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Abstract 
Because of the Internet new and inventive solutions are constantly created. These 

solutions give companies and organizations the possibility to present their messages in a 

virtual way. This is especially important for companies that are operating in the event-

industry, because of the ability to reflect reality by technology. The purpose of our essay 

is to chart how local events are marketed on the Internet and present conclusions about 

the way websites can strengthen and expend the experience for visitors.  

 

The study is based on a qualitative approach with semi-structured observations of 

recurring, major and local events. These events take place within a close temporal 

proximity of the writing of this essay. The research method we applied was to execute 

observations on a basis of a schedule. In turn, the schedule was based on theories and 

models from the literature review.  In our result we present an analysis of the material we 

have collected, on the basis of the literature we have presented in the literature review, 

and here we describe trends and patterns in what we have observed.  

 

Our findings indicate that the sites are largely satisfying the visitors need for information, 

builds up excitement and expectation. The sites do not live up to their full potential, but 

could be designed to add more value for the visitor. The sites offer several opportunities 

for interactivity. However, if the objective is to further prolong and enhance the 

experience, there is room for improvement.  

Keywords: Event marketing, Internet marketing, experiences, local events  
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Sammanfattning 
 

Genom Internet skapas ständigt nya och kreativa lösningar som ger företag och 

organisationer möjligheter att förmedla sitt budskap på ett virtuellt sätt. Särskilt viktigt är 

det för upplevelseindustrin och där tillhörande evenemangsaktörer att kunna återge 

verkligheten i teknologin. I vår uppsats har vi som syfte att kartlägga hur lokala 

evenemang marknadsförs via Internet, för att sedan dra slutsatser om hur deras 

webbplatser kan förstärka och förlänga upplevelsen för besökaren.  

 

Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har gjort semistrukturerade observationer av 

återkommande, större och lokala evenemang som låg nära i tiden för sitt genomförande. 

Den undersökningsmetod vi tillämpade var att utföra observationer med hjälp av ett 

schema. Detta schema var baserat på teorier och modeller från litteraturgenomgången. I 

den teoretiska delen beskrivs teorier om Event marketing, Internetmarknadsföring, 

kundvärde, besökarens deltagande och engagemang samt hur upplevelser kan förlängas.  

 

I resultatet presenteras och analyseras de observationer vi har gjort och vi uttalar oss om 

tendenser och mönster. Våra slutsatser visar att webbplatserna i stor utsträckning 

tillfredsställer besökarens behov av information samt bygger upp en spänning och 

förväntan inför evenemangen. Sidorna utnyttjas dock inte till sin fulla potential, utan kan 

byggas på för att öka värdet för besökaren. Webbplatserna erbjuder flera möjligheter till 

interaktivitet men även här kan utbudet utökas, för att ytterligare förlänga och förstärka 

upplevelsen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det ämne vi har valt till uppsatsen grundar sig i ett intresse för evenemang och Internet 

som mediekanaler. Genom Internet skapas ständigt nya och kreativa lösningar som ger 

företag och organisationer fler möjligheter att förmedla sitt budskap på ett virtuellt sätt. 

Internet tycks aldrig sluta att överraska och vi är fascinerade över den enorma påverkan 

som detta medium har inneburit samt över den stora nytta det ger för merparten av 

företag och konsumenter.  

 

Internet kan även ses som något som inskränker människors sociala liv. Att teknologin 

har utvecklats dramatiskt bara under 2000-talets första decennium har lett till att 

människor har blivit distanserade och avskärmade från varandra, skriver Jens Ørnbo m.fl. 

(2005). Detta i sin tur har gjort att samhället idag gått från att vara högteknologiskt till att 

vara ett högberöringssamhälle. Med det menas att man försöker återge verkligheten i 

teknologin i största möjliga mån, vilket kan ske i form av virtuella världar som öppnas 

upp för besökarna och som aktiverar flera sinnen samtidigt.  

 

I takt med att fysiska möten har minskat har människor också kommit till insikt om den 

betydelse som de faktiskt innebär för oss. Människor behöver känna samvaro och 

tillhörighet med andra människor, och som Jens Ørnbo m.fl. (2005) skriver, uppstår inga 

starka relationer utan närvaro och fysiska möten. Detta är säkerligen en bidragande faktor 

till att evenemang har ökat i antal. 

 

Vad som förenar Internet och evenemang är att Internet som marknadsföringsverktyg på 

ett effektivt sätt kan förmedla det budskap som evenemangsaktörer vill kommunicera till 

sina besökare, och då särskilt inför evenemanget. Blivande besökare kan via 

evenemangens webbplatser leva sig in i evenemanget med hjälp av ljud och ljus i form av 

foton, filmer och interaktion med andra besökare, för att få en så rättvis bild av sin 

kommande upplevelse som möjligt. På så sätt kan evenemangsaktörer visa vad besökare 
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kan komma att förvänta sig och därmed reducera eventuella missförstånd om upplevelsen 

för de som kommer att delta i evenemanget.  

 

Vår uppsats har alltså fokus på hur lokala evenemang marknadsförs via Internet, till 

exempel genom evenemangsaktörernas webbplatser. I de observationer vi gjorde av olika 

marknadsföringsverktyg och marknadsföringsfunktioner, som fanns på 

evenemangsaktörernas webbplatser, ville vi undersöka vilka möjligheter som finns för 

evenemangsaktörer att kunna förstärka och förlänga upplevelsen för besökaren. För oss 

som blivande marknadsförare var det värdefullt att undersöka vad det är som gör att en 

webbplats blir intressant för besökarna, och vi hoppas att de observationer vi gjort bidrar 

till en ökad kunskap om vad marknadsföring via Internet kan tillföra samt ger en insikt i 

hur den har betydelse och inverkan på den enskilde konsumenten.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Internet har som sagt fått allt större betydelse för företag och deras marknadsföring, 

vilket ger dem nya möjligheter till både kommunikation och interaktion med deras 

kunder. Inte minst för de mindre företagen, med en ibland begränsad budget, är Internet 

en kostnadseffektiv marknadsföringskanal. Dessa möjligheter gäller även 

evenemangsaktörer som genom Internet effektivt kan förmedla sitt budskap och minska 

avståndet till sina besökare.  

 

Internet ger alltså företag större möjligheter till kommunikation och interaktion men man 

kan fråga sig i vilken grad detta då efterfrågas av konsumenterna? Enligt en undersökning 

som EPiServer gjorde år 2008, berättar svenskar hur de vill bli bemötta på företags 

webbplatser. Undersökningen visar att svenskarnas krav på ett aktivt bemötande på 

webben har ökat. Hela 63 procent skulle vilja bli mer aktivt och personligt bemötta när de 

besöker företags webbplatser och högst är kraven från unga konsumenter. Av de personer 

som var mellan 18 till 26 år vill 44 procent kunna chatta med personal via webbplatsen 

och på så sätt få direktkontakt. Detta svar skiljer sig från dem som var över 40 år, där 

enbart 21 procent vill ha samma sak. Artikeln med resultaten från denna undersökning 

publicerades i början av 2009, och då var EPiServer världens snabbast växande 
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leverantör av plattformar för webbpublicering och digitala mötesplatser. I 

undersökningen deltog 1065 svenskar mellan 18 och 65 år.  

 

Förutom att företagen kan få kontakt med konsumenter via den egna webbplatsen, kan 

företagen även uppmana sina besökare till att följa dem via sociala medier som Facebook 

och Twitter.  Enligt Lena Carlsson, VD på kommunikationsbyrån Kreafon i Göteborg 

och författare till ”Marknadsföring och kommunikation i sociala medier”, har många 

företag inte förstått vilka enorma möjligheter sociala medier kan ge, och vilken 

efterfrågan det kan finnas på sådant. Hon påstår vidare att med en regelbunden 

genomgång av bloggar och olika sociala forum kan företag få viktig feedback om sina 

konsumenter, som det tidigare krävdes marknadsundersökningar för att hitta.  

 

Lena Carlssons bok om sociala medier är den första i sitt slag (Wikberg, 2009). Inför 

skrivandet av denna uppsats har vi sökt efter liknande böcker angående hur 

evenemangsaktörer på ett bra sätt kan marknadsföra sig på Internet och via deras 

webbplatser. Då vi har haft svårt att hitta mer omfattande information i detta avseende, 

kan vi ana att denna typ av information efterfrågas av flera.   

 

Utan några tidigare mer specifikt utformade ramar att tillgå om marknadsföring för 

evenemangsaktörer via webben, ville vi i vår uppsats observera hur evenemangsaktörer 

marknadsför sig via sina webbplatser idag. Bland annat studerar vi hur 

evenemangsaktörerna kommunicerar och interagerar med sina besökare och hur 

medverkan i sociala medier ser ut. För oss som blivande marknadsförare är det värdefull 

kunskap att känna till om hur en webbplats kan vara intressant för besökare. Vi hoppas 

att våra observationer ska bidra till en ökad kunskap om vad marknadsföring via Internet 

kan tillföra, samt ge en insikt i hur den har betydelse och inverkan på den enskilde 

konsumenten.  

 

De huvudsakliga frågorna vi ställer oss i undersökningen är hur lokala 

evenemangsaktörer arbetar med Internet som marknadsföringskanal och hur de kan 

förlänga och förstärka upplevelsen av evenemanget? För att undersöka detta studeras 
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exempelvis hur besökarna uppmuntras på hemsidan till att förbereda sig inför 

evenemanget och vad de kan använda webbplatsen till under ett pågående evenemang, 

som exempelvis ladda upp bilder eller prata med andra deltagare som kommer att 

medverka eller har medverkat. Även hur förväntningar byggs upp studeras och vi 

spekulerar i hur evenemanget lyckas matcha dessa förväntningar, dessutom reflekterar vi 

kring ett så kallat ”efterköpsbeteende”. 

 

Utöver vår huvudfråga kommer vi i studien även att presentera en analys av delfrågorna. 

En delfråga berör ämnet kundvärde och vad detta begrepp har för betydelse för besökarna 

samt hur det skapas genom den Internetbaserade marknadsföringen. En annan delfråga 

handlar om hur aktörerna uppmuntrar till interaktion genom webbplatsen och på vilket 

sätt. Intressant att studera var också på vilket sätt aktörerna lyckades skapa förväntningar 

hos besökarna och reducerade eventuella gap som kan finnas mellan förväntningar och 

den faktiska upplevelsen.  

 

1.3 Problemformulering 
Sammanfattningsvis gör vi alltså en kartläggning av hur lokala evenemang använder sig 

av Internet i sin marknadsföring, där huvudfrågan är:  

• Hur kan lokala evenemangsaktörer förlänga och förstärka upplevelsen med hjälp 

av Internet? 

 

Delfrågor som besvaras under den huvudsakliga frågan är: 

− Vilka värden skapas för besökarna? 

− Hur uppmuntrar webbplatserna besökarna till interaktion? 

− Hur reducerar webbplatserna eventuella risker som besökarna kan uppleva? 
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1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att göra en kartläggning av hur lokala evenemangsaktörer 

marknadsför sig via Internet, för att sedan kunna dra slutsatser om hur 

evenemangsaktörer på ett bra sätt kan gå tillväga för att förlänga och förstärka 

upplevelsen av ett evenemang. För att uppnå vårt syfte observerar vi vilka värden som 

skapas för besökarna samt vilka funktioner på webbplatserna som uppmuntrar till 

interaktion. Avsikten med uppsatsen är att kunna urskilja mönster och likheter mellan hur 

lokala evenemang och dess nätverk är utformade för sedan ge en normativ modell av hur 

man effektivt kan arbeta med Internet som ett redskap för sin marknadsföring. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till lokala evenemang i Sverige, som utspelar sig på en bestämd plats 

vid ett speciellt tillfälle. För att vi ska kunna göra en så korrekt bedömning av 

evenemangsaktörernas marknadsföring via Internet som möjligt, har vi undersökt de 

evenemang som ligger nära i tiden. Eftersom vår studie utförs före evenemangen äger 

rum så är det svårt för oss att med säkerhet uttala oss om hur evenemangsaktörerna agerar 

direkt efter att de slutförts. Då vi enbart observerar och inte har någon personlig kontakt 

med evenemangsaktörerna kan vi inte veta vilka intentioner de har med sin 

marknadsföring. Vi kan heller inte uttala oss om hur besökarna uppfattar 

marknadsföringen via webbplatserna, då vi inte genomförde undersökningar som berörde 

detta område.   

 

1.6 Uppsatsens disposition  
Uppsatsens andra kapitel består av en litteraturgenomgång där vi redogör för de teorier 

och modeller som vi använder oss av. Med hjälp av teorierna sammanställde vi ett 

observationsschema för att kunna strukturera våra observationer och för att i ett senare 

skede av processen kunna analysera det insamlade materialet. De områden som berörs är 

Internetmarknadsföring, kundvärde, upplevelser, evenemangsmarknadsföring, 

förväntningar och tjänstekvalitet. Detta kapitel avslutas med en sammanfattande 

diskussion om hur vi kommer tillämpa teorierna i vår analys. 
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Det tredje kapitlet handlar om metod och där förklarar vi vårt tillvägagångssätt av 

studien. Här framkommer att vi har gjort en observationsstudie av olika evenemangs 

webbplatser och dess marknadsföring på Internet, vilka evenemang vi har studerat och 

varför, en kort presentation av respektive evenemang, beskrivning av genomförande av 

observation samt en diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet. 

 

I kapitel fyra redogör vi för resultatet av våra observationer och sammanställer den 

kartläggning som visar hur evenemangsaktörer använder sig av sina webbplatser och 

kringliggande nätverk i sin marknadsföring. Resultatet är uppdelat i enlighet med teorin 

och börjar med en mer generell analys av webbplatserna utifrån Frankel (2007). Vi 

fortsätter med att diskutera vilka behov aktörerna tillfredsställer hos sina besökare. Sedan 

analyseras uppbyggnaden av webbplatserna med hjälp av begrepp som teknisk och 

funktionell kvalitet och en teori om förväntad och upplevd kvalitet. Härefter analyseras 

hur webbplatserna skapar kundvärde och avslutningsvis besökarnas deltagande och 

engagemang.  

 

I det sista kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom att analysera vårt 

insamlade material. Här återkopplar vi till studiens syfte och frågeställning angående 

webbplatsernas förlängning av upplevelsen. Avslutningsvis framför vi även studiens 

bidrag och ger förslag till framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Event Marketing  
 Event Marketing är enligt Wikipedia1 ett samlingsnamn för marknadsföring via 

evenemang, där begreppet innebär att ett specialarrangemang anordnas. Evenemanget 

ingår i ett företags kommunikationsplan och är utformat utefter de värderingar och idéer 

som företaget vill överföra till konsumenterna.  Avsikterna med evenemanget kan enligt 

Ørnbro m fl (2005) vara många, men några vanligt förekommande strategiska mål är att 

skapa uppmärksamhet inom målgruppen, skapa kännedom om varumärket, förbättra 

relationerna till företaget, skapa PR eller att upprätta en databas och möjligtvis testa nya 

produkter på marknaden. 

 

Det viktigaste enligt Ørnbro m fl (2005) är att företagen är måna om att helhetsintrycket 

åstadkommer ett positivt intryck, eftersom det är helheten som kunder, medarbetare, 

leverantörer och press etc. förhåller sig till. Själva upplevelsen påverkas av inlevelse och 

medlevelse. Inlevelse kan vara att vi hör förväntningar och intryck hos andra som ska 

eller har deltagit i evenemanget och medlevelsen formas av hur vi engagerar oss i 

evenemanget.   

 

Getz (2005) lyfter fram några faktorer som kan göra ett evenemang speciellt. Dessa 

faktorer kan exempelvis vara festivalanda, kvalitet, tradition, servicen och tema på 

evenemanget. I ett annat kapitel ger författaren sin syn på vilka faktorer som påverkar 

besökaren att medverka i evenemanget, vilka i grund och botten är mänskliga behov. På 

nästa sida presenterar vi vilka motiv som får besökaren att söka sig till ett evenemang, 

utifrån de tre behov som redovisas i tabellen.  

 

 

 

 

                                                
1  Wikipedia (senast uppdaterad 2009-12-13) Event (elektronisk), Tillgänglig: 

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Event> (2010-04-06)  och Wikipedia (senast uppdaterad 2010-01-28) 
Event Marketing (elektronisk) Tillgänglig: <http://sv.wikipedia.org/wiki/Event_Marketing> (2010-04-
06) 
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Fysiska behov Känslan av att tillhöra en 
grupp 

Behovet av  
självförverkligande 

- att få njuta av mat och 
underhållning i en speciell 
atmosfär 
- att få koppla av från 
vardagen 
- återhämtning för själen 
 

- tillfälle att vara 
tillsammans med familj och 
vänner 
- att bli sedd i sociala 
sammanhang 
- att få kontakt med 
kulturella eller etiska rötter 
- att kunna uttrycka sig inom 
sin gruppidentitet 
- möjlighet till status och 
prestige 

- nya upplevelser och 
inlärning 
- upptäcka det obekanta 
(som mat och traditioner) 
- möjligheten att medverka i 
ovanligt förekommande 
aktiviteter 

 

Figur 2.1 Egen sammanställning av de motiv som Getz menar uppfyller besökarens 
behov vid deltagande på evenemang 

 

Enligt Getz (2005) måste marknadsförare förstå dessa behov, motiv och förväntningar 

från de potentiella besökarna så att de kan ta bra beslut och tillfredsställa de behov som 

finns. De måste också veta vilka situationsfaktorer de konkurrerar med, så som tid, 

pengar, familj och aktiviteter som kan utgöra ett hinder för besökaren att delta i 

evenemanget.  

 

2.2 Internetmarknadsföring 
Att Internet har inneburit en förändring vad det gäller marknadsföring har vi redan 

etablerat men hur skiljer sig egentligen marknadsföring på Internet från traditionell 

marknadsföring? Frankel (2007) tar upp ett antal aspekter som är värda att reflektera 

över. Den första handlar om ett skifte avseende makt. En annan webbplats och en annan 

lösning på besökarens problem är bara en knapptryckning bort vilket innebär att om inte 

den första lösningen passar så söker sig besökaren vidare. Kunden blir mer kräsen och 

har större möjligheter att få sina behov uppfyllda. I stället för att säljaren har makten så 

flyttas den till kunden, vilket gör att företagen måste arbeta hårdare för att direkt fånga 

intresse och etablera en kontakt. 
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Frankel (2007) menar även att marknaden blir allt mer segmenterad och att företagen och 

marknadsförare därför tvingas att anpassa sina produkter och sin kommunikation till 

många fler men mindre målgrupper. En tredje aspekt är att avstånden får mindre 

betydelse vid skapandet av affärs- och kundrelationer. Sedan tar Frankel (2007) även upp 

vikten av att tiden slutar vara en betydande faktor för kunden/besökaren eftersom 

besökaren kan ta emot de budskap som sänds ut när det passar denne. Detta hänger även 

ihop med avståndsaspekten då Internet möjliggör kommunikation och handel med andra 

delar av världen, i andra tidszoner, oberoende av tid och plats.  

 

Lexhagen (2009) framhäver det faktum att Internet skiljer sig från andra medium i det 

avseende att det är tidsoberoende, interaktivt, anpassningsbart, rörligt, intressedrivet och 

närvarande. Hon skriver vidare att kunderna har möjlighet att kommunicera och 

samarbeta med varandra och därigenom flyttar värdeskapandet till kunden från företagen 

och marknadsförarna, som tidigare hade den makten (Lexhagen 2009). Men att kunden 

får större kontroll över processen innebär också faror för företagen. Det är svårare för 

dem att kontrollera vad som sägs om dem vilket kan vara ett problem. Lexhagen (2009) 

menar även att det blir svårare att identifiera sin målgrupp. 

 

Enligt Grönroos (2007) är Internet inte bara ett verktyg för traditionell marknadsföring 

utan även ett sätt för företagen att skapa interaktivitet med sina kunder. Genom samspel 

med kunden blir Internet ett viktigt instrument för att skapa relationer. Som en annan sida 

av myntet påpekar han dock att det är besökaren själv som hittar företagen och inte, som 

det vanligen upplevs, tvärtom. Detta gör också, som även Frankel (2007) påpekade, att 

det är lätt för kunden att snabbt försvinna från sidan och hitta nya. På grund av detta är 

det viktigt för företagen att snabbt skapa intresse och samspel som främjar relationer och 

får kunden att stanna kvar som kan leda till framtida affärer.    

 

Frankel (2007) påpekar även att kraven är högre när man marknadsför sig på Internet och 

tar upp tre anledningar till detta. Han menar att besökarna inte har speciellt stort tålamod 

och att webbplatserna därav måste vara utformade på ett sådant sätt att besökaren lätt 

hittar den information den söker. All information presenteras dessutom på en skärm 
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vilket gör att den måste vara speciellt utformad efter det formatet. Den ska alltså vara 

kortfattad men innehållsrik. Frankel (2007) påpekar sist men inte minst att det är viktigt 

att vara trovärdig och besvara besökarnas frågor. De kommer till webbplatsen av en 

anledning och då gäller det att ge den information de eftersöker på ett rakt och trovärdig 

sätt utan att sväva ut. Frankel (2007) diskuterar även hur människor läser på Internet, var 

de tittar, vad de väljer att klicka på och hur länge de tittar. Människor fokuserar på vem 

som sänder budskapet, till exempel logotyper, rubriker och nyckelord. Text är det som 

drar mest uppmärksamhet, inte bilder, men hela texten läses sällan. Mitten av sidan är där 

man tittar för att bilda sig en uppfattning och placering av menyer och andra funktioner 

lämpar sig bäst på vänster sida då det är där ovana läsare ofta börjar, likt när man läser en 

bok. I nedre delen av webbplatsen bör ingen viktig information placeras då få lägger 

något speciellt fokus där.  

 

2.3 Kundvärde 
Enligt Business Dictionary är kundvärde skillnaden mellan vad en kund erhåller och vad 

han/hon betalar för att få produkten eller tjänsten. Enligt Lexhagen (2009) är kundvärde 

dock inget som ges direkt från ett företag, utan det uppkommer som ett resultat av en 

värdeskapande process där kund och företag interagerar. Grönroos och Ravald (1996), 

skriver om betydelsen av kundens upplevda värde i samband med 

relationsmarknadsföring. I artikeln refererar de till Zeithaml (1988) som har beskrivit att 

upplevt värde är subjektivt och individuellt och varierar därför mycket mellan 

konsumenterna. Detta gör det svårt för marknadsförare att tydligt definiera begreppet och 

vad det egentligen innebär. I artikeln visas en mindre modell över kundvärde som 

författarparet tagit från Monroe (1991), som har valt att definiera begreppet på följande 

sätt.     

 

 

           

 
Figur 2.2 Modell över hur upplevd nytta skapas, 

Grönroos och Ravald (1996), sid 21, efter en modell av Monroe (1991)  

 

 = Perceived benefits 
Customer perceived value  

      Perceived sacrifice 
 



 

 11 

Av det upplevda kundvärdet, delat med vad kunden har fått offra i t ex tid och pengar, 

erhåller kunden en upplevd nytta från en produkt eller tjänst. Vidare menar Grönroos och 

Ravald (1996) att man kan öka kundens upplevda nytta genom att addera något utöver 

kärntjänsten som kunden finner betydelsefullt, fördelaktigt och av unikt värde. Detta 

skulle kunna vara support i form av instruktioner eller garantier. 

 

Lexhagen (2009) påpekar att värde och kvalitet ofta går hand i hand. Om kunden 

upplever att en tjänst är av god kvalitet, är sannolikheten hög att kunden även finner att 

tjänsten har ett högt värde, därav ger detta en även positiv effekt på kundens lojalitet. 

Lexhagen skriver också att det finns två typer av värden för kunden. Det ena värdet 

innebär nytta, så som funktionell nytta, ekonomiska värden, effektivitet och så vidare. 

Det andra värdet är hedoniskt och mer subjektivt. Några exempel på hedoniska värden 

för konsumenten är att den kan uppleva glädje, underhållning, njutning och stimulans 

samt bidra till konsumentens självkänsla och status.  

 

2.4 Förväntningar och upplevd servicekvalitet 
Det är viktigt att hitta en lagom nivå på service så att kundens förväntningar är rimliga. 

Detta eftersom det inte alltid är bra att kundens förväntningar är höga. Risken finns att 

kunderna blir besvikna om inte deras förväntningar skulle infrias. Evenemangs webbsidor 

på Internet gör det möjligt för besökarna att ta del av information om arrangemanget i 

förväg, vilket kan tänkas bygga på förväntningarna inför evenemanget. Webbplatsen kan 

också bidra till rätt sorters förväntningar, vilket innebär att risken för felaktiga 

förhoppningar reduceras. Dessa risker kan, enligt Gustafsson2, reduceras genom 

exempelvis utförlig information och bilder. Förutom beskrivning av kärnupplevelsen och 

dess stödtjänster som exempelvis boende, mat och dryck, kan även upplysning om 

hjälptjänster beskrivas. 

 

Inom nöjesindustrin har det blivit allt viktigare att kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet. 

Kvalitet anses ofta vara lösningen till ett företags framgång då företagets 

                                                
2  Eva Gustafsson Lektor Högskolan i Borås, Föreläsning den 24 november 2009 
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konkurrensfördelar beror på kvaliteten samt värdet hos dess varor och tjänster. 

Servicekvalitet handlar först och främst om kundens bedömning och upplevelse av 

tjänsten. Grönroos (2002) betonar upplevd servicekvalitet i två dimensioner: teknisk 

respektive funktionell kvalitet. I vårt fall är den tekniska kvaliteten ”Vad” besökaren 

erhåller från den webbsida som utforskas, som exempelvis information om de enskilda 

aktiviteterna eller vägbeskrivning till evenemanget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur 2.3 Tjänstekvalitetens två dimensioner, Grönroos (2007), sid 77  

 

Funktionell kvalitet är alltså ”Hur” besökaren upplever processen som leder till den 

tekniska kvaliteten och avgör i sin tur om besökaren blir nöjd. Upplevs informationen 

och förmedlingen av den som god, att den exempelvis kan underlätta besökarens 

deltagande i evenemanget, stärka upplevelsen, reducera risker och spara tid, då kan 

besökaren också få en god inställning till webbplatsen eller evenemanget.   

 

1985 vidareutvecklade forskartrion Berry, Zeithaml och Parasurama, Grönroos teori om 

upplevd tjänstekvalitet i artikeln "A conceptual model for service quality and its 

implications for future research". Modellen som benämns SERVQUAL har som uppgift 

 
Total kvalitet 
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(företagets/lokalt) 
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är att mäta skillnader mellan förväntad kvalitet och upplevd kvalitet. Författarna 

identifierade här 10 olika servicekvalitetdeterminanter som bedömer tjänstekvaliteten. I 

en senare artikel med samma titel utvecklade författartrion ytterligare en modell för 

tjänstekvalitet, The Gap Model. Modellen har i sitt femte gap tagit hänsyn till skillnaden 

mellan förväntad service och upplevd service. Författarna begränsade även de 10 

servicekvalitetdeterminanterna till 5, som också kom att bedöma ”det femte gapet”. 

Dessa determinanter är pålitlighet, tillgänglighet, garantier, empati och egenskaper som 

synliggör tjänsterna. 

 

 

 

 
    Figur 2.4 Gap 5 i ”The Gap model”3 
 

2.5 Upplevelser 
Enligt Erdly och Kesterson-Townes (2002) utspelar sig en upplevelse inte bara på platsen 

där den arrangeras, utan den påbörjas för många redan innan själva evenemanget och 

avslutas kanske inte heller när man lämnar platsen för upplevelsen. Att planera inför och 

återuppleva genom att titta på bilder och tala om upplevelsen kan var en stor del av 

händelsen. Internet ger ofta besökarna möjligheten att få en liten försmak av det som 

väntar genom diverse olika virtuella och interaktiva lösningar på webbplatserna. När det 

handlar om turistiska upplevelser menar även Mossberg (2003) att tiden har en väsentlig 

betydelse. Mossberg (2003) delar upp upplevelser i tre olika faser: Före upplevelsen, 

upplevelsen och efter upplevelsen. Precis som Erdly och Kesterson-Townes (2002) 

menar hon att perioden före upplevelsen kan vara av stor vikt. Hon beskriver dock hur en 

mängd olika faktorer spelar in i ett beslut och eftersom behov är individuella så skiljer sig 

dessa faktorer åt, beroende på vad personen har för avsikt med upplevelsen. Stadiet där 

själva upplevelsen utspelar är självklart viktig, då det är vid den tidpunkten som 

skillnaden mellan det vardagliga och upplevelsen konkretiseras. Tiden efter upplevelsen 

är viktig för besökaren, eftersom det är då en stor del av utvärderingen av upplevelsen 
                                                
3 Eva Gustafsson Lektor Högskolan i Borås, Föreläsning den 24 november 2009 
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sker. Personen som besökt evenemanget kanske har ett behov av att prata om vad den 

upplevt och kan på så vis förlänga känslan (Mossberg, 2003). 

 

Att ge kunden mervärde är något som många konkurrensstrategier går ut på och när det 

gäller upplevelser menar Mossberg (2003) att det finns tre olika inriktningar. Den första 

handlar om att förstärka nöjesinslaget. Det handlar om att ”förpacka” 

produkten/upplevelsen på rätt sätt, för att på så sätt få fram just det man avser 

kommunicera till sina kunder och skapa rätt förväntningar. Den andra inriktningen går ut 

på att ge kunden en samtidighet avseende nytta och nöje, till exempel kaféer i 

bokhandeln. Den tredje och sista inriktningen handlar om att ge kunden något extra. 

Detta förklarar Mossberg (2003) som att ge kunden något den inte ens tänkt på, inte bara 

överträffa dennes förväntningar.  Konkurrenssituationen idag gör att det inte räcker att ha 

en tillfredsställd kund. Den måste få en omvälvande upplevelse. 

 

2.5.1 Internets betydelse för upplevelser 
Internet ger aktörerna större möjligheter att leverera olika nyttor och mervärden till 

kunden, och det ger en större tillgänglighet som bidrar till att kunderna snabbt kan få den 

senaste informationen. Internet underlättar även processer som bokning och distribution 

och ger möjlighet att visa rörliga bilder som ger en annan effekt än vad tryckta broschyrer 

gör, vilket därför gör det lämpligt för att förmedla upplevelser. Denna utveckling hjälper 

till att förstärka upplevelsen. Vidare beskriver Mossberg (2003) hur möjligheten att 

”prova” på upplevelsen, till exempel en virtuell tur i en nöjespark, kan vara avgörande för 

vilken nöjespark besökaren i slutändan väljer. (Mossberg, 2003)   
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2.5.2 Kundens deltagande och absorbering 
Mossberg (2003) beskriver upplevelser utifrån två dimensioner; deltagande och typ av 

relation eller anknytning till omgivningen. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 2.5 Grad av deltagande, Mossberg (2003) sid 50, efter en modell av Pine och Gilmore (1999)  

 

Något som påverkar graden av deltagande är hur standardiserad upplevelsen är. Ett tv-

program är ett exempel på en upplevelse med hög grad av standardisering. Huruvida 

upplevelsen kräver fysisk närvaro och deltagande är en annan faktor som påverkar graden 

av deltagande. Den andra dimensionen, typ av relation, bestäms av ytterligheterna om 

kunden går in i upplevelsen eller om upplevelsen går in i kunden. Dessa kan lättast 

förklaras som att besökaren antingen passivt absorberas av upplevelsen (upplevelsen går 

in i kunden) eller att upplevelsen uppslukar besökaren (kunden går in i upplevelsen). 

Dessa två dimensioner sammanställs i en figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.6 Upplevelsefälten, Mossberg (2003) sid 51, efter en modell av Pine och Gilmore (1999) 
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Enligt Mossberg (2003) placeras en virtuell upplevelse på Internet in under kategorin 

underhållning och eftersom Internet omfattar webbplatser, som vår uppsats i huvudsak 

handlar om, så lämnar vi de övriga kategorierna okommenterade. Mossberg (2003) 

sammanfattar kategorin underhållning som att de som tar del av en 

underhållningsupplevelse är ute efter att känna. Vidare menar Mossberg (2003) att de 

som är ute efter en underhållningsupplevelse har mindre möjlighet att påverka, då graden 

av medverkan är lägre än vid till exempel utbildningsupplevelse. Sist påpekar Mossberg 

(2003) även att en upplevelse självklart kan falla in under flera kategorier. 

 

2.5.3 Kundens engagemang  
Enligt Mossberg (2003) är besökare vid ett evenemang ofta är starkt engagerade i 

konsumtionen av upplevelsen. Engagemang handlar om hur stor den personliga 

betydelsen och intresset är i en specifik situation, vilket bestäms utifrån vad personen har 

för kunskap om de personliga konsekvenser som köpet kommer att innebära. Dessa 

konsekvenser kan vara psykologiska och funktionella eller handla om de risker som tas. 

Det finns sedan ett antal dimensioner som påverkar engagemanget; intresse, nöje och 

situationen. Intresse handlar om hur lockad personen är av erbjudandet. Nöje i sin tur har 

att göra med hur behagligt personen tycker att erbjudandet verkar. Dimensionen situation 

avser vilken situation personen befinner sig i.   

 

Mossberg (2003) resonerar även kring konsumentbeteende när det gäller både varor och 

tjänster utifrån faktorerna person, objekt och situation och dessa faktorers påverkan på 

engagemanget och den underliggande motivationen. De personliga faktorerna kan delas 

in i nyttoinriktade behov, som är av funktionell karaktär och vill lösa ett problem. Sedan 

finns njutnings-/upplevelseinriktade behov som är mer emotionella och stimulerande. 

Mossberg (2003) påpekar även att det ena inte behöver utesluta det andra. Mossberg 

(2003) framhåller också att ett bra sätt för att få kunden mer engagerad, är att få den mer 

delaktiga och att känna sig som delvis anställd.  
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2.6 Studiens analysmodell för Internetmarknadsföring  
De teorier vi har redovisat i detta kapitel används för att konstruera en analysmodell, ett 

så kallat observationsschema. Observationsschemat kommer att innehålla teorier från 

samtliga områden i den teoretiska referensramen, i syfte om en heltäckande bild av de 

webbplatser som observeras men även för att kunna fokusera på det som är av vikt för 

vårt resultat. All analys görs med utgångspunkt från webbsidan och inte evenemanget i 

sig. 

 

I vårt resultat konkretiseras sedan vad vi noterat i observationsschemat. För att få en bild 

av hur webbplatser är uppbyggda och vad som är effektiv utformning (med tanke på 

besökarnas läsmönster och avsikter) använder vi teorier från Frankel (2007), som handlar 

om varför att skriva på Internet är annorlunda. Vi använder oss även av ett resultat som 

han presenterar, detta angående hur människor läser eller tar in information på webben. 

För att fortsätta med analysen som hör till webbplatsernas uppbyggnad använder vi sedan 

begreppsparen teknisk kvalitet och funktionell kvalitet, för att kunna analysera vilka 

kvalitetsdimensioner som evenemangsaktörerna vill förknippas med och framhäver via 

webbplatsen. 

 

Ytterliggare analys av kvaliteten på webbsidorna görs med hjälp av de fem 

servicedeterminanterna som bedömer gapet mellan förväntad servicekvalitet och upplevd 

servicekvalitet. De fem servicedeterminanterna är pålitlighet, tillgänglighet, garantier, 

empati och vad som görs för att synliggöra tjänsterna. Pålitligheten kan framhävas via 

bilder på hemsidan som kan fungera som en bekräftelse för det som skrivs och utlovas av 

evenemanget. Tillgängligheten för kunden kan vara att i förväg kunna planera sitt 

kommande besök. Att finna öppettider och när olika aktiviteter ska genomföras. 

Tillgänglighet kan också innebära att besökarna på webbplatsen erbjuds att prenumerera 

på ett nyhetsbrev som skickas till deras e-mail, om de så önskar att hålla sig uppdaterade 

inför kommande händelser. Garantier kan vara att webbplatsen förmedlar att 

evenemanget kommer att uppfylla de förväntningar som besökarna har, t ex via bilder 

och kommentarer från tidigare besökare. Empati kan vara att en verksamhet försöker 

tillgodose sina kunders behov och önskemål. Då evenemang kan ha många besökare kan 
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det vara svårt för aktörerna att skapa personliga relationer till sina besökare. Då kan 

webbplatsen istället försöka tillfredsställa sina besökare på ett mer generellt plan, där de 

tillgodoser kundernas behov genom praktisk information om diverse bekvämligheter. För 

att synliggöra tjänsterna kan webbplatserna exempelvis erbjuda besökarna att skriva ut 

dokument eller broschyrer om evenemanget. 

 

Vidare fortsätter vi med att analysera vilka budskap och behov evenemangsaktörerna 

förmedlar på webbplatserna. Med hjälp av Getz (2005) olika former av behov vill vi få 

fram vad det är som gör evenemangen speciella och vad det är som ligger bakom 

människors besök till ett speciellt evenemang. Det kan handla om fysiska behov, känslan 

av att tillhöra en grupp eller behovet av självförverkligande. 

 

För diskussioner kring vilket värde kunden erhåller med hjälp av webbplatsen använder 

vi först och främst Monoes (1991) modell som säger att kundvärde är det vi får om vi 

delar det upplevda kundvärdet med var kunden får offra, till exempel tid eller pengar. I 

enlighet med Grönroos och Ravald (1996) tar vi i detta avsnitt även hänsyn till om 

webbsidorna ger besökaren något mer, utöver kärntjänsten. Slutligen så använder vi oss 

av Lexhagen (2009) för att dela upp kundvärdet i de två faktorerna funktionell nytta, som 

kan vara ekonomiskt värde eller effektivitet, samt hedoniska värden som istället handlar 

om vad besökaren upplever, mer kopplat till känslor. 

 

För att slutligen analysera hur besökarnas deltagande och engagemang ser ut och hur 

evenemangsaktörerna, genom Internet, uppmanar till interaktivitet använder vi Pine och 

Gilmores (1999) två dimensioner av upplevelser; deltagande och typ av 

relation/anknytning till evenemanget. Här kommer vi bland annat att ta hänsyn till 

evenemangsaktörernas användande av sociala medier. Slutligen för vi samman 

Mossbergs (2003) tre stadier av upplevelser; före upplevelsen, upplevelsen och efter 

upplevelsen, med Pine och Gilmores (1999) modell för besökarens relation till 

upplevelsen. 
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3 Metod 

3.1 Observationer av webbplatser 
Vårt huvudsyfte med uppsatsen var att göra en kartläggning av hur lokala 

evenemangsaktörer marknadsför sig via Internet för att sedan kunna dra slutsatser om hur 

aktörer på ett bra sätt kan gå tillväga för att förlänga och förstärka upplevelsen av 

evenemanget. Då vi även hade för avsikt att undersöka vilka värden som skapades för 

besökarna samt vilka funktioner på webbplatserna som uppmuntrade till interaktion, var 

observationer den metod som skulle ge oss de bästa förutsättningarna för att besvara våra 

frågor. Därmed tillämpade vi enbart denna metod. På så sätt kunde vi undvika att bli 

påverkade av aktörernas egna föreställningar om vad deras avsikter och idéer var med 

webbplatsen och den enda subjektivitet vi behövde ta hänsyn till var vår egen.  

 

3.2 Ansats 
I studien antog vi en kvalitativ ansats då vår undersökning bygger på observationer där 

vår avsikt i slutskedet var att tolka hur ett fåtal lokala evenemang använder Internet som 

marknadsföringskanal. De allra flesta undersökningar är enligt Christensen m fl (2001) 

antingen breda och ytliga eller smala och djupa. Vår undersökning väljer vi att inte 

placera in i något av dessa fack. Vår undersökning är inte djup, då vi utifrån studiens 

syfte avgränsade undersökningen till att enbart utföra observationer och inte gjorde 

undersökningar om exempelvis konsumenters och evenemangsaktörers åsikter och 

uppfattning. Den är inte heller bred då vi koncentrerat våra observationer till enbart ett 

fåtal webbplatser, för att med vår tidsbegränsning kunna uttala oss om innehållet på hela 

webbplatsen för specifika evenemang. Därmed har vi inte kunnat dra några statistiska och 

generella slutsatser om hur Internet används för marknadsföring. Detta eftersom vårt 

urval inte blir representativt för den totala populationen. Däremot kan vi utifrån vår 

analys uttala oss om tendenser och mönster i det vi observerade.  

 

Om vi går vidare med hur Christensen m fl (2001) definierar en vald ansats kan vi även 

konstatera att vår undersökning är mer inriktad mot Ad Hoc, än att den skulle vara 
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återkommande. Vår avsikt var nämligen att enbart studera webbplatserna vid ett specifikt 

tillfälle och hade inte för avsikt att göra löpande observationer.  

 

3.3 Kriterier för observerade webbplatser 
De webbplatser vi har observerat uppfyllde alla ett antal kriterier för att passa in i 

undersökningen. Ett kriterium var att evenemangen skulle vara årligen återkommande 

och ett andra var att det skulle vara av betydande storlek. Detta för att de skulle kunna ge 

oss tillräckligt med innehåll att analysera. Då merparten av de större och återkommande 

evenemangen är musik- eller kulturrelaterade föll det sig naturligt att vår studie baserades 

på denna genre av evenemang. 

 

Något annat som var av stor vikt var tidsaspekten, närmare bestämt när evenemangen var 

planerade att genomföras. För att vi skulle kunna göra en så rättvis bedömning som 

möjligt av webbplatserna och för den aktivitet som ägde rum där, var det en fördel om 

evenemangen låg nära i tiden. Här utgick vi ifrån att mest information finns att tillgå ju 

närmre en marknadsföringsaktivitet kommer sitt genomförande, och då kan det även ses 

sannolikt att den största delen av aktivitet och information kommer att kommuniceras i 

nära anslutning till evenemanget. 

 

Ett ytterligare kriterium som evenemang i studien har uppfyllt är att de var lokala 

evenemang. Om man slår upp ordet lokal i Svenska Akademiens Ordlista så får vi veta 

att det är något som är knutet till en begränsad plats eller omgivning. Begreppet ”lokalt 

evenemang” kan sedan ha många olika innebörder. Vår tolkning av lokala evenemang är 

dock att det är en händelse eller en tillställning som arrangeras vid en speciell, kortvarig 

tidpunkt och är knuten till en avgränsad plats.  

 

Baserat på ovan nämnda kriterier, dvs. återkommande, större och lokala evenemang som 

låg nära i tiden för sitt genomförande vid observerandet av deras webbplatser, har vi 

inkluderat följande evenemang i vår studie: Storsjöyran, Peace & Love- festivalen, Way 

Out West, Kristianstadsdagarna och Medeltidsveckan.    
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3.3.1 Evenemangsaktörerna 
Storsjöyran  

På Storsjöyrans hemsida kan vi läsa att festivalen, som den är utformad idag, har 

genomförts årligen sedan 1983, men att den har anor redan från 1960-talet. Detta gör 

Storsjöyran till den första och en utav de största festivalerna i landet. Det är en 

stadsfestival som arrangeras i Östersund och genom tiderna har den lockat med många 

stora artister som till exempel Lady Gaga, Iggy Pop, The Peet Shop Boys, Motörhead och 

Lars Winnerbäck. Storsjöyran är dock inte bara en musikfestival utan utspelar sig under 

sex dagar och startar med den så kallade Yranveckan, som bjuder på tivoli, krogstråk, 

filmfestival och gatumusik.4 Från början så anordnades Storsjöyran som en manifestation 

mot avfolkningen av det jämtländska länet och firandet av den fiktiva ”jämtländska 

republiken” är fortfarande en del av yranveckan.5 

 

Peace & love - festivalen 

Peace & Loves-festivalen är enligt deras hemsida en sex dagar lång festival som 

genomsyras av kärlek, Budskap och Musik. Evenemanget anordnas av en förening med 

samma namn, Peace & Love, som skapades i samband med den första festivalen år 1999. 

Arrangemanget anordnas i stadskärnan av Borlänge i Dalarna och visionen är att det ska 

vara mer än en musikfestival. De ska arbeta för positiva värden som mångfald, 

gemenskap och förståelse och de första åren som Peace & Love-veckan anordnades 

arbetade man för att motverka rasism och främlingsfientlighet i Dalarna och Borlänge. 

Enligt webbplatsen har föreningen inte någon politisk eller religiös bindning.6 

 

Way Out West 

Way Out West är en tre dagar lång stadsfestival som anordnades för första gången 2007 i 

slottsskogen, Göteborg. Från början var tanken festivalen skulle genomföras i tre år, men 

i augusti 2010 går den fjärde Way Out West av stapeln. Festivalen anordnas som sagt i 

                                                
4  Wikipedia (senast uppdaterad 2010-05.-05) Storsjöyran (elektronisk) Tillgänglig: 

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Storsjöyran>  (2010-05-15) 
5  Storsjöyrans hemsida (2010) Om Storsjöyran (elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.storsjoyran.se/parser.php?did=805:128> (2010-05-15) 
6  Peace & Loves hemsida (2010) Om Peace & Love (elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.peaceandlove.nu/festival/information/om-peace---love/ > (2010-05-15) 
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Slottsskogen men har även klubbar på uteställen runt om i Göteborg under 

festivaldagarna. Way Out West har en uttalad ambition att vara ett ”vettigt” evenemang i 

avseende på miljötänk, ekologisk och rättvisemärk mat och kaffe, avfallshantering, 

transporter med mera. Evenemanget har blivit miljödiplomerat samtliga gånger det 

genomförts. När det gäller vilka artister som bokas till festivalen säger sig arrangörerna 

jobba mot alla genrer, åldrar, tekniker och instrument. Det visar sig även om vi tittar på 

spellistorna genom åren. Allt ifrån legenden Niel Young till Kanye West och till det lite 

mer alternativa Sigur Rós har spelat på festivalen7. 

 

Kristianstadsdagarna 

Varje år i juli, under nio dagar pågår stadsfestivalen Kristianstadsdagarna som lockar ca 

150 000 besökare. I år går den 20:e festivalen av stapeln där det återkommande temat 

inriktas på ett stort utbud av musik och mat. På scenerna uppträder såväl lokala som 

nationella artister och festivalen har utöver de många uppträdena även ett större 

musikarrangemang, Tivolirock, som varje år pågår i en hel dag är förlagd under 

Kristianstadsdagarna.8 Att festivalen även är inriktad på att kunna erbjuda 

festivalbesökarna ett stort utbud på mat är kanske inte så konstigt med tanke på 

Kristianstads kommuns profil ”Spirit of Food”. Kristianstad har den största 

koncentrationen av livsmedelsföretag i Sverige och från regionen kommer starka 

varumärken som Absolut, Knorr, Önos, Blå Band, Bongs, Kronfågel, Åhus Glass, Scan, 

Skånemejerier och Konsumbagarn. 9 Andra återkommande aktiviteter på 

Kristianstadsdagarna är bl a Axels nöjesfält – där det finns karuseller för alla åldrar och 

Kristianstad Superstar – där barn och ungdomar mellan 15 år tävlar om vem som sjunger 

och uppträder bäst.    

 

 

 
                                                
7  Way Out West:s hemsida (2010) Borg, Info (elektronisk) Tillgänglig:  
 < http://www.wayoutwest.se/nyheter> (2010-05-05) 
8 10 Krisitanstadsdagarnas hemsida (2010) Kristianstadsdagarna (elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.kristianstadsdagarna.nu/kristianstadsdagarna.asp> (2010-04-26) 
9 Kristianstads kommun (senast uppdaterad 2009-07-09) Sandén (elektronisk) Om Kommunen, fakta 

Tillgänglig:<http://www.kristianstad.se/sv/Om-kommunen/Spirit-of-Food/Om-Spirit-of-food/Fakta/> 
(2010-04-26) 
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Medeltidsveckan 

År 1984 hölls Medeltidsveckan för fösta gången och i år genomförs arrangemanget alltså 

för 26:e gången i rad. Syftet med Medeltidsveckan att levandegöra historien och öka 

kunskapen om Visbys och Gotlands medeltida arv för gotlänningar och besökare utifrån.  

Enligt traditionen innehåller Medeltidsveckan alltid tornerspel, teater, en marknad, kurser 

och föreläsningar samt musiker som spelar på gator och torg. En del av Medeltidsveckan, 

exempelvis Tornerspelen, utspelar sig på 1300- talet då kung Magnus Eriksson härskade 

över Sverige samtidigt som kung Valdemar Atterdag av Danmark försöker erövra 

Gotland10 Andra delar kan representera Gotland 1000 år bakåt i tiden. Medeltidsveckan 

får besök av både lokalbefolkningen som av nationella och internationella turister, som 

genom att delta i arrangemanget kan klä ut sig i medeltida dräkter och prova på de många 

aktiviteter som var vanliga då.  

 

3.4 Genomförande av observationer 
Vår insamlade data är baserad på det semistrukturerade observationerschema som vi har 

gjort. Denna metod passade vårt syfte med undersökningen då det behövdes en struktur 

att följa vid observationerna, samtidigt som studierna inte skulle vara för hårt styrda. 

Detta för att inte utesluta inslag på webbplatserna som inte hanterades inom ramen för 

vår analysmodell. För vår struktur hade vi ett observationsschema (se bilaga) att tillgå, 

där schemat baserades på de teman och frågor som vi har tagit upp i vår 

problemformulering, vilket hjälpte oss att behålla fokus på de svar vi sökte. Frågor som 

ingick var till exempel vilka faktorer som gjorde evenemanget speciellt och vilka behov 

som tillfredsställdes på webbplatsen, om det fanns funktioner som uppmuntrade till 

interaktion och som kunde vara relationsbyggande, vad det fanns för tekniska funktioner 

och om mönster mellan webbplatserna kunde urskiljas. Dessa observationer 

sammanfattades sedan i ett helhetsintryck.  

 

                                                
10 Meldeltidsveckans hemsida (2010) Om oss, Historik (elektronisk) Tillgänglig:  
 < http://www.medeltidsveckan.se/historik.pab> (2010-04-26) 
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För att lättare kunna få en överblick och se mönster i det vi observerade dokumenterade 

vi systematiskt vad vi studerade. Enligt Svenningsson m fl (2002) sker ofta datainsamling 

och skrivarbete parallellt vid observationer, vilket stämmer överens med hur vi arbetade. 

Vårt observationsschema var utformat i Excel och där noterade vi de uppgifter som var 

betydelsefulla för vår kommande analys. Under själva analysarbetet använde vi oss av det 

insamlade materialet men gick även tillbaka till webbplatserna om vi upptäckte att viktig 

information hade förbigått oss. 

 

Av vad som framgår i bilaga 7.2 angående observationstider, kan läsaren se att dessa 

tider skiljer sig åt beroende på vilken webbplats som studerats. Observationen av 

webbplatsen Kristianstadsdagarna är längst (4,5 h) på grund av att det var den första 

observationen och att det därför tog tid att vänja sig vid undersökningsmetoden och vad 

som skulle studeras enligt observationsschemat. Observationstiden för de fyra övriga 

webbplatserna varierade sedan beroende på hur omfattande sidorna var och hade en 

genomsnittlig undersökningstid på 1 timme och 45 minuter. 

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
För att vi skulle upprätthålla en god validitet i vår uppsats var det viktigt att vi med jämna 

mellanrum gick tillbaka till vår problemformulering och reflekterade över om det vi 

fångat var väsentligt för vår studie. Validitet definieras av Andersen (1998) som att ”man 

mäter det man avser att mäta” i undersökningen. Begreppet validitet innefattar även 

trovärdighet och generaliserbarhet, enligt Christensen m fl (2001). Trovärdigheten ökar 

då undersökaren kan påvisa att den varit systematisk i insamlings- och analysarbetet samt 

öppet har redovisat för hur undersökningsprocessen har gått till. Vårt syfte i detta kapitel 

var att öka trovärdigheten i vår undersökning på just dessa sätt, men att generalisera 

resultaten vi fått är i vårt fall svårare och är inte heller väsentligt för denna studie.  

 

Reliabilitet handlar om i vilken grad en undersökning kan uppnå samma resultat om den 

skulle göras om igen på ett likartat sätt (Christensen (2001)). I en kvalitativ studie som 

denna är det svårt att uttala sig om reliabilitet och, enligt Andersen (1998), kanske inte 

heller nödvändigt. Då undersökningsresultatet är beroende av oss som undersökare, t ex 
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vår förförståelse och verklighetsuppfattning, gör detta det svårt att uppnå samma resultat 

om en liknande undersökning utförs av någon annan, vid ett senare tillfälle. Även det 

faktum att vi undersöker ett dynamiskt område som förändras år efter år gör begreppet 

reliabilitet irrelevant att ta hänsyn till. 
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4 Resultat; Internetmarknadsföring 

4.1 Översikt  
Samtliga webbplatser är uppbyggda för stora och välkända evenemang och ger till en 

början ett gediget och seriöst första intryck som visar att sidorna inte är amatörmässigt 

uppbyggda. Vid närmare studier har de olika evenemangsaktörerna lyckats framhäva 

olika saker med sina webbplatser. Vissa sidor, till exempel Peace & Love förmedlar en 

viss känsla och ett budskap om kärlek medan Storsjöyran ger sina besökare lättöversiktlig 

information, Kristianstadsdagarna aktiverar sina besökare genom tävlingar, omröstningar 

och funktioner som uppmuntrar till interaktion. Det är dock endast en webbplats som 

uppfyller samtliga kriterier (Frankel, 2007) för bra Internetmarknadsföring. Det är 

Storsjöyrans hemsida vilken har tydligt placerade nyheter i mitten på sidan där besökaren 

kan bilda sig en uppfattning. Där presenteras de senaste nyheterna med korta och 

uppenbara rubriker vilket direkt fångar intresse. Huvudmenyer finns på vänster sida och 

mindre väsentlig information, som även går att finna på andra ställen på webbplatsen, 

finns placerad längst ner.  

 

Gemensamt för alla webbplatser är att aktuella nyheter är placerade centralt på sidan. 

Genom att direkt framhäva de största namnen och den senaste informationen fångas 

besökarnas intresse omedelbart. Kristianstadsdagarna och Storsjöyran presenterar även 

information om att de finns tillgängliga i sociala medier redan på första sidan, i 

vänsterspalten, vilket också det bidrar till att snabbt fånga intresse hos besökaren samt att 

etablera en kontakt. Många av webbplatserna har information om sponsorer placerad 

längst ner på sidan, vilket är bra ur besökarens synvinkel då den informationen inte är av 

speciellt stor vikt för just dem (Frankel, 2007). En majoritet av webbplatserna har tydliga 

huvudmenyer placerade i sidans topp vilket är rätt då det är viktigt att läsaren snabbt och 

enkelt hittar rätt information. Alla webbplatser har satsat på tydliga rubriker och lite text 

på framsidan och på så sätt kan läsaren snabbt bilda sig en uppfattning om vad texten 

handlar om, för att därefter avgöra om det är något de är intresserade av och vill läsa 

vidare om. Det handlar här om att göra det enkelt för besökaren att hitta vad de söker.  
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Webbplatsernas estetiska design skiljer sig ganska mycket åt avseende färgval, känslan 

de förmedlar och valet av olika lösningar. Medeltidsveckan och Peace & Love-festivalen 

använder färgval och logotyper som associerar till respektive tidsepok (medeltiden och 

70-talet) medan stadsfestivalerna istället har arbetat med färger som orange och grönt och 

även använt sig av en del rörliga bilder på framsidan för att skapa liv. Way Out West:s 

hemsida går i gråa toner och stilren, enkel layout. 

 

Varje besökare investerar både tid och pengar i upplevelsen vilket gör det viktigt för 

arrangörerna att reducera de riskerna som besökaren kan uppleva och visa sig trovärdiga 

redan i det stadium där besökaren letar information (Zeithaml) eftersom det är då 

personen tar beslutet om de ska köpa en biljett eller inte. Alla sidor har någon slags 

säkerhetsinformation och på tre av fem webbplatser beskrivs även hur evenemangen 

ställer sig i miljöfrågan. Något annat som hjälper evenemangen när det gäller 

trovärdigheten är pressreleaser, vilket Medeltidsveckan och Peace & Love-festivalen 

visar i sitt pressrum. Även de andra festivalerna har pressrum men där finns för tillfället 

inga pressreleaser publicerade. 

 

4.2 Vilka budskap och behov förmedlar webbplatserna?  
Det är som vi tidigare nämnt, viktigt att man som marknadsförare förstår de behov och 

motiv som besökare förväntar sig få tillfredsställda av ett evenemang (Getz, 2005). Om 

arrangörerna förstår sina besökare kan de lättare ta bra beslut om evenemangets olika 

aktiviteter. De evenemang som ingått i vår studie uppfyller alla mer eller mindre behov 

utifrån varje kategori. 

 

Behovet som Storsjöyran och Kristianstadsdagarna vill förmedla och tillfredsställa är att 

deltagarna på evenemangen ska känna en vi-känsla och trycker därför mycket på 

gemenskapen och att besökarna ska sammansvetsas och kunna uttrycka sig genom sin 

gruppidentitet, Jämtlandsbor eller Kristianstadsbor. På Storsjöyrans webbplats yttrar sig 

detta bland annat genom att man på förstasidan kan läsa ”Länge leve republiken!” (som 

Jämtland en gång var) och kan i vänsterspalten finna rubriken ”Republiken Jämtland”, 

där man kan hitta mer information angående detta.  
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För ett så stort evenemang som Medeltidsveckan är informationen förhållandevis knapp 

och risken finns att webbplatsens besökare kan finna det svårt att tyda vad de kan uppnå 

med sitt deltagande. I en undersökning utförd av Turismens Utredningsinstitut, som finns 

att tillgå på webbplatsen11, kan vi läsa att den primära informationskällan om 

evenemanget år 2007 var egen kännedom eller via släkt och vänner, som tillsammans står 

för 75 % av den primära informationskällan. Internet stod då enbart för 11 %. 

 

Till skillnad från Medeltidsveckans webbplats är webbplatsen för Peace & Love en mer 

innehållsrik sida. Trots en mer svårnavigerad sida och en avsaknad av interaktivitet 

väcker den besökarens nyfikenhet och engagerar. Evenemangets årliga och 

återkommande budskap om mångfald, gemenskap och förståelse är genomträngande och 

webbplatsen är också tydligast att förmedla sitt budskap. De vill framhäva arbete för 

positiva värden som kärlek och omtanke och sätter detta i centrum i samband med 

musiken. Om Storsjöyran och Kristianstadsdagarna tillfredsställer behovet av att tillhöra 

en grupp, som viljan att bli sedd i sociala sammanhang och bli bedömd mer utifrån status, 

så tillfredsställer Peace & Love-festivalen snarare de mest grundläggande behoven vi har, 

som det fysiska behovet (Getz, 2005) av att känna kärlek och omtanke från andra. 

Kristianstadsdagarna ger dock även dem intrycket av att de satsar på att tillgodose det 

fysiska behovet, då besökarna bland annat kan få njuta av mångkulturell mat samt 

underhållning i en speciell atmosfär.   

 

Liksom Peace & Love, har också Way Out West ett budskap, även om det kanske inte 

framgår lika tydligt. Vad som uttalas på webbplatsen är dock att de värnar om miljön och 

att det är ett miljödiplomerat evenemang. Arrangörerna har krav på att alla krögare och 

försäljare ska ha ekologiska livsmedel, dessutom ska transporter, energi, boende m.m. 

vara energisnålt.12 Evenemangets webbplats är mer sparsmakad och festivalen tilltalar en 

mer mogen publik som dessutom håller sig uppdaterad inom musikbranschen, vilket visar 

                                                
11 Medeltidsveckans hemsida (2010) Press (elektronisk) Tillgänglig 

<http://www.medeltidsveckan.se/press.pab> (2010-05-12) 
12 Way Out West webbplats (2010) Borg (elektronisk) Miljöarbete, en skärmsida,  
 Tillgänglig: <www.wayoutwest/miljoarbetet> (2010-05-10) 
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sig genom att en stor del av banden som spelar inte är vidare kända hos gemene man. 

Även här är behovet som besökarna får uppfyllt att de får känslan av att tillhöra en grupp 

(Getz, 2005) och att kunna uttrycka sig genom sin gruppidentitet.  

 

4.3 Webbplatsernas uppbyggnad  

4.3.1 Teknisk och funktionell kvalitet  
På webbplatserna finns en mängd olika funktioner som räknas in i den tekniska kvaliteten 

(Grönroos, 2002). Trots att webbplatserna vid första anblicken förefaller olika, finns det 

många likheter i innehållet där vi har kunnat urskilja mönster i hur de är uppbyggda. 

Webbplatsernas förstasida är alla uppbyggda för att ge en överblick om vilken 

information som finns att tillgå och den presenterar även de senaste nyheterna centralt 

placerat på sidan. De vanligast förekommande huvudrubrikerna på förstasidan är; om 

evenemanget, program, biljetter, kontakt, sponsorer och press. Förutom den mest 

grundläggande informationen har webbplatserna i sin helhet även gemensamt att 

information angående resa till och från evenemanget samt möjligheter till övernattning 

finns presenterat. Storsjöyran har gjort det lätt för de besökare som undrar över resa och 

boende med en huvudrubrik om just detta. Här får besökaren reda på att ett festivaltåg 

och även buss går till och från festivalen. På Peace & Love-festivalens hemsida är 

sökvägen längre och besökaren får gissa fram för att hitta likvärdig information, vilket 

sänker den funktionella kvaliteten (Grönroos, 2002). Till följd av detta sänks även det 

upplevda kundvärdet (Monroe, 1991) då informationen finns att tillgå på webbplatsen 

men det kräver en större insats av besökaren för att hitta det den söker i jämförelse med 

andra webbplatser som vi har observerat. 

 
Vanligt förekommande är också någon form av interaktivitet, så som forum och 

nyhetsbrev. Storsjöyran är ensam om att ha en blogg. I bloggen skriver ett antal personer 

med olika anknytning till festivalen om saker som är relaterade till Storsjöyran, vilket ger 

läsarna en liten insyn i hur arbetet går till inför evenemanget. Medeltidsveckan inte har 

någon som helst interaktivitet på sin webbplats men de är engagerade i både Facebook 

och Twitter. Information om detta finns dock inte på deras webbsida vilket påverkar den 
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tekniska kvaliteten (Grönroos, 2002) på hemsidan negativt. På Peace & Love-festivalens 

webbplats finns information om de olika artisterna samt länkar vidare till diverse sociala 

medier där artisterna finns registrerade. Det är ett exempel på teknisk kvalitet som gör att 

information förmedlas till besökaren på ett effektivt sätt. Att den dessutom presenteras på 

ett tydligt och lättåtkomligt sätt visar i detta avseende även på bra funktionell kvalitet 

(Grönroos, 2002). Här kan besökaren hålla sig aktiverad och bygga upp en spänning inför 

evenemanget. Informationen underlättar även inför besökarens deltagande i 

evenemanget, då den kan läsa om artisterna och lyssna på musiken och på så sätt bilda sig 

en uppfattning i förväg om vilka band som de gärna vill se, vilket i sin tur förstärker 

upplevelsen på festivalen.   

 
Samtliga sidor erbjuder besökaren att antingen köpa biljetter via webbplatsen eller att de 

länkas vidare till en extern sida för detta ärende. När det gäller biljettköp för Way Out 

West:s räkning, har de ett samarbete med SJ. De som vill besöka Way Out West får ett 

paketerbjudande, med biljett till både festivalen och tågresa till och från evenemanget. 

Detta erbjudande beställs på SJ:s webbplats och kunden får då ett rabatterat pris. Detta 

erbjudande berättar inte Way Out West om på sin webbplats, utan nämner endast att de 

har ett samarbete med SJ. Här hade Way Out West på ett enkelt sätt kunnat förbättra den 

funktionella kvaliteten och även höjt det upplevda värdet för kunden, genom att vara 

tydliga med den viktiga informationen om ett erbjudande som förbättrar och förenklar för 

besökaren. 

 

4.3.2 Kvalitetsdeterminanter 
När det gäller att förmedla pålitlighet (Berry, Parasuraman och Zeithaml, 1985) är bilder 

och videoklipp ett effektivt sätt och alla webbplatser har mycket bilder, men enbart 

Kristianstadsdagarna har videoklipp från sitt evenemang och det är endast ett. Något 

annat som ökar pålitligheten för evenemanget är att man kan läsa olika pressmeddelanden 

på webbplatsen. På Storsjöyrans webbplats och i det forum som finns, kan vi läsa inlägg 

från besökare som inte enbart ger positiv kritik åt evenemanget. Trots att åsikterna är av 

negativ karaktär ger detta en ökad trovärdighet för evenemanget, då de inte försöker dölja 
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folks missnöje. Eftersom en stor del av den information som en besökare tar del av före 

ett evenemang hittas just på webbplatsen, är det viktigt för företagen att förmedla 

trovärdighet och på så sätt reducera gapet mellan förväntad och upplevd service. Även 

här är det positivt att arbeta med sociala medier vilket ger besökaren en mer personlig 

relation till evenemangsaktörerna och därmed förstärker känslan av trovärdighet.   

 
Evenemangens tillgänglighet kan visas med hjälp av kartor över festivalområdet och vart 

de olika aktiviteterna sker. Det kan också visas i form av att webbplatserna informerar 

om hur besökaren kan ta sig dit via olika transportmedel. Storsjöyran, Peace & Love- 

festivalen och Way Out West har samtliga information om att besökaren kan åka tåg eller 

buss till och från evenemanget. Både Storsjöyran och Peace & Love-festivalen har 

specialtåg, Yrantåget och Lovetrain. På tågen kan det förfestas och byggas upp en 

stämning inför evenemangen, vilket även förlänger upplevelsen.  Det mest fundamentala 

när det gäller tillgänglighet är att besökaren lätt kan hitta information om när 

evenemanget äger rum, tider för de aktiviteter och spelningar som genomförs under 

festivalen samt kontaktuppgifter och detta uppfyller samtliga av de evenemang vi har 

observerat. En extra service som vi ser hos alla utom Medeltidsveckan är nyhetsbrev där 

besökaren får den senaste informationen om kommande händelser. Alla evenemang som 

ingick i vår studie utspelar sig i stadskärnan och ett annat sätt att förmedla 

tillgängligheten är att ha information om staden på webbplatsen samt vad det finns för 

alternativ till övernattning. 

 
Ska man som besökare betala för en ganska så dyr musikfestival och dessutom spendera 

några dagar där, vill man gärna få en garanti på att de band som ska spela är bra. De två 

renodlade musikfestivalerna (Kristianstadsdagarna och Storsjöyran räknar vi som 

stadsfestivaler) har båda utförlig information om de artister som spelar. Mest information 

har Peace & Love-festivalen som även länkar vidare till flest sociala medier där 

besökarna även kan hitta videoklipp på artisterna. En annan form av garanti ger Way Out 

West på sin webbplats där de framhäver sitt miljöengagemang. Där kan besökaren vara 

säker på att den besöker ett evenemang som gör sitt bästa för att ge så lite påverkan på 

miljön som möjligt vilket är något som är viktigt för många i dagens samhälle. 
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Alla evenemang utom Medeltidsveckan skriver tydligt om antingen 

säkerhetsupplysningar, tillgänglighet för funktionshindrade, anpassad ljudnivå eller 

trygghet för besökarna vilket underlättar för besökaren och förmedlar empati. Ett annat 

exempel på hur webbsidorna underlättar för besökaren är att vanliga frågor finns 

besvarade, vilket innebär att besökaren inte behöver ta kontakt med arrangörerna för att 

få svar på enkla frågor. Peace and Love har valt att på ett väldigt tydligt sätt framhäva sitt 

budskap gällande mångfald och gemenskap. Detta gör att besökaren, vem den än är, kan 

känna sig välkommen till evenemanget vilket förmedlar empati. 

 
Ett exempel på att synliggöra tjänsterna finns på Peace & Love-festivalens webbplats. 

De har en webbshop där besökaren till exempel kan köpa t-shirts med festivalens logotyp 

på. Ett annat exempel på att synliggöra tjänsterna är de e-biljetter som Way Out West, 

Kristianstadsdagarna och Peace & Love-festivalen erbjuder sina besökare. Då kan 

besökaren själv skriva ut biljetten de köpt via hemsidan vilket ger dem någonting med 

påtagligt än en bokningsbekräftelse.  

 

Genom att arbeta med dessa servicedeterminanter kan företagen bygga upp rätt 

förväntningar hos besökarna och minimera risken att den förväntade servicen skiljer sig 

allt för mycket från den upplevda. Detta är särskilt viktigt när det gäller service och 

tjänster då produktion och konsumtion sker parallellt. 

 

4.4 Hur webbplatserna skapar kundvärde  
Då kundvärde är subjektivt och individuellt (Zeithaml, 1988) är det svårt att definiera vad 

det är exakt som innebär värde för besökarna på webbplatserna. En aspekt som får 

kundvärdet att öka är hur lättnavigerad sidan är. Kristianstadsdagarna är ett exempel där 

webbplatsen är logiskt uppbyggd, i form av rullistor, som visas när besökaren för 

muspekaren över huvudrubrikerna. Uppbyggnaden av Peace & Loves webbplats är inte 

lika logisk och här får besökaren spendera mer tid för att hitta den rätta 

informationsvägen. Kundvärdet här upplevs istället utifrån andra premisser, så som att 
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besökaren erhåller värde utöver kärntjänsten (Grönroos och Ravald, 1996), som på något 

sätt är betydelsefullt och fördelaktigt. Sidan är innehållsrik och exempelvis så har de 

insett att festivalens besökare har olika behov vad det gäller övernattning och har därför 

anpassat olika boendeformer utifrån det. På webbplatsen finns det omfattande 

information angående boendeformerna, som fungerar som ett riskreducerande för 

besökarna. De som vill besöka en festival men inte uppskattar övernattning på en stökig 

campingplats känner en trygghet i få vetskap om att det även finns en lugn campingplats. 

Även de länksamlingar, instruktioner och garantier som finns på många av webbplatserna 

skapar mervärde som underlättar och förbereder besökaren inför dennes kommande 

upplevelser. 

 

Ett exempel på en funktionell nytta (Lexhagen, 2009) är sidan om ”Festivalbussen”, som 

Storsjöyran och Peace & Love-festivalen har. Genom deras webbplatser kan man 

bestämma avgångsort och blir direktslussad till samma sida på ”Festivalbussen”, som om 

man hade gått via den webbplatsen. Ett annat exempel på funktionell nytta är när 

besökaren själv kan köpa biljetter till evenemanget via webbplatsen och, som i Peace & 

Love-festivalens fall, även kan skriva ut biljetten därifrån. E-biljetten är även ett exempel 

på ekonomisk nytta (Lexhagen, 2009) och effektiviserar då kunden inte behöver ge sig 

iväg för att hämta ut den. Om vi ska ta ytterligare ett exempel på funktionell nytta så är 

det att den som vill kan se schemat för Kristianstadsdagarna i mobilen, eftersom de har 

anpassat ett format för just detta. Detta underlättar för besökaren om den exempelvis 

skulle vara på evenemanget men inte veta destination för ett visst arrangemang.  

 

De hedoniska värdena för besökaren är svårare att uttala sig om här i resultatet, eftersom 

det är så pass subjektivt och upplevs olika från besökare till besökare. Vad exempelvis 

glädje, underhållning och stimulans är för oss behöver inte vara det samma för andra, 

men däremot kan vi se att aktörerna försöker förmedla dessa värden genom till exempel 

videoklipp och interaktiva funktioner.    

4.5 Besökarens deltagande och engagemang 
Det är vanligt förekommande att låta sin besökare aktiveras genom olika sociala medier, 

som till exempel Facebook, Twitter, bloggar och forum. Alla evenemangen har skapat 
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grupper på Facebook, som på sätt och vis fungerar som en förlängning av den egna 

hemsidan. Här kan besökaren se bilder från tidigare år, hitta allmän information och göra 

inlägg på sidornas ”logg”. Dock så måste man vara medlem på Facebook och även i 

gruppen för att kunna interagera, vilket även gäller för Twitter. De enda evenemang som 

inte framhäver denna möjlighet till interaktivitet på sin webbplats är Medeltidsveckan 

och Peace & Love. Övriga webbplatser har länkar som för besökaren direkt till det 

sociala mediet.  

 

Att den här möjligheten till interaktion finns gör att upplevelsen blir mer än bara den 

enklaste formen av närvaro, alltså mental närvaro. Besökaren blir både åskådare och 

medproducent (Pine och Gilmore, 1999). Detta kräver å andra sidan ingen fysisk närvaro 

som i modellens uppdelning, men den som interagerar med företaget kan skapa 

förväntningar och bidra till upplevelsen. I de sociala medierna kan besökaren därmed 

förlänga upplevelsen, både före och efter evenemanget. 

 

Arrangörerna har genom denna möjlighet till interaktion även en bra möjlighet att få 

feedback på vad besökarna uppskattar eller vad de tycker kan förbättras. Nackdelen är att 

de inte har fullständig kontroll över vad som sägs, men samtidigt så har de en större 

chans att bemöta negativ ryktesspridning. Storsjöyran är ett exempel på evenemang som 

använder sig av blogg för att informera och interagera med sina besökare. Alla 

evenemang ger, i olika stor omfattning, besökaren möjlighet att interagera med både 

aktörerna och besökare emellan. I några fall, som Storsjöyran och Way Out West, finns 

väl genomtänkta forum och i andra fall enklare gästböcker. Storsjöyran är den webbplats 

som ger besökaren störst möjlighet till deltagande och engagemang, medan 

Medeltidsveckan ger vissa möjligheter endast utanför webbplatsen. 

 

Enligt Mossberg (2003) kan vi dela upp evenemang i tre olika stadier; före upplevelsen, 

upplevelsen och efter upplevelsen. På nästa sida har vi placerat dessa tre stadier i Pine 

och Gilmores (1999) modell för att beskriva besökarens typ av relation till evenemanget.  
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Före upplevelsen är besökaren mer engagerad på själva webbplatsen än vad den är både 

under och efter evenemanget. Det är oftast före ett evenemang man vill hitta information 

för att kunna planera sitt besök (Erdly och Kesterson-Townes, 2002). Det är också före 

som besökaren har möjlighet att påverka olika faktorer av upplevelsens utformning. Före 

evenemanget kan besökarna bygga upp både sina egna och andras förväntningar genom 

att vara aktiv på webbplatsen eller nätverk runt omkring. Kunden går aktivt in i 

upplevelsen i de interaktivitetsfunktioner som finns att tillgå.  

 

Under själva evenemanget har besökarna inte samma nytta av dessa funktioner efter de 

redan byggt upp förväntningar och planerat sitt besök. I detta skede är praktisk 

information som bekvämligheter på plats vara av större vikt. Besökaren är inte delaktig 

på samma sätt utan absorberas mer av upplevelsen på ett passivt sätt. 

 

Efter evenemanget har besökarna en vilja att dela med sig av sina erfarenheter 

(Mossberg, 2003) och återuppleva det som de varit med om. Detta kan göras på olika 

sätt. Kristianstadsdagarna uppmanar exempelvis sina tidigare besökare att skicka in bilder 

och berättelser om vad de har upplevt under festivalen. På Storsjöyran finns möjligheten 

att diskutera i forumet. På evenemangens Facebook-sidor visas bilder från tidigare år som 

vem som helst kan gå in och titta på och återuppleva sina minnen. 

”Upplevelsen går 
in i kunden” 

Aktivt 
deltagande 

Passivt 
deltagande 

”Kunden går in i 
upplevelsen” 

Under 
evenemanget 

Efter 
upplevelsen 

Före 
upplevelsen 
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5 Slutsatser  
Vårt huvudsyfte med uppsatsen var att kartlägga hur lokala evenemangsaktörer arbetar 

med Internet som marknadsföringskanal för att sedan dra slutsatser om hur denna typ av 

företag på ett bra sätt kan förlänga och förstärka upplevelsen. De delfrågor vi främst 

sökte svar på var vilka värden som skapas för besökaren, hur webbplatserna uppmuntrar 

besökarna till interaktion samt hur webbplatserna reducerar risk och osäkerhet som 

potentiella besökare kan känna inför ett eventuellt köpbeslut.  

 

5.1 Information 
De evenemang vi observerade låg nära i tiden, så att webbplatserna till största delen 

skulle innehålla den information som är tänkt att publiceras inför evenemanget. Vi har 

under studiens gång dock noterat en avsaknad av viss information. En del information 

finns det förberett utrymme för på webbplatsen och besökaren underrättas om att 

information skall komma inom kort. Annan information som vi har saknat vid 

observationerna kan tänkas publiceras närmre genomförandet av evenemangen, dock så 

finns detta inte uttryckt någonstans.  

 

Då en potentiell besökare till evenemangen söker information om upplevelsen i god tid, 

vore det en bra idé att publicera så mycket information som möjligt i ett tidigt skede för 

att underlätta besökarnas planering. Ofta är det många faktorer som spelar in för att ett 

besök ska kunna bli möjligt och ett exempel på det är att evenemangens program- eller 

spelschema finns tillgängligt. En långväga besökare är i större behov av mer specifik 

information angående detta då de kan behöva ordna med boende och resa för sitt 

deltagande. Det är också viktigt att informationen förmedlas på ett effektivt sätt så att den 

är lätt att finna, risken är annars är att besökaren tappar intresset och att irritation kan 

uppstå. På Way Out West:s hemsida framgår att de har ett samarbete med SJ. Vad som 

dock inte delges är vad detta samarbete innebär för besökaren. Erbjudandet är, enligt SJ:s 

hemsida13, ett paket där kunden kan köpa biljetter till både resa och evenemang till ett 

                                                
13   SJ:s hemsida (2010) Upplevelser Way Out West (elekronisk) Tillgänglig: 

<http://www.sj.se/enjoyment/bookenjoymentdetail.form?id=288> (2010-05-20) 
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rabatterat pris. Denna knappa information om ett förmånligt erbjudande kan förbigå den 

som vill besöka evenemanget, vilket både besökare och arrangör kan förlora på.  

Alla webbplatser delger besökaren den mest väsentliga informationen om evenemanget 

och reducerar eventuella risker bra. Skillnaden mellan basinformation och diverse stöd- 

och hjälptjänster på sidorna är emellertid stor. Med två, tre månader kvar till 

evenemanget kan som sagt mer information komma till men idag är inte webbplatserna 

utnyttjade till sin fulla potential.   

    

5.2 Interaktion 
Fyra av fem webbplatser (alla utom Medeltidsveckan) har någon form av interaktivitet 

eller engagerar sina besökare genom webbplatsen. Exempel på detta är forum, gästbok, 

omröstningar, nyhetsbrev, blogg och You Tube-klipp på artister. Alla evenemangen är 

även medlemmar på Facebook där besökare kan interagera, haken här är dock att 

besökarna är tvungna att vara medlemmar på Facebook för att kunna delta i diskussioner. 

För de som är intresserade av Medeltidsveckan och inte är medlemmar på Facebook, ges 

det alltså ingen möjlighet att interagera med andra besökare eller evenemangsaktörerna, 

då Medeltidsveckan inte erbjuder några möjligheter till interaktivitet på deras egen 

hemsida. Bristen på interaktivitet gör det svårare för besökare att skapa en relation till 

evenemanget, vilket skulle kunna resultera i att engagemanget för evenemanget minskar. 

Relationen, för samtliga evenemang, kan även stärkas genom regelbundna nyhetsbrev där 

aktuell information förmedlas. Under den period vi skrivit uppsatsen har vi varit 

prenumeranter på några av nyhetsbreven, men vi har endast fått ett fåtal nyhetsbrev och 

inte heller från alla. Vi tycker att frekvensen kunde ha varit högre, då det hade gjort att vi 

hade känt ett större engagemang och en större delaktighet. Den låga frekvensen av 

nyhetsbrev under tiden vi gjorde uppsatsen kan dock bero på tidsaspekten, då det trots allt 

är några månader kvar till genomförandet. Antagligen kommer nyhetsbreven att öka ju 

närmre evenemanget är i tiden. 

 

När det gäller musikfestivalerna ges en stor möjlighet till interaktion och deltagande. Att 

besökarna ska ha möjlighet att göra sin röst hörd är av stor vikt för evenemangen då de 

alla erbjuder någon form av interaktivitet. Den webbplats som erbjuder besökaren flest 
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möjligheter att engagera sig är Storsjöyran, som även är den enda som har en blogg. I 

nuläget är bloggen dock av mer informativ karaktär då kommentarfunktionen inte 

används så frekvent av läsarna. En blogg är ett effektivt sätt att få en mer personlig 

relation till sina läsare/besökare och få dem att känna en vänskaplig känsla gentemot 

författaren/evenemangsakören. Verktyget kan användas på ett sådant sätt att det ger 

fördelar och positiva effekter för både aktörerna och läsarna. Läsarna kan engageras 

genom till exempel tävlingar och aktörerna har möjlighet att få information om värdefulla 

åsikter genom att ställa frågor till sina läsare. 

 

5.3 Behov 
Enligt vår uppfattning förmedlar de flesta webbplatser vi observerat tydligt vilka behov 

som besökare kan få uppfyllda genom att delta i evenemanget, detta exempelvis genom 

bilder och rikliga presentationer av olika tjänster som erbjuds. Förutom tydlig 

information om detta signalerar webbplatserna även sitt budskap genom exempelvis 

estetisk utformning och olika funktioner. Därför är det viktigt att budskapet som 

webbplatsen sänder ut genomsyrar innehållet och bildar en helhet. Är webbplatsens 

innehåll ”spretigt” och besökaren inte blir överraskad och förväntansfull, finns det en risk 

att denna person inte heller kommer att delta i evenemanget. Då Medeltidsveckan har 

vetskap om att kännedomen om Medeltidsveckan är hög och att information via Internet 

enbart inhämtas av 11 % av de tillfrågade, kan vi fråga oss om inte den knappa 

informationen är ett medvetet val. Möjligtvis anser de att det inte är särskilt viktigt att 

framhäva mer omfattande vilka behov som tillfredsställs, eftersom besökaren redan vet 

detta. I stället satsar de på väldigt grundläggande information som inte bidrar till något 

större mervärde för kunden, då Internet ändå inte är den primära informationskällan för 

deras besökare. Vår uppfattning är att många dömer ett företag utifrån dess hemsida. 

Vikten av att webbplatsen är representativ och intresseväckande är därför av stor vikt. En 

liknelse kan dras till en butiks skyltfönster där en person tittar in och avgör om butiken är 

värt ett besök eller inte. Därför är webbplatsernas uppbyggnad och utformning är av stor 

vikt för att behålla besökarens intresse.  
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5.4 Kundvärde  
Om vi ser till nyttorna generellt sett så har de ökat avsevärt vid uppkomsten av 

webbplatser. All nödvändig information kan besökaren inhämta på ett enda ställe och 

dessutom få mer därtill. Det är dock viktigt att utforma hemsidan på ett sådant sätt att det 

är lätt och lätt för besökaren att hitta det den söker. Kanske är det så att även de 

hedoniska värdena är större på webbplatserna än vad de skulle vara om informationen 

exempelvis hade angivits via en turistbyrå eller broschyr. Besökaren stimuleras mer 

genom de funktioner som finns på webbplatsen, till exempel genom att delta i ett forum 

eller titta på ett videoklipp. Genom dessa funktioner skulle möjligtvis informationen 

kunna anses vara mer glädjerik och underhållande.  

 

På tre av fem sidor hade evenemangsaktörerna kunnat engagera sina besökare mer eller 

berätta mer om olika kringtjänster och det är enbart en webbplats av fem 

(Kristianstadsdagarna) som har ett videoklipp från föregående evenemang. Detta gjorde 

oss en aning förvånade. För en tjänst som är svår att ta på skulle detta medel kunna vara 

till hjälp när besökaren vill skaffa sig en uppfattning och bygga upp ett förtroende för 

tjänsten. Orsaken till avsaknaden av rörlig bild skulle kunna vara att 

evenemangsaktörerna inte enbart ser positivt på att visa videoklipp, utan faktiskt ser en 

risk om besökarna inte gillar vad de ser. Vi tror dock att det inte behöver vara dåligt om 

inte videofilmerna uppfyller alla besökarens önskedrömmar. Att visa bilder från en 

regnig dag, som i allmänhet ses som något dåligt, visar att arrangörerna även kan leverera 

en glädjefull upplevelse trots sämre förutsättningar. Det förmedlar trovärdighet och 

skapar rimliga förväntningar. 

 

Vi tycker att definitionen av servicekvalitetsdeterminanten att synliggöra tjänsterna 

måste anpassas efter dagens förutsättningar och därmed att denna determinant skulle 

kunna utgöras av tjänster som besökaren har nytta av utanför webbplatsen även om den 

inte går att ta på. I sådant fall kan dessa tjänster vara att besökaren kan ladda ner låtar 

gratis, som i Way Out West:s fall, eller att de kan hämta hem spellistor från Spotify, där 

artister som medverkar/medverkat i evenemangen finns representerade. 
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En funktion som vi gärna hade sett på webbplatserna, men som saknas på samtliga, är en 

sökfunktion där besökaren kan söka efter den information de efterfrågar i ett frisökfält. 

På en del hemsidor kan det vara svårt att hitta och en sådan funktion skulle förenkla och 

skapa värde för kunden. Några av sidorna har de mest förekommande frågorna besvarade 

under en speciell rubrik men det kan ändå finnas behov av att snabbt hitta information om 

frågor inte återfinns där, och då skulle en sökfunktion underlätta letandet. 

 

5.5 Förlängning av upplevelsen 
Vad evenemangsaktörer väljer att publicera på webbplatsen under och efter evenemanget 

och vilken möjlighet som finns för besökarna att kunna förlänga sin upplevelse, är 

svårare för oss att uttala oss om, men vi kan idag se att det finns en del funktioner som 

skulle kunna användas till detta. Ett av evenemangen uppmuntrar exempelvis besökarna 

att skicka in sina bilder, ett annat har ett diskussionsforum där besökarna kan dela med 

sig av sina upplevelser. En omröstningsfunktion finns på några av webbplatserna där de 

även här skulle kunna ge synpunkter om deras upplevelse. Under själva evenemanget är 

Facebook och Twitter bra för att förstärka upplevelsen. Det är medier som många har 

med sig i sina mobiltelefoner och detta skulle evenemangsaktörerna kunna utnyttja i sin 

marknadsföring. Besökarna skulle kunna ställa frågor via Twitter, delta i tävlingar, få 

uppdateringar angående spelschemat och ladda upp sina bästa festbilder direkt. 

 

Både före och efter evenemangen är det viktigt för besökarna att de kan dela med sig av 

sina åsikter och upplevelser . I detta avseende har Facebook en viktig roll då de erbjuder 

besökaren både kontakt med varandra och arrangörerna samt ger möjlighet till att 

återuppleva upplevelser genom att titta på bilder.  

5.6 Normativ modell för effektiv marknadsföring på Internet 
Baserat på observationer och vår analys har vi genom våra slutsatser kommit fram till en 

normativ modell för hur webbplatser och aktivitet runt omkring kan användas för effektiv 

marknadsföring av lokala evenemang. En första aspekt att beakta är att webbplatserna ska 

vara lättnavigerade och ha tydlig information. Det gäller att snabbt etablera ett intresse 

hos besökaren och detta kan göras genom en genomtänkt estetisk utformning som 
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förmedlar evenemangets budskap. När det gäller utformning av sidan är det bra att 

presentera nyheter centralt på förstasidan, att huvudrubrikerna listas högst upp eller till 

vänster och gärna med rullistor så att besökaren direkt ser vilken information som finns 

tillgänglig under respektive rubrik. Även att webbplatsen är konsekvent uppbyggt och har 

en enhetlig och genomgående lay-out ger besökaren ett intryck av ett väl genomtänkt 

evenemang. Att presentera viktig information i god tid före evenemanget är också bra för 

att underlätta besökarens planering.  

 

En andra aspekt som är viktig att försöka uppnå med sin marknadsföring på Internet är att 

bygga upp ett förtroende hos besökarna. Att besöka ett evenemang innebär att besökaren 

lägger både tid och pengar vilket arrangörerna måste ta hänsyn till. Besökaren på 

webbsidan vill få en garanti på att dennes förväntningar kommer infrias. Här kan 

webbplatserna presentera videoklipp som på ett bra sätt framför verkligheten. Något 

annat som bygger upp förtroendet är att arbeta med att synliggöra tjänsterna som erbjuds, 

till exempel att ge besökaren möjlighet att skriva ut en e-biljett.  

 

Att ge besökarna möjlighet att interagera med andra besökare och evenemangsaktörerna 

skapar engagemang och delaktighet som gör att upplevelsen kan förstärkas och förlängas.  

Exempel på olika former av interaktivitet är forum, att evenemanget finns tillgängliga i 

sociala medier som till exempel Facebook och Twitter och omröstningar där besökaren 

har möjlighet att påverka utformningen av evenemanget.  

 

Det är viktigt att få besökaren att känna att de erhåller något slags mervärde från 

aktörerna. Här kan det vara lämpligt att erbjuda kunden utförlig information om de 

artister som ska uppträda och länka vidare till sociala medier som de medverkar i, ge 

smakprov i form av Spotify-listor eller gratis mp3-låtar. Alltså är sociala medier även ett 

bra verktyg att arbeta med det gäller att skapa kundvärde. Att underlätta för besökaren 

genom att samla praktisk information om boende och resa på ett och samma ställe skapar 

också värde. Frekvent uppdatering genom nyhetsbrev skapar värde för besökaren då den 

slipper att ständigt gå in själv på webbplatsen för att få de senaste nyheterna. 
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Modellen i kortfattad version: 

- Lättnavigerad sida och tydlig information  

- Bygga upp besökarens förtroende till evenemanget   

- Aktivitet i sociala medier  

- Skapa mervärde 

 

5.7 Förslag till vidare studier 
Vi har under vår studie upplevt en brist på relevant teori med tydlig anknytning till 

Internet och marknadsföring av upplevelser. De modeller som finns idag är inte 

anpassade efter den snabba utveckling och informationsflödet som pågår på Internet, 

därför skulle en uppdatering av modeller och teorier för bedömning av tjänstekvalitet på 

Internet vara värdefullt. 

 

Något som skulle vara intressant att studera är hur besökarna upplever aktörernas 

marknadsföring på Internet och hur mycket det faktiskt används. Detta skulle kunna vara 

en studie av mer kvantitativ karaktär, där syftet skulle vara att kartlägga besökarnas 

användande av Internet och vilka funktioner som uppskattas i samband med upplevelser 

och evenemang. 

 

Eftersom vår studie pågick perioden före själva evenemangen så tycker vi även att det 

vore intressant att göra en studie efter att evenemanget ägt rum och få en bild av hur 

aktiviteten på webbplatserna ser ut då. Att titta på hur de sociala medierna används under 

själva evenemanget kan vara av vikt. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Observationsschema        
Vilka faktorer är det som ska göra evenemanget speciellt, vad vi kan utläsa?  

(Festivalanda, kvalitet, tradition, servicen, temat på evenemanget osv.)  

   

Vilka behov, enligt Getz modell, kan bli tillfredsställa?      

(Inom områdena; fysiska behov, känslan av att tillhöra en grupp, behovet av 

självförverkligande)        

     

Vad kan kundvärdet/värdena på webbplatsen för evenemanget bestå i?  

(T ex. instruktioner och garantier, upplevd känsla - positiv som negativ, stödtjänster) 

          

Gör man på något sätt besökaren delaktig och engagerad m h a webbplatsen  

(Intresse, nöje och situation, relationsskapande, interaktion)    

       

Vilka förväntningar vill man skapa hos besökaren?  

 

Hur försöker man reducera risker för besökaren?     

     

Kan mönster mellan webbplatserna urskiljas?     

  

Saknar vi någon information?       

          

Hittar vi andra ingångar till evenemangswebbplatsen?     

      

Hur lättnavigerad är sidan?         

     

Helhetsintryck?  

            

Övrigt?       
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7.2 Observationstider 
 

Datum  Klockslag   Webbplats    

3/5    9.00 - 12.30   Kristianstadsdagarna   

4/5    9.00 - 10.00    Kristianstadsdagarna 

4/5   10.00 - 12.00    Storsjöyran  

4/5   12.00 - 13.00   Peace & Love 

5/5   12.00 - 13:30   Way Out West 

5/5   13:30 - 14.30   Medeltidsveckan 

10/5   11.30 - 13.00   Medeltidsveckan 

      
Observationstid per webbplats 

4,5 h  Kristianstadsdagarna 

2 h   Storsjöyran 

1 h  Peace & Love 

1,5 h   Way Out West 

2, 5 h  Medeltidsveckan 

 

Total observationstid   

11, 5 h 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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