 

Spännande baserat på förväntningen innan evenemanget:  

”För att man undrar ju ändå alltid vad som kommer att hända” – Deltagare H om MF. 

”Man vet lite vad man förväntar sig men ändå lite spännande att gå på en konsert” – Deltagare 

A om WOW. 

 

Påhittigt fick en låg tillhörighet till MF, vilket motiveras av: 

”De försöker väl men tycker inte de lyckas, tror de är rädda för att tappa den äldre 

generationen” – Deltagare H.  

 

Även WOW ses som Påhittigt, men de fick medel till hög tillhörighet:  

”De finns en bredd och bra variation och de vågar satsa på udda band, samtidigt som de tog 

veggo steget och byggt upp miljötänket och hållbarhet” – Deltagare D  

”Känns som om de arbetar fram många nya lösningar, de tänker på hur en ny och modern 

festival ska vara” – Deltagare E.  

 

Häftig i förhållande till WOW:  

”Tycker det är häftigt att de är självständiga” – Deltagare B.  

 

Unik för WOW:  

”För att det inte är speciellt unikt men tycker det ändå att det är ett ord som kan förknippas 

med WOW, men inte i så hög grad” - Deltagare G.  

 

WOW ses som Självständigt:  

”Det känns som de gör vad de vill, till exempel vegetarisk mat, många var emot det men de 

gör ändå som de vill” – Deltagare B.  
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4.3 Kompetent 
 

Egenskaperna MF SB WOW 

Pålitlig Medel-Hög  Låg-Medel 

Arbetsam   Medel 

Trygg Medel-Hög  Låg-Medel 

Intelligent Medel   

Teknisk Medel-Hög Medel-Hög Medel 

Kollektiv Medel-Hög Medel Medel-Hög 

Ledare  Medel Hög 

Självsäker Låg Medel-Hög Medel-Hög 

Framåt Medel Medel-Hög Medel-Hög 

 
Fig. 4, Tabellen redovisar vilka egenskaper som identifierats av deltagarna och i vilken grad av tillhörighet de har (Låg-Medel-Hög, som i Bilaga 

4 representeras som 1-2-3). I de fall när flera grader av tillhörighet har identifierades visas det genom att den tillhörighet som nämnts flest gånger 

är framställd i fet-stil. När ingen tillhörighet har majoritet står de inte i fet-stil (Bilaga 4). 
 

 

Den Kompetenta personligheten matchades som nummer två för SB och MF. Där den 

Tekniska egenskapen har fått medel till hög tillhörighet till alla evenemang och kopplingen 

motiveras av att det är: 

”Extremt mycket lampor och ljud” – Deltagare F om MF.  

”För att det är mycket ljud, och det är inga musiker där utan mer producenter som trycker på 

en knapp” – Deltagare C om SB. 

”Har varit där och det är mycket ljus och teknik, påkostat speciellt på scen” – Deltagare H om 

SB. 

”Bra gjort med ljud och ljus”- Deltagare A om WOW. 

 

Kollektivt identifierades i kopplingen med MF och med WOW och motiveras av:  

”Kollar på det tillsammans” – Deltagare C om MF.  

“Alla vet om att det kommer varje år” – Deltagare H om MF. 

”Det känns lite som att arbetarklassen besöker festivalen men kan också bero på att jag 

upplever Göteborg som en sådan stad” – Deltagare G om WOW.  

 

WOW ses som Självsäker: 

”De står verkligen för sina värderingar, samt lever upp till dem, de står inte bara i någon 

miljöpolicy utan de försöker verkligen leva upp till det och gör något åt det” – Deltagare D. 

 

Trygg motiveras av att:  

”Man vet oftast vad man får” – Deltagare F om MF. 

”Eftersom det är återkommande varje år så blir det lite tryggt” – Deltagare G om MF. 

 

Egenskapen Ledare lyfts fram i SBs fall med medeltillhörighet och motiveras av:  

”De har varit en ledare men ser inte dem som ledaren!” – Deltagare D. 
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Framåt ses som medel till hög tillhörighet med WOW: 

”Då tänker jag främst på besökarna för de som besöker festivalen är ganska sociala, de är 

framåt som personer” – Deltagare G. 

”Framåt och Ledare, de verkar vara en trygg ekonomisk festival, alltid framåt, så vitt jag vet 

så har de gått bra för dem ekonomisk varje år och utökat festivalen”- Deltagare C.  

”Framåt, ständigt försöker de utveckla sig” – Deltagare B. 

4.4 Sofistikerad 
 

Egenskaperna MF SB WOW 

Överklass Låg Låg-Medel Medel 

Glamorös Medel-Hög Låg Låg 

Snygg Medel Låg-Medel Medel 

Charmig Hög  Hög 

Feminin Medel-Hög Medel  

Lugn  Låg Medel 

 

Fig. 5, Tabellen redovisar vilka egenskaper som identifierats av deltagarna och i vilken grad av tillhörighet de har (Låg-Medel-Hög, som i Bilaga 

4 representeras som 1-2-3). I de fall när flera grader av tillhörighet har identifierades visas det genom att den tillhörighet som nämnts flest gånger 
är framställd i fet-stil. När ingen tillhörighet har majoritet står de inte i fet-stil (Bilaga 4).    

 
Alla evenemangen har identifierats med fem av de sex egenskaperna i den Sofistikerade 

personligheten.  

 

Feminin har motiverats med:  

”Mycket den målgruppen som ser på det känns det som, i min omgivning” – Deltagare E om 

MF. 

 

Egenskapen Snygg har motiverats av:  

”Bra upplägg med kvalitet” – Deltagare G om SB. 

“Snygga människor, får den bilden i huvudet” – Deltagare B om SB. 

“Hur det är gjort, det är lite lagom, det är inte för mycket bling - bling” – Deltagare A om SB. 

 

Överklass kopplas samman med evenemangets utförande:  

”Inte besökarna utan festivalen i sig, de vill inte ha dit de som rullar i leran utan ha den 

publiken som bor på hotell och är hela, rena och fina” – Deltagare E om WOW. 

 

Charmig har kopplats samman med WOW och motiveras av:  

”Charmig festival men kan också vara att Göteborg är en charmig stad” – Deltagare B.  

“Just för att Göteborg är charmigt” – Deltagare G. 

  



25 
 

4.5 Robust 
 

Egenskaperna MF SB WOW 

Friluftig Medel  Medel 

Maskulin  Låg-Medel-Hög  

Western    

Tuff Låg Medel-Hög Låg-Medel-Hög 

Ruffig Låg-Medel Hög  

 
Fig. 6, Tabellen redovisar vilka egenskaper som identifierats av deltagarna och i vilken grad av tillhörighet de har (Låg-Medel-Hög, som i Bilaga 

4 representeras som 1-2-3). I de fall när flera grader av tillhörighet har identifierades visas det genom att den tillhörighet som nämnts flest gånger 

är framställd i fet-stil. När ingen tillhörighet har majoritet står de inte i fet-stil (Bilaga 4).    
 

Egenskaperna för den Robusta personligheten har endast identifierats i få mängder, samt 

av få deltagare. Egenskapen Western har inte identifierats alls.  

 

Egenskapen Tuff, motiveras med att det: 

”Försöker vara det men inte lyckas” – Deltagare H om MF. 

”Rätt tuffa artister” – Deltagare A om WOW. 

 

Egenskap Maskulins tillhörighet varierar från låg till hög tillhörighet av SB: 

”Det var många typ 45 åriga gubbar i röda jeans där som sprutar champagne och ville ragga på 

unga snygga tjejer” – Deltagare F om SB. 

4.6 Egenskaper och Visualisering  
 
Efter val och motivering av egenskaper gick vi över till att diskutera om det var svårt att 

välja egenskaper och om deltagarna önskat negativa ord som alternativ, samt resonerades 

det om orden kan få olika innebörd beroende på situation: 
“Jag tycker att det var lättare, för det är ju riktat till min målgrupp, denna musik tycker jag om, 

gillar att dansa med mina polare till, mest positiva delar” – Deltagare A om SB.  

”Det är inte riktigt uttjatat än” – Deltagare F om SB.   

”Motsatsord kanske jag saknade. Tråkigt hade jag velat ha med och förknippat ganska högt” – 

Deltagare H om MF.  

”Jag hade velat ha med nått queer ord”- Deltagare B om MF.  

”Ruffig, var svår” – Deltagare C.  

”Sen kan man ju tolka orden på olika sätt, Livlig kanske för någon betyder glad och kul medan 

det för mig i det här sammanhanget betyder lite för mycket, så det beror ju på hur man tolkar 

orden. Trygg i ett sammanhang kan ju vara tråkigt, men i ett annat sammanhang det bästa som 

finns”- Deltagare F.  

”Inte lika negativt inställd här, men jag tycker att det var svårare att hitta ord här för jag har 

inte lika mycket koll på SB” – Deltagare D.  

”Jag kände att det är den festivalen man drar sig till mest, lättare att hitta ord då” – Deltagare 

D om WOW.  

”Extremt enkelt behövde inga negativa ord” - Deltagare F. 

”Men man hade velat ha med ord som skön” – Deltagare B. 
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Deltagarna använde sig av egna egenskaper (andra än de 42) när de motiverade sina val till 

evenemangen: 

”Lugn, man kan chilla ganska mycket” – Deltagare B om WOW.   

“Tycker det är Trevligt” – Deltagare E om WOW. 

 

På frågan om de tyckte orden var lätta att förstå eller om de var tvetydliga uttryckte man: 

”Arbetsam är ett ord jag har svårt att se” – Deltagare H.  

”Det är väl Western som fallit bort”- Deltagare G.  

”Helt olika hur man tolkar, men vi förklara dem ganska lika” – Deltagare D. 

 

Deltagarna fick frågan om vad men gjorde för associationer när man valde egenskaperna: 

”Helheten av evenemanget, framträdandena” – Deltagare C om MF.  

”Känns mer soft, gräs och lugnare” – Deltagare C om WOW.  

“Jag fick upp bilder när man läste ordet” – Deltagare A.  

”Jag tänkte mycket på veggo-maten, det sunda och framåt medan för en del saker såg jag 

besökarna och artisterna” – Deltagare F om WOW. 

“Jag försökte se det objektivt, utifrån, inte så mycket evenemangsperspektiv” – Deltagare D 

om MF. 

”Jag tror det är olika hur man tänker, jag läser ordet och så får jag upp en bild eller så får jag 

inte upp en bild, det är mer så jag tänker, inte ord och vad jag kan applicera till den” – 

Deltagare D.  

”Jag fick mer en känsla. För jag har vart där och då fick jag tillbaka den känslan, inte lika 

mycket visuellt som de andra” – Deltagare B om WOW. 

 

Deltagarna tillfrågades om de egenskaperna med låg tillhörighet var egenskaper som de 

tycker evenemangen borde utveckla. I MFs fall var alla deltagarna överens om att 

egenskaperna med låg tillhörighet inte behöver utvecklas, de är inte heller någon av de med 

hög nivå som de behöver förminska eller dämpa. 

“De jag satt på låg är sådant jag inte tycker att de behöver utveckla, typ det här är inte MF, 

man förväntar sig att det ska vara tråkigt. Det man förknippar med MF är att man ska sitta 

hemma och ha tråkigt och äta chips”- Deltagare H.  

4.7 Personen 
 
Då det är vanligt att associera varumärken med en person ställdes frågan om man känner 

eller vill känna evenemangen om de vore en människa och hur denna person uppfattas. När 

MF diskuterades fick en deltagare tidigt upp bilden av evenemangets talesperson.  

”Jag fick upp Christer Björkman väldigt tidigt, bara han som person” – Deltagare G om MF.  

”Utifrån de egenskaper jag valt så visst det låter väl som en trevlig människa, men om jag 

hade fått välja orden själv såsom tråkig och bakåtsträvande då skulle det vara en person jag 

inte skulle vilja känna” - Deltagare F.  

”Här är lite mer lugna kompisarna, som man kan sitta hemma med, man inte behöver dra ut 

och festa med. Det är min bästa kompis till exempel, han behöver ju inte dra ut och festa bara 

för att umgås, men med vissa är de så, de var tillexempel dom som jag var med på SB” - 

Deltagare A, om skillnaderna mellan personen WOW och personen SB.  
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”Finns det någon festival jag ser framför mig och kan applicera på en person så är det nog den 

här. Alla ord är både festivalen och besökaren, det är lite panta mera-generationen, longboard 

folk, bohemer, lite urban” – Deltagare F om WOW.  

”Känns lite hipster” – Deltagare D om WOW.  

”Om man hör någon som är vegetarian förknippar jag det med WOW” – Deltagare A.  

”Jag tycker det känns som Göteborg som stad, en Göteborgare är en WOWare” – Deltagare C.  

 

Deltagarna uttryckte att de hellre skulle umgås med SB än MF:  

”Man kanske inte hunnit tröttna på samma sätt, inte så uttjatat än” – Deltagare D.  

“SB är så ungt och har inte kritiserats, om 10 år så kan man nog säga mer, är ju så pass ny 

festival” – Deltagare G. 

 

Alla deltagare valde ut WOW som den personlighet som de helst skulle vilja umgås med.  

 

4.8 Övrigt 
 
Övriga kommentarer som var intressant att notera:  

”Jag ser inte varför man inte skulle kunna applicera detta på ett evenemang, Jag tyckte att det 

var helt genomförbart” – Deltagare D.  
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5.0 Analys 
 

Analysen bygger på tidigare presenterad empiri från fokusgrupp kopplad till vald teoretisk 

referensram om VP och evenemang. Kapitlet struktureras och analyseras under följande fyra 

rubriker; Aakers BPS- ett applicerbart verktyg för evenemang, Identifierade personligheter hos 

evenemangen, Modellresonemang samt Personliganknytning och identifikation. Deltagarna från 

fokusgruppen presenteras som deltagare A till H. 

 

5.1 Aakers BPS – ett applicerbart verktyg för evenemang? 
 
Den mest centrala frågan för denna studie cirkulerar kring Aakers BPS och om det är ett 

applicerbart verktyg för musikrelaterade evenemang. Då samtliga deltagare kunde välja 

egenskaper till respektive evenemang kan egenskaperna anses som användbara, vilket i slutet av 

fokusgruppen bekräftades av deltagarna som beskrev det som ”fullt genomförbart”- Deltagare D. 

Hade datainsamlingen resulterat i icke ifyllda blanketter, skulle resonemang om att modellen inte 

lämpar sig för evenemang göras. 

 

Problematik som däremot uppmärksammats var att deltagarna baserade sina val på skilda delar av 

evenemangen. Detta visade sig i form av att egenskaperna förknippades med olika 

evenemangskomponenter såsom målgruppen, publiken, scenen, ljud/ljus, musiken/artisterna, 

stämning, känslor, platsen eller staden. Denna syn försvårar arbetet med att påvisa att de valda 

egenskaperna representerar en sann helhetssyn av evenemangens VP.  Deltagare E refererade till 

MFs målgrupp vid val av egenskaperna Ung och Feminin, även deltagare C relaterade till dem, 

som denne anser, ser på evenemanget vid val av Familjekär.  

 

En intressant företeelse som noterades var att två av deltagarna, både deltagare E och G, 

motiverade Charmig för WOW med att de ansåg att Göteborg är en charmig stad. Det kan vara 

intressant att veta för evenemangsarrangören som måste ha placeringen av evenemanget i åtanke. 

Valet av plasten kan komma att förknippas stark med evenemanget, såsom i detta fall med den 

starka kopplingen mellan Göteborg och WOW.  

 

Samtliga evenemang som erhöll egenskapen Teknisk kopplades samman med ljud/ljus och 

sceneri. Intressant är även att många av deltagarna gärna placerade egenskaper på olika 

komponenter för samma evenemang. Deltagare G som angav Charmig på grund av staden, valde 

vidare egenskaperna Arbetsam och Kollektiv baserat på människorna denne tror sig gå på 

evenemanget. Deltagare A valde Nutida med koppling till musiken som spelas på SB men valde 

Ung då denne syftar till besökarna. Ytterligare exempel är att deltagare G associerade Framåt till 

besökarna, att de som besöker evenemanget är framåt, medan deltagare C associerade Framåt 

med att evenemanget varje år går framåt i utvecklingen och har en trygg ekonomi. Mönstret som 

går att utläsa är att evenemang signalerar personliga egenskaper från många håll. 

 

Enligt Maehle och Supphellen (2010) skapas VP med hjälp av alla delar av varumärket såsom 

pris, produktform, butiksläge, symboler och annonsering och Aaker (1997) belyser den direkta 

och indirekta associationen som tillsammans bildar VP. Vi ser hur deltagarnas associationer 

byggde på komponenter som på sätt och vis går att jämställa med hur VP skapas för produkter. 
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Att de tänkte på evenemangens besökare och målgrupp kan vi jämställa med Aakers (1997) 

direkta associationer medan platsen och staden kan ses i likhet till Maehle och Supphellens 

(2010) butiksläge och Aakers (1997) indirekta associationer.  Att deltagarna associerade till 

stämningen på evenemanget och sina känslor ser vi däremot som unikt för evenemang.  

 

Ett företags fysiska produkt och ett evenemang där upplevelsen beskrivs som produkten 

(Høgholm Pedersen 2007), har både likheter men även skillnader. Vid utformning och 

markandsföring av en fysisk produkt finns kontroll. Kontroll i form av att företagen själv kan 

kontrollerar de faktorer som visats sig påverka VP. För evenemang är inte denna kontroll lika 

enväldig. Andersson et al (2009) säger att evenemangs varumärke och dess kärnvärden är svårare 

att kontrollera än produkters, då det består av fler dimensioner och intressenter som påverkar det. 

Som ett exempel kan vi ta platsen och dess påverkan där företag kan välja butikdistribution av en 

produkt genom att hitta en plats som passar sin image. Ett evenemang väljer plats efter arena som 

fyller ens behov men kan inte kontrollera platsen eller staden och dess image reflekteras på 

evenemanget vilket visade sig i datainsamlingen.  

 

Den direkta associationen till en fysisk produkts VP kontrolleras i hög grad av företaget, då de i 

sin marknadsföring profilerar den personen kunden ska associera till. Tillexempel är Gillette 

Venus riktat till kvinnor men om en man använder denna produkt påverkar inte det hur 

varumärket uppfattas, det påverkar inte din upplevelse av produkten. Evenemang kommunicerar 

inte en tydlig person för att man oftast vill välkomna alla. En besökare på ett evenemang 

påverkas av andra besökare då de blir en del av upplevelsen, vilket i sin tur påverkar VP men är 

inte kontrollerbart av arrangören.   

 

Frågan är om den till synes splittrade perceptionen som utläses ur empirin försvårar arbetet med 

evenemangens VP eller om man ändå kan generalisera det som en helhetssyn. Att alla 

evenemangets komponenter som erhåller skilda egenskaper ändå bildar helheten eller om man 

borde analysera dem separat för att sedan arbeta mot att få dem eniga. Men samtidigt, det är ju 

olikheterna som gör varje evenemang unikt. Braunstein och Ross (2010) kom fram till att 

sportevenemangs varumärke består av mer än bara exempelvis fotbollslaget som spelar. De 

föreslår att man utvecklar en sportanpassad BPS för att ta bättre hänsyn till de flertal 

dimensionerna ett sportevenemang besitter, tillskillnad från traditionella produkter. I linje med 

detta finner vi likartad komplexitet i musikrelaterade evenemang då egenskaperna valdes som de 

gjorde av deltagarna och möjligen skulle en anpassad BPS vara att föredra även här.  

 

I likhet med vad Braunstein och Ross (2010) säger, om att ifall man vet om sin personlighet så 

vet man vilka egenskaper man bör arbeta med, kunde vi se att i fallet med SB ansåg deltagarna att 

de behövde utveckla en del egenskaper. ”Ja i det här fallet, jag tror att de vill vara ex Häftiga” – 

Deltagare D om SB som identifierat egenskapen som låg. Enligt Braunstein och Ross (2010) 

behöver somliga varumärken tona ner en del egenskaper som man inte vill förknippas med. 

Deltagarna tyckte inte, i MFs fall, att de varken behövde förstärka de svaga eller tona ner de 

starka, vilket kan bero på att deltagarna tyckte att det var försent för MF att göra förändringar på 

sin VP, då evenemanget har en för inpräntad image. Men hade MFs arrangörer fått samma val 

hade svaret kanske varit något annorlunda. Med hjälp av kundernas perception är det upp till 

arrangören om de vill förstärka eller förminska sina egenskaper.  Smith et al (2006) lyfter fram att 

de är fördelaktigt för företag att veta om hur de uppfattas som MF skulle kunna dra nytta av. De 

bör vara medveten om de negativa åsikterna om sitt varumärke, ”Jag tycker att det blir för många 
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gånger per år, de borde inte ha evenemanget så ofta. Jag tycker det blir för mycket” – Deltagare 

E.  

5.2 Identifierade personligheter hos evenemangen 
 
Fortsättningsvis kunde empirin utvisa att bland Aakers (1997) fem personligheter så var 

Exalterad den med högst tillhörighet till samtliga evenemang. Enligt Getz (2012, s. 37) ska 

evenemang bidra till en känsla av ”once in a lifetime experience”, en känsla av spänning, vilket 

personligheten Exalterad kan ses som bevis på. Ett evenemangs produkt, upplevelsen, bör avge 

en känslomässig intensitet och konsumenter vill ha upplevelser som bland annat ger spänning 

(Mossberg 2003), vilket är ett av evenemangens främsta mål. Då alla tre har Exalterad som 

främsta personlighet kan man se det som att samtliga har lyckats förmedla dessa viktiga 

egenskaper. Exalterad bör vara den mest påtagliga personligheten, för vad är ett evenemang utan 

spänning? Att SB hade märkvärt högre grad av Exalterad ger indikationen om att de förmedlar 

spänning bättre än de andra. MF och WOW skulle kunna arbeta mer med sin, och på så vis ge 

besökarna mer av det som Mossberg (2003) menar att de vill ha.  

 

Men om nu alla evenemang delar samma personlighet som högst tillhörighet fastän de har olika 

inriktningar, vad skiljer dem då åt? Här ser man till de andra personligheter som de även har en 

viss grad av tillhörighet av, och på så vis plockar ut evenemangens karaktärsdrag, eftersom det är 

kombinationen av personlighetsdrag som gör varje evenemang unikt precis som det gör varje 

människa unik. Samtidigt är det egenskaperna som bygger personligheten som är det intressanta, 

genom att man lyfter fram de starka egenskaperna ur de olika personligheterna får man på så vis 

en mer unik bild.  

 

 

MF är en Familjekär, Livlig, Ung och Nutida person. Man är även Vänlig, Aktuell, Pålitlig, 

Kollektiv, Glamourös och Feminin. 

SB är en Nutida, Ung, Aktuell, Trendig, Livlig och Teknisk person. Man är även Häftig och 

Snygg. 

WOW är en Trendig, Framåt, Påhittig, Vänlig, Häftig och Aktuell person. Man är även Charmig, 

Nutida, Kollektiv, Ung och Livlig.  

 
Ovanstående beskriver vilka egenskaper som deltagarna på fokusgruppen främst associerade till de tre olika evenemangen. (Bilaga 4). 

 

Alla tre evenemangen hade Exalterad som den högsta personligheten men som synes ovan består 

evenemangen av en mix egenskaper som gör vardera unik. Det är de tre personligheterna med 

tydligast koppling till en verklig personlighet (Uppriktig, Exalterad och Kompetent) som har fått 

högst grad av tillhörighet generellt. De av Aaker (1997) varumärkesspecificerade 

personligheterna (Sofistikerad och Robust) har egenskaper som kopplats i lägre tillhörighet och är 

mindre frekvent förekommande. Möjligtvis var deras egenskaper mer främmande, alternativt att 

de hade varit mer framträdande om andra evenemang hade används. 
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5.3 Modellresonemang 
 
Ytterligare faktorer att behandla vid utvärdering av modellens applicerabarhet i sammanhanget är 

hur deltagarna uppfattade och hanterade egenskaperna. De kulturella skillnaderna mellan den 

Amerikanska marknaden, för vilken modellen skapades, och den svenska marknaden kan ha 

påverkat utfallet. Aaker (1997) uppmärksammande och Aaker och Schmitt (2001) konstaterade 

att eventuella problem kan uppstå vid forskning av modellen i andra kulturella sammanhang. Det 

tydligaste exemplet av detta är egenskapen Western som har en annan innebörd och anknytning i 

USA än i Sverige vilket påvisades av att ingen deltagare identifierade den med något evenemang. 

Detta likt med andra studier, genomförda i andra kulturella kontexter, där man funnit att alla 

Aakers BPS egenskaper inte är anpassningsbara för sammanhanget (Purkayasth 2009; Pandey 

2009; Braunstein & Ross 2010). Vilket indikerar att Aakers BPS på den svenska marknaden inte 

nödvändigtvis behöver alla de 42 egenskaperna, eventuellt att några egenskaper behöver 

modifieras. Čáslavová och Petráčková (2011) som även gjorde en direktöversättning till sitt 

modersmål, uppmanar att anpassa egenskaperna för varje kulturs egna behov då de ofta uppfattas 

olika. Vi kan konstatera att för denna studie har översättningsmomentet en viss påverkan på 

resultatet.  

 

Vidare har det uppmärksammats att vissa egenskaper har en dubbel mening. ”Livlig kanske för 

någon betyder glad och kul medan för mig i det här sammanhanget betyder lite för mycket, så det 

beror ju på hur man tolkar orden” - Deltagare F. Vi ser även hur två eller flera egenskaper kan ha 

samma innebörd. Exempelvis Aktuell som likställdes med Nutida, ”Nutida, på grund av musiken, 

den hörs ju överallt hela tiden, Aktuell, samma sak där” - Deltagare A. Människor uppfattar saker 

olika på grund av erfarenheter, värderingar, förståelse och missförståelse (Plummer 1984/1985) 

och i detta fall är ingens tolkning mer rätt än någon annans. Av samma anledning kan man inte 

veta vad någon uppmärksammar och förknippar med något. Vad deltagarna har för tidigare 

erfarenheter påverkar även deras uppfattning om i vilken grad av tillhörighet en egenskap passar 

in på evenemanget. Exempelvis svarade Deltagare H att SB hade hög grad av tillhörighet till 

egenskapen Teknisk, medan Deltagare A ansåg att samma egenskap hade en låg grad av 

tillhörighet. Detta på grund av att Deltagare A besökt en större housefestival utomlands som SB 

teknisk sett inte kan mäta sig med.  

5.4 Personliganknytning och identifikation 
 
King (1970) citerat av Azoulay och Kapferer (2003) och Pandey (2009) säger att man väljer 

varumärken i likhet med hur man väljer sina vänner. I motsvarighet med vad Arnold (1993) säger 

om att människor väljer varumärken av personliga skäl så valde deltagarna även egenskaperna av 

personliga orsaker. I en jämförelse mellan MF och SB så skulle deltagarna hellre umgås med en 

person som har samma egenskaper som SB. Vi kan se att deltagarna ansåg det som lättare att 

välja bland de positivt laddade orden för de evenemang som de också uttryckte att de gillade, 

”Jag kände att det är den festivalen man drar sig till mest, det blir lättare att hitta ord då” - 

Deltagare D. ”Jag tycker det var lättare […] denna musik tycker jag om, gillar att dansa till med 

mina polare” - Deltagare A. ”Jag fick mer en känsla, för jag har varit där och då fick jag tillbaka 

den känslan” - Deltagare E. När man tycker om något är det lättare att identifiera det som är bra 

och har man haft en positiv upplevelse låter man känslorna avgöra vad som passar in eller inte. 

Då människor väljer varumärken efter känslomässiga värden, väljer man helt enkelt varumärken 

för att uttrycka, bekräfta eller förstärka sig själv (Crowther & Donlan 2011). Därför blev det 
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svårare för deltagarna att placera in egenskaper på de evenemang de inte gillade i lika mycket. I 

de fallen uttryckte deltagaran att de valde egenskaper efter vad man tror att andra anser, en slags 

objektiv syn. I fallet med MF hade majoriteten av deltagarna svårare att välja egenskaper då man 

hade en negativ inställning till evenemanget. ”Det man förknippar med Melodifestivalen är att 

man ska sitta hemma, ha tråkigt och äta chips” - Deltagare H, ”Motsatsord kanske jag saknade, 

tråkig hade jag velat ha med och förknippat med ganska högt” - Deltagare F, vilket fick medhåll 

av flera deltagare.  

 

Aaker (1997) tar inte upp hur man hanterar det personliga ställningstagandet och hur VP 

påverkas om man har en negativ inställning till varumärket man ombeds att bedöma. Trots 

negativ syn kunde deltagarna i vårt fall välja bland de positivt laddade egenskaperna, antingen 

genom att vinkla dem så de fick negativ innebörd eller genom som Deltagare D sa ”jag försöker 

se det objektivt, utifrån […] jag tänkte målgruppen mer, vilka som besöker det och hur dem 

uppfattar det”. 

 

För att knyta an till Kings (1970)  teori om att man väljer sina varumärken som sina vänner, bad 

vi deltagrana ta ställning till vilket av evenemangen de helst ville vara vän med (Azoulay & 

Kapferer 2003; Pandey 2009). Samtliga svarade WOW. Tidigare under fokusgruppen hade alla 

evenemangen diskuterats separat om den person evenemanget symboliserade är någon man ville 

umgås med. Där fick vi spridda resultat, Deltagare F om MF ”Utifrån de egenskaper jag valt så 

visst det låter väl som en trevlig människa, men om jag hade fått välja orden själv såsom tråkig 

och bakåtsträvande då skulle det vara en person jag inte skulle vilja känna”. Deltagare A om 

skillnaden på WOW och SB, ”Här är lite mer lugna kompisarna, som man kan sitta hemma med, 

som man inte behöver dra ut och festa med. Det är min bästa kompis till exempel, han behöver ju 

inte dra ut och festa bara för att umgås, men med vissa är de så, de var tillexempel dem som jag 

var med på SB”. 

 

Deltagarna som gillade SB och WOW ville också vara kompis med dem till skillnad mot MF som 

ingen gillade och därmed ingen heller inte ville vara kompis med. Har man en negativ inställning 

känner man inte automatiskt en tillhörighet eller att man blir bekräftad, som Crowther och 

Donlan (2011) säger är en viktig faktor till att man gör sina val av varumärken. Gillar man inte 

något eller någon samt känner ingen tillhörighet, vill man heller inte vara vän med varumärket i 

fråga, samt att man saknar intresse av att skapa denna bekantskap.  

 

Men vi människor utgår även från vad andra tycker och tänker. När man själv inte skapat sig en 

egen uppfattning baserar man denna på vad vänner förmedlar eller vad media kommunicerar 

vilket tydligt framkom under datainsamlingen. Som icke-besökare antar man någon annans bild 

av varumärket i fråga och skapar sig en uppfattning baserat på den. Det är svårt att säga om den 

ena personens perception är mer sann än den andras men båda segmentens uppfattning är viktigt 

att känna till (Romaniuk 2006). Då vi väljer evenemangsupplevelser som bekräftar oss själva 

(Andersson et al 2009) så kan det finnas fördelar med att arbeta med icke-besökarens perception. 

Dels via jämförelse om de båda segmentens perception matchar och om skillnad få svar på vad 

man måste förstärka för att ge icke-besökare en bättre bild. 
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6.0 Slutsats 
 
Studiens modifikation av Aakers BPS för evenemang är genomförbar men indikationer visar på 

svårigheter med tillämpningen. Som slutsats i denna studie kan vi med hjälp av den teori som 

redogjorts samt det datamaterial som inhämtats konstatera att vi fått en förståelse kring VPs 

koppling till musikrelaterade evenemang och lyckats besvara studiens frågeställning. Som 

introduktion till detta kapitel citeras studiens syfte. 

 

6.1 Modellens applicerbarhet 
 

”Studien syftar till att bidra med insikt kring VPs koppling till svenska musikrelaterade 

evenemang och resultera i förståelse för Aakers BPS tillämpningsmöjligheter. Med hjälp av 

evenemangen Melodifestivalen, Summerburst och Way Out West ska en diskussion föras om 

modellens applicerbarhet speciellt med hänsyn till evenemangs komplexitet”. 

 

Studien visar att Aakers BPS som metod att mäta VP för musikrelaterade evenemang är 

genomförbar, indikerat av att 1) deltagarna kunde välja egenskaper samt gradera dem för 

samtliga evenemang, 2) deltagarna uppfattade konceptet som fullt genomförbar utan 

invändningar på upplägg och innehåll 3) personligheter och karaktäristiska egenskaper kunde 

utskiljas och fastställas för samtliga evenemang, evenemangen anses alla som Exalterade. Såsom 

Aaker identifierade att produkters varumärken har en samling av egenskaper, från olika 

personligheter, med olika grad av tillhörighet fick även studiens evenemang det. Tillsammans 

bildar egenskaperna en unik personlighet.  

 

Men för att kritisera modellens tillämpningsmöjlighet så kan några parametrar särskiljas. Genom 

att undersöka varför egenskaperna valdes som de gjorde gavs insikten om att viss problematik 

uppstår på grund av komplexiteten med ett evenemangs varumärke, vilken man måste ta hänsyn 

till.  

 

Evenemangs komplexitet försvårar arbetet med att både säkerställa och förstå deras VP då 

associationen sker kring många delar av evenemanget, vilket komplicerar arbetet eftersom alla 

dessa delar inte alltid är kontrollerbara för evenemangsorganisationen. Modellen erbjuder i 

dagsläget en möjlighet att identifiera en personlighet, men saknar hänsyn till evenemangs 

uppbyggnad, där upplevelsen består av association som inte är fullt påverkningsbar av 

arrangöreren. Medbesökare är en komponent som arrangören inte kan kontrollera men som 

påverkar VP. Men däremot erbjuder VP arrangörerna att få insyn i hur mycket de okontrollerade 

delarna påverkar evenemangens image. De kan ta ställning till om det är en påverkan som man 

bör dra fördelar av eller arbeta med att tona ner. Med kännedom om sin unika personlighet, kan 

man låta den genomsyra sin marknadsföring och påverka kundassociationen. Uppfattar besökarna 

en tydlig personlighet från evenemanget kommer det bidra till att personliganknytning sker och 

konkurrensfördelar skapas. 

 

Oavsett vad deltagarna tänkte på, visualiserade eller kände när de valde sina egenskaper, där en 

person kanske såg något helt annat än någon annan, så är det deras gemensamma syn som bildar 

en helhet. De individuella värderingarna och erfarenheterna är svåra att påverka och människor 
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kommer alltid uppfatta saker utifrån sig själva. Studien visade att deltagarna kunde välja 

egenskaper även om de hade en negativ erfarenhet av evenemanget. Det betyder att modellen i 

studiens format visar att människor kan tänka sig närma evenemangens varumärke, på samma 

sätt som Aakers ursprungsmodell visar. Skulle man analysera alla evenemangskomponenter var 

för sig hade intressant material om exempelvis andra besökare, platsen och designens individuella 

VP tydliggjorts, med vilken man hade kunnat arbeta för att kommunicera en tydligare bild till 

besökarna. Detta skulle underlätta i matchning med bland annat intressenter, då man kan 

identifiera den gemensamma profilen, för att inte signalera en splittrad image till besökarna. En 

mindre splittrad image skulle bidra till att ge besökarna en mer enhetlig syn på evenemanget som 

i slutändan skulle leda till en tydligare samstämmig VP.  

 

Efter analys föreslås att vissa av Aakers BPS 42 egenskaper bör anpassas eller plockas bort för att 

fungera för Svenska evenemang. Ursprungsmodellens Amerikanska påbrå gör den i viss mån 

bristfällig i användningen i svenska sammanhang. Dels genom de språkliga aspekterna såsom 

översättningen och dels genom att egenskaper som har större tillhörighet med evenemang bör 

ersätta sådana som känns främmande. 

6.2 Studiens bidrag 
 

Trots VPs popularitet både som forskningsobjekt och metod för praktisk tillämpning finns 

fortfarande luckor på området och denna studie bidrar till att fylla en lucka genom att koppla an 

VP med evenemang. Studien gör en modelltestning vilket i sin tur genererar både ett teoretiskt 

och praktisk bidrag. Det teoretiska bidraget är att vi tillämpar en befintlig modell i nya 

sammanhang och ger information om att den går att utveckla.  Studien är praktiskt värdefull för 

branschen och evenemangsarrangörerna då den bidrar med insikt om VPs fördelar för 

differentiering vid användning av det i sin marknadsföring, utformandet av genomförandet och 

val av samarbetspartners. 

6.3 Vidare forskning 
 

För vidare forskning föreslås studier kring delar som vi funnit intressanta att se närmare på men 

som denna studie ej behandlat. Som tidigare redovisats så har både kontrollerbara och icke-

kontrollerbara faktorer identifierats som påverkar besökarnas perception, något som inte 

behandlas i Aakers BPS som den ser ut i dagsläget. En fortsatt utveckling av modellen som mäter 

de komponenter där association överförs rekommenderas för att göra den mer 

evenemangsanpassad. Av samma anledning bör andra egenskaper än de 42 som igår i Aakers 

BPS testas för att undersöka om det finns andra som är mer representativa för musikevenemang 

på den Svenska marknaden och även ta bort befintliga egenskaper till följd av detta. Slutligen 

rekommenderar vi att studien utförs på ett större urval för att få ett generaliserbart resultat av 

evenemangens VP. 
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Bilaga 1 Aakers 42 BPS egenskaper 
 
 
 
De 15 representativa: 
 
Outdoorsy 
Tough 
Daring 
Spirited 
Imaginative 
Success 
Down to earth 
Cheerful 
Wholesome 
Charming 
Upper class 
Up to date 
Honest 
Intelligent 
 

 
 
 
Glamorous 
Good looking 
Feminine 
Smooth 
Original 
Sentimental 
Friendly 
Family oriented 
Small town  
Masculine 
Western 
Cool 
Young 
Unique 
 

 
 
 
Hard Working 
Secure 
Technical 
Corporate 
Leader  
Confident 
Sincere 
Real 
Independent 
Contemporary 
Rugged 
Trendy 
Exciting 
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Bilaga 2 Fokusgruppsblankett 

 

 
 
Kön: Kvinna  Man  

Ålder:      Sysselsättning:  

Har du besökt evenemanget?    Ja År?   Nej 

 
Välj ut de egenskaper du förknippar med evenemanget: 

Ruffig 

Tuff 

Western 

Maskulin 

Friluftig 

Nutida 

Självständig 

Aktuell 

Unik 

Påhittig 

Ung 

Häftig 

Livlig 

Framåt 

Lugn 

Feminin 

Charmig 

Snygg 

Glamorös 

Överklass 

Vänlig 

Sentimental 

Munter 

Original 

Sund 

Verklig 

Uppriktig 

Ärlig 

Självsäker 

Ledare 

Kollektiv 

Teknisk 

Intelligent 

Trygg 

Arbetsam 

Pålitlig 

Småstad 

Familjekär 

Jordnära 

Spännande 

Trendig 

Djärv 

 
Hur starkt förknippar du dina valda egenskaper evenemanget: 

Hög  Medel Låg 
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Kön: Kvinna  Man  

Ålder:      Sysselsättning:  

Har du besökt evenemanget?    Ja  År?   Nej 

 
Välj ut de egenskaper du förknippar med evenemanget: 

Ruffig 

Tuff 

Western 

Maskulin 

Friluftig 

Nutida 

Självständig 

Aktuell 

Unik 

Påhittig 

Ung 

Häftig 

Livlig 

Framåt 

Lugn 

Feminin 

Charmig 

Snygg 

Glamorös 

Överklass 

Vänlig 

Sentimental 

Munter 

Original 

Sund 

Verklig 

Uppriktig 

Ärlig 

Självsäker 

Ledare 

Kollektiv 

Teknisk 

Intelligent 

Trygg 

Arbetsam 

Pålitlig 

Småstad 

Familjekär 

Jordnära 

Spännande 

Trendig 

Djärv 

 
Hur starkt förknippar du dina valda egenskaper evenemanget: 

Hög  Medel Låg 
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Kön: Kvinna   Man  

Ålder:      Sysselsättning:  

Har du besökt evenemanget?    Ja  År?   Nej 

 
Välj ut de egenskaper du förknippar med evenemanget: 

Ruffig 

Tuff 

Western 

Maskulin 

Friluftig 

Nutida 

Självständig 

Aktuell 

Unik 

Påhittig 

Ung 

Häftig 

Livlig 

Framåt 

Lugn 

Feminin 

Charmig 

Snygg 

Glamorös 

Överklass 

Vänlig 

Sentimental 

Munter 

Original 

Sund 

Verklig 

Uppriktig 

Ärlig 

Självsäker 

Ledare 

Kollektiv 

Teknisk 

Intelligent 

Trygg 

Arbetsam 

Pålitlig 

Småstad 

Familjekär 

Jordnära 

Spännande 

Trendig 

Djärv 

 
Hur starkt förknippar du dina valda egenskaper evenemanget: 

Hög  Medel Låg 
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Bilaga 3 Intervjuschema 
 
Tid Moment Att tänka på/Frågor 
17:30 Välkomna Fika 
 Presentation Deltagare  
17:40 Kör igång - Vad ska vi göra. 

- Allt kommer att spelas in. 
- Alla svar kommer att vara anonymt. 
- Hur lång tid vi ska hålla på.  

17:50 Evenemang 1 
 
Individuell del  

- Kolla om någon varit på evenemanget 
- Be dom spara lapparna. 
- Lappar med egenskaper  
* Välj egenskaper – eller går de inte.  
* Om dom inte kunnat välja, vilka ord skulle du sätta. 
* Rangordna egenskaperna 

17:55 Evenemang 1 
 
Gruppdiskussion 
 
 

- En och En vad har de valt, Motivera valen.   
- Om dom inte kunnat välja, vilka ord skulle du sätta.  
- Vad baserar du egenskaperna på?  
- Om detta var en person, hur skulle den vara? 
- Har du någon vän/bekant som stämmer in på detta?  

18:20 Evenemang 2 
 
Individuell del 

- Kolla om någon varit på evenemanget 
- Be dom spara lapparna. 
- Lappar med egenskaper  
* Välj egenskaper – eller går de inte.  
* Om dom inte kunnat välja, vilka ord skulle du sätta. 
* Rangordna egenskaperna 

18:25 Evenemang 2 
 
Gruppdiskussion 
 
 

- En och En vad har de valt, Motivera.  
- Om dom inte kunnat välja, vilka ord skulle du sätta.  
- Vad baserar du egenskaperna på?  
- Om detta var en person, hur skulle den vara? 
- Har du någon vän/bekant som stämmer in på detta?  

18:50 Evenemang 3 
 
Individuell del 

- Kolla om någon varit på evenemanget 
- Be dom spara lapparna. 
- Lappar med egenskaper  
* Välj egenskaper – eller går de inte. 
* Om dom inte kunnat välja, vilka ord skulle du sätta.  
* Rangordna egenskaperna 

18:55 Evenemang 3 
 
Gruppdiskussion 
 

- En och En vad har de valt, Motivera.  
- Om dom inte kunnat välja, vilka ord skulle du sätta.  
- Vad baserar du egenskaperna på?  
- Om detta var en person, hur skulle den vara? 
- Har du någon vän/bekant som stämmer in på detta?  

19:20 Sammanfattning - Kortfattat vad vi kom fram till 
- Tacka för deltagande 

19:30 Avslutning  
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Bilaga 4 Empiriresultat 
MF Deltagare: A B C D E F G H 

  Uppriktig Jordnära             2   2   

  Familjekär 3   3 3   2 3 3 17   

  Småstad             3   3   

  Ärlig                 0   

  Uppriktig                 0   

  Sund                 0   

  Verklig             2   2   

  Original 2           2 3 7   

  Munter   3   1         4   

  Sentimental             2   2   

  Vänlig 3           3 3 9 46 

Exalterad Djärv                 0   

  Trendig       2     2   4   

  Spännande       
 

    2 2 4   

  Livlig   3   3 1 3 3 3 16   

  Häftig       
 

    1 2 3   

  Ung   3 
 

2 2   2 2 12   

  Påhittig             3 1 4   

  Unik             3 2 5   

  Nutida 2 3         3 2 10   

  Aktuell 2       1   3 3 9   

  Självständig                 0 67 

Kompetent Pålitlig 3           3 2 8   

 
Arbetsam                 0   

 
Trygg           3 2   5   

 
Intelligent             2   2   

 
Teknisk 2         2 3   7   

 
Kollektiv     3       2 3 8   

 
Ledare                 0   

 
Självsäker       1         1   

 
Framåt               2 2 33 

Sofistikerad Överklass             1   1   

 
Glamorös   2   3     2 2 9   

 
Snygg       2       2 4   

 
Charmig             3   3   

 
Feminin       3 3   2   8   

 
Lugn                 0 25 

Robust Friluftig     2           2   

  Maskulin     
 

          1   

  Western     
 

          1   

  Tuff     
 

      1 1 3   

  Ruffig     3       1 1 5 12 



45 
 

 

SB Deltagare: A B C D E F G H 
  Uppriktig Jordnära                 0   

 
Familjekär     1           1   

 
Småstad                 0   

 
Ärlig                 0   

 
Uppriktig                 0   

 
Sund                 0   

 
Verklig                 0   

 
Original                 0   

 
Munter 3   3           6   

 
Sentimental             1   1   

 
Vänlig                 0 8 

Exalterad Djärv           1 2 2 5   

 
Trendig 3 2 3 3 2   3 2 18   

 
Spännande 2           2 1 5   

 
Livlig 3 3         3 3 12   

 
Häftig   2   1     3 3 9   

 
Ung 3 2 3 3 2   3 3 19   

 
Påhittig   1             1   

 
Unik             2 2 4   

 
Nutida 3 3   3 3 2 3 3 20   

 
Aktuell 3 3   3 3   3 3 18   

 
Självständig             3   3 114 

Kompetent Pålitlig                 0   

 
Arbetsam                 0   

 
Trygg                 0   

 
Intelligent                 0   

 
Teknisk 2   2 2 2     3 11   

 
Kollektiv               2 2   

 
Ledare       2         2   

 
Självsäker           3   2 5   

 
Framåt       3     2   5 25 

Sofistikerad Överklass       2     1 2 5   

 
Glamorös             1   1   

 
Snygg 2 2       1 2 2 9   

 
Charmig                 0   

 
Feminin             2   2   

 
Lugn     

 
          1 18 

Robust Friluftig                 0   

 
Maskulin           2 3 1 6   

 
Western                 0   

 
Tuff             3 2 5   

 
Ruffig             3   3 14 
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WOW Deltagare: A B C D E F G H 

  Uppriktig Jordnära       2   3     5   

  Familjekär     2         2 4   

  Småstad                 0   

  Ärlig             2   2   

  Uppriktig                 0   

  Sund   2   2   2     6   

  Verklig                 0   

  Original               3 3   

  Munter 3 2         2   7   

  Sentimental   1             1   

 
Vänlig   2   1   2 2 3 10 38 

Exalterad Djärv           1     1   

  Trendig 3 3 2     2 1 3 14   

  Spännande 2 3       1     6   

  Livlig   3     2   3   8   

  Häftig 3 2       3   2 10   

  Ung 2         3 3   8   

  Påhittig   1   3 3 2 3   12   

  Unik           1 1 2 4   

  Nutida 2   2   2 3     9   

  Aktuell 3       2 3 3   11   

 
Självständig   2       1     3 86 

Kompetent Pålitlig           1 2   3   

  Arbetsam             2   2   

  Trygg           1 2   3   

  Intelligent                 0   

  Teknisk 2           2   4   

  Kollektiv           2 3 3 8   

  Ledare     3           3   

  Självsäker       3       2 5   

  Framåt   2 3 3   2 2   12 40 

Sofistikerad Överklass         2       2   

  Glamorös     
 

      1   2   

  Snygg 2 2             4   

  Charmig         3   3 3 9   

  Feminin                 0   

 
Lugn   2             2 19 

Robust Friluftig       2         2   

  Maskulin                 0   

  Western                 0   

  Tuff 3     1   2     6   

 
Ruffig                 0 8 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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