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Syftet med detta examensarbete är att planera, genomföra och evaluera en lanseringsfest 

för ett av de ledande läkemedelsföretagen på marknaden. Evenemanget är en lanserings-

fest där företaget personligen träffar och lär känna sina nuvarande samt nya potentiella 

kontakter. Evenemanget ordnas till läkare i samband med läkardagarna i Helsingfors i 

januari år 2011. Temat på tillställningen är blodtryck och vid sidan om tillställningen 

skall även läkemedelsföretagets nya produkt demonstreras. Från vår sida är huvudsyftet 

att planera samt arrangera ett evenemang som tillfredsställer kundens behov. Delsyftet 

för examensarbetet är en evaluering över evenemanget. Vi bygger upp en evaluerings-

blankett med hjälp av databas programmet Digium. Vårt examensarbete görs i samarbe-

te med uppdragsgivaren Eve Event Ab. Problemställningen för vårt examensarbete är 

att på bästa möjliga sätt genomföra evenemanget på basen av dess tre faser (planerings-

fas, utförandefas och evalueringfas), samt dokumentera evenemanget. Vårt examensar-

bete är väldigt praktiskt, därför kommer vi för det mesta att använda oss av egna erfa-

renheter och iakttagelser när vi planerar samt genomför evenemanget. Vi bygger upp 

vår teoretiska referensram enligt de olika faserna som ingår i ett evenemang och beskri-

ver dem ingående. Vi använder oss främst av Vallo och Häyrinens handböcker inom 

evenemangsplanering. En noggrann planering av lanseringsfesten resulterade till ett 

lyckat och väl genomfört evenemang. På basen av svaren som vi fått från de elektronis-

ka frågeformulären kan vi konstatera att vi kan vara nöjda med resultatet. Vi har lyckats 

nå vårt syfte genom att planera och producera ett lyckat evenemang, som har tillfreds-

ställt kunden och de inbjudna gästerna. 
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The main aim of this study is to plan, produce and evaluate a launch party for one of the 
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company personally meets and gets to know their current and potential new contacts. The 

event is organized for doctors in the medical days in Helsinki in January 2011. The theme 

of the event is blood pressure, and the pharmaceutical company will also demonstrate 

their new product at the launch party. From our side, the main purpose is to plan and or-

ganize an event that satisfies the customer's needs. The part aim of the study is an evalua-

tion of the event. We are building an electronic questionnaire using the database program 
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1 INLEDNING 

Då det går ekonomiskt bättre för Finland, används allt oftare evenemang som en stor del 

av organisationernas marknadsföringsmix. Organisationerna lägger upp stora målsätt-

ningar för evenemangen och kollar noga hurudana resultat de nått med hjälp av dem. 

Evenemangen ordnas inte längre för festens skull utan man funderar mera på sin insats 

och resultatet. Man vill att deltagarna skall känna igen företagets bränd genom evene-

mangets tema och dekorationer (Vallo & Häyrinen 2008:10.)  

För effektiv marknadsföring har företag börjat använda evenemang som ett alternativ. 

Organisationer vill ofta skilja sig från konkurrenterna på ett positivt sätt, därför använ-

der allt flera sig av att ordna evenemang. För att kunderna, personalen, samarbetspart-

nerna och de andra intressegrupperna skall minnas organisationens evenemang i framti-

den är det viktigt att det är ordnat av god kvalitet, att evenemangen är givande och min-

nesvärda. (Vallo & Häyrinen 2008:27–28) 

Motivet med ämnesvalet vi har valt är att vi vill lära oss arrangera ett evenemang och vi 

tror vi kommer att ha en stor nytta av projektet i framtiden. Evenemangsplanering är 

något vi båda gärna skulle arbeta med då vi utexaminerats, och vi har båda ett stort in-

tresse för ämnet i fråga. I våra studier har vi specialiserat oss på evenemangsplanering 

och därför valt att skriva examensarbete om att ordna ett evenemang. Från vår praktik 

har vi fått en bas erfarenhet för att ordna evenemang och tycker det är väldigt intressant 

och spännande. Examensarbetet kommer att vara utmanande och ett roligt projekt för 

oss, då vi får arbeta med något vi verkligen brinner oss för. 

Vi kommer att genomföra ett evenemang för företaget Eve Event Ab, var vi utförde vår 

praktik. Evenemanget kommer att vara en lanseringsfest, som kommer att genomföras i 

januari 2011. Vi kommer att ansvara för evenemanget och hur det framskrider, dock 

med hjälp av vår uppdragsgivare som kommer att övervaka att projektet framskrider på 

ett önskat sätt. Genom att förhandla med kunden och veta vad de önskar av evenemang-

et, kommer vi att bygga upp ett evenemang som vi tycker passar just den här tillställ-

ningen.  

Vi kommer att vara med i tre faser, evenemangets planeringsfas, utförandefas och re-

flektionsfas. Dessa faser har vi tänkt använda oss av under detta projekt. Efter själva 
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evenemanget kommer vi att skicka ut evalueringsformulären som varje deltagare får 

besvara. Genom resultaten kan vi analysera hur evenemanget har lyckats och sedan 

komma på förbättringar för nästa evenemang.  

1.1 Frågeställning 

Problemställningen för vårt examensarbete är att på bästa möjliga sätt genomföra eve-

nemanget på basis av dess tre faser (planeringsfas, utförandefas och evalueringfas), 

samt dokumentera evenemanget. Vår uppdragsgivare Eve Event Ab har inte tidigare 

dokumenterat sina evenemang så vi hoppas att de får nytta av rapporten. Vi kommer att 

ta reda på hur vi skall gå till väga då vi startar planeringen av evenemanget, och hur vi 

kan förverkliga den planen vi byggt upp. Planeringsfasen är den viktigaste fasen inom 

evenemangsplanering och därmed måste vi ta till hänsyn alla de aspekter som tillhör 

fasen.  

Evalueringen av det här evenemanget spelar också en stor roll. Där med är det viktigt att 

vi bygger upp en fungerande evalueringsblankett som Eve Event Ab kan ha nytta av i 

framtiden. Det utmanande kommer att vara uppbyggande av fungerande frågor som kan 

hjälpa planering av framtida evenemang. Vi vill genom evalueringen komma fram med 

eventuella förbättringsförslag samt framtidsplaner för fortsatta samarbeten. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med vårt examensarbete är att vi skall tillsammans med vår uppdragsgivare (Eve 

Event Ab) planera samt producera ett evenemang för ett läkemedelsföretag. Evene-

manget skall vara en lanseringsfest där företaget personligen träffar och lär känna sina 

nuvarande samt nya potentiella kontakter, vilket är huvudsyftet med evenemanget. Eve-

nemanget ordnas till läkare i samband med läkardagarna i Helsingfors i januari år 2011. 

Temat på tillställningen är blodtryck och vid sidan om tillställningen skall även läkeme-

delsföretagets nya produkt demonstreras. Från vår sida är huvudsyftet att planera samt 

arrangera ett evenemang som tillfredsställer kundens behov. Delsyftet för examensarbe-

tet kommer att vara en evaluering över evenemanget. Vi kommer att bygga upp en eva-

lueringsblankett med hjälp av databas programmet Digium. Evalueringsblanketten 
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skickas ut till deltagarna och med resultaten kommer vi att bidra med eventuella förbätt-

ringsförslag samt idéer för fortsatt samarbete.  

Vårt examensarbete görs i samarbete med uppdragsgivaren Eve Event Ab. Arbetet av-

gränsas till de tre olika faserna (planeringsfas, utförandefas och evalueringfas) inom 

evenemangsplanering och rapportering hur vi förverkligade evenemanget i praktiken. 

Där till gör vi en evaluering av evenemanget som kan ge nytta för Eve Event Ab i fram-

tida planering av evenemang.  

1.3 Metod och materialbeskrivning  

Vårt examensarbete kommer att vara praktiskt. Därför kommer vi för det mesta att an-

vända oss av egna erfarenheter och iakttagelser när vi planerar samt genomför evene-

manget. I evalueringsfasen kommer vi att bygga upp en evalueringsblankett med hjälp 

av Eve Events samarbetspartner, Digium.  

Vi kommer att bygga upp vår teoretiska referensram enligt de olika faserna som ingår i 

ett evenemang och beskriva dem ingående. Vi kommer att använda oss främst av Vallo 

och Häyrinens handböcker inom evenemangsplanering. För att få bredare syn på eve-

nemangsplanering har vi också använt oss av några utländska författares verk, så som 

Matthews Special Event Production.  

Vi kommer att göra en definition om evenemangsplanering som en helhet och beskriva 

mera ingående de tre olika faserna som tillhör evenemangsplanering. Faserna är plane-

rings-, genomförande- och evalueringsfasen.  

Vi gör ett frågeformulär på basis av företaget Digiums nätbaserade program. Frågefor-

mulären kommer Eve Event Ab att kunna använda sig av i framtiden för andra evene-

mang. Vi kommer att använda oss av teorier som behandlar uppbyggnaden av frågefor-

mulären specifikt för evenemang.  

1.4 Uppdragsgivare Eve Event Ab 

Eve Event Ab är ett relativt litet tjänsteföretag som grundades år 2006. Företaget specia-

liserar sig på att planera samt producera olika sorters företagsevenemang som är av hög 
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kvalitet. Dessa evenemang skräddarsys enligt kundernas önskemål och behov, i samar-

bete med Eve Events samarbetspartners. (Eve Event Ab, 2011). Läkemedelsföretaget 

som vi arrangerar lanseringsfesten till är en av Eve Events långvariga kunder. Tidigare 

har Eve Event bland annat arrangerat personal- och kund tillställningar samt olika forms 

utbildnings tillställningar och lanseringsfester för just detta företag. 

1.5 Digium  

Företaget Digium är grundat år 1998 och är i Finland marknads ledare av webbaserad 

programvara inom informationssamling. (Digium, 2011) Digium och Eve Event Ab bör-

jade sitt samarbete i november 2010. Detta samarbete ansåg Eve Event behöva eftersom 

behovet inom elektronisk evaluering av evenemang var stort. Eve Event sökte efter ett 

färdigt program där man lätt kan bygga upp ett evalueringsformulär och som konstant 

kan följas på basis av rapportering. Digium var ett naturligt val eftersom de kunde er-

bjuda på allt det som Eve Event var ute efter. Eftersom programmet är webbaserat, är 

det enkelt och effektivt att samla in information samt rapportera den informationen man 

fått. 

Idag har Eve Event ett färdigt frågeformulär i Digiums databas. Detta frågeformulär kan 

skickas till kunder per e-post. I databasen finns även ett skilt frågeformulär för gäster. 

Vi byggde upp frågeformulären tillsammans med Digiums kontaktperson.  

2 PLANERINGSFAS 

Man kan dela in evenemangsprocessen i tre olika faser; planeringsfasen, genomförande-

fasen och evalueringsfasen. Enligt Vallo och Häyrinen tar planeringen för ett lyckat 

evenemang minst två månader. Evenemangsprocessen anses vara ett stort projekt enligt 

Kerzner (1994), det skall vara färdigt i tid, slutförd inom den givna budgeten och 

genomförd enligt den kvalitet som kunden önskat (Norton, Tum & Wright 2006:3). En-

ligt Rutherford Silvers är ett evenemang en upplevelse som skall leverera en viss inver-

kan på den som deltagit i evenemanget. Då man ordnar ett evenemang läggs det upp en 

målsättning för själva evenemanget. Målsättningarna kan t.ex. vara att företaget vill ut-

veckla den nuvarande företags bilden, öka på företagets synlighet, förstärka den nuva-

rande kundrelationen, framföra och sälja produkter och tjänster, eller att skaffa sig nya 
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kunder eller samarbetspartners. Men det viktigaste är dock att de som arbetar inom or-

ganisationen kan svara på frågorna: varför och för vem evenemanget arrangeras. Som 

bäst är ett evenemang något som berör en människas känslor djupt och ger en bra bild 

av organisationen och de anställda. I varje evenemang som ordnas ligger företagets ryk-

te på spel. (Vallo & Häyrinen 2008:22, 27, 147; Rutherford Silvers, 2004:2) 

Meningen med en lanseringsfest är att introducera en ny produkt till företagets nuvaran-

de och potentiella nya kunder. En ny produkt kan bara komma ut på marknaden en 

gång, så lanseringen av produkten är ytterligt viktig. (eHow business & finance, 2011) 

För att kunna garantera en lyckad lanseringsfest är det viktigt att man känner igen den 

potentiella marknaden och målgruppen innan man börjar planera lanseringsfesten. Man 

måste ha klart för sig företagets mål och vad man vill nå med lanseringsfesten. Man kan 

försöka ta reda på hur de tidigare lanseringsfesterna gått till och om de varit lyckade. 

Till lanseringsfesten skall man bjuda in de kunder man anser vara viktiga för företaget. 

Bjud in de som du önskar bli dina nya potentiella kunder samt de som är ledande på 

marknaden. Under lanseringsfesten är det viktigt att ha egen personal på plats, för att 

kunna svara på deltagarnas eventuella frågor. (eHow business & finance, 2011) 

Enligt Vallo och Häyrinen (2008:93) består ett lyckat evenemang av två olika figurer 

(den strategiska och den operativa) som båda har tre olika frågor som skall kunna besva-

ras för att nå ett lyckat evenemang. Tillsammans blir de här två figurerna en stor figur 

som beskriver ett lyckat evenemang.  

 

Figur 1. Den strategiska figurens frågor (adopterad av Vallo & Häyrinen, 2008:93) 

 

Idé

Varför?

För 
vem?

Vad?
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Den strategiska figuren innehåller de tre relevanta frågorna: Varför evenemanget ord-

nas? För vem man ordnar evenemanget? Vad det är man ordnar? På basis av svaren för 

de tre frågorna inom den strategiska figuren kan man ofta komma på idén bakom eve-

nemanget.  I vissa fall kan idén bli ett koncept för evenemang som sedan kan användas i 

flera år framöver. Till den operativa figuren hör frågor: hur man ordnar ett evenemang? 

Hurudant är evenemangets innehåll eller program? Vem agerar som värd under evene-

manget? (Vallo & Häyrinen 2008:93–95) 

 

Figur 2. Den operativa figurens frågor (adopterad av Vallo & Häyrinen, 2008:95) 

 

Av den operativa figurens frågor och svar kommer man fram till temat för evenemanget. 

Temat kommer att vara med i hela processen inför evenemanget, ända från inbjudnings-

korten till evalueringen av evenemanget. De strategiska och operativa figurerna måste 

vara i balans med varandra för att evenemanget skall lyckas. Då man lägger ihop dem 

två bildar de tillsammans en figur som är vägen till ett lyckat evenemang. (Vallo & Hä-

yrinen 2008:97)  

Tema
Vem?

Hurudan?Hur?
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Figur 3. Ett lyckat evenemang (adopterad av Vallo & Häyrinen, 2008:97) 

 

Som man kan se från figuren nedan är det planeringsfasen som är den mest krävande 

fasen inom evenemangsplanering. Inom evenemangsplanering gäller också orden, bra 

planerat till hälften gjort. Planeringsfasen tar lång tid, då under den fasen skall det be-

stämmas allt som kommer att höra till evenemanget och ofta kan t.ex. bokande av ett 

visst ställe ta flera månader då det inte alltid finns lediga tillfällen (Vallo & Häyrinen, 

2008:147–148). 

 

Figur 4. Evenemangsprocessens gång (adopterad av Vallo & Häyrinen, 2008:147) 

 

Då man börjar planera ett evenemang skall man alltid lägga upp en evenemangshand-

bok. Det är en liten handbok som svarar på följande frågor: varför ordnas evenemanget? 

Idé  
Tema

Varför?

Hurudan?

För vem?

Vem

Vad?

Hur?

75 %

10 %

15 %

Evenemangsprocessen

Planeringsfas Genomförandefas Utvärderingsfas
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för vem ordnas evenemanget? vad skall ordnas? hur skall evenemanget uppfyllas? hur-

dant evenemang skall ordnas? hurdan stämning vill man nå under evenemanget? budge-

ten för evenemanget? Då man funderat på svaren till dessa frågor har man kommit en 

god bit fram på planeringsfasen. (Vallo & Häyrinen 2008:149–150) 

2.1 Målgrupp 

Innan man börjar planera ordentligt ett evenemang skall man ha klart för sig målgrup-

pen.  Målgruppen kan vara både de nuvarande kunderna eller eventuella nya kunder 

som man vill nå samarbete med. Några viktiga punkter som man skall kolla är om gäs-

ten är: man eller kvinna, ung eller gammal, absolutist- eller vän av alkoholdrycker, en-

sam eller med avec, har familj eller är ensam. (Vallo & Häyrinen 2008:113) 

En bra evenemangsplanerare kan lägga sig i gästernas position och tänka vad de eventu-

ellt kunde tycka om. Det viktiga är att komma ihåg att man inte arrangerar evenemanget 

för sig själv utan för den målgrupp man valt. Målgruppen skall analyseras noggrant ige-

nom och då man vet vad de vill och man har klart evenemangets mål är det enklare att 

komma fram med hurudant evenemanget skall vara. De inbjudnas kontaktuppgifter får 

man beroende på vem man bjuder in till evenemanget. Oftast finns allas kontaktuppgif-

ter i organisationens egna databaser. Organisationerna har också ofta information om 

vem som hör t.ex. till deras stamkunder. Då är det enklare att hitta den rätta målgruppen 

och deras kontaktuppgifter. (Ibid:114-115) 

2.2 Evenemangets mål och innehåll  

Då man börjar planera ett evenemang är det viktigt att sätta upp noggranna mål för eve-

nemanget. Målen kan till exempel ge ekonomisk nytta åt ett företag, lyfta på företagets 

image eller ge konkurrens möjligheter för ett företag. Oftast när man har lagt upp nog-

granna mål kan man också förverkliga dem. Beskrivning av målet kan oftast ge svar till 

dessa frågor: Varför arrangeras evenemanget? Till vem man arrangerar evenemanget? 

Hur sker uppdelningen av olika ansvarsområden? Till vad används den eventuella eko-

nomiska vinsten samt hur är man förbered för möjlig ekonomisk förlust? Är målet att 

arrangera ett fortsatt evenemang? Då planeringen är grundligt upplagt är det också lätt 

att beräkna om målen före evenemanget är realistiska. Målen bör läggas upp klart och 



14 

 

tydligt så att det är lätt att förmedla till andra i evenemangsorganisationen. (Iiskola-

Kesonen, 2004:9) 

Då det är frågan om en organisation som ordnar evenemanget kan målen vara mera 

konkreta än om det är olika fritidsfestligheter som ordnas. En organisation kan planera 

ett evenemang för en lanseringsfest för en ny produkt. Då kan målet för evenemanget 

eventuellt vara att få nya kunder och beställningar via arrangemanget. De konkreta må-

len är enklare att mäta efter evenemanget, man kan snabbt kolla hur många nya kunder 

eller beställningar man fått. Man får ett konkret bevis om evenemanget varit lyckat och 

om målet nåddes. (Vallo & Häyrinen 2008:101) 

Innehållet för evenemanget är något som skall tänka på i planeringsfasen. Man skall 

fundera hurdant tema passar målgruppen och vad man vill nå med evenemanget. Temat 

för evenemanget ger en bild av företaget utåt, därför är det viktigt att fundera om temat 

passar ihop med företagets image och om temat stärker företagets bränd. Valet av temat 

visar mycket om företaget och de inbjudna bygger upp en bild av företaget genom te-

mat. (Ibid:180–181) 

Då man väljer programmet för evenemanget skall man vara noggrann. På evenemangen 

har man ofta olika uppträdanden, de kan vara från organisationen eller professionella 

uppträdaren. Om man väljer utomstående uppträdaren är det viktigt att tänka ut vilken 

roll de kommer att ha under evenemanget. Om det är en organisationsfest är det viktigt 

att uppträdaren är i balans med företagets värderingar och evenemangets mål. Uppträda-

ren skall heller inte spela den ledande rollen under evenemanget. Uppträdaren är ett av 

de viktigaste elementen i programmet och också de element som lätt kan gå fel. Det kan 

hända att uppträdaren bli sen, sjuk eller inte vinner publiken över på sin sida. Evene-

manget brukar vara nära förstört om uppträdaren inte lyckas. Därför är det viktigt att 

man lägger ner mycket tid vid val av uppträdarna. Evenemangsplaneraren väljer ofta 

uppträdare som de sett tidigare uppträda ett liknande stycke så att de kan vara säkra på 

att det kommer att lyckas även denna gång. (Vallo & Häyrinen 2008:189–190) 

2.3  Bakgrund för evenemanget 

Man kan ordna ett evenemang i nästan ett hurudant utrymme som helst. Då man väljer 

platsen för evenemanget är det viktigt att man tar i beaktande tillställningens karaktär 
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och deltagarna. Man kan ordna tillställningar i företagens egna utrymmen men oftast 

ordnas tillställningarna på något annat ställe än det egna kontoret. Det är sällan som ett 

utrymme för ett evenemang fungerar som det är, oftast måste man inreda om och deko-

rera stället så det blir fungerande för just det specifika evenemanget. Man skall alltid 

kolla platsen i god tid och titta genom den med kritiska ögon. (Vallo & Häyrinen 

2008:131–132) Enligt Rutherford Silvers (2004) har undersökningar visat att ett bety-

delsefullt krav för evenemangsplatsen är säkerheten. I dagens läge är internet ett bra 

hjälpmedel då man vill hitta de rätta platserna för evenemangen. (Norton m.fl. 

2006:138) 

Det finns vissa faktorer som man skall ta i beaktande då man funderar på ett visst ställe 

för ett evenemang.  

1. Hur passar platsen ihop med den image företaget vill ge. Det kan vara viktigt i 

dagens läge då företagens image kommer starkt fram och de vill följa dem. 

2. Trafikförbindelser och parkeringsplatser. Om det ordnas ett större evenemang är 

det viktigt att alla gäster har möjlighet att parkera sin bil i närheten av evene-

mangs plats och stället borde vara enkelt att komma till med kollektivtrafiken. 

3. Platsens storlek och utrymmen. Det är viktigt att platsen är tillräckligt stor så alla 

gäster ryms och att utrymmen passar ihop med temat.  

4. Möjligheter till dekorationer. Dekorationer gör mycket till en plats och det gör 

att stället blir speciellt och passar evenemangets karaktär. 

5. Ljud- och ljusteknik. Det är viktigt att kolla om tekniken kommer från husets del 

eller om man måste hyra tekniken.  

6. Serverings möjligheter. Om maten kommer från platsens egen catering eller om 

maten och serveringen skall hyras in.  

7. Då man bestämmer sig för en plats skall man i god tid kolla upp när man får bör-

ja bygga t.ex. scen eller dekorera platsen och när man måste ha allting städat ef-

ter evenemanget. Det kan i vissa fall ta upp till veckor att bygga upp scener. 

Man skall också kontrollera om det finns tillräckligt med möbler så att alla har 

möjlighet att sitta under evenemanget, anors kan man hyra in stolar och bord. 

(Vallo & Häyrinen 2008:132–134) 
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Man skall noggrant välja tidpunkten och längden för evenemanget, för det är avgörande 

med tanke på hur många som har möjlighet att delta. Om evenemangen ordnas under 

veckan är det viktigt att den ordnas antingen på morgonen eller på kvällen, så att arbeten 

inte blir lidande på grund av evenemanget. Måndagar och fredagar kan vara svårare da-

gar att delta i evenemang än resten av dagarna under veckan. Av de fyra olika årstiderna 

som vi har är vintermånaderna januari och februari de månader som är tystast för delta-

garna. Då kan det vara bra att arrangera ett evenemang för att de flesta troligtvis kan 

delta i evenemanget under dessa månader. (Ibid:137-138) 

Då man planerar evenemangets tidpunkt och längd skall man ta i beaktande kundens 

och arrangörens tidtabeller. Om den branschen har en hektisk tidpunkt kan det vara re-

levant att ändra tidpunkten för evenemanget.  Längden för evenemanget är viktigt, man 

måste fundera vilken längd är passlig för att evenemanget skall kunna genomföras med 

en ordentlig början till ett ordentligt slut. Man skall ta i beaktande de inbjudnas tidtabel-

ler och innehållet av evenemanget. (Ibid:139) 

2.4 Budget 

Innan man börjar planera ett evenemang borde man ha en preliminär budget given.  För 

oftast går hela den givna budgeten åt då man arrangerar ett evenemang. Det är också 

viktigt och veta om man vill använda sig för det mesta av organisationens egen personal 

och där med att spara in pengar eller om man vill anställa professionella och betala för 

dem. (Vallo & Häyrinen 2008:139) 

Då ett evenemangsföretag anställs att arrangera evenemanget måste budgeten vara given 

i tid, så att de håller sig inom den givna budgetens ramar och inte överskrider den.  Eve-

nemangsföretagen brukar ofta kolla igenom liknande evenemang som de ordnat tidigare 

och där efter att ge ett föreslag för budgeten. Då budgeten läggs upp är det bra om man 

vet lite om de inbjudna gästerna och om evenemanget kommer att ha kvinnomakt eller 

herrmakt och om deltagarna kommer att vara unga eller äldre. Det är viktigt med tanke 

på att män äter mera än kvinnor och de äldre konsumerar mera vin än de yngre. (Vallo 

& Häyrinen 2008:139) 

Budgeten är ett levande dokument, som under processens gång ändras, det är viktigt att 

man håller noga kontroll över budgeten och uppdaterar den. Redan i planeringsskedet 
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av evenemanget måste man lägga upp en preliminär budget. Den får man genom att be-

gära en offert av alla de underleverantörer man kommer använda sig av under evene-

mangets lopp. Man måste skicka ett anbud med allting som behövs av leverantörerna för 

att få offert med noggrann budget tillbaka. Då man fått offerterna kan man enklare räk-

na ut vad helhetsbudgeten för evenemanget blir. Om man begärt flera offerter kan man 

till slut jämföra dem med varandra och göra sitt beslut därefter. (Matthews 2008:42–44) 

2.5 Inbjudan 

Man kan anse att inbjudan fungerar som evenemangets reklam/marknadsföring och där-

för är det viktigt att man gör en sådan inbjudan som fyller kundens förväntningar. Det 

lönar sig att fundera noggrant hurdan form av inbjudan presenterar bäst evenemangets 

karaktär. Inbjudan kan levereras till exempel per post, kort eller e-post. En inbjudan kan 

vara både personlig och öppen. En personlig inbjudan är menad för en specifik person 

medan en öppen inbjudan ofta är menad för företag eller andra organisationer. En inbju-

dan kan dessutom ange en viss anmälningstid inom vilken personen måste meddela ifall 

han/hon deltar. Oberoende hur inbjudan ser ut är det viktigt att den innehåller dessa 

punkter: evenemangets karaktär, är inbjudan med avec, tidpunkten, plats, organisatio-

nens namn som skickat inbjudan, om svar anhålles (O.s.a.), eventuella kostnader, kläd-

sel, preliminära programmet samt anmälning av eventuella allergier. Ifall det är frågan 

om ett större evenemang kan man också märka på inbjudan till exempel att: säkra din 

plats senast den x.x eller 100 första ryms med på evenemanget. (Vallonen & Häyrinen, 

2003:142–146) 

Anmälan till evenemanget kan ske till exempel per telefon, e-post eller textmeddelande. 

Anmälan per e-post har ökat och det fungera bra för vissa tillställningar.  Sådana kan 

vara till exempel interna evenemang i en organisation, seminarium, utbildningstillställ-

ningar, möten samt andra mer vardagliga evenemang. På inbjudan lönar det sig att näm-

na åtminstone två sätt för anmälan, att mottagaren kan välja den bekvämaste möjlighe-

ten. Mottagandet av anmälan kan ske i organisationen eller sedan kan man ”outsourca” 

det till något tjänsteföretag. Oberoende vem som tar emot anmälan, måste evenemangs-

planeraren vara hela tiden uppdaterad över antalet anmälda. (Ibid:149-150) 
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Enligt Vallo och Häyrinen (2003:153) kan man beroende på evenemangets karaktär, 

dela in inbjudningsprocessen i tre faser: preliminär inbjudan, egentliga inbjudan och be-

kräftelse av anmälan, samt påminnelse om evenemanget. Före den egentliga inbjudan 

skickas den så kallade preliminära inbjudan. I den ber man mottagaren reservera från 

kalender en viss tidpunkt. Den egentliga inbjudan skickas två till tre veckor före själva 

evenemanget. När mottagaren har anmält sig till evenemanget, skickas det en bekräftel-

se. Ifall personen ifråga inte ännu anmält sig kan det vara bra att skicka en påminnelse 

över evenemanget. En preliminär inbjudan kan anses lämplig ifall det är fråga om ett 

större evenemang.  

2.6 Servering 

Det beror långt på evenemanget hurdan servering som behövs. Ibland kan evenemangs-

platsen ha sin egen catering som tar hand om maten och på en del ställen kan man hyra 

in catering. De flesta restauranger och festlokaler inkluderar sin egen catering, det un-

derlättar också alla lagliga villkor som krävs. (Rutherford Silvers, 2004:16–17) Man 

skall vända sig mot catering i så tidigt skede som möjligt, de kan hjälpa till och komma 

med nya idéer. Det är viktigt att det finns tillräckligt att servera både i dryck- och i mat-

väg. Om det serveras alkohol kan man fundera om det räcker med de milda dryckerna 

eller om det skulle passa att servera drinkar på tillställningen. Man måste komma ihåg 

att ta i beaktande de alkoholfria dryckerna, det skall helst finnas flera alternativ vid si-

dan om mineralvatten. (Vallo & Häyrinen 2008:142–143) 

Specialdieterna är ett viktigt element som man aldrig skall glömma. Det är artigt att be 

på förhand gästerna meddela sina specialdieter, och lägga fram små kort med specialdi-

etsbeskrivningar och matbeskrivningar på buffé borden.  Serveringen och dukningen 

skall gå hand i hand med temat för evenemanget. Färger, blommor, servetter och deko-

rationerna gör helheten för serveringen och gör att maten ser mera bjudande ut. Väl-

komstdryck och välkomstskål är en vanlig start på ett evenemang, då kan kvällens värd 

välkomna alla på plats och hålla ett kort tal eller ge ordet vidare till någon annan.  

(Ibid:143)  
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2.7 Tidtabell 

Då man har klart för sig de olika elementen inom evenemanget skall man bygga upp en 

tidtabell.  Man skall bygga upp en tidtabell för projektet och lägga upp kontrollpunkter i 

tidtabellen, så att tidtabellen blir effektiv. Det viktiga är att lägga upp en tidtabell som 

man följer under projektets lopp och tidtabellen skall innehålla de viktiga punkterna 

som skall göras innan evenemanget. (Rutherford Silvers, 2004:44–45) 

Man kan bygga upp tidtabellen på olika sätt som med Ganttschema eller en skrollista, 

men man kan också använda sig av en vanlig kalender. Uppbyggnaden av tidtabellen 

beror mycket på innehållet och hur man kommunicerar med sin medarbetare under pro-

jektets lopp.  Det viktigaste är att man följer tidtabellen och färdiggör uppgift A innan 

man börjar med uppgift B. Då evenemangsdatumet närmar sig ändras också projektets 

tidtabell från att ha varit en vecko/dags schema till en allt noggrannare timmes schema. 

Denna tidtabell kallas för produktions schema och handlar då om evenemang dagens 

schema. På produktionsschema skall det ingå hela evenemang dagens program och nog-

granna tider. Man skall vara noggrann att hela teamet och produktionen är medveten om 

produktionsschemat.  (Rutherford Silvers, 2004:45–47) 

2.8 Riskanalys  

Det finns alltid olika risker i att ordna evenemang, därför är det viktigt att man strävar 

efter att identifiera, analysera och ta hand om de eventuella riskerna som kan ske. Ge-

nom att undersöka problemområden och tillgängliga alternativ och utveckla lämpliga 

beredskapsplaner kan man identifiera och hantera riskerna.  Varje risk har en orsak och 

om en risk inträffar har den också en följd. Det finns flera typer av risker som kan ske 

under ett evenemang, de kan ha att göra med t.ex. trygghet, säkerhet och kapacitet. När 

man har identifierat de möjliga riskerna som kan ske under evenemanget är det viktigt 

att bedöma sannolikheterna och följderna som kan ske. De eventuella riskerna kan med-

föra olika följder som ekonomiska förluster och brister på evenemangets kvalité. 

(Rutherford Silvers, 2004:51–52,55) Det är viktigt att man dokumenterar de eventuella 

riskerna som kan hända. För dokumenteringen kan man använda sig av riskanalys, me-

ningen med den är att man bedömer sannolikheterna för att en risk kommer att ske. Då 
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man dokumenterat sannolikheten för att risken kommer att ske kan man också bedöma 

de eventuella följderna. (O´Toole & Mikolaitis, 2002:142) 

2.9 Planering av lanseringsfest 

Vi fick i oktober 2010 som uppdrag att planera och genomföra en lanseringsfest för ett 

läkemedelsföretag. Företaget är en av Finlands ledande läkemedelsföretag och Eve 

Events långvarig kund. Eve Event har tidigare ordnat liknande kund- och personalfester 

för företaget. Lanseringsfesten ordnas i samband med läkardagarna i Helsingfors tisda-

gen den 11.1.2011 klockan 19 till 22. Företagets marknadsföringschef kontaktade Eve 

Event Ab i oktober för eventuellt samarbete och Eve Event Ab gav oss som uppdrag att 

genomföra evenemanget. Eftersom det enbart var tre månader tid till evenemanget, bör-

jade vi genast planeringen. Kunden hade som önskemål att lanseringsfesten skulle ord-

nas på restaurangen Story Ville, eftersom de tidigare ordnat liknande tillställningar där. 

De hade också som önskemål att kvällens program skulle innehålla en föreläsning med 

sakligt innehåll som skulle ta max 45 minuter samt underhållande program. Målet med 

evenemanget var att läkemedelsföretaget ville introducera sin nya produkt åt sina nuva-

rande kunder samt eventuella nya kunder. Inbjudna gästerna skulle vara cirka 150 per-

soner, främst läkare samt andra personer inom branschen. Temat på festen skulle vara 

blodtryck, eftersom det nya läkemedlet är ett blodtrycksläkemedel. Logon för det nya 

läkemedlet innehåller en örn i orangefärg. Kunden hade som önskemål att logon samt 

temat på förpackningen skulle vara synlig under lanseringsfesten. Till våra uppgifter 

hörde under planeringsfasen att planera enligt den givna budgeten (20 000 €): program, 

inbjudan, anmälningarna, planering av festlokalen, servering, teknik och tidtabell för 

evenemanget.  

När man börjar planera en lanseringsfest är det ytterst viktigt att veta i förväg vad före-

tagets mål är med lanseringsfesten och vad de vill nå med den. Därtill är det ytterst vik-

tigt att under planeringsfasen följa den eventuella givna preliminära budgeten. På basen 

av dessa aspekter kan man planera en lyckad lanseringsfest som tillfredsställer kundens 

behov. För att kunna nå detta måste man kunna besvara på de sex frågorna som ett lyck-

at evenemang kan bestå av i de strategiska och operativa figurerna. Den strategiska de-

lens figur upptar tre relevanta frågor: Varför evenemanget ordnas? För vem man ordnar 
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evenemanget? Vad det är man ordnar? (Vallo & Häyrinen 2008:93) Frågan varför, i vårt 

fall, är för att introducera en ny produkt till kunder. Festen ordnas för företagets nuva-

rande kunder samt eventuella nya kunder, främst läkare som därmed även svarar på frå-

ga till vem festen ordnas. Sista frågan är, vad som ordnas, svaret till denna fråga är att 

ordna en lanseringsfest åt läkemedelsföretaget. På basen av svaren för de tre frågorna 

inom den strategiska figuren kan man ofta komma på idén bakom evenemanget. Till den 

operativa figuren hör följande frågor. Hur man ordnar ett evenemang? Hurudant är eve-

nemangets innehåll eller program? Vem agerar som värd under evenemanget? (Vallo & 

Häyrinen 2008:95) Vi planerade evenemanget enligt läkemedelsföretagets givna ramar, 

som svarar på frågan hur. Frågan hurudan är festens innehåll och program var också 

klart för oss, eftersom vi hade fått noggranna ramar för innehållet. Evenemangets inne-

håll skall innehålla en saklig del samt en mer underhållande del och den nya produkten 

måste vara synlig på festen. Frågan vem i detta fall är, i första hand vi på Eve Event Ab 

som gör allt det som sker så kallat bakom kulissen, men läkemedelsföretaget fungerar 

som värd under själva lanseringsfesten. Av den operativa figurens frågor och svar 

kommer man fram till temat för evenemanget. Temat är oftast med i hela processen in-

för evenemanget, det vill säga ända från inbjudningskorten till evalueringen av evene-

manget. För att evenemanget skall lyckas måste de strategiska och operativa figurerna 

vara i balans med varandra. Vi använde oss av både operativa och strategiska frågor, då 

vi planerade lanseringsfesten.  

Då vi fått uppdraget av vår uppdragsgivare satt vi genast ner oss och funderade på dessa 

frågor. På basis av svaren samt kundens önskemål påbörjade vi vår brainstorming. Ef-

tersom det var frågan om en tillställning som ordnas av läkemedelsföretag, gav det ut-

maningar till oss. Till exempel att live musik inte är tillåtet. Därför bestämde vi oss till-

sammans med kunden att programmet skulle ha en saklig del med lite information om 

den nya produkten, samt en del som var mer underhållande. Under vår flera timmars 

långa brainstorming kom vi fram med två potentiella förslag av innehåll för evene-

manget. Temat för detta evenemang, var att introducera ett nytt läkemedel på markna-

den. Temat på festen skulle vara det nya läkemedlet samt underhållande program för 

gästerna samt mat och dryck. Under brainstormingen tog vi självklart i beaktande kun-

dernas önskemål, behov samt den budget som kunden givit oss. Förslagen presenterades 

för kunden genom en Powerpoint presentation. I presentationen gav vi förslag på festlo-
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kal, speakers, annat program för kvällen samt den preliminära budgeten för lanserings-

festen. Powerpoint presentationen inkluderade bilder för att ge mervärde för kunden. 

Före vi presenterade våra förslag åt kunden hade vi gjort en preliminär bokning för fest-

lokalen Story Ville, samt kollat att de som vi tänkt ha som speaker hade möjlighet att 

delta på festen. Därtill hade vi kollat med alla underleverantörer preliminära priser för 

att vi kunde upplägga vår preliminära budget för festen. Efter några möten med kunden 

fick vi ihop en bra helhet. Som festlokal valdes Story Ville och som mat cocktail bitar 

och buffé. Som dryck valdes det skumvin som välkomstdrink samt öppen bar med sva-

ga alkoholdrycker samt alkoholfria drycker. Dryckerna serverades avgiftsfritt.   

Innehållet på festen skulle basera sig på; en kort presentation av den nya produkten som 

presenteras av företagets marknadsföringschef, en föreläsning om bergsklättring av en 

känd bergsklättrare, en trollkarl som skulle underhålla gästerna med trollkonst. Dessut-

om skulle han också medverka som kvällens speaker. Efter att den officiella delen tagit 

slut skulle restaurang Story Villes egna band (Uncle John Trio) uppträda med live mu-

sik. Val av innehåll baserade sig på kundens önskemål. Vi ansåg att som en naturlig 

start på festen skulle vara en kort presentation om det nya läkemedlet. Däremot valde vi 

bergsklättraren som den som skulle ansvara för den mer sakliga föreläsningen. Detta 

eftersom han fyllde de kriterierna som kunden givit oss, samt han hade tidigare varit på 

Eve Events evenemang så det var lätt att rekommendera honom. Trollkarlen som valdes 

som festens speaker samt som den ansvarige för den mer underhållande delen var också 

ett naturligt val eftersom läkemedelsföretaget har använt honom i deras andra tillställ-

ningar och varit mycket nöjd med hans presentationer. För att inte kvällen skulle enbart 

vara bara föreläsningar och trollkonst slog vi igenom en strålande idé. Live musik skulle 

spelas efter att läkemedelsföretagets så kallade officiella del hade tagit slut. Bandet var 

Story Villes egna band, vilket underlättade arrangerandet. Överlag skulle inredningen på 

festlokalen stöda festens tema, det vill säga det nya läkemedlet. Örnen samt den orange-

färg som finns på paketet skulle komma fram. När vi slagit fast tillsammans med kun-

den om det viktigaste, det vill säga festens innehåll samt festlokalen, påbörjade vi plane-

ringen av inbjudan, anmälningarna, planering av festlokal, servering, teknik samt tidta-

bell för evenemanget. 

Själva planeringen av lanseringsfesten började i oktober 2010 (se bilaga 1), då vi fick 

uppdraget av läkemedelsföretaget och hade första mötet med kunden. Vid detta skede 
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gav kunden sina egna förslag för festens innehåll och plats. Under mötet gav också lä-

kemedelsföretaget den preliminära budgeten för festen som vi skulle följa. Efter första 

mötet började den konkreta planeringen av hela evenemangets innehåll och då gjorde vi 

också en tidtabell som vi skulle följa. Under planeringen av lanseringsfesten skulle vi 

fixa allt det som behövs till evenemanget. Detta inkluderade till exempel teknik, dekora-

tioner, servering, inbjudan, anmälan och dylikt. Före själva evenemanget skulle äga 

rum, hade vi ännu ett antal möten med kunden och Eve Event Ab:s samarbetspartners. 

Under mötena gick vi igenom mer detaljerat innehållet för evenemanget, hur vi hade 

tänkt att all den planerade rekvisitan skulle placeras i festlokalen, samt annat praktiskt 

så som förändring i budgeten. Den andra tidsplanen som vi gjorde var ett tidsschema för 

själva evenemangsdagen, i vårt fall tisdag 11.1.2011 kl. 19-22 (se bilaga 2). I detta tids-

schema är det ytterst viktigt att man märker noggrant vad som händer under genomfö-

randet av lanseringsfesten. Detta för att allt skulle gå så smort som möjligt.  

Målgruppen för evenemanget var klart för oss genast i början av planeringen. De in-

bjudna gästerna skulle vara företagets nuvarande samt potentiella nya kunder inom 

branschen, främst läkare. Eftersom lanseringsfesten ordnandes av ett läkemedelsföretag 

gav det oss några begränsningar i planeringen av program. Innehållet på evenemanget 

vara tvungen att vara relativt sakligt och ingen live musik får förekomma under huvud-

programmet.  Därmed hade kunden redan i början av planeringen gett oss vissa ramar 

som vi måste följa som underlättade vår planering av program.  

Målet med lanseringsfesten var att introducera ett nytt läkemedel. Lanseringsfesten var 

ämnad för företagets nuvarande och potentiella nya kunder och skulle ordnas i en av-

spänd miljö med program med sakligt och underhållande innehåll, samt mat och dryck. 

Kunden hade också som önskemål att läkemedlet skulle vara synligt på plats vid själva 

lanseringen. Festlokalen hade kunden bestämt. Den önskade restaurangen var Story Vil-

le eftersom restaurangen vare bekant för företaget. Företaget hade tidigare ordnat lik-

nande fester på restaurangen. Kunden föreslog även evenemangets klockslag. Lanse-

ringsfesten skulle ordnas mitt under läkardagarna, tisdagen den 11.1 kl.19-22.  Eftersom 

företaget redovisade konkreta mål och förslag på innehåll och tidpunkt för festen, samt 

gav förslag på festlokalen och budgeten, underlättade det vårt arbete oerhört mycket. 
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Då planeringen av lanseringsfesten sattes igång var budgeten en av de första faktorer vi 

diskuterade med kunden. Budgeten för lanseringsfesten var preliminärt 20 000€ och den 

skulle inkludera allt det som krävdes för att genomföra lanseringsfesten. Att budgeten 

överskred med närmare 5000€ utgjorde inte ett problem för läkemedelsföretaget. Efter-

som Eve Event Ab och läkemedelsföretaget har en gemensam historia, litade företaget 

på våra förslag och de var mycket flexibla med tanke på budgeten. Sammanlagt blev 

kostnaderna för läkemedelsföretaget 24 543,50€. Budgeten är främst uppbyggd av Eve 

Event Ab:s fasta priser som företaget använder sig av när de arrangerar evenemang, 

samt de rörliga kostnaderna som specifikt hör till denna lanseringsfest. Budgeten (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1. Budgeten för lanseringsfesten 

Lanseringsfest tisdag 11.1.2011 

 150 pax   

Hyra av festlokal 0,00 

Menu á 30,40 € 4560,00 

Cocktailbitar 8,85 € 1327,50 

Välkomstdryck 5,00 € (skumvin) 750,00 

Alkoholdryck 5 portioner/ person 4,50 € per portion 3375,00 

Garderob á 2,00 €/ person 300,00 

Teknik (ljud, ljus, tv monitorer etc.) 1634,00 

Uppträdaren 7080,00 

Anmälnings service 700,00 

Dekoration 850,00 

Tv monitorer 5-6 st. Screen, "videokanon", on-line video 3000,00 

Extrabord 14-16 st. 547,00 

Planering av festlokal 420,00 

Totalt 24543,50 

 

Restaurangen Story Ville är i sig mysig, men gav oss utmaningar med dekorationen. 

Eftersom stället var relativt litet måste vi planera möbleringen av platsen på nytt så att 

alla gäster rymdes på plats utan trängsel. Då vi i förväg fick gå och titta på platsen un-

derlättade det oerhört mycket planeringen av festlokalen. För att festlokalen skulle stöda 

lanseringsfestens mål och tema, hade vi beställt till lanseringsfesten två örnar från na-

tionalmuseet. Garantisumman för örnarna var 10 000 euro. Ena örnen ville vi hänga upp 

i taket och den andra la vi vid buffé serveringen. Annars skulle belysningen vara orange 
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som stöder färgtemat. Vi hade också fem plasmatelevisioner runtomkring lokalen, för 

att visa upp läkemedlets logo. Dekorationen och de extra borden som behövdes till Sto-

ry Ville sköttes av Eve Event Ab:s samarbetspartner Intercom. De två örnarna som hyr-

des av nationalmuseet var dock på vårt ansvar.  Trots att vi fick rekvisitan från Inter-

com, var vi ansvariga av själva dekorationen under evenemanget. Dekorationen var 

främst de två örnarna, som vi hade hyrt från nationalmuseet, de orange färglamporna, 12 

stycken extra bord samt läkemedelsföretagets flaggor som skulle sättas vid entrén. 

Inbjudan skulle ske i tre faser. Först skickades en så kallad reklam av evenemanget till 

de potentiella kunderna per post, varefter det skickades en officiell inbjudan per post. 

Några veckor före evenemanget skickades en påminnelse om festen per e-post. Företa-

get ansvarade själv inbjudandet av kunder med vår hjälp. Designen på inbjudningskor-

ten sköttes av företagets reklambyrå. Anmälningarna till evenemanget skötte vi. Gäster-

na som ville delta på festen skulle skicka anmälan per e-post. De 150 först anmälda gäs-

terna fick delta på festen. Till dem som hade möjlighet att delta, skickade vi per e-post 

en bekräftelse av anmälningen.  

Eve Event Ab:s samarbetspartner Huvipaja ansvarade för tekniken under lanseringsfes-

ten. Av Huvipaja beställde vi all den teknik som behövdes under evenemanget. Huvipa-

ja skötte även uppbyggandet samt nedmonteringen av tekniken. Från Story Villes sida 

kom bakgrundsmusiken samt några spottlampor. Kunden önskade som rekvisita färg-

lampor som stödde färgtemat (orange) och skulle belysa festlokalen. Läkemedelsföreta-

get ville också ha plasmatelevisioner, där den nya logon skulle synas. Televisioner skul-

le också Huvipaja sköta om. Kunden hade också som önskemål att alla uppträdanden 

skulle filmas och visas upp på plasmatelevisionen. Detta för att säkra att alla kunde se 

de olika uppträdandena. Huvipaja ansvarade även över detta. 

Restaurang Story Ville ansvarade för maten och drycker under lanseringsfesten. Gäster-

na fick som välkomstdrink ett glas skumvin samt lite tilltugg i stil med cocktailpiroger. 

Under kvällen hade gästerna en öppen bar var de bjöds på milda alkoholdrycker samt 

alkoholfria drycker avgiftsfritt och klockan 20 serverades en riklig buffémiddag. Som 

efterrätt skulle gästerna få kaffe. Kunden hade fått välja menyn bland tre förslag som 

Story Ville erbjöd. De valde sist och slutligen meny alternativ nummer två som inklude-

rade: Drumsticks (kycklinglår), Cajunkorv, Jambalaya (Cajun ”pyttipanna”), Butterfly 
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Shrimps (friterade räkstjärtar), Coleslaw-sallad och Caesar-sallad. Vid valet av mat be-

aktades också eventuella allergier. Vi beaktade kundantalet samt proportionen av kvin-

nor och män då vi planerade serveringen. I vårt fall var det mer eller minde lika mycket 

av båda könen, så vi räknade enligt det med serveringen. Som matdryck hade vi reserve-

rat mer rödvin än vittvin, eftersom i medeltal dricker gästerna mera rödvin på vintern. 

Maten i sig var räknat för 150 personer och Story Villes ansvarade att maten räckte till. 

När man planerar ett evenemang finns det också en hel del risker som man måste ta i 

beaktandet i planeringsfasen. För att undvika dem på bästa möjliga sätt samt agera vid 

behov gjorde vi en riskanalys. Vi anser som de största riskerna att någon av uppträdarna 

blir frånvarande under evenemangsdagen, eftersom det är svårt att ersätta en med kort 

varsel. Under lanseringsfesten är det viktigt att kommunikationen fungerar bra med alla 

samarbetspartners för att evenemanget skall lyckas. Som mindre risker kan man anse 

vara dekorationerna, kundens missnöje, tidsbrist samt tidtabellen under evenemangsda-

gen (se tabell 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risker Sannolikhet 

1=liten 

5=stor 

Följd 

1=ej 

allvarligt 

Hur problemet kan undvi-

kas, och hur konsekven-

Riskens 

värd 
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Tabell 

1. 

Riska

nalys 

  

5=allvarligt serna kan minimeras 

Frånvaro/sjukanfall 3 5 Ersätter med någon annan 15 

Tidsbrist  2 4 Uppdelning av ansvar 

samt snabb start på projek-

tet 

8 

Kommunikations 

problem  

1 3 Ser till att alla medparter 

är uppdaterade 

3 

Tidtabelle under 

evenmangsdagen 

4 3 Alla parter håller den giv-

na tidtabellen 

12 

Sammarbetets 

funktion med 

sammarbetspartner 

3 5 Aktiv kommunikation 15 

Dekoration, örnen 2 5 Försiktighet  10 

Evenemangets 

misslyckande 

1 5 Noggrann och välgjord 

planering av lanseringsfes-

ten 

5 

Kundens missnöje 2 5 Intensiv kommunikation 

med kunden under plane-

ringsfasen 

10 
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3 GENOMFÖRANDEFAS  

Själva evenemanget kan jämföras med ett kort skådespel eller en pjäs. Evenemanget 

som har planerats i veckor, till och med månader eller år, är snabbt förbi. Genomföran-

det av ett evenemang är det skedet då man förverkligar det som man har planerat. För 

att kunna utföra evenemanget enligt det som planerats, är det ytters viktigt att samarbe-

tet fungerar bra i gruppen och alla är medvetna om deras roll och uppgifter. Genomfö-

randet av det planerade evenemanget kan börja timmar eller till och med veckor innan 

själva evenemanget äger rum. Detta beror dock på evenemangets storlek och är mycket 

enskilt. När utförandet startar igång delar man in evenemanget i tre faser; byggnadsfa-

sen, själva evenemanget och nermonteringsfasen. ( Matthews, 2008:164; Vallo & Häy-

rinen, 2003:184–185) 

Byggnadsfasen är oftast den fas som tar tidsmässigt längst, eftersom vid denna fas sätter 

man allting i ordning inför själva tillställningen. Trots att byggnadsfasen tar tidsmässigt 

längst tid, anses dock själva evenemanget som den viktigaste delen. När själva evene-

manget har startat igång måste allting vara i ordning och på sin plats. Fastän det fram-

kommer olika situationer eller problem under evenemanget, måste personalen sköta 

dem stilrent och utan större trassel. Det är ytters viktigt att ha väl utbildad personal som 

kan ta initiativ och agera rätt vid obekväma situationer. (Iiskola-Kesonen, 2004:11; Val-

lo & Häyrinen, 2003:184)  

När gästerna har avlägsnat sig från evenemanget, börjar nermonteringen. Denna fas kan 

genomföras väldigt smidigt och mer effektivt än byggnadsfasen. (Vallo & Häyrinen, 

2003:185) Med nermonteringen menas att man för bort all teknik och dekorationer som 

använts för evenemanget. Beroende på evenemangets storlek kan nermonteringen hålla 

på i flera timmar och vara utmanande. Nermonteringen sker oftast under natten och 

medför ofta också mycket skador. Nermonteringen är klar då evenemangsplatsen är i sin 

ursprungliga form. (Matthews, 2008:176) 

3.1 Viktiga element i genomförandet av evenemang 

För att garantera att evenemanget blir lyckat, är det bra att ha en generalrepetition före 

själva evenemanget. Detta är ytterst viktigt och bör beaktas när det är fråga om ett större 
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evenemang med flera uppträdare. Under generalrepetitionen går man främst igenom 

evenemangets program samt repeterar olika detaljer som till exempel repliker.  Det är 

viktigt att man kontrollerar i förhand att alla komponenter som till exempel tekniken 

och rekvisitan fungerar som det bör. Det är också viktigt att man i förväg går igenom 

ordningsföljden av uppträdare samt tekniken under själva uppträdandena. Därför re-

kommenderas det att alla som deltar i evenemanget är på plats under generalrepetitio-

nen. Generalrepetitionen är bra att ha samma dag, till exempel några timmar före själva 

evenemanget. Under generalrepetitionerna har man ännu möjlighet att göra ändringar 

som till exempel korrigera möjliga tryckfel i eventuellt material. (Vallo & Häyrinen, 

2003:185–186)  

Evenemangsproducenter förväntas i dagens läge att följa de nya trenderna som finns på 

marknaden, modern teknik kan ge mervärde för genomförande av evenemanget. (Mat-

thews, 2008:71) När man skall genomföra ett evenemang är det viktigt att man kollar i 

förväg hurdan teknik evenemangsplatsen har och vad som kanske behövs till. Man skall 

också i förväg kontrollera vad uppträdarna behöver för teknik till sina bidrag. Det skulle 

vara pinsamt ifall brister i tekniken skulle uppkomma under själva evenemanget. Ifall 

det emellertid skulle ske, är det viktigt att gästerna får en sådan känsla att man har för-

berett för allting och evenemangets arrangörer har allt under kontroll och att man kan 

genomföra evenemanget trots att det skett några tekniska problem. För att evenemangets 

tekniska del skall fungera på det bästa möjliga sätt rekommenderas det att evenemangs-

arrangören använder sig av underleverantörer som är specialiserade på teknik. 

(Ibid:191–192) 

Evenemangets intresse kan ökas genom att lägga framför huvudentrén blommor, eld-

facklor, en flagga eller någonting annat som passar till evenemangets natur. Med hjälp 

av en glad dörrvakt som visar vägen till anmälningspunkten, kan man också ge ett posi-

tivt intryck. (Ibid:194)  

Vid anmälningspunkten tas oftast själva inbjudan emot, och gästen visas vägen framåt. 

Gästernas namn listas oftast i alfabetisk ordning, antingen på eget namn eller organisa-

tionens namn. På anmälningspunkten är det ytters viktigt att anmälningen sker smidigt 

och servicen bra. Detta för att undvika trängsel. Speciellt när evenemanget är av större 

skala, behövs det fler personal till anmälningspunkten. Onödigt köande ger inte ett bra 
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första intryck. I vissa fall rekommenderas det också att huvudvärden tar emot gästerna 

redan före anmälningen. (Ibid:194–19) 

Oavsett evenemang måste säkerhetsaspekten beaktas, när man genomför ett evenemang. 

I varje evenemang måste det också finnas personal som har kunskap i förstahjälpen. Till 

ett evenemang kan det också vara bra att anskaffa utomstående säkerhetspersonal, detta 

beror dock på evenemang och bör överses från fall till fall. Säkerhetspersonalen är oftast 

osynligt på plats, men ifall det skulle hända någonting, skulle de kunna agera snabbt. 

Man måste speciellt satsa på säkerheten när det är frågan om ett internationellt evene-

mang där deltagarna representerar olika nationaliteter samt när det finns betydelsefulla 

personer, till exempel ministrar bland gesterna. (Vallo & Häyrinen, 2003:194–195) Ifall 

det skulle hända någonting, brukar evenemangsföretag och organisationer ha egna för-

säkringar. Det lönar sig dock att kolla med försäkringsbolaget då man arrangerar ett 

speciellt evenemang. (Vallo & Häyrinen, 2003:194–195) 

3.2 Genomförandet av lanseringsfesten  

Genomförandefasen började för vår del redan dagen innan själva evenemanget. Vi åkte 

till Story Ville på dagen och granskade att allting var som planerat. Vi mötte upp med 

restaurangchefen, tekniken, uppträdarna och våra kunder. Tillsammans kontrollerade vi 

stället och planerade hur de ville att det sista skulle ställas upp. Vi kontrollerade var de 

ville ha extra bord och var man kunde lämna tomutrymme. Vi granskade att det fanns 

tillräckligt med skyltar och vägvisningar så att alla hittar till exempel toaletterna utan 

problem.  

Vi gick alla tillsammans igenom menyn och kollade fram ett bra ställe där buffén kunde 

vara så att det inte skulle störa de som uppträder. Tidtabellen för evenemangsdagen gav 

vi redan nu åt alla som var på plats så de kunde i lugn och ro kontrollera igenom den. 

Lanseringsfesten var ganska kort och det fanns inte extra mycket tid så vi visste att det 

var ytterst viktigt att tidtabellen skulle hålla. Vi gick därför skilt igenom tidtabellen med 

de som skulle uppträda följande kväll och gjorde klart för dem hur snäv tidtabellen är. 

De hade själva räknat ut hur länge deras uppträdande skulle ta och då lade vi upp tidta-

bellen enligt deras och kundens önskemål.  Tidtabellen finns som bilaga 2. 
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Dagen innan tillställningen gick vi alla tillsammans igenom de korrekta platserna för de 

fem plasmatelevisionerna som skulle läggas upp runt om restaurangen. Från plasma te-

levisionerna skulle visas alla uppträdanden så att de kunde ses runt om i restaurangen. 

Placeringen för televisionerna var viktig så att de syntes från alla vinklar. Vi kom över-

ens om det viktigaste redan dagen innan evenemanget så vi hade det enklare nästa dag. 

På evenemangsdagen kom vi på plats till Story Ville klockan 14 och då börja uppbygg-

naden. Dörrarna för gäster skulle öppnas kl 18.30. Vi hade gott om tid att lägga allting 

klart fram. Teknikerna lade fram televisionerna och borden. Vi ordnade ihop buffé bor-

den och lade till stolar till de bord som behövde. Teknikerna kontrollerade att ljuden och 

bilderna fungerade. Det skulle vara tre presentationer så det var viktigt att filmen funge-

rade och att alla presentationer syntes och hördes från de olika monitorerna. Att lägga 

upp två stora örnar i salen, visade sig vara svårare än vi väntat. Vi ville vara väldigt för-

siktiga med örnarna eftersom de var hyrda från Nationalmuseet och hade en försäkring 

på 10 000 euro. Ifall de skadades skulle vi vara tvungna att ersätta summan till Natio-

nalmuseet. Vi ville hänga upp den ena örnen där gästrena kommer in till Story Ville. Vi 

tänkte att det vore en trevlig entré och vi gjorde också en skylt var det stod välkommen 

som vi ville hänga fast i örnens klor. Den andra örnen lade vi i närheten av buffé platsen 

så att alla gäster kunde se den då de tog mat. Vi lade upp toalett och rökrums skyltar 

runt om på evenemangsplatsen. Till sist kollade vi att alla servitriser var medvetna om 

vad de skulle servera för drycker, efter klockan 22 fick gästerna själv stå för dryckerna. 

Självklart hade vi också alkoholfria alternativ. Då de små cocktailbitarna och dryckerna 

var framme visste vi att det snart skulle börja. Kunderna hade hämtat med sig en bande-

roll som hade en reklam av läkemedlet på sig. Vi lade banderollen vid ingången till re-

staurangen, det hjälpte de inbjudna att hitta rätt och de andra visste att det var en privat-

tillställning på gång i restaurangen.  

Som först på plats kom våra kunder, de var väldigt nöjda med vad de såg och tyckte att 

stället förvandlats till en mysig och lyckad helhet. Efter dem började gästerna komma in 

i jämn takt, det blev aldrig köer i garderoben vilket vi varit lite rädda för. Allting gick 

smidigt och alla fick välkomstdrycken direkt då de lagt ytterkläderna i garderoben. Vi 

väntade till 19:30 med det första talet så att alla inbjudna skulle hinna på plats. Eftersom 

läkardagarna ordnades samtidigt, var det många som kom direkt till tillställningen och 

då hade de svårt att hinna till 19:00. Men vi hade räknat med att en del kommer senare 
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så vi hade lite extra tid att vänta på de sista. Inbjudningarna hade också delats ut på lä-

kardagarna dagen innan och samma dag som lanseringsfesten var, därför var det förståe-

ligt och förväntat att en del kommer sent. Men då vi räknat att de flesta borde vara på 

plats började VD:n för läkemedelsföretaget med att hålla ett kort välkomsttal, vilket höll 

sina tidsramar och var välkomnande. Efter honom steg marknadsföringschefen från lä-

kemedelsföretaget upp på scenen. Hon hade en kort Powerpoint presentation om läke-

medlet och hur det fungerar. Hon förklarade skillnaden mellan det nya läkemedlet och 

de liknande som redan finns på marknaden. Hon hade fina demonstrationer och mark-

nadsförde bra medicinen för de i publiken. De i publiken var läkaren alltså enbart poten-

tiella nya kunder som kan ha nytta av det nya läkemedlet. Efter hennes korta presenta-

tion fanns det tillfälle för publiken att ställa frågor, det kom några intressanta frågor an-

gående läkemedlet som inte hade kommit upp i presentationen.  

Efter de korta presentationerna kom den kända bergsklättraren upp på scenen. Han bör-

jade med att kort berätta om sig själv och vad han gjort under sin livstid. Bergsklättraren 

visade en film och då filmen spelades berättade han en historia som relaterade till bil-

derna. Historian var sann och handlade om hans bergsklättrings historier som skett runt 

om i världen. Historian relaterade mycket till arbetslivet och kollegor. Bergsklättraren 

ville med historian komma fram med hur viktigt det är att alla arbetar som ett team och 

att ingen svänger ryggen åt den andra. På det sättet når man de bästa resultaten, både i 

bergsklättring och i det vardagliga livet. Vi tror att många förstod budskapet som bergs-

klättraren ville komma fram med och det fick säkert många att tänka om på saker. Hans 

uppträdande tog längre tid än vi hade förväntat oss. Det innebar att vi blev lite sena i 

tidtabellen, men det kunde vi snabbt ta fatt i buffén. Direkt efter att den kända bergs-

klättraren talat färdigt berättade trollkonstnären/speakern att buffén var serverad och att 

man kunde gå och ta mat. Buffén gick smidigt, gästerna var tacksamma över maten och 

den smakade. 

Efter att de flesta ätit var det dags att ta in lite komik i bilden. Trollkonstnären som själv 

också är utbildad läkare hade ett litet nummer för publiken. Han gjorde en lite show som 

de flesta i publiken blev begeistrade över. Vi hade tidigare tänkt att en trollkonstnär 

kunde fungera bra för en publik full med läkare, och det gjorde det. Vi tyckte själv att 

han kanske gick lite över gränserna med humorn då han valde ett par frivilliga från pu-

bliken och skämtade på deras bekostnad. Vi tänkte efteråt att vi borde ha bett honom ta 
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någon av oss som frivillig så att gästerna inte skulle ha hamnat ut för skämten. Men 

kunderna verka inte reagera på saken och de två som hamna upp som frivilliga hade bra 

humor och tog skämten som en rolig grej och förstod att det inte var seriöst.  

Efter att trollkonstnären hållit sin show var det dags för Uncle John Trion att komma 

upp på scenen och börja spela. Det var en Jazz Trio som kom från husets del och spela-

de slutet av kvällen. De kom fram på scenen runt 22-tiden så tidtabellen under kvällens 

lopp höll precis som vi planerat. Innan trion steg upp på scenen introducera speakern 

dem och i samma veva meddela han gästerna att gratis dryckerna var slut och alla fick 

köpa dryckerna på egen bekostnad. Då Uncle John Trion började spela märkte man att 

gästerna började slappna av och umgås med varandra. Det hade varit så mycket program 

i tät takt så de hade inte hunnit diskutera med varandra så nu fanns det tid för det. Det 

som var roligt att märka var att många diskuterade sinsemellan om det nya läkemedlet. 

Det var ett märke på att vi nått vårt mål, då kvällen varit lyckad och det stigit upp dis-

kussioner om läkemedlet som var i kvällens fokus.  

Nermonteringen började klockan 22:00 då privattillställningen tog slut. Tekniken pack-

ade ihop alla plasmatelevisioner och de extra borden som de hämtat med sig. Det tog ett 

par timmar att nermontera allting extra som vi hämtat till evenemangsplatsen. Nermon-

teringen gick smidigt och det uppstod inga problem. Det är väldigt noga att man kollar 

och eventuellt skriver ner allt det som man hämtat med till evenemangsplatsen, så man 

lätt kan kolla att man tagit med sig alla viktiga saker. Vi fick bra ner örnarna och de re-

turnerades till museet direkt nästa dag. Intercom stod för returnerandet av fåglarna efter-

som de hade en stor bil var de kunde förvara dem under natten. Det sker mest olyckor 

under nermonterings skedet, men det lyckades vi undgå. För evenemangets säkerhet 

stod evenemangsplatsen, men vi hade tidigare under dagens lopp gått snabbt igenom 

nödutgångarna och hur vi skall agera om något händer.  
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3.3 Bilder från evenemanget 

 

Bild 1, Festlokalen 

 

 

Bild 2, Örnen 
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Bild 3, Buffé 

 

 

Bild 4, Trollkonst 

 

 

Bild 5, Program 
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4 EVALUERINGSFAS  

Den sista fasen i evenemangsplanering är evalueringsfasen, även kallad för ”follow up” 

fasen.  Denna fas startar igång genast när evenemanget har gått mot sitt slut. Till denna 

fas hör allt det administrativa, så som ett tack till kunden och samarbetspartners, evalue-

ring av själva evenemanget, genomgång med alla parter som deltagit i evenemanget, 

möte med kunden samt en evaluering över hur evenemanget lyckats. (Matthews, 

2008:13) Evalueringen kan man till exempel göra på basis av en evalueringsblankett 

som skickas efter tillställningen åt kunden samt gästerna som deltagit i evenemanget. 

(Vallo & Häyrinen, 2003:2003–204) 

4.1 Genomgång av evenemang 

Produktionsteam omfattar alla samarbetspartners som deltagit i evenemanget.  Dessa 

kan vara såväl uppträdare, dekorations designers, olika tekniska underleverantörer, pro-

ducenter samt administrativ personal. Alla parter bör delta i genomgången, även om 

genomgångens natur kan skilja från fall till fall. I mindre evenemang kan genomgången 

göras per telefon, medan större evenemang kräver en mer omfattande genomgång där 

man helst sitter ner tillsammans. Ifall några problem uppkommit under själva evene-

manget eller efter det, bör dessa tas itu med omedelbart. Vid större evenemang bör även 

budgeten revideras och kollas igenom.  Dessa uppgifter kan vara nödvändiga med tanke 

på framtida evenemang. (Matthews, 2008:185–186)  

Platsen där själva evenemanget ordnades förbises ofta under genomgångsfasen. I de 

flesta fall handlar det om ett hotell eller något slags konferensutrymme. I dessa fall är 

det ytterst viktigt att även dessa kontaktas. Det kan hända att utrymmet tagit skador eller 

andra problem uppstått under eller efter evenemanget, och därför är det viktigt att alla 

parter blir medvetna över dessa. Olösta problem kan växa till ännu större problem, vil-

ket kan inverka på framtida samarbete. Därför är det viktigt att kommunikationen mel-

lan producenten och evenemangsstället fungerar. (Ibid:186)  

Själva kunden måste också beaktas vid genomgången. I vissa fall kan det hända att pro-

ducenten och kunden inte kan mötas ansikte mot ansikte, men i sådana fall bör man i 

alla fall kontakta kunden per telefon. Detta för att få feedback, både positiv och negativ. 
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Samtalet är viktigt på grund av att det bevisar att producenten verkligen bryr sig om 

kunden och hur evenemanget lyckats. Dessa initiativ kan leda till goda relationer samt 

framtida samarbete. Genomgången med kunden innehåller oftast även fakturering av 

själva evenemanget. Till slut skall kunden naturligtvis tackas för samarbetet. (Ibid:186–

187)  

4.2 Evaluering av evenemang 

Efter att man koordinerat och producerat ett evenemang, är det oerhört viktigt att samla 

in feedback över tillställningen. Då feedback samlas, är det viktigt att alla parter är 

medvetna över de fundamentala målsättningarna. Feedback skall nämligen jämföras 

med dessa målsättningar, för att på bästa möjliga sätt evaluera hur evenemanget i verk-

ligheten lyckades. Feedback hjälper organisationen att utvecklas, både individuellt och 

kollektivt. Ingen organisation är fel fri, och med hjälp av konstruktiv feedback kan 

framtida problem eller fel elimineras. (Vallo & Häyrinen, 2003:203–204) 

Feedback kan samlas in på fler olika sätt, till exempel per e-post, per telefon eller brev. 

Skriftlig feedback bör helst samlas in under själva evenemanget, innan gästerna åker 

hem. I vissa fall kan man be evalueringsblanketten att returneras per post eller fax. Nu-

förtiden är e-post troligtvis det allra lättaste sättet att samla in feedback. Detta kräver 

emellertid gästernas e-post adresser. Dessutom bör mejlen skickas senast ett par dagar 

efter evenemanget, för att då har gästerna ännu evenemanget i färskt minne. Evalue-

ringsblanketten bör ses över från fall till fall. En skala från ett till fem brukar fungera 

bra och med hjälp av detta kan medeltal räknas ut då feedbacken genomgås. Dessa kan 

dessutom kopplas till olika målsättningar som upplagts för evenemanget. (Ibid:204–

205) 

Efter genomgången med de olika parterna bör en slutrapport göras. Denna slutrapport 

bör också göras då evenemanget ännu är i färskt minne. Slutrapporten skall innehålla 

både målsättningarna och erhållen feedback. Dessutom kan det vara bra att inkludera 

evenemangets budget samt förverkligade utgifter. Detta ger nyttig information med tan-

ke på framtida evenemang. Utöver detta kan slutrapporten användas för marknadsfö-

ringsbehov. Slutrapporten kan nämligen fungera som en referens och vara ett nyttigt 

verktyg för att skaffa nya kunder. (Ibid:207) 
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4.3 Evaluering av lanseringsfest 

Under festens lopp gjorde vi egna observationer om saker som varit lyckade och mindre 

lyckade. Vi diskuterade tillsammans om vad vi tyckte kunde ha gjorts bättre efter eve-

nemanget. Vi konstaterade att 3 timmar för ett evenemang var ganska lite, men vi lyck-

ades bra få ihop tillräckligt med program och servering. Stället för buffé bordet kunde 

ha placerats om, bordet låg vid en upphöjning vilket ledde till att det inte fanns tillräck-

ligt med utrymme runt bordet. Tidtabellen höll bra trots att vi måste klämma ihop pro-

grammet för att bergsklättrarens föreläsning tog längre tid än förväntat. Kommunikatio-

nen med kunden fungerade bra under lanseringsfesten och vi fick direkt feedback under 

kvällens lopp av kunderna. Kunden kommenterade trollkonst showen och hoppades att 

de som hamnade upp på scenen inte tog åt sig. Kunden ansåg att trollkonstnären gick till 

för personliga saker, och då alla på plats inte kände varandra kunde det bli pinsamt för 

de som skämten rikta sig åt. När privattillställningen var slut kom kunden personligen 

och tacka oss och tyckte att evenemanget varit lyckat. Kunden tyckte att målet nåddes 

och att det uppkommit diskussioner om det nya läkemedlet, vilket var huvudmålet med 

evenemanget.  

Dagen efter lanseringsfesten satt vi ner oss på kontoret och gick igenom lanseringsfes-

ten steg för steg. Vi kom fram till att lanseringsfesten varit lyckad och målet för festen 

nåddes. Samarbetspartnerna och uppträdarna gjorde ett välskött arbete och vi var väldigt 

nöjda med dem. Efter att vi diskuterat en stund kontaktade vi ännu kunden och alla 

samarbetspartners. Vi ville tacka dem för en lyckad kväll och hoppeligen för framtida 

samarbeten.  

Vi skickade iväg frågeformulären för lanseringsfesten direkt nästa dag per e-post åt 

kunden och de inbjudna gästerna. Vi ville skicka formulären så snabbt som möjligt då 

alla ännu hade lanseringsfesten i färskt minne. Vi valde att göra ett elektroniskt fråge-

formulär med skilda frågor för kunden och deltagarna för att få mer konkret feedback 

över evenemanget och för framtida evenemang. Eve Event Ab har inte tidigare använt 

sig av elektroniska frågeformulär så vi byggde upp alldeles nya blanketter. Vi funderade 

länge på frågorna tillsammans med Digiums ansvarige. Hon gav oss en del tips och vi 

modifierade frågorna flera gånger tills vi ansåg dem vara passande. Digium är det elek-

troniska programmet som vi använt oss av då vi byggde upp frågeformulären. Digium 
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och Eve Event börja sitt samarbete innan lanseringsfesten ordnades, därför kunde vi 

bygga upp formulären passande för just lanseringsfesten. Vi ansåg att kunden och de 

inbjudna gästerna har olika synpunkter på festen så vi modifiera frågorna enligt det. Vi 

byggde upp två skilda frågeformulär med passande frågor för kunden och passande frå-

gor för gästerna. I kundens frågeformulär behandlade frågorna mera Eve Events kun-

nande och samarbete och i gästernas frågor behandlades enbart lanseringsfestens gång. 

På basis av egna observationer under evenemanget och svaren av frågeformulären kun-

de vi göra en evaluering över lanseringsfesten. Vi ville också att Eve Event i framtiden 

kunde ha nytta av frågeformulären, så vi formulera dem så att de kunde använda dem i 

framtida evenemang genom att ändra på frågorna enligt evenemang. Idén med fråge-

formulären var också att de i framtiden kan följa hur evenemangen gått genom att kolla 

tillbaka på resultaten av frågeformulären. Genom svaren kan de också förbättra deras 

verksamhet.  

4.4 Analys  

Vi fick allt som allt 98 stycken svar av de 150 frågeformulär som vi skickat ut. Vi var 

väldigt nöjda med mängden svar som kom in, vi var förberedda på att få färre svar än vi 

till slut fick. Vi tror att vi fick ihop så många svar på grund av att vi skickade ut fråge-

formulären i god tid. Digium programmet har automatiskt gjort en rapport i form av ta-

bell över svaren (se bilaga 4), som vi sedan analyserat. Frågorna som ingick i frågefor-

mulären för deltagarna behandlade; tidpunkten för evenemanget, programmet, ser-

veringen, garderoben, festlokalen och dens läge.  

I allmänhet var kunderna väldigt nöjda med festlokalens läge, eftersom läget var centralt 

och bekant för de flesta. Festlokalens tillämpning delade på svararnas åsikter. Inom sva-

ren fanns både nöjda och missnöjda, vi tror att de som var missnöjda till lokalen var det 

på grund av trängseln. Story Ville är ett relativt litet ställe och har lågt till tak och alla 

såg eventuellt inte till scenen. Vi tog det dock i beaktande med de fem monitorer som vi 

lagt upp. Det skulle ha varit roligt att ordna evenemanget på ett nytt ställe, men på grund 

av kundens önskemål höll vi fast i de gamla traditionerna. Då frågan om garderobens 

funktion steg upp var svaren väldigt positiva. Under kvällens lopp bildades inga köer till 

garderoben och den fungerade väldigt smidigt. Garderoben var gratis för gästerna och 

där var hela tiden någon som övervakade och tog hand om kunderna. Maten kom enligt 
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tidtabell och motsvarade kundens förväntningar, på basis av svaren till frågeformulären 

kan man se att gästerna också för det mesta var nöjda med serveringen. Dock orsakade 

bufféns läge en aning köer vilket också kom fram i de fria kommentarerna i frågeformu-

lären. De flesta var också nöjda med kvaliteten på maten men det fanns dock några 

missnöjda gäster bland respondenterna. Vi kan konstatera att smaken av maten inte kan 

tillfredsställa alla smaksinnen, vilket vi kunde räkna med. Maten var ganska tung och 

fet i stilen av Amerikansk mat, vilket inte behagar alla. Programmet som vi valt till lan-

seringsfesten kan vi efteråt konstatera att varit ett bra val. De flesta av respondenterna 

var mycket nöjda eller nöjda över programvalet. En del hade dock svarat på frågan att 

de inte hade någon åsikt, vi tolkade svaren som att de gästerna kom efter att programmet 

varit över och inte hunnit uppleva programmet. Likaså var gästerna nöjda med innehål-

let av programmet, vi tror att måttlig mängd av komik passade bra in i valet av program 

eftersom tillställningen var menad att vara saklig men dock inte för ”stel”. Efteråt kan vi 

konstatera att tidpunkten för evenemanget kunde ha varit bättre. Eftersom lanseringsfes-

ten ordnades i mitten av läkardagarna passade de inte in i allas tidtabell. Läkardagarna i 

sig innebär långa dagar för deltagarna, därför kanske inte alla hade ork och tid att delta i 

lanseringsfesten. Men samtidigt tillbringade läkardagarna den rätta målgruppen för eve-

nemanget och deltagarmängden var tacksam.  

Då man ser medeltalet för lanseringsfesten var de flesta nöjda eller mycket nöjda över 

kvällen. Där med kan vi konstatera att vi kan vara nöjda med resultatet och vi har lyck-

ats planera och producera ett lyckat evenemang, som har tillfredsställt kunden och de 

inbjudna gästerna. Tyvärr svarade ingen av kunderna på vårt frågeformulär som var 

gjort specifikt för dem, men vi kontaktade dem personligen efter evenemanget och fick 

därmed direkt feedback av dem. De var väldigt nöjda och tacksamma över vår insats 

och tyckte att kvällen var lyckad. De var nöjda med kvällens program och tyckte stället 

hämta med sig den stämning de önskat för lanseringsfesten. Maten och drycken upp-

fyllde deras förväntningar och den räckte bra till.  
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5 DISKUSSION 

I diskussionen kommer vi skilt att beskriva de olika faserna inom evenemangsplanering. 

Vi kommer att gå igenom våra egna upplevelser under hela projektets lopp och hur vi 

behandlat eventuella motgångar, och sammankoppla den med teorin som vi använt oss 

av.  Teorin stod som en stark bas inför det här projektet, men vi anser dock att det prak-

tiska arbetat har gett oss den kunskap vi har idag.  

5.1 Evenemangsprocessen sammankopplad med teorin 

Projektet var väldigt utmanande och tidskrävande men samtidigt otroligt givande för 

oss. Då vi fick uppdraget att ordna lanseringsfesten tog vi den som en stor utmaning, 

men eftersom vi båda är intresserade av evenemangsplanering var det ett projekt som vi 

såg mycket framemot att förverkliga. Teorin för det här examensarbetet har stått som en 

stark grund inför hela projektet. Vallo och Häyrinen har indelat evenemangsprocessen i 

tre olika faser (planerings-, genomförande- och evalueringsfasen), dessa faser tog vi 

starkt i beaktande under hela processen. Tiden för planeringen av lanseringsfesten var 

relativt kort och vi börja arbeta på projektet direkt, enligt Vallo och Häyrinen är tiden 

för planeringen den viktigaste fasen i arrangerande av ett evenemang. För att nå ett 

lyckat evenemang borde man ha två månader tid för planeringen av evenemanget, i vårt 

fall hade vi tre månader tid för planeringen vilket gav oss mer tid än vad man brukar ha 

i vanliga fall. Efter att vi hade fått klart för oss innehållet för lanseringsfesten byggde vi 

upp en tidsplan inför hela projektet, vilket Rutherford Silvers anser vara viktig att följa 

under processens lopp. I planeringsfasen tog vi till beaktande de strategiska och operati-

va frågorna för att komma på idén och temat för lanseringsfesten. Även om vi hade hu-

vudansvaret över projektet visste vi att Eve Event Ab stod bakom oss och stödde vid 

behov. Det underlättade oss då vi visste att läkemedelsföretaget var en gammal kund för 

Eve Event Ab och de hade färdiga ramar från tidigare samarbete. De hade gett tydliga 

ramar vad vi kunde använda oss av i detta projekt, vilket avgränsa vår kreativitet och vi 

ville följa kundens önskemål så gått som möjligt. Kunden gav oss i tidigt skede en pre-

liminär budget på 20 000 euro som vi skulle följa, i vår teori nämner vi hur viktigt det är 

att få den preliminära budgeten i god tid så man vet hurudana utgifter man kan ha inför 

evenemanget. Vi försökte hålla oss till budgeten och dra ner på kostnaderna så gott vi 
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kunde. Vi ville dock förverkliga kundens önskemål och göra lanseringsfesten till en 

minnesvärd tillställning så vi överskred budgeten. Budgeten överskreds med närmare 

5000 euro, vilket kunden godkände i ett tidigt skede. Vi hade ett möte tillsammans och 

diskuterade om kostnaderna för festen. De förstod att programmet, tekniken och speci-

ellt en välkänd trollkonstnär har en hög fordran på lön. Enligt Matthews är budgeten ett 

levande dokument som kan ändras under projektets lopp, vi fick bevis om det under 

projektets lopp då budgeten överskreds. Möten med kunden underlätta betydligt vårt 

arbete, för då fick vi direkt feedback över våra förslag och kunde tillsammans bolla med 

eventuella idéer. En av de största utmaningarna för oss var längden för evenemanget, 

eftersom vi enbart hade tre timmar på oss att förverkliga kundens önskemål. Under des-

sa tre timmar skulle vi hinna ha demonstration av det nya läkemedlet, program och buf-

fé middag. Som det kommer fram i teorin är det viktigt att noggrant välja tidpunkten för 

evenemanget och om den ordnas under veckan skall den vara på kvällen så alla har möj-

lighet att delta. Vi måste modifiera tidtabellen ett flertal gånger för att få allting att gå 

ihop. Eftersom Eve Event Ab ofta använder sig av samma samarbetspartner var det en-

kelt för oss att kontakta dem och planera tillsammans hur vi skall förverkliga lanserings-

festen på det bästa möjliga sättet. Det som orsakade oss mest bekymmer under plane-

ringen var kundens önskemål om något speciellt som kunde representera det nya läke-

medlet. Efter många diskussioner kom vi på idén med riktiga örnar. Vi visste inte vid 

det skedet om idén var möjlig att förverkliga men vi kontakta kunden och föreslog idén. 

Kunden tyckte att idén var strålande och passade perfekt in till kvällens tema. Vi åkte 

till nationalmuseet eftersom vi visste att de hade uppstoppade örnar. De hade två styck-

en som vi tyckte skulle passa in till Story Villes utrymmen. Hyran för örnarna var mi-

nimal men försäkringen däremot var 10 000 euro ifall örnarna skulle skadas. Vi tog ris-

ken och hyrde örnarna för tillställningen.  

Efter att lanseringsfestens innehåll och tidpunkt var bestämt kunde vi utföra planering-

en. Till en början gick allting väldigt smort och samarbetet med Story Ville och de 

andra samarbetspartnerna gick bra. Vi fick snabba svar av Story Villes restaurangchef 

om utrymmen och meny valen, vilket underlätta vårt arbete mycket. Det var enkelt att 

samarbeta med tekniken och dekorationsföretaget eftersom vi tidigare arbetat tillsam-

mans med dem. De förstod direkt vad vi ville och hur de skall förverkliga allting på det 

bästa möjliga sättet. Enligt Vallo och Häyrinen är det viktigt att planera tekniken i ett 
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tidigt skede, därför åkte vi till Story Ville tillsammans med alla samarbetspartners redan 

en månad innan tillställningens tidpunkt. Under själva evenemangsdagen gick det mesta 

som planerat utom små problem med örnarna som löste sig. Som Matthew nämner är 

evenemanget som man har planerat i månader och i vissa fall i år snabbt förbi. Efter 

evenemanget kändes det väldigt tomt för oss eftersom vi hade planerat tillställningen i 

flera månader och själva festen varade enbart i tre timmar. Genomförandet av lanse-

ringsfesten utfördes enligt Matthews och Vallo och Häyrinens tre faser (byggnadsfasen, 

själva evenemanget och nermonteringen).  

Den sista fasen i vårt projekt var evalueringsfasen. Enligt Matthews och Vallo och Häy-

rinen startar evalueringsfasen genast efter evenemanget. Till fasen hör det administrati-

va som tack till kunden samt samarbetspartners och evaluering av själva evenemanget. 

Enligt Vallo och Häyrinen kan evalueringen utföras med hjälp av en evalueringsblan-

kett. Vi byggde upp evalueringsblanketterna och skickade dem direkt nästa dag till gäs-

terna. Vi fick överraskande många svar, av 150 skickade blanketter fick vi 98 svar. Di-

gium programmet underlätta vår analysering över frågeformulären, eftersom program-

met automatiskt analyserar dem. På basen av svaren som vi fått av frågeformulären och 

egna observationer under evenemanget kan vi konstatera att gästerna trivdes och festen 

var lyckad. Vi fick speciellt tack av kunden och de berättade att det uppkom mycket 

diskussioner över det nya läkemedlet under evenemanget. De såg positivt framemot att 

få nya kunder och tror de nådde en ny marknad genom lanseringsfesten.  

Evenemangsprocessen framskred enligt de tre faserna och de fungerade som ett starkt 

stöd för oss. Över lag tycker vi att lanseringsfesten var lyckad och målen uppnåddes. Vi 

hade stor nytta av den teoretiska referensramen då vi arrangerade lanseringsfesten.  

5.2 Slutord 

Liknande projekt har inte tidigare utförts för Eve Event Ab, det är första gången de får 

en skriftlig rapport över hur ett helt evenemang har planerat, utförts och evaluerats. Vi 

hoppas de kommer att ha en nytta av projektet och i framtida evenemang. Frågeformulä-

ren var också något nytt för dem och vi utveckla formulären på ett sätt som hoppeligen 

kommer ge mervärde för företagets framtida evenemang. De kommer i framtiden kunna 

erbjuda kunderna evaluering över evenemangen vilket ger ett mervärde för hela projek-
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tet. Det ger också Eve Event Ab mer standard på vad de kan erbjuda kunden. I framti-

den kan de enkelt kolla statistiken över evenemangen och vad de kunde förbättra och 

vad som varit bra. Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte och ordnat ett lyckat evenemang där 

lanseringsfestens mål nåtts.  



45 

 

KÄLLOR 

Masterman, Guy och Wood, H. Emma. 2006. Innovative marketing communications 

strategies for the events industry. 322 s. ISBN 0-7506-6361-8 

 

Matthews, Doug. 2008. Special event production - the process. Elseiver Inc. 250 s. 

ISBN 978-0-7506-8243-5.  

 

Norton, Philippa, Tum, Julia och Wright, J. Nevan. 2006. Management of Event 

Operations. Elsevier Ltd. Butterworth-Heinemann. 279 s. ISBN 978-0-7506-6362-5. 

 

O´Toole William och Mikolaitis Phyllis.2002. Corporate Event Project Management. 

John Wiley & Sons, Inc.285 s. ISBN 0-471-40240-0. 

 

Rutherford Silvers, Julia. 2004. Professional event coordination. John Wiley & Sons, 

Inc. 474 s. ISBN 0-471-26305-2.  

 

Vallo, Helena och Häyrinen, Eija. 2003. Tapahtuma on tilaisuus, opas onnistuneen 

tapahtuman järjestämiseen. Tietosanoma Oy, 298 s. ISBN 951-885-217-0 

 

Vallo, Helena och Häyrinen, Eija. 2008. Tapahtuma on tilaisuus, 

tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen. Tietosanoma Oy, 246 s. ISBN 

978-951-885-290-5 

 

Iiskola-Kesonen, Hanna. 2004. Mitä, miksi, kuinka: käsikirja tapahtumanjärjestäjille. 

Suomen liikunta ja urheilu, 103 s. ISBN 952-5062-57-0 
 

 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Digium 2011 a [www] Hämtat 4.2.2011 

http://www.digium.fi/etusivu  

 

Digium 2011 b [www] Hämtat 4.2.2011 

http://www.digium.fi/yritys   
 

EHow business & finance 2011: How to Throw a Launch Party [www] Hämtat 9.3.2011  

http://www.ehow.com/how_2072095_throw-launch-party.html 
 

Eve Event Ab 2011 [www] Hämtat 4.2.2011 

http://www.event.fi/yritys.htm  

http://www.digium.fi/etusivu
http://www.digium.fi/yritys
http://www.ehow.com/how_2072095_throw-launch-party.html
http://www.event.fi/yritys.htm


46 

 

BILAGA 1, TIDSPLAN FÖR PLANERING 
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BILAGA 2, TIDSPLAN FÖR EVENEMANGET 
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BILAGA 3, FRÅGEFORMULÄR FÖR DE INBJUDNA GÄSTERNA 

Palautelomake 

  

Arvioi alla olevia kohtia 

 
Erittäin 

tyytyväinen 
Tyytyväinen Tyytymätön 

Erittäin 

tyytymätön 

en osaa 

arvioida 

1. Ajankohdan sopivuus? 
     

2. Ohjelman sopivuus tilai-

suuteen?      

3. Ohjelman viihdyttävyys? 
     

4. Tarjoilun laadukkuus? 
     

5. Ruoka- ja juomatarjoilun 

sujuvuus?      

6. Eteispalvelun sujuvuus? 
     

7. Tapahtuman tilan toimi-

vuus?      

8. Tilan sijainti? 
     

Minkä yleisarvosanan antaisit tapahtumalle   

 
Erittäin tyytyväinen 

 
Tyytyväinen 

 
Tyytymätön 

 
Erittäin tyytymätön 

Muuta kommentoitavaa tapahtumasta 

 
Risut ja ruusut tapahtumajärjestäjille 
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BILAGA 4, RESULTAT AV FRÅGEFORMULÄREN 

 

 

 

 

 

 

 

 


