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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar AIkakauslehtien Liittos Aikakauslehtigala som 

ordnas i samband med en prisutdelning. Målsättningen med arbetet är att 

kartlägga evenemangets verksamhet och utveckling hittills, samt att skapa en 

förstålelse för hur ett evenemang av denna storlek byggs upp. Syftet är att 

utveckla galan som koncept och skapa en klar översikt över evenemanget. 

Jag har använt mig av en kvalitativ ansats och Aikakauslehtigalan har fungerat 

som fallstudie i detta arbete.  

I arbetet jämställer jag evenemanget med ett projekt för att lättare kunna förklara 

processen. Jag använder mig av existerande litteratur inom 

evenemangsproduktion och projektarbete för att skapa en teoretisk referensram 

och för att kunna definiera använda begrepp korrekt. 

Beskrivningen av Aikakaulehtigalan görs huvudsakligen med hjälp av 

projektrapporterna och material från år 2006 till 2011. Jag tar fasta på vissa 

aspekter av galan och jämför dem för att se hur utvecklingen i verksamheten har 

skett. Med hjälp av en intervju med samarbetspartnern Satu Torstila fick jag fram 

visioner för framtiden och utvärdering av galan.  

Undersökningen visar att det finns en del att utveckla gällande arrangemangen, 

så som planering och informationsbehandling. Dock vilar Aikakauslehtigalan på 

en stark grund och kommer att ordnas också i framtiden. 
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Tiivistelmä 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Aikakauslehtien Liiton Aikakauslehtigaalaa, joka 

järjestetään palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä. Työn tavoitteena on kartoittaa 

tapahtuman toimintaa ja kehitystä tähän päivään asti ja lisäksi selventää, miten 

tämänkokoinen tapahtuma toteutetaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää 

gaalan konseptia ja luoda selkeä yleiskuva gaalasta. 

Olen käyttänyt työssäni kvalitatiivista menetelmää ja Aikakauslehtigaala on 

toiminut tapaustutkimuksena. Opinnäytetyössä rinnastan tapahtuman projektiin 

pystyäkseni helpommin kuvailemaan prosessia. Hyödynnän työssäni olemassa 

olevaa kirjallisuutta tapahtumatuotannosta ja projektityöskentelystä luodakseni 

teoreettisen viitekehyksen ja pystyäkseni määrittelemään työssä käytettyjä 

käsitteitä oikein.  

Aikakauslehtigaalan kuvaus perustuu pääasiallisesti projektiraportteihin ja 

muuhun materiaaliin vuosilta 2006-2011. Näiden avulla otan huomioon erilaisia 

gaalaan liittyviä näkökantoja ja vertaan niitä toisiinsa saadakseni esiin miten 

toiminta on edistynyt ja kehittynyt vuosien varrella. Haastattelemalla 

yhteistyökumppani Satu Torstilaa sain selville tulevaisuuden visioita ja hänen 

arvioitaan järjestetyistä gaaloista. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta eri osa-alueiden, kuten tapahtuman 

suunnittelun ja tiedonkäsittelyn, kehittämistarve. Tosin Aikakauslehtigaala lepää 

vakaalla pohjalla ja tapahtumaa tullaan toteuttamaan tulevaisuudessakin. 
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Summary 

This Bachelor’s thesis is about Aikakauslehtien Liitto’s Aikakauslehtigala, which is 

organized in connection with an awards ceremony. The purpose of this thesis is to 

map out the event and its development to this day, and to create an 

understanding to how an event of this size is built up. The intent is to develop the 

gala as a concept and to create an clear overview of the event. 

I have used a qualitative method in this thesis and the Aikakauslehtigala has 

functioned as a case study. In this thesis I equate an event to a project to more 

easily describe the process. For creating a theoretical frame of reference and to 

correctly define the concepts used in this paper I have used existing literature 

within event production and project management. The description of 

Aikakauslehtigala is mainly done by using material and project reports from 2006 

to 2011. With the help of these I take note of certain aspects and then refer them 

to each other to see how the development has taken place. Based on the 

interview with partner Satu Torstila visions of the future and evaluation of the 

event took form.  

By the results of this thesis you can conclude that some aspects need 

development, such as planning of the event and information processing. However, 

the Aikakauslehtigala stands on solid ground and will be arranged in the future.  
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1. Inledning 

Detta examensarbete behandlar Aikakausmedias Aikakauslehtigala, som ordnas i 

samband med en prisutdelning. Aikakausmedia, som är Aikakauslehtien Liittos 

marknadsföringsteam står för arrangemanget av galan. I detta arbete kommer 

jag i fortsättningen att benämna galan som Aikakauslehtigalan för enkelhetens 

skull.  

Evenemangsproduktion och projekthantering hör till en kulturproducents 

kärnkompetens. Detta gör galan till ett relevant och intressant forskningsämne 

för ett examensarbete inom kulturproduktion eftersom det ger en bild av hur 

man producerar ett evenemang i den här skalan. 

I dagens upplevelseekonomi är det inte den människa som har mest pengar på 

kontot som är den framgångsrikaste, utan den person som skrattat mest. För att 

kunna skapa ett extraordinärt evenemang måste man veta vad man gör. Detta 

examensarbete har som syfte att kartlägga uppbyggnaden och organiseringen av 

en återkommande tillställning: Aikakauslehtigalan.  

Oftast när människor skall definiera ordet kultur tar de upp exempel som balett, 

musik och konst. Det som sällan berörs är evenemang och fester, fastän också de 

klassificeras som kulturverksamhet (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002:11).  

Jag har under mina studier till kulturproducent inriktat mig mest på produktion 

och arrangemang av evenemang, och därför gjort största delen av mina praktiker 

inom olika former av evenemangsproduktion. Den längsta av dessa praktiker var 

i samband med Aikakauslehtigalan som ordnades våren 2011. Genom mitt 

arbete blev jag inspirerad att skriva mitt examensarbete om Aikakauslehtigalan 

och producerandet av en gala. Dessutom visade det sig att det inte har gjorts 

någon utförlig kartläggning eller undersökning om galan. Endast enkla 

projektrapporter har sammanställts och detta ökar vikten av detta arbete.  

Målsättningen med arbetet är att kartlägga Aikakauslehtigalans verksamhet och 

utveckling hittills, samt att skapa förståelse för hur en tillställning av denna 
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storlek byggs upp. Syftet med undersökningen är att utveckla galan som koncept 

och skapa en klar översikt över evenemanget. 

Samtidigt skapas det av detta examensarbete ett hjälpmedel för att arrangera 

evenemang i form av en gala och en insikt i produktionen och planeringen av en 

tillställning i den här storleken. Detta arbete är ett beställningsarbete för 

evenemangsproduktionsföretaget Satumainen Tapahatumamarkkinointi Oy. 

 

1.1 Metod  

I det här avsnittet vill jag belysa hur jag har gått tillväga med detta arbete. 

Meningen är att det skall skapa förståelse för de val och förutsättningar som 

präglat denna studie. 

I arbetet används en kvalitativ metod på grund av frågeställningens natur. En 

kvalitativ ansats krävs oftast när man försöker besvara en fråga som är mera 

djupgående och kräver en viss insikt, som till exempel tolkning av människors 

upplevelser. Ytterligare strävar den kvalitativa metoden efter att fånga 

värderingar, innebörd och motiv (Lundahl & Skärvad 1999: 102-103). På dessa 

grunder framstod mitt val av metod naturligt. 

I undersökningen har jag använt mig av en fallstudie. Det är en av de vanligaste 

forskningsmetoderna vid användning av kvalitativ undersökning. När man vill 

besvara frågorna hur och varför, samt förstå en företeelse på djupet är 

fallstudien ett adekvat tillvägagångssätt (Lundahl & Skärvad 1999: 187-189). 

Aikakauslehtigalan 2011 har fungerat som fallstudie i detta arbete. 

Som material har jag använt mig av sekundärdata, det vill säga redan existerande 

data som är tillgänglig men inte införskaffad för min egen undersökning 

(Lundahl & Skärvad 1999:131). Dessa data består av Aikakausmedias egna 

rapporter och dokumentationer samt datainsamling bland tryckt litteratur och 

på internet. 
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Beskrivningen av Aikakaulehtigalan görs huvudsakligen med hjälp av 

projektrapporterna och material från år 2006 till 2011. Med hjälp av dessa tar 

jag fasta på vissa avseenden av galan och jämför dem för att se hur utvecklingen i 

verksamheten har skett. 

Primärdata är sådant material jag själv samlat in, det vill säga mitt 

intervjumaterial (Lundahl & Skärvad 1999:52). Eftersom jag har valt att göra en 

kvalitativ undersökning anser jag att intervju är en passande form för 

datainsamling. Jag har intervjuat Satu Torstila, som varit med och arrangerat 

galan i flere år. 

Som intervjutyp har jag använt mig av en fri semistandardiserad intervju. Jag har 

konstruerat färdiga frågor för respondenten, men låtit henne tala rätt fritt. Vid 

behov har jag ställt förtydligande frågor. Jag ville få fram respondentens 

personliga åsikter, erfarenheter och tankar varför den här intervjutypen var det 

naturligaste valet. Ytterligare ger denna intervjutyp mer uttömmande svar med 

större nyansrikedom (Lundahl & Skärvad 1999: 115-116). 

För intervjun har jag valt att använda mig av både direkta och indirekta frågor. 

Direkta frågor är frågor som är formulerade så att säga rakt på sak, det vill säga 

de strävar efter att få ett konkret svar och har en rak frågeställning. Med 

indirekta frågor avser man frågor, som strävar efter att få fram respondentens 

attityder och värderingar utan att direkt fråga om dem (Ekholm & Fransson 

1994: 71-72). Genom att använda mig huvudsakligen av indirekta frågor har jag 

strävat efter att få så uttömmande svar som möjligt.  

 

1.2 Material  

För att kartlägga galans verksamhet och utveckling använder jag mig 

huvudsakligen av material som dokumenterats inom organisationen. 

Projektrapporten från året 2011 är det material som jag lagt störst vikt på. 

Ytterligare har jag använt mig av Ajankuva-tidningen, som framställdes efter 

galan för att ge en överblick av tillställningen.  
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Jag har också fått egen erfarenhet av Aikakauslehtigalan under våren 2011 

genom min praktik som jag gjorde för Satu Torstila, ägare till 

evenemangsproduktionsföretaget Satumainen Tapahtumamarkkinointi Oy. 

Denna erfarenhet har jag dragit nytta av i denna undersökning.  

Som teoretisk referensram har jag använt mig av existerande litteratur om 

projekt och evenemangsproduktion. Bland annat har Arbeta i projekt - individen, 

gruppen, ledaren 2002, 2009 av Sven Eklund belyst min kunskap om processen 

inom projekt och boken Arrangera det du vill 2005 av Marcus Frödin och Stefan 

Olsson gett en inblick i hur produktionen av ett lyckat evenemang byggs upp.  

Detta arbete skrivs med stöd av boken Utredningsmetodik för samhällsvetare 

och ekonomer 1999 av Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, för att ge detta 

examensarbete en korrekt struktur.  

Examensarbetet är uppbyggt enligt följande: efter inledningen fortsätter jag med 

en teoretisk referensram som innehar definierade begrepp viktiga för 

evenemangsproduktion och detta arbete. Därefter följer kartläggningen av 

Aikakauslehtigalan och dess verksamhet. Vidare följer en utvärdering av galan 

2011 från olika perspektiv. Avslutningsvis har jag skrivit om utsikterna för 

framtiden och en sammanfattande analys av examensarbetet.  

 

          

Bild 1och 2: Jarmo Maäkinen och Jaana Pelkonen fungerade som konferenciärer under kvällen. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 
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2 Evenemangsproduktion  

Ett evenemang är en tillställning eller händelse. Evenemang har en målgrupp och 

har oftast någon sorts inriktning och syfte. Det finns många olika typer och 

storlekar på evenemang, men det de alla har gemensamt är att de är tidsbundna: 

de har en klar början och ett klart slut. Evenemang är allt som oftast av 

engångskaraktär, men de kan återkomma med regelbundna mellanrum (Frödin 

& Olsson 2005:35). 

Bakom evenemanget, vare sig det handlar om en konfirmation eller Madonnas 

konsert, finns det alltid någon eller några som organiserar och planerar det. Det 

är också oftast förknippat till ett kommersiellt syfte. 

Enligt litteraturen kan ett evenemang hänvisa till många olika saker, så som ett 

fenomen, en märkbar händelse eller en extraordinär händelse eller det kan 

handla om en typ av sammankomst så som en ceremoni eller en festival. Det de 

alla har gemensamt är att det är något unikt som sker, fastän det skulle handla 

om ett årligt evenemang (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 11-14). 

Ordet projekt har sitt ursprung i latin och kan fritt översättas som ett förslag 

eller plan (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 23). Ett evenemang och ett 

projekt har många likheter och samma egenskaper. De har båda en klar början 

och slut, de är båda engångsföreteelser och har begränsade resurser.  

I detta examensarbete kommer jag att jämställa produktionen av ett evenemang 

med ett projekt för att lättare kunna förklara och skapa en bild av processen. 

 

2.1 Kulturproducentens roll i evenemangsproduktion 

Kulturproducentens roll i evenemangsproduktion kan lättast beskrivas som 

projektledarens roll i ett projekt. Det är på producentens ansvar att se till att 

allting går som planerat och fortskrider så enkelt och effektivt som möjligt.  
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Till projektledarens arbetsuppgifter hör att fördela arbetet, se till att 

kommunikationen löper, rapportera, planera, kontrollera och styra 

projektgruppen samt att ta beslut (Eklund 2002, 2008: 86-91). Detta betyder att 

det är på projektledarens ansvar att se till att projektet blir färdigt i rätt tid, med 

god kvalitet och till rätt kostnad (Eklund 2002, 2008:81). 

En projektledares krav och ansvar är ur flere aspekter motsatta till linjeledarens, 

som är ledare för en avdelning eller grupp på en fast organisation, till exempel en 

avdelningschef. En projektledare är mer av en handledare och medspelare i ett 

projekt än vad linjeledaren är i sin organisation. En linjechef har dessutom en 

stor mångfald av uppgifter och en mera förvaltande roll. Ytterligare är en 

projektledares arbetsuppgift tidsbunden och har ett klart utstakat mål (Eklund 

2002,2008: 82-83).  

Det ställs stora krav på en projektledare och därför är det viktigt att denne har 

en kompetent utbildning och egenskaper för att sköta den angivna uppgiften. 

Under ett projekt måste projektledaren ta sig an flera olika roller. Dessa består 

bland annat av rollen som förhandlare, informatör, resursfördelare och visionär. 

Överlag är arbetet krävande och har en bred ansvarsgrund. Detta är viktigt att 

komma ihåg, för det händer att positionen som projektledare alltför lättvindigt 

ges jämfört med ansökningsprocessen till positionen som linjeledare (Eklund 

2002,2008: 83-86). 

 

2.2 Vad, vem, hur och varför 

Det är mycket viktigt att i ett mycket tidigt skede specificera de olika målen och 

kraven ett evenemang har. Vad är det man vill åstadkomma och för vem ordnar 

man evenemanget, är frågor man skall veta svaren på redan från början.  
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Figur 1A: Den dubbelspåriga pilen. Figuren är tagen från boken Att arbeta i projekt. 

 

Figur 1B: Exempel på process och innehåll i den dubbelspåriga pilen. Figuren är tagen från boken 

Att arbeta i projekt. 

 

Figur 1A och 1B visar den dubbelspåriga pilen, som den benämns i boken Att 

arbeta i projekt. Pilen är uppdelad i två spalter och understryker det viktiga med 

att i ett projekt ta i beaktande båda spåren av pilen. Den högra sidan poängterar 

vad om skall åstadkommas och fokuserar på projektets innehåll; tidsplanering, 

budget och kontrakt. Den vänstra sidan, som lätt åsidosätts, men som är minst 

lika viktig, är processen i projektet: hur man skall gå till väga (Eklund 2002, 

2008: 26-29). Det är viktigt att komma ihåg att det vänstra processpåret måste 

fungera för att få de konkreta sakerna i ett projekt att löpa. 
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Detta är ett bra ställe att börja ett projekt på: Vad vill man uppnå, hur gå till väga 

och varför vill man ordna själva evenemanget? När dessa frågor är besvarade 

fortskrider man med projektet. Själva processen av ett projekt definieras i 

följande avsnitt. 

 

2.3 Evenemangsprocessen 

I detta stycke kommer jag att grovt beskriva livscykeln av ett projekt. Det kanske 

viktigaste man måste komma ihåg är att planeringen av ett projekt är elementärt. 

Utan en ordentlig struktur och planering går det mycket lätt snett.  

För att lättast få en övergripande helhet av ett projekt bör man dela in det i olika 

faser. Till följande beskrivs en modell för att hantera projekt enligt den litteratur 

jag använt mig av. Ett projekt går att dela in i fyra faser: definitionsfasen, 

planeringsfasen, utföringsfasen och utvärderingsfasen. Därefter kan man ännu 

tillägga en utvecklingsfas vid behov (Eklund 2002, 2008: 100-106).  

I definitionsfasen identifierar projektgruppen behovsanalysen och 

projektdefinitionen. En behovsanalys är produkten av projektet och svarar på 

frågan vad som skall uppnås. Projektdefinitionen innefattar definitionerna på 

projektets förutsättningar, resurser och idéer m.m. (Eklund 2002,2008: 101). 

Dessa två skapar en bra grund att jobba vidare från. 

Ett gott råd som Satu Torstila gav i sin intervju var att man skall ha en så enkel plan 

som möjligt. ”Huvudsaken är att man försöker göra allt så lätt som möjligt. Man vet 

att publiken kommer med, ifall det inte är allt för svårt, ifall tekniken och allt 

fungerar. Så de måst vara så att helheten är bra. Du måste ha bra teknik och det skall 

vara så att ingen måste anstränga sig för att höra någonting eller se någonting. Det 

skall vara lätt den delen också.” reflekterar Torstila över vad hon har lärt sig 

arrangörsmässigt av galorna. Detta är bra att komma ihåg under projektets 

planeringsfas, det vill säga hur projektet skall verkställas. Vilka metoder som skall 

användas och vem som ansvarar för vad, är frågor som besvaras i den här fasen 
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utifrån definitionsfasen (Eklund 2002,2008: 101-102). En klar överblick både tids- och 

resursmässigt skapas.  

En aspekt som är bra att kolla redan i planeringsfasen är det Satu Torstila lyfter fram 

i intervjun ”Det som är viktigt är att man kollar datumen, att det inte händer 

någonting annat samtidigt, som är lika lockande eller lika viktigt för den här samma 

målgruppen.” 

I utförandefasen genomförs projektet eller delar av projektet, med hjälp av 

definitionerna och planerna man gjort tidigare. De tidigare fasernas Vad? Och 

Hur? beskriver tillvägagångssättet i utförandefasen (Eklund 2002,2008: 102). 

Utvärderingsfasen är minst lika viktig som de tidigare nämnda faserna. För att 

undvika att göra samma misstag igen måste man se tillbaka och identifiera de 

aspekter man kunnat göra bättre eller hoppat över. (Eklund 2002,2008: 102). 

Utvärderandet är bra att göra så snabbt som möjligt efter själva projektet när det 

ännu är i färskt minne. 

Efter att resultatet jämförts med det som lovats i utvärderingsfasen, ställs frågan 

Finns det något att förbättra? Det finns det oftast alltid när man evaluerat allting 

noggrant och kritiskt. Ett förslag till utveckling är bra att sammanställa och 

dokumentera för kommande projekt, och kan integreras i utvärderingsfasen 

(Eklund 2002,2008: 157-161). 
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Figur 2A: Projektets livscykel. Figuren har jag själv skapat med hjälp av litteraturen jag använt i 

detta examensarbete. 

 

2.4 Galaverksamhet 

En gala är ett högtidligt evenemang, som är av festlig karaktär oftast relativt 

påkostat. Med gala avser man speciell underhållning eller firande. Ordet gala 

kommer ursprungligen från det gamla franska ordet gale, vilket betyder njutning 

eller från formen galer vilket betyder att göra glad. Första kända gången ordet 

användes i sin nuvarande bemärkelse var år 1777 (Merriam-Webster 2011). 

Typiska exempel på kända galor är: Oscarsgalan, Emmagalan, Svenska 

idrottsgalan och Thaliagalan.  

Relativt ofta ordnas galorna i samband med prisutdelningar, så som exemplen 

ovan visar. Under Oscarsgalan utnämns det bland annat vinnaren i kategorin 

Årets bästa kvinnliga huvudroll och under Thaliagalan vinnaren till Årets bästa 

teaterföreställning.  

 

Idé 

Planering 

Utförande Utvärdering 

Utveckling 
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Bild 3 och 4: Fotografier från Munksnäs samskolas festsal innan gästerna anlände. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

 

3 Aikakauslehtien liitto 

Aikakauslehtien liitto är ett förbund för tidsskriftförlag. Medlemmar är alla 

nämnvärda tidsskriftförlag i Finland. Aikakausmedia är marknadsföringsnamnet 

för Aikakauslehtien Liitto. Det finns ca 280 förlag med i föreningen och de 

publicerar sammanlagt över 550 tidsskrifter och nätpublikationer. I förbundet är 

representerat publik-, förenings-, professionella och kundtidningar. Förbundet 

är grundat år 1946 (Aikakauslehdet, 2011). Exempel på medlemmar är 

Väestöliitto och Aller Media Oy, som bland annat publicerar den finska Elle-

tidningen.  

Aikakausmedia definierar en tidsskrift enligt följande. En tidsskrift är en 

publikation som utkommer regelbundet, åtminstone fyra gånger per år och är 

tillgänglig eller beställbar för alla. Dessutom måste en tidsskrift innehålla flere 

artiklar eller annat redaktionellt material per nummer och den får inte 

huvudsakligen innehålla reklam, annonser, prislistor eller olika 

verksamhetsområdens publikationer. En tidsskrift kan vara till utseendet och 

storleken hurdan som helst, den kan också vara en nätpublikation 

(Aikakauslehdet, 2011 ).  



12 
 

Till förbundets särskilda uppgifter hör att bevaka förmånerna för det egna 

verksamhetsområdet, stärkandet av branschens image, marknadsföring, 

forskning och kommunikation. Dessutom hör till uppgifterna också utveckling av 

de ungas läskunskap, skolning och internationell verksamhet (Aikakauslehdet, 

2011). 

Aikakausmedia ordnar årligen en tävling där de belönar professionella inom 

branschen. Målet är att lyfta fram kompetenta och innovativa individer, som 

jobbar med tidsskrifter. Deltagarna kan tävla inom fem olika redaktionella 

kategorier. Dessa kategorier är: årets skrivande journalist, årets ledarartikel, 

årets tidsskriftfotograf, årets redaktionsgrupp samt årets layoutteam/layoutare. 

Dessutom belönas årets tidsskriftreklam, annonsör och mediaförsäljare. Priset i 

tävlingens olika kategorier är förutom ett hedersdiplom, en penningsumma på 

2000-3000 € (Aikakauslehdet, 2011). 

 

3.1 Aikakauslehtigala 2011 

I samband med den årliga prisutdelningen ordnas det en gala. Ursprungligen har 

galan byggts upp runt tävlingen, som är kärnan i evenemanget. Tävlingen 

ordnades för sjätte gången i år.  

I samband med galan 2011 ordnades det en tävling för skoleleverna på 

Munksnäs samskola, där själva evenemanget ägde rum. Tävlingen Aikakauslehti – 

ainutlaatuinen suhde ordnades i samarbete med Aikakauslehtien Liitto och Aalto-

universitetet. Tävlingen gick ut på att niondeklassisterna och gymnasieeleverna 

på Munksnäs samskola skulle göra sitt slutarbete i bildkonst inspirerade av 

tidsskrifter (Aikakauslehdet, 2011). Av de 35 elever som deltog i tävlingen, 

belönades de fem bästa. Alla arbeten som deltagit i tävlingen var framställda 

under Aikakauslehtigalan i maj.  

Ursprungligen var det planerat att det skulle ordnas en gala vartannat år. Nu har 

det dock arrangerats en gala två år i rad, och informations- och skolningschefen 
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Heli Häivälä konstaterar att det blivit i mesta laget. Hon tillägger att årets gala 

var en engångsföreteelse, nästa gala kommer att ordnas först år 2013.  

 

           

Bild 5 och 6: Väggen av blomkrukor Huiskula anordnade och till höger Munksnäs samskolas festsal 

under Aikakauslehtigalan 2011. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

 

3.1.1 Galans målsättning och målgrupp 

I litteraturen beskrivs det att projekt har två olika sorters mål: effektmål och 

resultatmål. Resultatmål är konkreta mål som till exempel en bro över en 

motorväg och besvarar frågan: Vad? Effektmål däremot besvara frågan: Varför? 

Det är själva orsaken och syftet till varför man i första början initierade 

projektet. Effektmålet kan kallas projektet hjärta (Eklund 2002,2009: 24-26). För 

att spinna vidare på exemplet med bron, kan effektmålet här vara ökad 

trafiksäkerhet. Om man inte inom gruppen är medveten om effektmålet kan det 

lätt gå fel. Projektet kan vara helt rätt enligt resultatmålet: en bro konstruerad 

över en motorväg, men om effektmålet inte tagits i beaktande eller missförståtts 

kan det ändå vara misslyckat. Bron i fråga kan t.ex. sakna tillräckligt högt räcke, 

på grund av estetiska val, och är därför inte säker.  
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Som detta exempel visar är det ytterst viktigt att alla inom projektgruppen är på 

det klara med, förstår och strävar efter samma mål från början i ett projekt. 

Dessa mål kommer man lätt underfund med när man diskuterar med arrangören 

och intervjuar deltagare. 

I Aikakauslehtigala-projektet var resultatmålet en gala och effektmålet var att fira 

och utnämna årets vinnare inom de olika medieinriktade kategorierna. Syftet med 

hela festen var just tävlingen. ”Det är lite liksom fest och fakta eller fakta och 

underhållning. Så att jag tycker att i den här galan, vanligen om man talar om gala 

är det bara galamiddag eller det är bara festen. Men här är det lika viktigt den här 

saken – budskapet.” konkluderar Torstila.  

Projektmål är mål som definieras inom gruppen och för gruppen. Det är på vilket 

sätt man inom projektgruppen når de redan utstakade resultatmålen (Eklund 

2002,2009: 121-123). Som exempel kan projektgruppen prioritera kvalitet 

framom kundrelationer. Fastän de specificerade kraven, som man kommit 

överens om med beställaren, måste förstås uppfyllas. Alltså berättar 

projektmålen vilka aspekter, som skall gynnas i genomförandet och på vilket sätt 

man skall uppfylla resultatmålen.  

Det som är ganska självklart, men ändå bör noteras, är att projektmålen varierar 

från fall till fall. Det är viktigt att dessa mål skall formuleras SMART, det vill säga: 

Synliga, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Detta för att hela 

projektgruppen skall kunna förstå de olika målen och lättast kunna sträva efter 

dem (Eklund 2002, 2009: 124). 

I producerandet av Aikakauslehtigalan var det viktigt att alla medverkande i 

evenemanget var medvetna om det tema som galan hade för i år: våren. När alla 

från cateringfirman till dem som valde belysningen var medvetna om detta och 

strävade efter att uppnå en känsla av vår, blev det en fungerande helhet. Som 

bilderna från evenemanget visar skapades det av hela evenemanget en vårlig 

tillställning där alla haft samma mål i sikte.  

Målgruppen för galan var samarbetspartnerna och alla inbjudna gäster till galan, 

det inkluderar både de betalande och de inbjudna gästerna. 
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Bild 7 och 8: Munksnäs samskolas auditorium där prisutdelningen skedde och till höger Penni 

Osipow från Kotivinkki tidningen vann priset för Årets layoutare 2010. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

 

3.1.2 Organisationen 

Projektgruppen eller organisationen bestod av Aikakauslehtien Liittos 

marknadsföringsteam Aikakausmedia, företaget Satumainen 

Tapahtumamarkkinointi Oy och mig själv, som för tillfället var praktikant på 

företaget Satumainen Tapahtumamarkkinointi Oy.  

Dessvärre hör ansvaret av arrangerandet av Aikakauslehtigalan huvudsakligen 

till tre personer inom organisationen: informations- och skolningschef Heli 

Häivälä, marknadsföringschef Lotta Huvinen och marknads- och 

undersökningschef Sara Itävuo, av vilka Lotta Huvinen var på mammaledighet 

och Sara Itävuo på alterneringsledighet året 2011. Det var av dessa tre personer 

som kärnan av gruppen bestod. Detta betydde att Heli Häivälä var den enda inom 

organisationen som tidigare år varit med och ordnat galan, förutom då 

samarbetspartnern Satu Torstila. 
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Mervi Lindström och Taru Eboreime var de personer som fungerade som 

vikarier för Lotta Huvinen samt Sara Itävuo.  

 

 

Bild 9: Organisationen för Aikakauslehtien Liitto. Från vänster: assistent Dina Silfver, 

marknadsföringschef Mervi Lindström, informations- och skolningschef Heli Häivälä, assistent Erja 

Säde, mediefostranexpert Maija Puska, marknads- och undersökningschef Taru Eboreime, 

förbundschef Mikko Hoikka och verkställande direktör Tony Salminen. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

 

3.1.3 Storlek, plats och tidpunkt 

Aikakauslehtigalan ordnades för fjärde gången torsdagen den 5.5.2011. 

Tillställningen började kl 18 och fortsatte långt över midnatt. Evenemanget i sig 

är en relativt stor tillställning med över 500 inbjudna gäster och kräver således 

noggrann planering (Aikakauslehdet, 2011). 

Valet av tidpunkt och plats av ett så här stort evenemang är elementärt. Som det 

nämns tidigare i detta arbete, poängterar Torstila i sin intervju det viktiga med 

att kolla upp olika datum i förväg, så att inte ett annat evenemang med samma 

tyngdpunkt och målgrupp ordnas samtidigt. Viktigt är också att i god tid 

informera målgruppen om det kommande evenemanget för att minimera 

riskerna (Vallo & Häyrinen 2002: 37). 

Platsvalet för evenemanget påverkas av många olika aspekter. Hyran av lokalen, 

transportmöjligheter, platsens image i relation till tillställningen och utseendet 
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av själva faciliteterna är alla aspekter som börs ta i beaktande (Vallo & Häyrinen 

2002:38). ”Resan dit var inte för lång, man kommer med spårvagn rakt och att det 

inte var för dyrt. Här var det ganska bra för att alla de som var med och ordnade 

också kunde komma ganska nära med bil. Så att transporterna fungerade bra.” 

reflekterar Torstila.  

Detta år var platsen för tillställningen alltså Munksnäs samskola. Platsen valdes 

på Satu Torstilas initiativ. Hon har själv som yngre gått i skola där och kände 

därför till platsen.  

 

3.1.4 Samarbetspartners och underleverantörer 

I detta arbete behandlar jag Vepsäläinen, Huiskula och Vallila som 

samarbetspartners istället för sponsorer, trots att de enligt boken Arrangera det 

du vill (Frödin och Olsson 2005: 190) definieras som sponsorer för att varor och 

tjänster också är pengar. Jag gör denna åtskiljning på grund av de produkter de 

bistått med till evenemanget. Istället för att organisationen betalat för deras 

tjänster har de fått dem i utbyte mot synlighet och kan därför anses höra till 

kategorin underleverantörer och samarbetspartners.  

Vepsäläinen lånade sina möbler till galan i utbyte mot att det tydligt framgick att 

de använda produkterna tillhörde dem och mot en gratis annons i tidningen 

Ajankuva. Vallila, vars tyger användes till att pryda Munksnäs samskolas festsal, 

och Huiskula, som anlitades för att göra en dekorativ men avskärmande vägg av 

blomkrukor, hade en likadan överenskommelse med organisationen. Därutöver 

syntes de tre företagens logo på inbjudan samt annat material. 

Satu Torstilas företag Satumainen Tapahtumamarkkinointi Oy har länge 

medverkat i arrangerandet av evenemanget. Som tidigare nämnt var Lotta 

Huvinen på mammaledighet, och till hennes ansvarsområde hör att anskaffa 

sponsorer för galan. Således utvidgades detta år Satu Torstilas ansvarsområde 

som samarbetspartner från att ansvara för anskaffandet av uppträdarna till att 

värva sponsorer för galan.  
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Munksnäs samskola fungerade också som samarbetspartner i projektet. 

Aikakauslehtien Liitto hyrde delar av skolan och skolans personal var och hjälpte 

till före och under själva tillställningen. Skolan fick också mycket synlighet via 

evenemanget.  

Företaget Ruokalähettiläs Oy, som är känt för sin vackra uppläggning av maten, 

skötte om cateringen under tillställningen. Till detta hörde tillhandahållande av 

efterrätt, buffé och drycker för gästerna, anlitande av personal samt mat och 

dryckesservering åt personalen. Dessutom var en hel klass från Munksnäs 

samskola med under och före galan och hjälpte till med arrangemangen. 

Eleverna fick en liten summa pengar till sin lägerskola som tack. 

 

        

Bild 10 och 11: I bakgrunden syns tyget Vallila dekorerade salen med och bilden till höger visar 

efterrättsbordet catering företaget Ruokalähettiläs sammanställde. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

Andra underleverantörer och samarbetspartner som medverkade var alla 

uppträdare; banden och konferenciererna, samt företaget som den heltäckande 

mattan till festsalen beställdes av, teknikuthyrningsföretaget och fotograferna 

som förevigade festen. 
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3.1.5 Finansiering 

Finansieringen av ett evenemang kan grovt delas in i tre olika kategorier: 

organisationens egen finansiering, tillställningens avkastning och externa 

resurser. Med tillställningens avkastning menas i det här fallet inkomster som 

består av biljettförsäljning och andra intäkter som uppstått under evenemanget, 

så som vinsten av försäljningsverksamhet (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 

2002:59). I fallstudien för detta arbete, består finansieringen av galan av alla 

dessa tre kategorier. I Aikakauslehtien Liittos verksamhetsbudget finns det 

resurser inplanerade för den årliga galan. Därutöver tillkommer det intäkter via 

sponsorering och biljettförsäljning.  

Inkomster som härstammar direkt från evenemanget i detta fall är 

biljettintäkterna. De personer, vilka representerar tidsskrifter som är 

medlemmar i Aikakauslehtien Liitto, är inbjudna till evenemanget. En biljett till 

galan kan köpas för ca 80 € av icke-medlemmar som önskar delta i festen. 

Biljetterna säljs på förhand, och för att korrekt kunna estimera deltagarantalet 

och de intäkter som tillkommer av biljettförsäljningen finns det ett O.S.A.-datum 

för galan. I galan 2011 deltog ca 500 gäster, berättar Satu Torstila, och av dessa 

500 var ungefär hälften betalande gäster. Dessa betalande gäster bestod av 

media- och reklambyråers representanter.  

Den externa inkomstkällan i finansieringen av evenemanget består 

huvudsakligen av sponsorering. I boken Arrangera det du vill definieras 

sponsorering enligt följande ”Inom sporten har sponsring varit vanligt länge och 

det blir allt vanligare även när det gäller arrangemang av andra slag. Både 

arrangörer och sponsorföretag inser möjligheterna till att samarbeta. Sponsorn vill 

synas i ett positivt sammanhang och arrangören vill ha del av sponsorns kassakista 

eller ha tillgång till sponsorns produkter till förmånliga priser eller gratis. Det är 

en ”vinna-vinna-situation.”  (Frödin & Olsson 2005: 121-122). 

Sponsorerna till evenemanget valdes utifrån tidigare samarbete med 

Aikakauslehtien Liitto, det vill säga företag som redan annonserar i någon av 

tidsskrifterna kontaktades om eventuellt samarbete i anknytning till galan. 
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Företagen erbjöds en annonsplats i en tidsskrift för en viss summa som gick till 

finansieringen av galan. Summan varierade mellan 2000-5000 €. Sponsorernas 

logo fick också synlighet i inbjudan som sändes till gästerna.  

En gåvokasse delades ut till gästerna vid avfärd. Gåvokassen bestod av olika 

produkter som sponsorerna bidragit med, bland annat en påse kaffe av Paulig, 

Niveas deodorant samt Fazers choklad. ”Det är oftast lättare att bli sponsrad med 

varor och tjänster än med pengar.” (Frödin & Olsson 2005: 190).  

Satu Torstila berättar att valet av sponsorer egentligen gjordes på basen av vad 

man ville ha för innehåll i gåvokassen. Målet var att den skulle vara varierande 

och rolig och inte innehålla en massa tråkiga saker, säger Satu Torstila. 

Projektgruppen ville i alla fall ha choklad och kaffe med i gåvokassen och på 

basen av detta började Torstila ringa runt till företag. Strategin var således 

mycket enkel: det chokladtillverkande företag som först svarade jakande var 

med i gåvokassen o.s.v. tills gåvokassen hade tillräckligt med innehåll.   

Företag, som medverkade som sponsorer i evenemanget var: Fazer, Nivea, 

Doops, Viking Line, Paulig, Henckell Trocken, Itella, Hansaprint, Lehtipiste, 

Cabassi, UPM, IROResearch, Lumidesign, Nescafé och L’oreal Finland (La Roche-

Posay kräm). 

Personligen anser jag att den största skillnaden mellan samarbetspartners och 

sponsorer är graden av delaktighet i projektet. Samarbetspartners är mera 

involverade och har ett mera personligt engagemang i ett projekt och medverkar 

i planeringsfasen. Sponsorer är mera opersonliga och bidrar med en summa 

pengar eller varor till den färdiga produkten. I detta arbete har jag enligt min 

personliga indelning av samarbetspartners och sponsorer kategoriserat 

företagen efter ovan nämnda kriterier. 
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Bild 12, 13 och 14: Under kvällen uppträdde How Many Sisters, dansarna Sam Vaherlehto och 

Taru Miettinen, The Bubble samt Petri Somer Trio. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

 

3.1.6 Marknadsföring 

Aikakausmedia fungerar som marknadföringsteamet för Aikakauslehtien Liitto 

och hade därför ansvaret för ordnandet av den årliga galan och prisutdelningen.  

På grund av att galan är en fest för inbjudna gäster fungerar marknadsföringen 

för tillställningen inte på ett traditionellt sätt. I detta avsnitt kommer jag att 

behandla de aspekter av marknadsföring som går att tillämpa på fallstudien samt 

att illustrera hur användningen av ett evenemang kan fungera som ett 

marknadsföringsverktyg. 

Organisationen marknadsförde evenemanget till sponsorerna som en festlig 

tillställning dit viktiga och inflytelserika gäster var bjudna. I de sponsorerande 

företagens ögon var detta ett sammanhang de gärna ville anknyta sitt företag till, 

berättar Satu Torstila.  

Evenemangsmarknadsföring är kombinationen av ett evenemang och 

marknadsföring, vilket benämningen i sig själv säger. Det är verksamhet som på 

eftersträvande och interaktivt sätt förmedlar mellan organisationen och dess 
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målgrupp i anknytning till ett visst tema och en idé. Evenemangsmarknadsföring 

är som begrepp relativt nytt och det finns flera olika definitioner på begreppet, 

men generellt sett är det en strategisk plan med ett långsiktigt mål som sker 

under ett planerat tillfälle i en specifik miljö (Vallo & Häyrinen 2008:19). 

Evenemang som ett marknadsföringsverktyg är oftast mycket underskattat och 

faller bort bland de första i en marknadsföringsplan. Detta är beklagligt, för med 

ett välplanerat och organiserat evenemang får man under till stånd (Vallo & 

Häyrinen 2008:15). Elementärt med evenemangsmarknadsföring är att det är en 

del av hela organisationens marknadsföringsstrategi och har en stark anknytning 

till den övriga marknadsföringskommunikationen. Ett lösryckt evenemang kan 

ha en dålig inverkan om den inte förmedlar samma budskap som företaget vill ge 

(Vallo & Häyrinen 2008:20). 

Det finns många fördelar med att använda evenemang som en 

marknadsföringsmetod, så som interaktionen och den personliga aspekten 

mellan deltagarna och arrangören. Nya kundrelationer och samarbetspartners 

kan uppstå tack vare ett välorganiserat evenemang och detta är ett bra sätt för 

företaget att införskaffa synlighet, utveckla sin bild utåt och framhäva specifika 

produkter och tjänster. Evenemang fungerar också bra som motiverings- och 

fortbildningsmedel för den egna personalen och samarbetspartners. Andra 

fördelar med detta tillvägagångssätt är organisationens möjlighet att specificera 

målgruppen enligt sina behov, samt möjligheten för organisationen att sätta upp 

ett mål och direkt få feedback för det.   

Allt detta kan man anse att Aikakauslehtien Liitto strävar efter med 

Aikakauslehtigalan: man vill förstärka sin image och position i kundernas och 

samarbetarnas sinne. 
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4 Utvärdering av galan 2011 

I detta avsnitt kommer jag att använda mig av projektrapporterna för de olika 

galorna som arrangerats under åren 2006-2011, mest rapporten från 2011, samt 

intervjun med Satu Torstila på Satumainen Tapahtumamarkkinointi Oy. 

 

4.1 Deltagarnas utvärdering 

Dessvärre har det inte utförts någon egentlig utvärdering från deltagarnas sida 

över galan 2011, endast i den formen att arrangörerna under själva galan 

diskuterat med gästerna på plats om deras åsikter och tankar. Det ansågs inte 

ändamålsenligt att använda ett frågeformulär på grund av galans ställning som 

en finare fest. Utdelandet och ifyllandet av blanketter skulle anses opassande, 

hävdar Satu Torstila som medverkat i arrangerandet av galan. Gästernas 

kommentarer och åsikter under själva tillställningen har sedan dokumenterats i 

projektrapporten 2011.  

Deltagarna var nöjda med evenemanget. De ansåg det bättre än tidigare 

angående vissa aspekter, bland annat arrangemanget kring själva 

prisutdelningen. Tidigare år har prisutdelningen och själva festen ägt rum i 

samma utrymme. Då har gästerna stått med sin drink i handen runt en scen och 

lyssnat på resultaten. Dessvärre har inte alla deltagare hört vad som pågått, på 

grund av avstånd och således tappat intresset och börjat diskutera med 

närstående personer, berättar Satu Torstila. Detta år ville man skapa ett tillfälle 

där alla kunde höra och se vem som vunnit årets tävling. Auditoriet i Munksnäs 

samskola fungerade som en perfekt lösning. På detta sätt samlades alla gäster på 

sittplatser på ett och samma ställe och så att säga ”tvingades” följa med 

prisutdelningen.  

”Gaala tarjoaa aikakauslehden tavoin arkeen hieman luksusta. Tapahtumassa on 

samaa glamouria kuin naistenlehdissä, juhlaan Guccin käsilaukun valinnut 

Mediatoimisto Vizeumin asiakkuuspäällikkö Mari Hepola summasi.” (Ajankuva 

2011: 41). Deltagarna i Aikakauslehtigalan njöt av den vackert utsmyckade salen 
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och känslan av lyx som evenemanget gav. ”Evenemanget har samma känsla av 

glamour som kvinnotidningarna” berättar Mari Heopola i Ajankuva tidningen. 

 

     

Bild 15 och 16: Till vänster Mari Hepola och den högra bilden framställer gäster på galan. 

(http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Galleria/Gaala-2011-tunnelmakuvia/) 

 

4.2 Arrangörernas utvärdering 

Årets gala var på grund av ovan nämnda förminskade resurser mödosammare 

att ordna detta år. En ny medlem i en etablerad projektgrupp förorsakar 

gruppens återvändo till en mindre effektiv och osäker fas där alla i gruppen 

söker efter sina roller (Eklund 2002,2009: 69-73). Detta kräver sin tid så att alla i 

gruppen etablerar sig och därefter effektiviseras arbetet igen.  

Överlag var arrangörerna nöjda med resultatet. Samarbetet inom den egna 

organisationen fungerade utmärkt och alla bidrog till det gemensamma målet.  

Stämningen under evenemanget var både avslappnad och positiv och 

projektgruppen var nöjd med användningen av två olika utrymmen under galan: 

auditoriet och festsalen. Tyvärr lade de märke till att utställningen, gjord av 

Munksnäs samskolas elever, knappt intresserade gästerna.  
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Temat för årets Aikakauslehtigala var ”vår” och detta genomsyrade hela galan. 

Det som arrangörerna var en aning missnöjda med var pristagarnas 

blombuketter. De ansåg att de inte var tillräckligt vårliga för temat av galan och 

skall i framtiden vara med och välja ut buketterna. 

Angående organiserandet av hela evenemanget lades det märke till flera brister. 

Ansvarsområdena var oklara inom organisationen och mellan 

samarbetspartners och projektgruppen. Bristfälliga situationer uppstod på 

grund av avsaknaden av ansvarspersoner inom olika områden. Varuleveransen 

hade behov av klarare direktiv och detta gällde även en del av 

samarbetspartnerna, tidsskrifternas nöjesreportrar som var där för att 

dokumentera evenemanget och de elever från Munksnäs samskola som var och 

hjälpte till under evenemanget. 

 

4.3 Galan 2011 jämfört med tidigare år 

Galan har tidigare ordnats på flere olika ställen bland annat i Apollo Live Club 

och dåvarande Studio 51:an. Galan 2010 ordnades på Wanha Satama på 

Skatudden och det är med den galan jag huvudsakligen jämför galan som 

ordnades år 2011. 

”Egentligen är det hela tiden samma sak innehållsmässigt. De har både den där 

prisutdelningen och sen festen. Så det är egentligen samma sak varje år. Men av de 

här erfarenheterna som man har, är det jätteviktigt att publiken sitter stilla och de 

hör på vad man säger när man delar ut priserna.” understryker Torstila vid frågan 

om jämförandet av galorna. 

Det som också skilde sig från de tidigare galorna var att till årets gala 2011, hade 

man konstruerat en webbsida för galan med viktig information. Till denna sida 

kunde gästerna gå till före själva evenemanget för att få klädtips, information om 

festen och andra allmännyttiga tips (Aikakauslehdet, 2011). 

Torstila anser att både prismässigt och utseendemässig fick man mycket mer ut 

av att ordna galan i Munksnäs samskola jämfört med Wanha Satama. ”Egentligen 
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ser jag inte så många saker som skulle ha varit bättre i Wanha Satama än i skolan. 

Kanske just för att man kunde bygga det på det sättet. Där finns ett fint auditorium 

i skolan där första delen av festen skedde. Det blev intressant med den här platsen 

på det sättet när man inte försökte dölja det faktum att det är en skola. Men ändå 

det att man kan dölja det sen när man är i festsalen, då det skall vara galamiddag. 

Så det är krävande för den som dekorerar och den som lagar att det ser festligt och 

fint ut. I Gamla Hamnen är det mycket lättare att få det att se ganska fint ut. Jag 

tror också att prismässigt nu iallafall var det bättre när man tänker på 

arrangörerna. Det var billigare i Munksnäs samskola, fast man satsade lite mer på 

dekorationen.” 

 

5 Framtidsutsikter 

På grund av den ekonomiska recensionen i vårt land och runt om i världen, är 

situationen för tidsskrifter sämre än tidigare. Människor tenderar vid sämre 

ekonomiska tider att gallra bort den extra lyxen, det vill säga prenumeration av 

tidsskrifter, teaterbesök samt restaurangbesök m.m. ”Voimakkaasti 

kulutusvetoisen buumin aikana nousee myös kulttuurin kulutuksen osuus helposti.” 

(Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysi 2011:3 11), och vice versa 

minskar konsumeringen av kultur vid sämre tider.  

Det råder hård konkurrens mellan tidsskriftförlagen för tillfället, berättar 

Torstila i sin intervju. Införandet av en 9 % mervärdesskatt bara ökar på 

konkurrensen och detta leder till en mer noggrann utdelning av resurser. 

Aikakauslehtigalan kommer att ordnas också i fortsättningen men troligtvis i 

mindre skala. Den kommande prisutdelningen som sker i april 2012 kommer att 

äga rum på det nya seminarie- och mötesutrymmet Veranda i Finlandia-huset. 

Som det nu ser ut blir tillställningen i form av ett seminarium, berättar Satu 

Torstila.  

Organisationen planerar att återgå till den ursprungliga planen och arrangera 

Aikakauslehtigalan vartannat år. Men visioner för framtiden finns det redan. ”Jag 
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skulle vilja ha hela Helsingfors 200 år som idé med i deras gala nästa år. Jag tycker 

alltid man skall binda evenemanget till någonting som händer samtidigt. Men det 

får vi se sedan. Nu är det platsen som är reserverad och inget annat. Om man skulle 

få några riktigt bra idéer, men man ser det sen efter julen.” funderar Torstila.  

 

 

Figur 2B: En SWOT analys, som sammanfattar styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten 

angående Aikakauslehtigalan. Jag har själv gjort analysen med hjälp av existerande litteratur.  

 

Arrangerandet av evenemang kommer mer och mer att inrikta sig på 

upplevelser. Vi lever i en upplevelseekonomi där kunderna kräver unikhet och 

vill få en bra känsla efter att ha deltagit i en tillställning (Halonen 2011:9). Inom 

kulturbranschen är redan upplevelseaspekten till en del uppfylld, men mycket 

går och bör utvecklas. En aspekt, som i framtiden kommer att ha en större 

tyngdpunkt är upplevelser för alla sinnen simultant. Doft-, syn-, känsel-, smak 

och hörselsinnet påverkas samtidigt och skapar tillsammans en helhet som 

understöder syftet eller temat av evenemanget (Halonen 2011: 11).  

Styrkor 
 

Imagen av galan är positiv 
Nytt tema varje år 

Den årliga tävlingen värderas högt inom 
branschen 

Svagheter 
 

Kan associeras med elitism i dålig bemärkelse 
Varierande projektgrupp 

Möjligheter 
 

Förstärka Aikakauslehtien Liittos image och 
rykte 

Skapa nya kundrelationer och 
samarbetspartners 

Hot 
 

Misslyckandet av en gala skapar dåligt rykte 
Den ekonomiska situationen 

 
 

SWOT analys över 
Aikakauslehtigalan 



28 
 

En kulturproducent bör i framtiden lägga stor uppmärksamhet vid denna aspekt 

och bygga upp en upplevelsehelhet för många sinnen. Till detta finns det många 

tillvägagångssätt, bland annat uppbyggnad av en hyperverklighet. En 

hyperverklighet är till exempel en temapark eller ett shoppingcentrum uppbyggd 

kring ett visst tema. Det vill säga ett kulturellt uppbyggt utrymme, där gränsen 

mellan verklighet och fantasi blandas – en simulering där allt känns verkligt 

(Halonen 2011: 11). 

Denna aspekt skulle kunna användas i arrangerandet av Aikakauslehtigalan i 

framtiden. Till varje gala finns det ett tema, år 2011 var det ”vår”. En 

hyperverklighet skulle kunna grundas på temat för året och gästerna skulle 

integreras i en upplevelse för alla sinnen.  

Digitaliseringen av evenemanget märktes redan i årets gala med webbsidan som 

gästerna kunde logga in på för att få olika tips inför evenemanget. Ett 

utvecklingsförslag med tanke på framtiden skulle kunna vara digital streaming. 

”Vuonna 2010 Nobelsäätiö streamasi palkintojensa jakotilaisuuden suorana 

lähetyksenä YouTubessa31. Katsojat pystyivät myös esittämään kysymyksiä 

fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen 

Nobelpalkinnon voittajille. Nobelprize.comsivuston teknologiajohtaja Hans 

Mehlin korostaa YouTuben merkitystä tiedon välityksen rinnalla etenkin 

vuorovaikutuksen lisääjänä.” (Halonen 2011: 33): År 2010 laddades Nobelgalans 

prisutdelning upp på Youtube för att sedan skickas som direktutsändning på 

Internet. Åskådarna kunde också ställa frågor till vinnarna. Detta 

tillvägagångssätt möjliggjorde förutom spridandet av information, också 

växelverkan mellan åhörare och deltagare.  

Denna lösning skulle kunna vara något för Aikakauslehtigalan och dess 

prisutdelning. Då skulle icke-närvarande aktörer inom tidsskriftbranschen och 

andra intresserade kunna ta del av evenemanget och en växelverkan skulle 

kunna integreras i prisutdelningen. 
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6 Sammanfattande analys 

Nuförtiden arrangerar man inte evenemang endast för arrangerandets skull, 

utan man lägger stor vikt vid förhållandet mellan insats och resultat (Vallo & 

Häyrinen 2008:10). Detta märks också i Aikakauslehtigalan, där prisutdelningen 

är själva syftet med evenemanget och resultatet evalueras noggrant. 

Ett evenemang är ett känsligt och unikt medium, och om man skall arrangera 

någonting skall man göra det ordentligt. Evenemang borde ses som unika 

chanser att träffa nya människor – kunder, samarbetspartners eller anställda 

(Vallo & Häyrinen 2008:11). Det vill säga tag tillfället i akt och gör det bästa av 

det.  

Det finns vissa aspekter som skulle kunna utvecklas angående 

Aikakauslehtigalan. För att uttrycka mig rakt på sak anser jag att bättre 

planering, tydligare uppdelning och klar utdelning av ansvarsområden är 

aspekter av arrangerandet som borde utvecklas. Bättre kommunikation och 

informationsbehärskning mellan organisationen och de medverkande är också 

områden man skulle och borde förbättra. Detta är något projektgruppen för 

Aikakauslehtigalan gör beslut om och kunde utveckla. 

Framtidsutvecklingen kommer att ske gradvis, men klara tecken syns redan. 

Digitaliseringen av evenemanget har redan börjat ske och det finns många 

aspekter att utveckla. Upplevelsesökandet kommer mer och mer att framhävas 

inom evenemangsproduktion och detta kräver mera planerande och 

uppmärksamhet av kulturproducenten. 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga Aikakauslehtigalan och lyfta 

fram olika aspekter för utveckling. Kartläggningen i detta arbete är extensiv och 

förslag för utveckling finns.   

Examensarbetsprocessen är en mycket tidskrävande men givande process. Det 

finns ännu många aspekter kvar att undersöka och mycket material att få tag på.  

Bland annat skulle det ha varit intressant att intervjua gäster som deltagit i flere 

galor och på detta sätt få höra deras åsikter om utvecklingen och deras 
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utvärdering av galan. Samarbetspartners och sponsorers tankar, åsikter och 

behov skulle också ha varit intressanta att få med i undersökningen. 

Det finns alltid något att förbättra, som Satu Torstila också konstaterar i 

intervjun. Det viktigaste är dock att vara medveten om det och ha ett öppet sinne 

för förändringar. Get over the idea that only children should spend their time in 

study.  Be a student so long as you still have something to learn, and this will mean 

all your life.  -Henry L. Doherty (Think exist, 2011). 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta hur allting började för dig. När kom du in i bilden? 

2. Beskriv galan som en helhet. 

3. Vad anser du att syftet är med en gala? 

4. På vilket sätt skiljer sig galan 2011 från de tidigare åren? Nämn 3 bra och 3 

dåliga saker. 

5. Vad tycker du man skulle kunna förbättra? 

6. Hur tycker du galan utvecklats under årens lopp? 

7. Vad har du lärt dig arrangörsmässigt av galorna? 

8. Vilken är producentens roll i evenemanget? 

9. Hur byggs ett evenemang på denna storlek upp? 

10. Hur ser framtiden ut för Aikakauslehtigalan? 

11. Har du några visioner för framtiden? 
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Bilaga 2 

Ajankuva - Aikakauslehtigaala 2011 tidningen 
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Bilaga 3 

Bottenplan över Munksnäs samskola 
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Bilaga 4 

Bottenplan över festsalen i Munknäs samskola 
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Bilaga 5 

Preliminär tidtabell gör Aikakauslehtigala 2011 
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Bilaga 6 

Kontaktuppgifter för galan 2011 

 

 

 


