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1 INDLEDNING 

Evenemang och evenemangsplanering har en väldigt betydande roll i dagens samhälle i 

och med att verksamheten sysselsätter många människor runtom i världen samt bidrar 

till att skapa samhällelig gemenskap. Begreppet evenemang används i många olika 

sammanhang, men kategoriseras dock vanligen i enlighet med vilket syfte evenemanget 

har. Med andra ord kan evenemang innebära allt från fester och konserter till konferen-

ser, mässor och idrottstävlingar, och kan således vara rätt olika i storlek och omfattning.  

 

Att ordna evenemang med syftet att fira en årsdag för ett företag, en privatperson eller 

en studerandeorganisation är väldigt vanligt, och dessa fester anses ofta vara bland årets 

höjdpunkter. Årsfester inom studerandeorganisationer har långa traditioner, och de ord-

nas huvudsakligen för att följa och respektera dessa i form av en festlig tillställning. 

Akademiska årsfester är helt klart en av läsårets höjdpunkter inom studielivet, där käns-

lan av samhörighet och gemenskap bland läroinrättningens studerande är starkt närva-

rande. 

 

För att kunna ordna en lyckad årsfest behövs en engagerad projektgrupp som ansvarar 

för planerandet och genomförandet av själva evenemanget, men även andra inblandade 

parter i form av serviceleverantörer och sponsorer kan vara av stor vikt för slutresultatet. 

Det praktiska arbetet kring en årsfest kräver därmed ett välstrukturerat planeringsarbete 

samt att alla inblandade parter arbetar mot tydligt konstruerade mål. 

 

Svenska Handelshögskolans Studentkår firar traditionsenligt sin årsfest den 24 februari 

då näringsfriheten infördes i Finland. Detta examensarbete utförs i samarbete med 

Svenska Handelshögskolans Studentkår, och kommer att beskriva arbetsprocessen med 

att planera och genomföra SHS 105:e årsfest. 
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1.1 Frågeställning 

Svenska Handelshögskolans Studentkår firar traditionsenligt sin årsfest den 24 februari 

där huvudpunkterna i programmet utgörs av en solenn akt, en festmiddag med uppvakt-

ningar samt en efterfest med dans och levande musik. Årsfesten har långa traditioner 

och den är viktig för samhörighetskänslan och gemenskapen bland Svenska handelshög-

skolans studerande. Att ordna en årsfest av denna omfattning kräver väldigt mycket pla-

neringsarbete och förberedelser.  

 

Hur planerar och genomför man en lyckad årsfest? Vilka aktiviteter bör beaktas för att 

målet skall uppnås? Vilket delmoment kräver mest tid, och vilka är de största utmaning-

arna? Hur bör arbetsprocessen struktureras för att nå bästa möjliga resultat? Något som 

bör tas i beaktande genom hela arbetsprocessen är festens traditionella och akademiska 

karaktär. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en djupare förståelse för arbetsprocessen 

bakom planerandet och genomförandet av en akademisk årsfest. För att uppnå detta 

syfte kommer befintlig litteratur om arbetsprocessen bakom evenemangsplanering att 

behandlas. Vidare kommer hanteringen av denna process att undersökas i praktiken ge-

nom medverkan i samtliga skeden av planerandet och genomförandet av en akademisk 

årsfest. Arbetet utförs i samarbete med Svenska Handelshögskolans Studentkår, vars 

mål är att ordna en traditionsenlig, unik och minnesvärd årsfest där gästerna trivs och 

har roligt. 

1.3 Metod och materialbeskrivning 

Syftet för examensarbetet kan bäst uppnås med hjälp av en grundlig genomgång av litte-

ratur kring ämnesområdena evenemangsplanering och projektledning. Utöver dessa äm-

nesområden kommer även andra relevanta ämnen såsom marknadsföring och tidsplane-

ring att behandlas. Den teoretiska referensramen grundar sig på projektledningens fyra 

faser som kommer att tillämpas vid planeringen av detta evenemang. Studentkårens er-
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farenheter från tidigare årsfester kommer även att beaktas som en väsentlig del av det 

praktiska arbetet kring planerandet och genomförandet av SHS 105:e årsfest. 

 

De faser och aktiviteter som behandlats under arbetsprocessens gång kommer att doku-

menteras i samma ordningsföljd som de utförts. Efter det att årsfesten är över, kommer 

arbetsprocessen som helhet att analyseras och diskuteras utgående från observationer 

och intervjuer med både festdeltagare samt uppdragsgivaren. Avslutningsvis kommer 

skribenten att reflektera över huruvida syftet med examensarbetet uppnåtts samt disku-

tera viktiga iakttagelser inför framtida projekt inom evenemangsplanering. 

1.4 Uppdragsgivaren Svenska Handelshögskolans Studentkår 

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) fungerar som en service- och intresseor-

ganisation för sina studerandemedlemmar vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. 

SHS grundades år 1909 och har i dag omkring 2000 medlemmar. Studentkårens högsta 

beslutsfattande organ består av delegationen, till vars uppgifter bl.a. hör att utnämna en 

styrelse som står för den operativa verksamheten. Inom studentkåren finns även andra 

verksamma organ med olika uppgifter. Ett av de organ som står styrelsen närmast är 

årsfestkommittén som ansvarar för planerandet och genomförandet av årsfesten, även 

kallad universums bästa fest. Svenska handelshögskolans årsfest är en ansedd fest med 

långa traditioner, där över 400 personer bestående av alumner, studerande och represen-

tanter från näringsliv deltar. Även representanter för studentkårerna vid andra universi-

tet och högskolor hör till de inbjudna. I och med det stora deltagarantalet är SHS årsfest 

den största akademiska årsfesten som ordnas i Finland. (SHS, 2014) 

 

Årsfesten firas traditionsenligt den 24 februari, dagen då näringsfriheten infördes i Fin-

land. I år infaller den 24 februari på en tisdag, vilket är mitt under veckan. Detta kan 

möjligen påverka deltagarantalet, men å andra sidan kan tidpunkten mitt under veckan 

underlätta valet av festlokal samt koordineringen av arbetsuppgifter.  
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2 EVENEMANGSPLANERING 

Genom historien har evenemang haft en väldigt stor betydelse för det rådande samhället 

främst i form av religiösa och politiska sammankomster. I dag finns det många olika 

definitioner på vad ett evenemang är, och begreppet innefattar således allt från fester 

och konserter till konferenser, mässor och idrottstävlingar. Kännetecknande för evene-

mang är att de antingen ordnas en enda gång eller alternativt årligen under samma tid-

punkt, vilket innebär att arbetsprocessen kräver utförlig planering samt att flera olika 

parter samarbetar sinsemellan. Under senare tider har även efterfrågan på kommersiellt 

ordnade evenemang vuxit otroligt snabbt, vilket har gett upphov till nya möjligheter 

inom evenemangsplanering (Matthews, 2008). 

 

I och med att evenemangsplanering är ett relativt nytt ämnesområde i den akademiska 

världen finns det inte ännu några entydiga svar eller några klara modeller över hur man 

styr och arrangerar ett evenemang på bästa möjliga sätt. Dock tillämpas vanligen teorier 

och modeller som utarbetats i samband med projekt och projektledning eftersom pro-

duktionen av ett evenemang vanligtvis anses vara en typ av projekt (Matthews, 2008; 

Goldblatt, 2002; Wolf & Wolf, 2005; Vallo & Häyrinen, 2008). Vid olika försök att de-

finiera och klargöra vad ett evenemang är utgår forskarna huvudsakligen från syftet och 

avsikten med att ordna ett evenemang, och därigenom har man sedan lyckats utforma 

heltäckande kategoriseringar för olika evenemangstyper. 

 

Avsikterna med att ordna ett evenemang kan enligt Matthews (2008) delas upp enligt 

religiösa, politiska, sociala, utbildande eller kommersiella syften. Även Goldblatt (2002) 

har utformat olika syften för evenemang, och anser att evenemang ordnas i syfte att fira, 

sälja, marknadsföra, undervisa, lära eller helt enkelt att föra människor samman. Då det 

kommer till kategorisering av evenemang i olika evenemangstyper delar Matthews 

(2008) in evenemang i tre huvudsakliga kategorier: möten och konferenser, utställningar 

och mässor samt fester och ceremonier med syfte att fira. Goldblatt (2002) delar i sin tur 

in evenemangstyperna i hela tio olika kategorier, medan Wolf & Wolf (2005) delar in 

evenemang i sociala evenemang, samarbetsevenemang och insamlingsevenemang. 
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2.1 Årsfest som evenemang 

Med en akademisk årsfest avses ett årligen återkommande evenemang i syfte att fira en 

betydelsefull dag för en studentkår, ämnesförening eller en nation. En årsfest är därmed 

en vanlig typ av evenemang som enligt Matthews (2008) faller in under kategorin fester 

med syfte att fira, medan den enligt Wolf & Wolf (2005) kategoriseras som ett socialt 

evenemang. Årsfester inom studerandeorganisationer har långa traditioner med tillhö-

rande etikettsregler, och de ordnas huvudsakligen för att följa och respektera dessa i 

form av en festlig tillställning med samhörighetskänsla. I och med detta anses årsfester 

ofta vara en av läsårets höjdpunkter inom studielivet. 

 

Traditionsenligt följer akademiska årsfester vanligtvis ett visst mönster som börjar med 

en högtidlig solenn akt, varpå det följer en tre rätters sittande middag, tal och slutligen 

dans till levande musik. Under festtillställningen bär damerna långklänning med aka-

demiska förtjänsttecken, medan herrarna bär högtidsdräkt med akademiska förtjänst-

tecken eller frack. Alternativt kan herrarna bära mörk kostym med vit skjorta. Akade-

miska årsfester är endast avsedda för inbjudna gäster, och firandet fortsätter vanligen 

följande dag med tillhörande sillfrukost där klädseln är studentorganisationens egen ha-

lare. (SHSweb, 2014) 

 

För att kunna ordna en lyckad årsfest behövs en engagerad projektgrupp som ansvarar 

för planerandet och genomförandet av själva evenemanget, men även andra inblandade 

parter i form av serviceleverantörer och sponsorer kan vara av stor vikt för slutresultatet. 

Givetvis behövs även lämpliga utrymmen för själva tillställningen samt underhållning 

och program för festmiddagen. Det praktiska arbetet kring en årsfest kräver därmed ett 

välstrukturerat planeringsarbete samt att alla inblandade parter arbetar mot tydligt kon-

struerade mål. Samtidigt gäller det att balansera mellan tid, kostnad och kvalitet som 

alla är starkt beroende av varandra (Macheridis, 2009). Detta innebär att ändringar i års-

festens budget, tidtabell eller kvalitet vanligen sker på någon av de två andra faktorernas 

bekostnad. Därmed är det väldigt viktigt att följa den förutbestämda ramen för resurs-

förbrukningen så att de önskade delmålen för tid, kostnad och kvalitet kan uppnås. 
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2.2 Fasindelning 

Eftersom evenemang vanligen är av engångskaraktär samt att de utförs inom en förutbe-

stämd tidsram av en tillfällig arbetsgrupp liknar produktionen av ett evenemang mycket 

den arbetsprocess som används vid projekt. I och med detta kan man med gott samvete 

tillämpa samma fasindelning som utarbetats i samband med projektledning (Eklund, 

2009; Macheridis, 2009). För att underlätta arbetet och planeringen av ett projekt delas 

projektets livscykel vanligen in i tre eller fyra olika faser. Genom att dela in projektet i 

olika faser får man samtidigt en tydlig helhetsbild och struktur över arbetsprocessen. 

Enligt Eklund (2009) består projektets faser av en definitionsfas, en planeringsfas, en 

utförandefas och en utvärderingsfas. Macheridis (2009) använder benämningarna defi-

nitionsfas, planeringsfas, genomförandefas och reflexionsfas. Vallo & Häyrinen (2008) 

delar i sin tur in evenemangsproduktionen i tre faser: en planeringsfas, en genomföran-

defas och en eftermarknadsföringsfas. En lämplig kombination av dessa olika fasindel-

ningar kommer att behandlas mera ingående i följande avsnitt. 

2.3 Definitionsfasen 

Genom att inleda arbetet med en projektdefinition skapar man ett underlag för projekt-

gruppen att arbeta enligt (Eklund, 2009). I denna fas utformas projektgruppens sam-

mansättning med att man väljer en projektledare samt att man delar ut övriga roller och 

ansvarsuppgifter. Vidare kartläggs sedan olika idéer och visioner för projektet, som se-

dan utmynnar i en tydlig målformulering och strategi. Att identifiera de aktiviteter och 

arbetsuppgifter som krävs för att projektgruppen skall kunna genomföra projektet är 

även av stor betydelse, såsom även att klargöra projektets totala ekonomi (Eklund, 

2009). 

2.3.1 Från idé till målformulering 

Innan själva planerandet av evenemanget inleds och projektet kör i gång på allvar finns 

det ett antal frågor som bör besvaras. Utgående från dessa frågor har Vallo & Häyrinen 

(2008) utformat stjärnan för ett lyckat evenemang (se figur 1). Denna stjärna består av 

två trianglar, varav den ena besvarar strategiska frågor medan den andra svarar på ope-
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rativa frågor. För att kunna genomföra ett lyckat evenemang bör dessa två trianglar vara 

i balans. De strategiska frågorna består av ”vad”, ”för vem” och ”varför” medan de ope-

rativa frågorna består av ”hurdan”, ”hur” och ”vem”. Med hjälp av svaren på alla dessa 

frågor utformas sedan idén bakom evenemanget samt ett eventuellt tema. 

 

 

Figur 1. Stjärnan för ett lyckat evenemang. (Modifierad Vallo & Häyrinen, 2008:97) 

 

De strategiska frågorna utgör grundpelarna för evenemanget i och med att man utgående 

från visioner och idéer fastställer evenemangets målsättning, karaktär samt målgrupp. 

Efter att man har besvarat de strategiska frågorna kan man sedan börja fundera på de 

operativa frågorna som tangerar hur evenemanget skall förverkligas, hurdant innehåll 

och program det har samt vem som bär ansvaret för arrangemangen. (Vallo & Häyrinen, 

2008) 

 

Även Wolf & Wolf (2005) har utarbetat en modell för att besvara de inledande frågorna 

för evenemangsplanering. Modellen går under namnet ”5 W’s and How” och ämnar be-

svara frågorna ”vad”, ”vem”, ”varför”, ”när”, ”var” och ”hur”. De tre första frågorna 

följer samma mönster som Vallo & Häyrinens (2008) strategiska triangel, medan de tre 

senare frågorna har en lite annorlunda infallsvinkel. Eftersom tidpunkten för när evene-

manget ordnas kan ha en väldigt stor betydelse resultatmässigt är det även viktigt att ta 

ställning till Wolf & Wolfs (2005) fråga ”när”. Även frågan ”var”, som syftar på var 
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evenemanget ordnas, kan ha en stor inverkan på själva stämningen. Då det kommer till 

årsfester handlar det ändå främst om vilken lokal eller hurudant utrymme man väljer för 

festmiddagen. Frågan ”hur” är relaterad till budgeten och är en väldigt avgörande faktor 

för vad som är möjligt att ordna och vad som inte är det.     

 

Oberoende ifall man utgår från Vallo & Häyrinens (2008) frågor eller Wolf & Wolfs 

(2005) frågor får man en tydlig struktur över hur man skall gå till väga när man inleder 

planeringen av ett evenemang. Frågorna som besvaras skapar en stadig grund för det 

fortsatta planeringsarbetet och de är även till stor hjälp då man identifierar de aktiviteter 

och arbetsuppgifter som krävs för att evenemanget skall kunna genomföras. 

2.3.2 Budget och sponsorering 

När man arrangerar ett evenemang är det viktigt att man kartlägger de ekonomiska re-

surser man har tillgång till, samt att man känner till de kostnader som planeringen och 

genomförandet av evenemanget medför. Ett viktigt verktyg för att styra evenemangets 

ekonomi är därmed att utforma och fastställa en budget där det ingår allt från lönekost-

nader och arvoden till kostnader för utrustning och dekoration (Eklund, 2009). Genom 

att kartlägga ekonomin i form av en budget får man en tydlig helhetsbild över vilka 

kostnadsramar evenemanget bör hållas inom, och man har större kontroll över hur de 

ekonomiska resurserna fördelas. Samtidigt undviker man eventuella risker som har med 

ekonomin att göra. Enligt Vallo & Häyrinen (2008) skall budgeten vara noggrant uträk-

nad redan innan planeringsfasen kör i gång, men trots detta är man ändå ofta tvungen att 

uppdatera budgeten under planeringsfasen. Ifall det ordnats liknande evenemang tidi-

gare kan det vara bra att beakta tidigare års kostnader vid budgeteringen. Det är även 

viktigt att ha en realistisk uppfattning över resursförbrukningen, men trots detta lönar 

det sig ändå att lämna en marginal för överraskande händelser (Wolf & Wolf, 2005). 

 

Ifall de budgeterade medlen inte räcker till och man har för avsikt att skaffa sponsorer 

för en del av finansieringen är det väldigt viktigt att även beakta detta i budgeteringen. 

För att finansiera olika sorters evenemang har det blivit allt vanligare att vända sig till 

företag och därmed använda sig av sponsorering i syfte att uppnå de ekonomiska målen. 

Dock behöver inte sponsoreringen alltid vara i finansiell form, utan den kan även bestå 
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av materiella ting såsom produktdonationer. I grund och botten går sponsorering ut på 

att ett företag bidrar med olika former av resurser i utbyte mot att få använda sponsore-

ringsobjektet som en marknadsföringskanal. Med andra ord bygger sponsorering på ett 

samarbete som bägge parter kan dra nytta av och grundar sig därmed på ett ömsesidigt 

förtroende parterna emellan. Innan man vänder sig till företag är det ändå skäl att nog-

grant fundera hurdana företag man vill samarbeta med så att deras värderingar inte stri-

der mot arrangörens eller evenemangets värderingar och mål. (Kilkenny, 2011) 

 

Beroende på typ av evenemang kan sponsoreringens roll vara rätt olika, och omfatta allt 

från att ha en huvudsponsor som namnger evenemanget till att sponsoreringen har en 

mer undanskymd roll. Att ansöka om sponsorering kan vara rätt så tidskrävande och bör 

därmed beaktas som en betydande aktivitet i tidsplaneringen. I Finland är det vanligt att 

ansöka om sponsorering för olika sorters evenemang och de finländska företagen är 

även ofta villiga att sponsorera för att få synlighet för sin verksamhet (Vallo & Häyri-

nen, 2008).  

2.4 Planeringsfasen 

”Välplanerat är hälften vunnet”, lyder det gamla ordspråket. Med dessa ord inleds pla-

neringsfasen, som utgör det grundläggande arbetet bakom ett lyckat evenemang. Denna 

fas anses vara den mest tidskrävande fasen och utgör enligt Vallo & Häyrinen (2008) 

omkring 75 % av hela arbetsprocessen. I planeringsfasen fastställs strukturen för själva 

arbetsprocessen, dvs. en specificering över vad som skall göras, hur det skall förverkli-

gas samt inom vilka tidsramar detta skall ske. Detta redovisas i form av en projektplan, 

som sedan fungerar som en handbok för det fortsatta arbetet. I planeringsfasen ingår 

även utförlig tidsplanering, marknadsföring, analysering av risker samt andra betydelse-

fulla uppgifter i enlighet med resursförbrukningen för att genomföra ett lyckat evene-

mang. (Eklund, 2009; Vallo & Häyrinen, 2008) 

2.4.1 Tidsplanering 

En av planeringsfasens viktigaste delar utgörs av tidsplanering, dvs. att planera vad som 

skall äga rum, när och i vilken ordning. Genom att olika arbetsuppgifter och aktiviteter 
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planeras in i tiden får man en helhetsbild över när respektive arbetsuppgift eller aktivitet 

skall påbörjas och avslutas. Eklund (2009) föreslår att man börjar med att göra en lista 

över alla de arbetsuppgifter och aktiviteter som skall utföras, för att sedan arbeta fram 

en logisk ordning för respektive aktivitet. Denna stegvisa nedbrytning av aktiviteter utan 

en egentlig tidsskala kallas även för ett PERT (Program Evaluation Review Technique)-

schema, och visar alltså hur de olika aktiviteterna förhåller sig till varandra. Med ett 

PERT-schema som grund kan man sedan utarbeta ett Ganttschema, som beskriver hur 

de olika aktiviteterna hänger ihop tidsmässigt i form av en tidsaxel (Eklund, 2009). Ge-

nom att strukturera tidsanvändningen med hjälp av ett Ganttschema är det väldigt lätt att 

följa med hur arbetsuppgifterna framskrider och samtidigt se till att evenemangsplane-

ringen håller den planerade tidtabellen.  

  

När man har en klar tidsuppfattning över vad som skall äga rum, när och i vilken ord-

ning är det lättare att fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden på olika personer. Det 

är även viktigt att komma ihåg att en del av uppgifterna är helt oberoende av varandra 

och kan därmed utföras samtidigt av olika personer. För att vara på den säkra sidan fö-

respråkar O’Toole & Mikolaitis (2002) även upprätthållandet av egna check-listor vid 

sidan av de officiella tidsplanerna för att undvika att någon viktig detalj glöms bort eller 

rentav uteblir. 

2.4.2 Marknadsföring och kommunikation 

Till vilken grad ett evenemang behöver marknadsföras beror huvudsakligen på vilken 

typ av evenemang det är frågan om samt hur stort evenemang man har som mål att 

ordna. Marknadsföringens främsta syfte är att få synlighet för evenemanget samt att 

uppnå det önskade deltagarantalet i enlighet med de mål som ställts. Ifall marknadsfö-

ringen kring ett evenemang misslyckas kan hela den ekonomiska grunden rasa samman 

och således bringa förlust för arrangören. Därmed är det viktigt att marknadsföringen 

utgör en central roll i planeringsarbetet, och det är även vanligt att utse en eller flera 

personer från arbetsgruppen som ansvarar för marknadsföring och kommunikation. En-

ligt Conway (2009) utformas en lyckad marknadsföring av ett evenemang genom att 

man via lämpliga marknadsföringskanaler alltid strävar efter att nå den önskvärda mål-
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gruppen. Användning av kreativitet och nytänkande är även något som uppskattas högt, 

så länge marknadsföringen hålls inom ramarna för budgeten.  

 

Att evenemang vanligen är av engångskaraktär och förverkligas under en given tidpunkt 

utgör en stor utmaning för marknadsföringen av evenemang. Precis som med tjänster, 

förknippas evenemang ofta med upplevelser, vilket innebär att kunden blir engagerad 

och att man knyter in emotionella värden i marknadsföringsprocessen (Mossberg, 

2003). Detta innebär att arrangören måste sätta sig in i hurudana upplevelser besökarna 

eller gästerna förväntar sig av evenemanget samt hurudana upplevelser man har möjlig-

het att erbjuda sina gäster. Det är även viktigt att differentiera evenemanget från andra 

tillställningar och eventuella konkurrerande högtider. Ifall evenemanget kräver inköp av 

biljett på förhand skall biljettförsäljningen ske så smidigt som möjligt och helst i god tid 

innan själva evenemanget äger rum (Vallo & Häyrinen, 2008).   

  

Utöver de traditionella marknadsföringskanalerna används internet och framför allt so-

ciala medier i allt större utsträckning vid marknadsföring av olika evenemang. De soci-

ala mediernas betydelse har förändrats i en så otroligt snabb takt att man kan börja tala 

om ett paradigmskifte inom marknadsföring av evenemang. Via sociala medier delar 

människor med sig av olika upplevelser i form av diskussioner, recensioner och re-

kommendationer som vem som helst kan ta del av. Utbytet av information är med andra 

ord av sådan kaliber att det är nödvändigt för företag och evenemangsplanerare att satsa 

allt mer på digital marknadsföring via sociala medier. (Conway, 2009) 

  

Under själva evenemanget sker även marknadsföring främst i form av själva arrangö-

rens synlighet, men även eventuella sponsorer syns tydligast under själva evenemanget. 

Fördelen med marknadsföring under själva evenemanget är möjligheten att nå rätt mål-

grupp samt att förstärka ett eventuellt varumärke samt samhörigheten bland gästerna. 

(Vallo & Häyrinen, 2008)  

2.4.3 Riskbedömning 

Det finns många olika hot mot evenemanget som kan störa dess framgång eller rentav 

äventyra evenemangets säkerhet. Olika typer av hot eller risker kan klassificeras på ba-
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sen av hur eller var de uppstår, och de kan innefatta allt från att utrustning går sönder till 

att tidsplaneringen eller budgeten inte håller (Eklund, 2009). Att föra en större grupp 

människor samman kring ett evenemang medför även ofta en risk i sig, vilket innebär 

att det finns många olika faktorer som måste tas i beaktande vid bedömning av risker 

och hot. För att undvika och förebygga risker kan det vara bra att utföra en riskanalys 

under planeringsfasen. En riskanalys framställs vanligen som en matris där man börjar 

med att identifiera och kartlägga alla tänkbara risker för att sedan diskutera sannolikhet-

en för att risken inträffar och slutligen bedöma dess påverkan på evenemanget (Tarlow, 

2002). För alla de risker som identifierats bör man även ha en handlingsplan som  anger  

hur man skall agera ifall risken inträffar. 

2.5 Genomförandefasen 

Under genomförandefasen förverkligas själva evenemanget, vilket innebär att alla detal-

jer och aktiviteter som planerats under planeringsfasen skall uppmärksammas i denna 

fas. För att kunna genomföra ett lyckat evenemang krävs det att alla olika parter samar-

betar sinsemellan samt att det finns en tydlig struktur över arbetsfördelningen. Alla som 

jobbar för evenemanget måste förstå sin roll och sitt ansvarsområde i den stora helheten 

och samtidigt är det viktigt att projektledaren styr och kontrollerar genomförandet i en-

lighet med de mål och den tidtabell som fastställts (Macheridis, 2009).  

  

Genomförandefasen kan enligt Vallo & Häyrinen (2008) delas in i tre beståndsdelar; 

byggnadsskedet, själva evenemanget och nedmonteringsskedet. Byggnadsskedet anses 

vara det mest tidskrävande i och med att kulisserna, rekvisitan och dekorationerna ställs 

upp och sätts i ordning inför evenemanget. Själva evenemanget varar endast en kort 

stund, men behöver ändå utförlig och tidskrävande planering. Då evenemanget är över 

börjar nedmonteringsskedet. Att montera ner alla byggkonstruktioner och rekvisita går 

oftast snabbare än att bygga upp dem. 

2.5.1 Praktiska arrangemang under evenemanget 

Utöver byggnadsskedet och nedmonteringsskedet finns det även många andra praktiska 

arrangemang som måste tas i beaktande för ett lyckat genomförande av evenemang. 
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Precis som i planeringsfasen är det väldigt vanligt att upprätthålla egna check-listor vid 

sidan av de officiella tidsplanerna för att undvika att någon viktig detalj förglöms eller 

rentav uteblir (O’Toole & Mikolaitis, 2002). När alla detaljer kring evenemanget är 

fastställda utarbetas vanligen en utförlig tidtabell över vad som skall göras under själva 

evenemanget för att få allt att löpa så smidigt som möjligt. Speciellt viktigt att ta i beak-

tande är rytmiken och periodiciteten, dvs. att det finns tillräckligt med pauser under 

evenemanget, men ändå samtidigt se till att det inte blir långtråkiga stunder där delta-

garna hamnar vänta alltför länge på t.ex. maten (Vallo & Häyrinen, 2008). 

 

De aktiviteter som uppmärksammas i genomförandefasen under en årsfest berör främst 

underhållning, dekoration, mat och dryck samt marknadsföring på plats. Den vanligaste 

formen av underhållning är musik, men även tal förekommer ofta. Wolf & Wolf (2005) 

föredrar att man blandar in både aktivt och passivt deltagande för gästerna, dvs. att man 

underhåller gästerna både med uppträdanden och med interaktivt program för att skapa 

mångsidigare underhållning. Det är även viktigt att se till att lokalen har rätt förutsätt-

ningar för en fungerande helhet, samt att alla gäster kan se och höra den som uppträder. 

Det kan också vara bra att förhandla om en flexibel tidtabell då det kommer till pauser 

och övertid med dem som skall uppträda, så att programmet framskrider så smidigt som 

möjligt.  

 

Då det kommer till dekoration och belysning är det viktigt att fokusera på helheten och 

se till att dekorationens mängd och storlek anpassas till lokalen. Poängen med dekorat-

ion och belysning är att skapa stämning och påverka lokalens utseende så att det gläder 

ögat (Wolf & Wolf, 2005). Även bordsplaceringen är en viktig del av en festlig sittande 

middag, och det finns t.ex. vissa regler då det kommer till placering av hedersgäster och 

dylikt. Både placeringskorten och supékorten skall gärna anpassas till övrig dekoration 

och dukning. Ifall budgeten inte är så stor kan det vara bra att hålla sig till en enkel och 

stilren dekoration som är både snygg och ekonomisk. 

 

Menyn och uppsättningen av denna beror i hög grad på vilken typ av evenemang det är 

frågan om, vem målgruppen för evenemanget är samt hur stor budget man har till sitt 

förfogande. Vid tillredning av mat för stora mängder av gäster är det dock viktigt att 

komma ihåg att maten sällan håller samma kvalitet som vid tillredning av ett fåtal port-
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ioner. Detta är väldigt viktigt att ta i beaktande då man planerar menyn och går igenom 

vilka komponenter och råvaror som skall användas. I och med att det är frågan om en 

tre rätters sittande middag för drygt 400 personer där maten bör serveras varm är det 

ytterst viktigt att kommunikationen fungerar mellan köket och övrig personal. Samtidigt 

måste personalen vara sakkunnig då det kommer till att kunna svara på frågor gällande 

menyn och att kunna arbeta kring programmet. (Wolf & Wolf, 2005; Vallo & Häyrinen, 

2008) 

 

Då det kommer till sponsorer för evenemanget är det främst i form av evenemangs-

marknadsföring som de får synlighet. Redan då man förhandlar med olika företag om 

sponsoravtal är det viktigt att framföra tydliga önskemål gällande sponsoreringsform 

samt hur mycket synlighet man kan erbjuda sponsorerna i gengäld (Carter, 2007:51). I 

och med att sponsorerna vanligen strävar till att förstärka sin företagsidentitet samt va-

rumärkeskännedom genom sponsoreringen är det ytterst viktigt att kunna erbjuda de 

största sponsorerna bästa möjliga synlighet under själva evenemanget. Under en årsfest 

kan sponsorerna få synlighet exempelvis genom roll-ups, banners, bordsgåvor, tal eller 

att de bjuder på snaps eller ett glas vin åt gästerna.  

2.5.2 Generalrepetition 

Till genomförandefasen hör även vanligtvis en generalrepetition, speciellt då det är frå-

gan om större evenemang. Generalrepetitionen fungerar som en sorts förebyggande öv-

ning innan själva evenemanget, och då skall man främst se till att tekniken fungerar som 

den skall samt gå igenom alla praktiska arrangemang. Alla eventuella uppträdare borde 

även vara på plats under generalrepetitionen. Ifall det skall hållas tal under evene-

manget, borde dessa även övas igenom. Bäst vore det att hålla generalrepetitionen under 

samma dag som själva evenemanget kör i gång, eftersom man då ännu hinner göra små 

ändringar i det planerade konceptet vid behov. (Vallo & Häyrinen, 2008) 

2.6 Evalueringsfasen 

Så snart evenemanget är över och nedmonteringen av byggkonstruktioner och rekvisita 

är klar övergår arbetet till den slutliga evalueringsfasen. I evalueringsfasen eller utvär-
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deringsfasen gäller det främst att utvärdera evenemanget som helhet samt att reflektera 

över vad som gick bra och vad som eventuellt kunde ha gått bättre. Det är även viktigt 

att sammanställa det material och den eventuella feedback som samlats in under evene-

manget för att kunna redogöra för evenemangets slutliga resultat. Även eftermarknads-

föring är en viktig del av evalueringsfasen, och innebär främst att man tackar alla delta-

gare och gäster för medverkandet. Detta är speciellt viktigt i och med att det visar att 

arrangören respekterar deltagandet. Till sist skall ett avslutande möte hållas mellan alla 

dem som varit med och arrangerat evenemanget. Under detta möte är det viktigt att re-

dogöra för de mål som uppnåtts samt ifall någon form av uppföljningsarbete borde utfö-

ras exempelvis då det kommer till sponsorer och samarbetspartners. (Vallo & Häyrinen, 

2008) 

 

Efter att alla dessa uppgifter i evalueringsfasen utförts bör en intern slutrapport skrivas. 

Den slutliga rapporten bör innehålla alla aktiviteter och planeringsskeden samt en sam-

manfattning över alla beslut som tagits. Det är även viktigt att behandla den erhållna 

feedbacken samt de observationer som gjorts före, under och efter evenemanget. När 

slutrapporten är klar kan den sedan användas som ett hjälpmedel för framtida evene-

mang. (Vallo & Häyrinen, 2008)  
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3 ARBETSPROCESSEN MED SHS 105:e ÅRSFEST 

I detta kapitel kommer hela arbetsprocessen kring SHS 105:e årsfest att redogöras för i 

sin helhet, från idé och målformulering till planeringsarbetet och själva genomförandet 

av årsfesten. Samtliga delfaser beskrivs stegvis enligt hur arbetsprocessen framskridit i 

samband med planerandet och genomförandet av årsfesten. Slutligen utförs även en eva-

luering av arbetsprocessen som utmynnar i en reflektion över huruvida årsfesten lycka-

des och uppnådde de mål man ställt. 

 

 

Figur 2. Marknadsföringsmaterial. (Årsfestkommittén, 2015) 

3.1 Den inledande definitionsfasen 

Arbetsprocessen inleddes i september 2014 efter att medlemmarna för projektgruppen, 

dvs. årsfestkommittén, valts och godkänts av kårvärdinnan samt studentkårens delegat-

ion. Årfestkommittén består detta läsår av 5 värdinnor, 4 marskalkar samt en kårvär-

dinna som ansvarar för planerandet och genomförandet av årsfesten. Utöver dessa offi-

ciella medlemmar utgör skribenten en projektmedarbetare, och bidrar till arbetsproces-

sen som en gammal kåraktiv med erfarenhet från att ordna olika evenemang inom stu-

dentkårsverksamheten. 

 

Utformningen av själva projektdefinitionen inleddes genom att ta ställning till de grund-

läggande frågorna som utformats av Vallo & Häyrinen (2008) samt Wolf & Wolf 

(2005). Att fastställa ett konkret mål för årsfesten var det första steget som behandlades. 

Målet utformades till att ordna en traditionsenlig, unik och minnesvärd årsfest där gäs-
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terna trivs och har roligt. I och med att årsfesten endast är avsedd för studerande vid 

högskolan, alumner samt inbjudna representanter från näringsliv och andra universitet 

fastslogs årsfestens målgrupp till att omfatta dessa grupper. Inför årsfesten bör således 

beaktas att såväl yngre som äldre personer kommer att finnas representerade, samt att 

gästernas bakgrunder och förväntningar högst antagligen kommer att vara väldigt varie-

rande. Med andra ord ansågs det viktigt att följa gamla traditioner, men ändå få in några 

nya inslag och en viss kreativitet i slutprodukten. 

 

Även de operativa frågorna kring evenemanget krävde en hel del genomgång innan pla-

neringsarbetet kunde köra i gång på allvar. I samband med en grov genomgång av tidta-

bellen identifierades de aktiviteter och arbetsuppgifter som ansågs kräva mest tid och 

förberedelser. Samtidigt diskuterades olika alternativ till var själva middagstillställning-

en kunde äga rum, samt idéer och tankar kring underhållning och program för kvällen. 

Budgeten för SHS 105:e årsfest, och samtidigt svaret på frågan ”hur”, hade fastställts 

redan i ett tidigare skede i samband med studentkårens budgetering för år 2014. De 

budgeterade medlen måste dock kompletteras med en omfattande sponsorering från nä-

ringslivet för att kunna täcka alla de kostnader som uppstår i samband med årsfesten. 

Eftersom budgeten är en väldigt avgörande faktor för vad som är möjligt att ordna och 

vad som inte är det, gjordes realistiska kalkyleringar över möjliga sponsorintäkter med 

marginaler för överraskande händelser som t.ex. att de ekonomiska målen inte nås. 

3.1.1 Identifiering av aktiviteter och arbetsuppgifter 

De aktiviteter och arbetsuppgifter som ansågs kräva mest tid och förberedelser utgjordes 

av sponsoreringen, valet av festlokal samt marknadsföring och kommunikation. Samti-

digt gjordes en lista över mindre krävande arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella i 

ett senare skede av planeringsarbetet. Till dessa arbetsuppgifter hör bl.a. att fastslå ett 

tema, rekrytera talare och fotograf, fixa musikband och dekoration, organisera transport 

till och från middagstillställningen samt planera efterfesten som ordnas på Casa Acade-

mica. Sillfrukosten därpå följande dag ordnas av ett annat kårorgan och hör således inte 

till årsfestkommitténs uppgifter.  
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I samband med att väsentliga aktiviteter och arbetsuppgifter identifierades, tilldelades 

även huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter åt samtliga medlemmar i projektgrup-

pen. För de mest krävande arbetsuppgifterna utnämndes egna ansvarpersoner i form av 

en sponsoransvarig, en festlokalsansvarig och en PR-ansvarig. Även en budgetansvarig 

med uppgift att styra evenemangets ekonomi utnämndes. Kårvärdinnan fungerar som 

projektledare och har därmed ansvaret över årsfesten som helhet. Övriga mindre an-

svarsområden delades inte ännu ut i detta skede, eftersom de till en viss del kommer att 

variera och förändras under projektets gång. Under de planeringsmöten som ordnades 

med jämna mellanrum delades mer specifika arbetsuppgifter ut även åt övriga medlem-

mar i projektgruppen.  

3.1.2 Budget 

Vid fastställandet av budgeten för SHS 105:e årsfest användes tidigare års budgeter som 

grund, vilket underlättade uppskattningen av resursförbrukningen betydligt. I budgeten 

infördes såväl de ekonomiska resurserna som projektgruppen hade tillgång till, samt de 

kostnader som planeringen och genomförandet av evenemanget uppskattades medföra. 

Den klart största utgiften utgjordes av restaurangen, men även många mindre kostnader 

såsom inbjudningar, dekoration, kårband, medaljer, musikband samt tryck av diverse 

supékort och sångblad för festmiddagen infördes i budgeten. Kostnaderna som uppstod 

täcktes med biljettintäkter samt omfattande sponsorering från näringslivet. 

3.2 Planeringsfasen 

Efter att ha tagit ställning till de grundläggande frågorna och identifierat de aktiviteter 

och arbetsuppgifter som krävs för att genomföra en lyckad årsfest, var det dags att fast-

ställa strukturen för själva arbetet. Det underlag som skapats under den inledande defi-

nitionsfasen fungerade som en bra grund att arbeta vidare med gällande det fortsatta 

planeringsarbetet. Denna fas inleddes med att utforma en noggrann tidtabell över ar-

betsprocessen med en specifikation över vad som skulle göras, när och i vilken ordning 

detta skulle ske. 
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3.2.1 Tidsplanering 

För att få en tydlig helhetsbild över det fortsatta arbetet och planeringen, beslöts det att 

tidsanvändningen skulle struktureras med hjälp av ett Ganttschema. Genom att följa 

Eklunds (2009) rekommendationer om att arbeta fram en logisk ordning för alla de ar-

betsuppgifter och aktiviteter som identifierats i definitionsfasen, kunde en utförlig tidta-

bell i form av ett Ganttschema utformas med hjälp av Excel. I Ganttschemat infördes 

arbetsprocessens definitionsfas, planeringsfas och genomförandefas samt de aktiviteter 

och arbetsuppgifter som bör utföras i respektive fas (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Ganttschema över arbetsprocessen. (Olin, 2015) 

 

Utöver tidpunkter för samtliga viktiga arbetsuppgifter angavs även tidsgränser och var-

aktighet för arbetsuppgifterna i Ganttschemat. På detta sätt var det väldigt lätt att följa 

med hur arbetsuppgifterna framskred och samtidigt se till att den planerade tidtabellen 
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höll. Genomförandet av själva årsfesten syns i Ganttschemat endast som en tidpunkt, 

eftersom det utformades en separat tidtabell inför årsfestdagen (se bilaga 1). Ganttsche-

mat varar från det första inledande mötet den 17.9.2014 till årsfestdagen den 24.2.2015. 

Den avslutande evalueringsfasen är inte medräknad i Ganttschemat eftersom årsfest-

kommittén upplöses, och arbetsprocessen fortsätter i form av att skribenten i detta exa-

mensarbete tillsammans med kårvärdinnan sköter om dokumentering och evaluering av 

arbetsprocessen. Ganttschemat utformades av skribenten i detta examensarbete. 

 

Planeringsmöten ordnades varje vecka för att följa upp arbetsprocessen, behandla aktu-

ella ärenden och se till att arbetsuppgifter utfördes regelbundet. Önskvärt var att alla 

medlemmar av projektgruppen skulle delta i varje möte om det bara var möjligt. Läng-

den på dessa möten varierade mellan 45-90 minuter beroende på vad som behandlades 

under respektive möte, och som ordförande fungerade kårvärdinnan. Protokoll från 

dessa möten är sekretessbelagda och publiceras därmed inte i detta examensarbete. 

3.2.2 Sponsorering 

Ansvaret över sponsoreringen tilldelades åt de fyra marskalkarna, varav en marskalk 

utnämndes till att bära huvudansvaret över sponsoreringen. Sponsoreringsmålet fast-

ställdes i ett tidigt skede till en viss summa som ansågs vara både realistisk och tillräck-

lig för att åstadkomma ett lyckat evenemang. Denna summa beaktades även i budgeten 

som en betydande del av finansieringen. Så snart sponsorpaketen var klara, dvs. en 

sammanfattning över den synlighet som kunde erbjudas och till vilket pris, började kon-

taktandet av potentiella sponsorer för SHS 105:e årsfest. Dock kunde inte vilka företag 

som helst kontaktas, utan dessa måste först kontrolleras tillsammans med studentkårens 

näringslivsansvariga. 

 

I och med detta inleddes den tunga och långa arbetsprocess över att skaffa sponsorer till 

årsfesten. Under varje möte behandlades det aktuella sponsoreringsläget som ett eget 

ärende, där varje marskalk presenterade vilket företag de för tillfället förhandlade med 

samt hur arbetet med respektive företag framskred. Denna rapportering var väldigt vär-

defull för de övriga projektmedlemmarna i och med att det var lättare att följa upp bud-

geten samt styra övriga arbetsuppgifter. I mitten av november var redan hälften av spon-
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soreringsmålet nått, vilket innebar att det var dags att även börja ansöka om materiella 

ting i form av produktdonationer till presentpåsarna. Denna arbetsuppgift hjälpte även 

värdinnorna med, vilket underlättade arbetsbördan för marskalkarna. 

 

Det slutliga antalet företag som var med och finansierade årsfesten uppgick till 19 

stycken, och innefattade företag såsom Aktia, Bearingpoint, Konecranes, Cargotec, 

Roschier, Universum och Finlands Ekonomförbund för att nämna några. Produktdonat-

ioner togs emot av bl.a. Fiskars, Fazer, Viking Line och L’oreal. De praktiska arrange-

mangen kring avhämtning av roll-ups samt produktdonationer diskuterades med respek-

tive företag, och största delen av allt material var projektgruppen till handa redan veck-

an innan själva årsfesten. Presentpåsarna packades under veckoslutet strax innan årsfes-

ten och de sista roll-upsen avhämtades på måndagen den 23.2.2015.  

3.2.3 Val av festlokal och meny 

Valet av festlokal för årsfesten beror på många olika faktorer. För att få mera omväxling 

i arrangemangen är ett av kriterierna att årsfesten inte får ordnas i någon av de festloka-

ler som använts under någon av de tre senaste årsfesterna. Utöver detta är det viktigt att 

utrymmet lämpar sig för en sittande middagstillställning för ca 460 personer, samt att 

kostnaderna för arrangemangen inte överstiger den budgeterade summan. Kontaktandet 

av representanter för potentiella festlokaler inleddes genast efter det första mötet, ef-

tersom valet av festlokal påverkar många andra arrangemang kring årsfesten och beslu-

tet således måste fattas så snabbt som möjligt. 

 

Efter att ha bett om offerter med menyförslag, samt besökt ett antal olika festlokaler och 

större restauranger gjordes en lista över för- och nackdelar för respektive festlokal. Av 

samtliga festlokaler var det Hilton Helsinki Fiskartorpet i Munksnäs och restaurang 

Bank i centrum av Helsingfors som uppfyllde de kriterier som fastställts. En röstning 

ordnades mellan dessa två alternativ till festlokal, varpå restaurang Bank röstades till 

festlokal för SHS 105:e årsfest. De högklassiga menyalternativen, det centrala läget 

samt det lägre priset var de största faktorerna som bidrog till att restaurang Bank tog 

hem segern. 
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I samband med ett andra besök till restaurang Bank den 12.12.2014 behandlades ett an-

tal praktiska arrangemang kring årsfesten, såsom placering av bord, musikband, fotograf 

och ytterkläder. Under detta besök diskuterades även ingångarna, logistiken samt cock-

tailtillställningen på övervåningen innan middagen. Deltagarmängden fastslogs till 460 

gäster, och samtidigt fastslogs även deadlines för meddelandet av allergier samt evene-

mangets tidtabell åt kontaktpersonen på Bank. Menyn diskuterades inte under detta be-

sök, men istället planerades det in en tid i januari för provsmakning av Banks förslag på 

två olika menyer som även fanns med i den ursprungliga offerten. 

 

Under provsmakningen den 30.1.2015 gjordes små justeringar i menyn, och efter att den 

slutliga menyn för årsfesten fastställts var det dags att trycka supékorten. Den slutliga 

menyn finns som bilaga (se bilaga 2) till detta examensarbete. Enligt tradition skall me-

nyn skrivas på franska på supékorten, vilket innebar att menyn måste översättas och 

kontrolläsas av franskalärarna vid Hanken. Även sponsorernas logotyper bör finnas med 

på supékorten enligt avtal. Supékorten gick i tryck den 11.2.2015 och delades ut den 

18.2.2015 i Hankens foajé. Den slutliga versionen av supékorten finns nedan i figur 4 

och 5. De supékort som inte avhämtades skickades hem till gästerna per post. 

 

 

Figur 4. Supékort pärm. (Årsfestkommittén, 2015) 
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Figur 5. Supékort innehåll. (Årsfestkommittén, 2015) 

3.2.4 Marknadsföring och kommunikation 

Marknadsföringen av SHS 105:e årsfest inleddes delvis redan i december 2014 i sam-

band med att en banner av tyg fästes upp i Hankens foajé med texten ”Årsfest 24.2”. 

Under jullovet skickades även inbjudningar till olika nationer, föreningar, studentkårer, 

Hanken ambassadörer, hedersmedlemmar, ständiga medlemmar, kårpampar samt VIP 

gäster (rektorn, årets talare & föreläsare, kurator, inspektor). Aktiv marknadsföring inför 

årsfesten inleddes dock först efter årsskiftet och genomfördes således i januari och feb-

ruari 2015. 

 

Försäljningen av biljetter på förköp ledde till hela 290 anmälningar, vilket innebar att 

det endast fanns 170 biljetter kvar att sälja under det officiella biljettsläppet i Kappeli 

den 28.1.2015. För att nå den önskvärda målgruppen tillämpades främst internet och 

sociala medier som huvudsakliga marknadsföringskanaler, men även ett antal tradition-

ella tillvägagångssätt användes. Det ansågs även viktigt att knyta in emotionella värden 

i marknadsföringen (Mossberg, 2003) med påståenden som ”universums bästa fest” och 

”du vill inte gå miste om årets roligaste fest”. 

 

Inför marknadsföringen av biljettsläppet skapades ett evenemang på Facebook under 

vecka 3. Till evenemanget bjöds främst studeranden från Hanken och andra högskolor. 

På evenemangssidan distribuerades allmän information gällande biljettsläppet både på 

svenska och engelska, och samtidigt publicerades även namnet på årets festlokal, dvs. 
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restaurang Bank. För att biljettförsäljningen skulle ske så smidigt som möjligt fanns det 

även utförlig information gällande kösystemet vid biljettsläppet. 

 

För att komplettera marknadsföringen via Facebook pryddes även trapporna utanför 

skolans matsal med text under vecka 3 (se figur 6). Detta var ett nytt och kreativt sätt att 

marknadsföra evenemanget i skolan utöver bannern i foajén samt ett antal affischer som 

sattes upp på väggarna runtom i skolan. Under samma vecka skapades även ett Instag-

ram konto där man kunde följa med förberedelserna inför årsfesten. 

 

 

Figur 6. Marknadsföring i Hankens foajé. (Årsfestkommittén, 2015. Bild: Olin) 

 

Precis innan biljettsläppet den 28.1.2015 publicerades musikbandet för efterfesten (Sa-

tin Circus) på Facebook evenemanget för biljettsläppet. I och med att Satin Circus är ett 

populärt musikband i Svenskfinland tänkte vi att denna information kunde leda till 

bättre stämning i kön, samt eventuellt locka fler studerande att köpa biljett. Själva bil-

jettsläppet och köandet i Kappeli gick väldigt smidigt. Utdelningen av köbiljetter bör-

jade kl. 18:00 och för att vara rättvisa med köordningen delades köbiljetter ut endast vid 

lilla ingången från Salutorgets sida. Då köbiljetterna delades ut var gästerna även 

tvungna att meddela ifall de köper en eller två biljetter, så att projektgruppen lättare 

kunde hålla reda på den mängd kölappar som delats ut. Kölapparna till de 170 kvarva-
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rande årsfestbiljetterna delades ut på 10 minuter, och återstående personer sattes på kö-

listan för eventuella bortfall. Själva biljettförsäljningen med anmälning och betalning 

ägde rum i källarvåningen kl.18:45. Alla anmälda matades in i en Excel-fil för att lättare 

kunna hålla reda på eventuella allergier och specialdieter. 

 

Kort efter att alla anmälda registrerats skapades det officiella Facebook evenemanget 

för SHS 105:e årsfest. På detta evenemang publicerades kvällens tidtabell med tillhö-

rande program, klädsel samt information gällande bordsplaceringsönskemål med dead-

line den 13.2.2015. Även Instagram-tävlingen, som gick ut på att man skulle dela sin 

bästa årsfestbild på Instagram med hashtaggen #shs105, lanserades via Facebook eve-

nemanget på söndagen den 22.2.2015. Denna tävling ordnades i syfte att aktivera års-

festgästerna i de sociala medierna under årsfestdagen, och för att sprida ordet om att de 

är på universums bästa fest. Priset för denna tävling var en flaska champagne. 

3.2.5 Riskbedömning 

För att undvika och förebygga eventuella risker som kunde inträffa under årsfesten 

gjordes en enkel typ av riskanalys (se figur 7). Riskanalysen framställdes som en matris 

där alla tänkbara risker placerades in enligt sannolikheten över att ifrågavarande risk 

inträffar, och ställdes i relation till sin eventuella påverkan på evenemanget (Tarlow, 

2002). 

 

 

Figur 7. Riskbedömningsmatris. (Olin, 2015 enligt Tarlow 2002) 
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Ur riskbedömningsmatrisen framgår att inga hot eller risker uppskattades inträffa med 

så hög sannolikhet och så stor påverkan att de skulle hota genomförandet av evene-

manget i sin helhet. Risker som ansågs ha högre sannolikhet var olämplig placering av 

sittplatser samt otillräcklig försäljning under efterfesten. I och med det höga deltagaran-

talet på 460 gäster inför årsfesten fanns det risk för att ett antal sittplatser kommer att ha 

begränsad sikt till talarstolen på grund av ett antal pelare som är placerade i festlokalen. 

Denna risk ansågs dock inte ha någon större påverkan på evenemanget i sin helhet, ef-

tersom bordsplaceringen arrangerades så att ingen hedersgäst placerades vid någon av 

samtliga sittplatser. Otillräcklig försäljning under efterfesten var en annan risk med hög 

sannolikhet. Även påverkan av denna risk ansågs vara rätt hög eftersom följderna av en 

otillräcklig försäljning kunde leda till att budgeten inte håller. Denna risk hanterades 

dock genom att lämna marginaler för de budgeterade medlen, och genom att sälja saft-

biljetter på förhand för att lättare kunna uppskatta försäljningen av drycker under efter-

festen.  

 

Risker och hot som ansågs inträffa med låg sannolikhet, men som kunde ha förödande 

konsekvenser på evenemanget som helhet var eldsvåda samt att antalet serveringsperso-

nal vore på tok för litet. Sannolikheten för att en brand skulle inträffa minskades genom 

att försäkra att byggnaden är brandsäker samt att använda endast brandsäkra dekorat-

ioner. Ifall antalet serveringspersonal skulle vara alldeles för litet kunde det leda till för-

sening i tidtabellen samt att maten varken kommer ut varm eller samtidigt åt alla. Detta i 

sin tur skulle leda till missnöjda gäster. Att antalet serveringspersonal skulle vara allde-

les för litet ansågs ha låg sannolikhet eftersom personalen vid restaurang Bank har lång 

erfarenhet av att arrangera stora middagstillställningar och således behärskar uppskatt-

andet av personal som kommer att behövas på plats. Påverkan av samt sannolikheten för 

övriga uppräknade risker ansågs vara svårare att avgöra på förhand, men uppskattades 

ändå till att vara rätt så låga eftersom mycket fokus ställdes på planeringen av tidtabell 

och koordineringen av arbetsuppgifter under årsfestdagen. 

3.2.6 Övrigt i planeringsfasen 

I och med att årsfestens tema inte fastställts under definitionsfasen blev denna arbets-

uppgift något som projektgruppen funderade på ganska länge. Många olika idéer togs 
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upp under höstens möten, men ingen av dessa ansågs vara tillräckligt bra eller lämpliga 

att förverkliga under en årsfest. I samband med det andra besöket till restaurang Bank 

den 12.12.2014 lade dock projektgruppen märke till att en av ingångarna till festlokalen 

gick under namnet Wall Street. Som en naturlig följd av detta utformades temat för SHS 

105:e årsfest till Wall Street, vilket passar väldigt bra som tema för en handelshögskola 

som firar årsfest på restaurang Bank.  

 

Enligt tradition präglas årsfester av olika former av tal, hälsningar och festföredrag, vil-

ket innebär att diverse talare måste rekryteras för årsfesten. Rekrytering av talare bör-

jade således redan under hösten, och alla talare var fastslagna i början av januari. Häls-

ningstalet under den solenna akten hålls av SHS styrelseordförande, talet till fosterlan-

det under den solenna akten hålls av SHS delegationsordförande och festföredraget un-

der den solenna akten hålls av verkställande direktör för KONE Oy. Under festmid-

dagen hålls talet till inspektorn av ekonomiestuderande Charlotta Horsma och talet till 

kvinnan av ekonomiestuderande Valter Huldén. Rekryterandet av en toastmaster, vars 

uppgift är att presentera talarna samt leda sången under festmiddagen, tog dock längre 

tid eftersom många potentiella kandidater tackade nej till uppdraget. Den slutliga toast-

mastern för årsfesten fastställdes en vecka innan själva årsesten till studeranderepresen-

tanten Rasmus Savander från högskolans styrelse. Även uppträdanden under festmid-

dagen i form av kvartetter från studentkörerna Lyran och Akademen fastslogs som pro-

grampunkter 

 

Övriga personer som behövde rekryteras till årsfestdagen var en fotograf, en dj, två mu-

sikband, fyra väktare, fyra ansvarspersoner samt tjugo stycken praktikanter som hjälper 

till främst under efterfesten. De två musikbanden, väktarna, ansvarspersonerna samt 

praktikanterna fixades relativt enkelt i och med att de antingen medverkat under tidigare 

årsfester eller var personer från projektgruppens bekantskapskrets. Rekrytering av en 

fotograf för festmiddagen och en dj för efterfesten orsakade en hel del huvudbry i och 

med att många även i denna kategori tackade nej till uppdraget. Dock fastslogs även 

dessa personer ett par veckor innan själva årsfesten, vilket innebar att projektgruppen 

kunde pusta ut. En kort skolning för de tjugo praktikanterna hölls på söndag kväll strax 

innan årsfestdagen, där det främst behandlades frågor kring säkerhet under efterfesten. 
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Planering av efterfesten körde i gång i december efter att temat för årsfesten var fast-

ställt. Planerandet började med att projektgruppen bollade kring olika idéer för dekorat-

ion, samt vad som var möjligt att förverkliga i efterfestlokalen. Efter att projektgruppen 

undersökt ett antal olika alternativ bestämdes det att dekorationen främst skulle bestå av 

tyger, plakat, lampor, röda mattor, avgränsningsstolpar samt en videokanon som spelar 

upp korta videosnuttar på en av väggarna med bl.a. fallande sedlar. Dessa dekorationer 

sattes upp under veckoslutet strax innan årsfesten. Dekorationer och dukning på själva 

festmiddagen fixades av restaurang Bank, och var något som projektgruppen inte egent-

ligen var med och påverkade. På projektgruppens ansvar var dock att trycka sångblad, 

placeringskort och supékort till festmiddagen, samt att se till att sponsorerna fick den 

synlighet det avtalats om. 

3.3 Genomförandet av SHS 105:e årsfest 

På årsfestdagen den 24.2.2015 började festligheterna på högskolan med en Pro Patria-

ceremoni kl.10 på morgonen. Detta följdes av kaffe och punch tillsammans med rektor, 

inspektor, årsfestkommittén samt SHS styrelse. Efter kaffet var det dags för fotografe-

ring av årsfestkommittén i högskolans festsal, och efter detta delade årsfestkommittén 

på sig så att fyra stycken blev kvar på högskolan och resten åkte till restaurang Bank för 

att förbereda inför middagstillställningen. De som blev kvar på högskolan tog hand om 

ceremonin för att ta emot och välkomna representanter från andra högskolor och univer-

sitet till årsfesten, samt var på plats under den solenna akten. 

 

På restaurang Bank var största delen av dukningen redan klar när projektgruppen an-

lände till restaurangen kl.15:30 med allt material som skulle ställas ut. Det som ännu 

skulle göras var att lägga ut lappar med sponsorers logotyper under samtliga glas som 

skulle sponsoreras (t.ex. Aktia under rödvinsglaset), lägga ut supékorten, lägga ut place-

ringskorten, lägga ut sångbladen, lägga upp sittordningen på väggen samt ställa fram 

sponsorernas roll-ups på avtalade platser i festlokalen. Personalen vid restaurang Bank 

hjälpte till med förberedelserna, vilket underlättade arbetet för projektgruppen. Under 

förberedelserna sågs det även till att tekniken fungerade som den skulle, och musikban-

det höll sound-check. 
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Figur 8. Dukningen. (Bild: Olin) 

 

 

Figur 9. Överblick av festlokalen med dukning. (Bild: Olin) 

 

Den första bussen med gäster anlände till festlokalen kl.19, precis i tid för cocktailtill-

ställningen på restaurangens övre våning. Vid ingången stod värdinnorna och tog emot 

gästerna medan restaurangpersonalen försåg gästerna med champagne. Gästerna an-
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lände till festlokalen i väldigt jämn takt och hade tid att såväl mingla som förbereda sig 

inför festmiddagen med toalettbesök och övrigt. När klockan började närma sig åtta bad 

medlemmarna av årsfestkommittén gästerna att gå till bords. Att få alla gäster ner till 

nedre våningen tog dock längre tid än planerat, vilket ledde till en försening i tidtabellen 

på ca 10 minuter. När alla gäster väl hittat sina platser knackades hedersgästerna in, var-

efter själva middagen kunde börja. 

 

Efter att alla gäster suttit sig ner tog toastmastern ordet och öppnade middagen med den 

första snapsvisan. Samtidigt meddelades det att gästernas ytterkläder kommer att flyttas 

till den andra ingången under middagen, eftersom denna dörr kommer att fungera som 

utgång. Kort efteråt serverades förrätten, och i samband med detta höll SHS styrelseord-

förande ett kort välkomsttal. Efter förrätten serverades rödvinet, varpå det framfördes 

sång av Lyran. Efter detta serverades varmrätten, och efter att varmrätten dukats undan 

var det dags för talet till kvinnan samt utdelning av en gåva till alla kvinnor. Efterrätten 

serverades kort därefter, och i samband med efterrätten hölls talet till inspektorn samt 

inspektorns svar. I samband med att efterrätten dukades undan framfördes sång av 

Akademen. Efter detta var det dags för kaffe och avec, samt uppmuntran till att heders-

gästen Henrik Ehrnrooth skall upp på bordet. Efter att hedersgästen hållit ett kort tal och 

framfört en sång avslutades middagen, och ett antal bord lyftes undan för att skapa ut-

rymme för dansgolvet. Samtidigt började musikbandet spela, och dansgolvet fylldes av 

glada dansande gäster. Första bussen till efterfestlokalen avgick kl.01:00 och de sista 

gästerna avlägsnade sig från restaurangen vid halv två. Flyttningen av ytterkläder orsa-

kade dock en hel del huvudbry för gästerna eftersom personalen på restaurang Bank inte 

hittade diverse jackor och väskor. 

3.4 Evalueringsfasen 

Så snart årsfesten var över var det dags att övergå till den slutliga evalueringsfasen där 

hela arbetsprocessen diskuterades och utvärderades. För att få en djupare förståelse för 

hur gästerna upplevde årsfesten utfördes en kvalitativ undersökning där tre årsfestgäster 

intervjuades. I de semistrukturerade intervjuerna fick respondenterna svara fritt på frå-

gor kring årsfesten som sammanställts i en intervjuguide (se bilaga 3). Kort efter att alla 

tre intervjuer med de utvalda årsfestgästerna utförts hölls ett avslutande möte tillsam-
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mans med skribenten och kårvärdinnan. Under detta möte diskuterades resultaten över 

skribentens kvalitativa undersökning samt den muntliga feedback som nått projektgrup-

pen. Samtidigt diskuterades även arbetsprocessen i sin helhet samt tankar kring vad som 

lyckades och vad som kunde ha gjorts bättre. Även en semistrukturerad intervju hölls 

för att se till att allt material för att sammanställa den slutliga rapporten samlats in. 

 

Efter en lång arbetsprocess med att samla in material och sammanställa de intervjuer 

som utförts var det dags att slutföra dokumentationen kring arbetsprocessen med SHS 

105:e årsfest. De resultat som framkom ur materialet presenteras och analyseras i föl-

jande kapitel. 

4 ANALYS AV RESULTAT 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetsprocessen med att planera och genom-

föra SHS 105:e årsfest varit intressant och givande. Som helhet var själva årsfesten väl-

digt lyckad, vilket tyder på ett väl utfört arbete från projektgruppens sida. Den teoretiska 

referensramen som tillämpades var till stor hjälp vid struktureringen av arbetsprocessen, 

och bidrog till att skapa en djupare förståelse för samtliga faser av evenemangsplane-

ring. Analys av arbetsprocessen som helhet gjordes på basen av egna observationer och 

iakttagelser samt det avslutande mötet med kårvärdinnan. Det material som samlats in 

under intervjuerna med årsfestgästerna användes främst till att analysera själva årsfest-

en, dvs. genomförandefasen av detta examensarbete. 

 

Definitionsfasen 

Den inledande definitionsfasen utgjorde ett oerhört viktigt delmoment för att komma i 

gång med arbetet samt för att skapa en tydlig struktur över arbetsprocessen som helhet. 

Under denna fas tillämpades de grundläggande frågorna som utformats av Vallo & 

Häyrinen (2008) samt Wolf & Wolf (2005), vilka visade sig vara väldigt användbara i 

detta sammanhang. Att fastställa ett konkret mål för evenemanget som ansågs vara både 

realistiskt och utmanande var nödvändigt med tanke på evenemangets karaktär. Samti-

digt var det lättare att styra evenemanget i sin helhet samt identifiera de aktiviteter och 

arbetsuppgifter som ansågs kräva mest tid och förberedelser då man hade ett tydligt mål 

att arbeta mot.  
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Projektgruppens sammansättning fungerade bra, och en positiv inställning bland med-

lemmarna kunde identifieras redan under det första mötet. Att dela ut tydliga ansvars-

områden och uppgifter i ett tidigt skede visade sig även vara väldigt uppskattat, ef-

tersom respektive ansvarspersoner då kunde fördjupa sig inom ett visst område och 

kunde utnyttja sina personliga styrkor på bästa möjliga sätt. Dock var det ibland svårt att 

få någon att utföra en uppgift som låg utanför ansvarsområdet, eftersom det då var lät-

tare att säga ”det hör inte till mitt ansvarsområde” och hänvisa till någon annan. Detta 

syntes främst i form av obalans i arbetsmängden bland medlemmarna i projektgruppen, 

eftersom vissa initiativtagare lätt tog mycket uppgifter på sig. Tidigare erfarenheter och 

gott samarbete bidrog ändå till en väl fungerande arbetsgrupp med god stämning. 

 

Den preliminära budgeten fungerade som en väldigt bra grund då beslut skulle tas kring 

olika alternativ och förslag under arbetsprocessen. Trots att budgeten inte var fastslagen 

gav den klara riktlinjer för hur mycket pengar det fanns till förfogande. Den veckovisa 

rapporteringen gällande det aktuella sponsoreringsläget bidrog även till bättre kontroll 

över vilka kostnadsramar evenemanget bör hållas inom. Även en viss marginal för över-

raskande händelser lämnades, vilket var bra att göra trots att dessa pengar senare kunde 

användas för evenemanget. 

 

Planeringsfasen 

Att planera in hur aktiviteter och arbetsuppgifter ligger i tiden var väldigt viktigt att få 

in i början av planeringsfasen, eftersom tidsplaneringen sedan gav struktur för det fort-

satta arbetet. Med hjälp av Ganttschemat som utformades av skribenten var det lätt att 

följa med hur arbetsuppgifterna framskred, även om det skedde små ändringar i den 

planerade tidtabellen. Den separata tidtabellen som utformades inför årsfesten spelade 

en väldigt viktig roll under själva årsfestdagen, och bidrog till att alla medlemmar i pro-

jektgruppen var medvetna om vad som skulle äga rum, när och i vilken ordning. Denna 

tidtabell skickades även ut åt alla talare på förhand, så att de ur minuttidtabellen kunde 

se hur långt respektive tal skulle vara. Givetvis fick även kontaktpersonen på restaurang 

Bank, toastmastern samt studentkörerna ett utkast av minuttidtabellen. 
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Av de aktiviteter och arbetsuppgifter som infördes i Ganttschemat visade sig sponsore-

ringen vara den mest tidskrävande arbetsuppgiften i och med att den sträckte sig så gått 

som över hela planeringsfasen (se figur 3). Sponsoreringen är och har länge varit en be-

tydande del av årsfesten eftersom biljettintäkterna helt enkelt inte räcker till för att fi-

nansiera en årsfest av denna omfattning. Att ansöka om sponsorering är därmed en ar-

betsuppgift som det satsas mycket arbete på. Årets marskalkar gjorde ett utomordentligt 

jobb med sponsoreringen eftersom sponsoreringsmålet som fastställts i ett tidigt skede 

av planeringsfasen både uppnåddes och överskreds. Detta innebar att budgeten höll och 

att inga åtgärder behövde vidtas gällande budgeteringen. Allt sponsoreringsmaterial och 

diverse logotyper var projektgruppen till handa i god tid innan årsfesten, vilket bidrog 

till att förberedelserna gick väldigt smidigt. 

 

Att hitta en lämplig festlokal som skulle uppfylla de kriterier som fastställts var inte en 

lätt uppgift. Valet av festlokal underlättades dock av att det till slut endast fanns två fest-

lokaler i centrum av Helsingfors som uppfyllde de kriterier som fastställts och som inte 

överskred den budgeterade summan för festlokal. Som festlokal fungerade restaurang 

Bank väldigt bra eftersom lokalen är centralt belägen och rymmer ett stort antal perso-

ner. Dessutom har lokalen högt till tak, vilket bidrar till att utrymmet är väldigt stiligt 

och har mycket bra akustik. Övre våningen fungerade även mycket bra som utrymme 

för att hålla en cocktailtillställning, och på basen av den respons som skribenten fått via 

intervjuerna var gästerna nöjda med valet av festlokal.  

 

Den slutliga menyn valdes på basen av provsmakningen som ordnades den 30.1.2015 i 

restaurang Banks utrymmen. Den största risken som togs gällande menyn var att välja 

fågel som varmrätt i och med att fågel kan vara rätt utmanande att tillreda i stora mäng-

der, då den riskerar att bli torr. Denna risk var projektgruppen dock medveten om, och 

var beredd att ta följderna ifall händelsen inträffar. Motiveringen bakom detta val var att 

för en gångs skull servera något annat än biff till varmrätt under årsfesten, eftersom det 

nu flera år i rad serverats biff. Därtill gav kontaktpersonen på restaurang Bank ett löfte 

om att fasanen skulle serveras lika mör som den var under provsmakningen, och gav 

således höga förväntningar på varmrätten inför årsfesten. 
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Marknadsföringen som utfördes inför årsfesten var kreativ med många nya inslag, vilket 

även ansågs vara en viktig förutsättning för en lyckad marknadsföring av SHS 105:e 

årsfest. Som huvudsaklig marknadsföringskanal användes Facebook, men även den ny-

are marknadsföringskanalen Instagram tillämpades både i form av ett Instagram konto 

samt en hashtag tävling. Dessa kanaler har blivit allt viktigare i dagens digitaliserade 

värld, och de är väldigt effektiva med tanke på hur snabbt och enkelt man når den rätta 

målgruppen. Både de inlägg som skrevs på Facebook evenemanget samt de bilder som 

publicerades via Instagram kontot gillades av många följare, vilket var positivt. Även 

tävlingen som ordnades via Instagram var väldigt omtyckt, och under årsfestdagen dela-

des hela 195 st bilder via Instagram med hashtaggen #shs105. Med andra ord användes 

hashtaggen flitigt under kvällen och bidrog till god stämning bland gästerna. En stor 

fördel med hashtaggen är även att alla dessa bilder från SHS 105:e årsfest nu finns sam-

lade på ett och samma ställe under hashtaggen #shs105 i Instagram. 

 

Riskanalysen som utfördes som en matris enligt Tarlow (2002) var väldigt användbar i 

och med att man kartlade alla tänkbara risker och verkligen funderade på deras påver-

kan inför evenemanget. Trots att det ur riskbedömningsmatrisen framgick att inga större 

hot eller risker uppskattades inträffa under arbetsprocessen var det ändå viktigt att pro-

jektgruppen kände till dessa risker, och hade kunnat reagera vid behov. 

 

Genomförandefasen 

Själva årsfestdagen gick i stort sett enligt planerna. Den väl genomtänkta tidtabellen 

fungerade som en bra grund för arbetet under årsfestdagen, och därtill fanns det även en 

plan över vem ur projektgruppen som skulle infinna sig var och när. Med hjälp av dessa 

två dokument gick programmet under årsfestdagen väldigt smidigt, och alla förberedel-

ser inför middagen var utförda i god tid innan gästerna anlände till restaurangen.  

 

När gästerna anlände till festlokalen var både värdinnorna samt personal på plats för att 

visa gästerna vägen upp till cocktailtillställningen på övre våningen. Uppe på övre vå-

ningen stod sedan restaurangpersonal och serverade champagne åt gästerna. På övre vå-

ningen fanns det gott om utrymme för mingel, och även gott om tid för gästerna att be-

kanta sig med sponsorerna samt sittordningen för middagen. På basen av den respons 

skribenten fått via intervjuerna gillade gästerna verkligen att mingla på övre våningen 
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och se ner på de vackert dukade borden i festsalen där middagstillställningen skulle hål-

las. Att få alla gäster ner till festsalen gick dock inte riktigt lika fort som projektgruppen 

hade tänkt sig, vilket ledde till en försening i tidtabellen redan innan själva middagen 

kört i gång. Trots detta hittade alla sina platser relativt snabbt, och middagen kunde 

öppnas med den första snapsvisan.  

 

Under själva middagen var toastmastern väldigt duktig på att hålla ett lämpligt tempo 

med snapsvisor och underhållning mellan maträtterna och övrigt program. Trots att den 

preliminära minuttidtabellen för middagen inte höll, gav den ändå riktlinjer för hur to-

astmastern, köket, studentkörerna och talarna skulle bygga upp programmet för kvällen. 

Det betonades även på förhand att tidtabellen är preliminär och att flexibilitet från upp-

trädarnas sida är önskvärt. Även köket var medvetet om att små förändringar kan ske 

och att det kan finnas risk för försening i tidtabellen beroende på hur gästerna anländer 

till restaurangen. 

 

Då det kom till maten var förrätten helt tydligt den mest omtyckta av de tre rätterna, och 

förrätten fick även mycket beröm av respondenterna. Kommentarer i stil med ”förrätten 

var bäst”, ”den var bra storlek”, ”jätte god” och ”man hann äta den bra” tyder på att 

smakupplevelsen var väldigt positiv. Det vita vinet som serverades till förrätten tyckte 

dock respondenterna att ”smakade billigt”, vilket var aningen synd. Varmrätten med 

fasanen i spetsen var en besvikelse för många av gästerna, eftersom fasanen hade blivit 

oerhört torr. Därtill påpekade respondenterna att portionerna var ganska ojämna i storlek 

samt att såsen som serverades i separata skålar inte räckte till åt alla vid bordet. Trots 

detta var smaken väldigt god, och respondenterna tyckte att fasanen var väl kryddad. I 

och med att kontaktpersonen på restaurang Bank hade lovat en mör fasan var det en stor 

besvikelse att fasanen blivit torr eftersom den kunde ha haft potential att vara riktigt mör 

och saftig. Dock var projektgruppen medveten om denna risk, och var beredda på att ta 

den kritik som en torr fasan kan ge upphov till. Spekulationer kring orsaker bakom den 

torra fasanen tyder på att det möjligen var den försenade tidtabellen som orsakade hu-

vudbry för köket. 

 

De tal som framfördes under middagen bidrog till att skapa en god och avslappnad 

stämning bland gästerna. Talen fick även mycket beröm av respondenterna, där adjektiv 
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såsom ”intressanta” och ”personliga” användes för att beskriva talen. Respondenterna 

var även väldigt nöjda med hedersgästens framförande, och tyckte att det utgjorde en 

perfekt avslutning på middagen. 

 

När gästerna sedan skulle avlägsna sig från middagen var det en hel del strul med garde-

roben. Personalen hade svårigheter med att hitta gästernas ytterkläder och övriga ägode-

lar som lämnats i garderoben, och därtill var garderoben rejält underbemannad. Detta 

var en stor miss från restaurangens sida, eftersom de även i detta sammanhang lovat att 

flytten sköts smidigt. I praktiken bidrog flyttningen av ytterkläder enbart till allmän yr-

sel och orsakade missnöje bland gästerna som fick vänta väldigt länge på sina ägodelar. 

I efterhand fick projektgruppen höra av kontaktpersonen på restaurang Bank att det varit 

en utomstående firma som hade ansvarat för garderoben under middagen, och att perso-

nalen helt enkelt hade börjat med garderobflyttningen för sent.   

 

Evalueringsfasen 

Arbetsuppgifterna i evalueringsfasen utfördes i enlighet med Vallo & Häyrinens (2008) 

rekommendationer över vad som bör utföras efter att evenemanget är över. Största vik-

ten lades dock på att samla in material för att kunna evaluera evenemanget, samt att 

sammanställa denna slutrapport. Intervjuerna med årsfestgästerna gav upphov till värde-

full information gällande det praktiska genomförandet av själva årsfesten, medan det 

avslutande mötet med kårvärdinnan bidrog till att en fullständig evaluering av arbets-

processen i sin helhet kunde utföras. Avslutningsvis konstaterades än en gång att årsfesten 

utförts mycket väl, samt att såväl projektgruppen som uppdragsgivaren var mycket nöjda 

med evenemanget i sin helhet.  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Att planera och genomföra en akademisk årsfest av denna omfattning kräver väldigt 

mycket tid och förberedelser. Det praktiska arbetet kring en årsfest förutsätter därmed 

en engagerad projektgrupp som ansvarar för slutresultatet, samt att alla inblandade par-

ter arbetar mot tydligt konstruerade mål. Samtidigt är det oerhört viktigt att kommuni-

kationen inom projektgruppen fungerar, eftersom beslut av stor betydelse för slutpro-

dukten fattas gemensamt och vanligtvis även under tidspress. 

 

För att kunna ordna en lyckad årsfest är det väldigt viktigt att planeringsarbetet inleds i 

god tid. I och med att deltagarantalet vid SHS årsfester vanligen är förhållandevis högt 

är det viktigt att både arrangemangen och festlokalen lämpar sig för ett stort antal gäs-

ter. Samtidigt är det viktigt att beakta festens akademiska och traditionella karaktär. Må-

let, som utformades till att ordna en traditionsenlig, unik och minnesvärd årsfest där 

gästerna trivs och har roligt, spelade en väldigt viktig roll under hela arbetsprocessen 

och bidrog till att det var lättare att styra evenemanget i sin helhet. Genom att struktu-

rera tidsanvändningen med hjälp av ett Ganttschema var det lätt att följa med hur ar-

betsuppgifterna framskred samt att se till att evenemangsplaneringen höll den planerade 

tidtabellen. Den separata minuttidtabellen som utformades inför årsfesten spelade en 

avgörande roll under själva årsfestdagen. Med andra ord hade tidsplaneringen en väldigt 

stor betydelse för arbetsprocessen, i synnerhet i planerings- och genomförandefasen.  

 

De aktiviteter som krävde mest engagemang under planeringsfasen var marknadsföring-

en och sponsoreringen. Vid marknadsföringen av detta evenemang tillämpades främst 

internet och sociala medier som marknadsföringskanaler eftersom projektgruppen på 

detta sätt kunde nå den önskvärda målgruppen väldigt snabbt och kostnadseffektivt. 

Många kreativa och nya inslag i marknadsföringen tillämpades, såsom fotodelnings-

tjänsten Instagram, med goda resultat. Med tanke på dessa ekonomiska tider lyckades 

projektgruppen även bra med att skaffa sponsorer till årsfesten. Trots de utmanande ti-

derna var många företag positivt inställda till att finansiera årsfesten i utbyte mot att få 

använda evenemanget som en marknadsföringskanal. 
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I sin helhet tog planeringsfasen överlägset längst tid av alla evenemangets faser, vilket stö-

der Vallo & Häyrinens (2008) påstående om att denna fas anses vara den mest tidskrävande 

fasen. Under arbetsprocessens gång märkte man ganska snabbt hur viktigt det är att planera 

tidsanvändningen effektivt för respektive fas, samt hur viktigt det är att hålla koll på vad 

som måste göras och vem som gör vad under processens gång. I jämförelse med den långa 

planeringsfasen kändes själva årsfestdagen väldigt kort trots att det var en oerhört intensiv 

dag med mycket program. 

 

Syftet med detta examensarbete var att skapa en djupare förståelse för arbetsprocessen 

bakom planerandet och genomförandet av en akademisk årsfest. Under arbetsprocessens 

gång har skribenten stött på mycket intressant information som varit till stor hjälp för att 

besvara syftet, och som samtidigt även lett till en djupare förståelse för processen 

bakom evenemangsplanering i sin helhet. 

5.1 Viktiga aspekter vid planeringen av framtida evenemang 

Trots att årsfesten var ett väldigt lyckat evenemang finns det ändå alltid utrymme för 

förbättring. Något som speciellt togs fasta på var att kommunikationen mellan projekt-

gruppen och kontaktpersonen vid Bank kunde ha skett smidigare. Trots att dagens digi-

tala kommunikationsverktyg är effektiva skall man inte underskatta värdet av att träffas 

ansikte mot ansikte för att diskutera igenom arrangemangen. En sista träff, där tidtabel-

len samt de praktiska arrangemangen under middagstillställningen skulle ha gåtts ige-

nom med kontaktpersonen än en gång, hade varit på sin plats. Samtidigt borde projekt-

gruppen eventuellt ha varit lite mer kritisk till de löften som kontaktpersonen vid restau-

rang Bank gav. 

 

Gällande själva årsfestdagen bör man se till att reservera flexibilitet i tidtabellen speci-

ellt då det är frågan om ett stort antal gäster som deltar i firandet. Att få människor att 

röra på sig tar ofta längre tid än planerat. Samma gäller för programmet samt servering-

en av mat och dryck – det tar ofta längre tid än planerat. Med hjälp av flexibilitet i tidta-

bellen finns det rum för små justeringar och förseningar. Samtidigt är det otroligt viktigt 

att se till att köket kan arbeta kring programmet, så att mat och dryck serveras i lämplig 

takt samt att kvaliteten på maten inte lider ifall det blir en försening i tidtabellen. 
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Trots att det läggs stor vikt på att följa traditioner och etikettsregler under akademiska 

årsfester är det även viktigt att få in nya inslag och en viss kreativitet i slutprodukten. 

Svenska handelshögskolans studentkår har förhoppningsvis ännu många årsfester fram-

för sig, och då är det viktigt att försöka göra varje årsfest aningen annorlunda. Med 

andra ord skall varje årsfest vara en traditionsenlig, unik och minnesvärd årsfest där gäs-

terna trivs och har roligt. 

5.2 Slutord 

Arbetsprocessen med att planera och genomföra SHS 105:e årsfest har varit både utma-

nande och roligt. Resan har varit lång och lärorik, och med denna erfarenhet i bakfickan 

ser jag nu med spänning fram emot nya projekt och utmaningar i arbetslivet. Avslutningsvis 

vill jag tacka både min handledare samt de övriga lektorerna vid Arcadas utbildningspro-

gram för turism. Utan deras erfarenhet och kunskap hade detta examensarbete inte blivit till. 

Samtidigt vill jag rikta ett speciellt stort tack till årsfestkommittén av årsmodell 2015 vid 

Svenska Handelshögskolans Studentkår, som tog emot mig med öppna armar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Årsfestdagens tidtabell 

 

HANKEN 
10.00  Pro Patria på Hanken vid minnestavlorna 
 
15.30  Hälsningar av studentkårer i Hankens foajé 
16.30  Cocktail i Hankens foajé 
17.00  Solenn akten börjar i Hankens festsal 
18.15  Solenn akten slutar 
 
BANK 
18.30  Transport organiserad till festrestaurangen Bank 
19.00  Cocktail på Bank 
20.00  Supén börjar 
23.00–00.45  Dans till levande musik 
 
CASA 
01.00   Bussar till casa 
ca. 02.00-3.00 Bandet spelar 
ca. 03.00-> DJ spelar  
 
 
Detaljerad tidtabell, Solenn akten 2015: 
 
17.00–17.02 Flaggorna in – 2min 
17.02-17.03 Tyst minut till minnet av Felix Dahl – 1min 
17.04–17.09 Hälsningstal, Johannes Hanhirova – 5min    
17.10–17.15 Talet till fosterlandet, Kennet Lundström – 4min 
17.15–17.25 Festföredrag, Henrik Ehrnrooth – 10min 
17.26–17.30 Näringslivets hälsning, Satu Huber – 4min 
17.31–17.33 Understödsföreningens hälsning, Torkel Tallqvist – 2min 
17.34–17.38 Svenska Handelshögskolans hälsning, Eva Liljeblom – 4min 
17.39–17.54 Utdelning av förtjänsttecken, Karen Spens – 15min 
17.55–17.59 Ekonomföreningen Niords hälsning, Ann-Louise Laaksonen – 4min 
17.59–18.05 Utdelning av titeln årets föreläsare + svar – 6min 
18.05–18.10 SSHV:s hälsning – 5min  
18.11–18.13 Modersmålets sång – 2min 
18.13–18.15 Flaggorna ut – 2min 
 
  
Detaljerad tidtabell, Supén 2015: 
 
19.50 Ber alla gäster in/skall stå vid sin plats 
20.00 Hedersbordet knackas in då alla inne 
20.05 Alla sätter sig 
20.10 Förrätten in, snaps och vin 
20.20      Ett kort välkomsttal av styrelseordförande Johannes (3min). (Marskalk knackar in) 
                Toastisen presenterar sig, meddelar att första snapsen är möjliggjord av Bearingpoint och drar in 
                Helan går. Toastisen meddelar också att vittvinet är möjliggjort av Konecranes 
20.30 Efter den andra sången, ny snaps. 
20.45      Förrätten ut. Rödvin serveras. Toastisen meddelar att rödvinet är möjliggjort av Aktia 
                Akademen tar in kvartten. 
21.00 Varmrätten in  
21.40 Varmrätten ut 
21.50 Talet till inspektorn + svar (15min) (Marskalk knackar in) 
22.05 Efterrätten in 
22.15      Talet till kvinnan + gåvan (15min) (Marskalk knackar in)  
22.30 Efterrätten ut 
22.40 Akademen sjunger (10min)  



 

 

22.50 Kaffe och avec 
23.00     Hedersgästen Henrik Ehrnrooth på bordet.  
23.15 Dansen börjar 
01.00 Bussar till Casa 
01.30 Sista gästerna avlägsnar sig från restaurangen 

 

 

Bilaga 2 Supékort 

 



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Kårvärdinna: 

1. Hur nöjd är du med årsfesten som helhet? 

2. Vad tyckte du att gick bra/dåligt? 

3. Hur fungerade den preliminära tidtabellen/programmet? 

4. Hur tyckte du att planeringen inför årsfesten gick, hur fungerade projektgruppen? 

5. Största utmaningen som kårvärdinna? 

6. Hur uppfylldes dina förväntningar? 

7. Vad har du fått för feedback gällande festen överlag? 

8. Feedback gällande presentpåsarna? 

9. Om du fick ändra på en sak nu i efterhand, vad skulle du ändra på? 

10. Något annat du vill tillägga? 

 

 

Gäster: 

1. Varför deltog du i årsfestfirandet? 

2. Hurdana förväntningar hade du inför årsfesten? 

3. Vad tyckte du om årsfesten som helhet? 

4. Var det något som var speciellt bra eller dåligt? 

5. Vad tyckte du om festlokalen? 

6. Hur fungerade bordsplaceringen, var du nöjd med din plats? 

7. Vad tyckte du om maten? 

8. Vad tyckte du om program/talare under årsfesten? 

9. Var sponsorerna tillräckligt synliga under festtillställningen/hur syntes de? 

10. Vad tyckte du om innehållet i presentpåsen? 

11. Vad tyckte du om marknadsföringen inför årsfesten? 

12. Tycker du att något saknades under festtillställningen? 

13. Tycker du att festen var värt pengarna som du betalat för en biljett? 

14. Något annat du vill tillägga? 

 


