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Sammanfattning: 

På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen har konkurrensen mellan städer 

hårdnat när det kommer till att attrahera turism, nya invånare och investerare. Detta innebär att 

städer som vill förhålla sig aktuella på kartan behöver erbjuda något unikt och attraktivt för att 

särskilja sig. Ett tillvägagångssätt som kan tillföra detta är destinationsutveckling genom 

evenemangsbaserade strategier och producering av större evenemang inom musik, sport och 

kultur. Genom evenemang kan städer bygga sitt varumärke, stärka attraktiviteten och positionera 

sig som en händelserik stad med en attraktiv atmosfär. Den värmländska staden Karlstad ligger 

bara på 17:e plats på listan av de största städerna i Sverige, trots det frodas evenemangsturismen i 

staden året om. Affärsturismen är också en växande bransch i Karlstad där affärsevenemang som 

kongresser och konferenser arrangeras året om. Vårt syfte med studien är att undersöka Karlstads 

förutsättningar och utmaningar för evenemang- och affärsturism samt hur staden använder 

evenemang som strategi till utveckling och identifiera de positiva och negativa effekter som 

tillkommer. I vårt teorikapitel går vi igenom viktiga beståndsdelar för denna studie som platser 

med evenemangsbaserade strategier, evenemangsturism, affärsturism, destinationsutveckling, 

arena som multikoncept, sociokulturella-, ekonomiska- och miljömässiga effekter av 

evenemangsturism samt produktifiering av platser.  

 

För att besvara syftet med denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer till respondenter från både privata och offentliga verksamheter som 

arbetar inom evenemangs- och affärsturismen i Karlstad. Samtliga aktörer ser potentialen och 

möjligheterna med evenemang- och affärsturism som strategi till utveckling i Karlstad. Likt 

aktörerna anser vi att evenemang kan fungera som en katalysator för andra utvecklingsområden i 

ett samhälle, men då krävs rätt förutsättningar och en förståelse för evenemangets ekonomiska, 

sociala och miljömässiga effekter.  

 

Nyckelord: Evenemangsturism, Affärsturism, Karlstad, Förutsättningar, Utmaningar, 

Ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.  
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1. Inledning:  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vår studie, vår problemformulering, syfte och 

frågeställningar som motiverar vårt val av forskningsstudie.  

 
Evenemangsturismen är en växande bransch världen över samtidigt som städer sinsemellan 

konkurrerar för att attrahera nya invånare, investerare och besökare (Richards & Rotariu, 2015). 

Genom att implementera evenemangsbaserade strategier och produktion av större evenemang 

inom musik, sport och kultur kan städer positionera sig som ”eventful cities” (Richards & 

Rotariu, 2015).  Evenemangsbaserade strategier innebär produktion av evenemang och möten 

med syftet att stärka destinationens varumärke och placera den på kartan som en händelserik stad 

med en attraktiv atmosfär för att framkalla evenemangsturism (Richards & Rotariu, 2015). Utöver 

evenemang utgör affärsturismen och mötesindustrin en viktig komponent till 

evenemangsturismen (Rogers, 2013). Affärsevenemang bidrar till städers image som värd- och 

mötesdestination som är en dynamisk och växande industri där kongresser och konferenser 

börjat etablera sig och ta mer plats i världen (Rogers, 2013). Städer kan alltså använda evenemang 

och möten som en strategi för destinationsutveckling och på så vis särskilja sig från andra och 

därigenom uppnå ekonomiska, sociala och kulturpolitiska mål. En stad behöver alltså inte vara en 

plats där evenemang blir producerade, utan städer kan också produceras genom evenemang 

(Richards & Rotariu, 2015). Det innebär att olika platsspecifika processer inom 

evenemangsturism påverkar destinationsutveckling och plats, men vi måste veta mer om hur 

dessa processer genomförs för att framgångsrikt kunna planera för evenemangsturism.  

 

Den värmländska staden Karlstad har visat sig utgöra en central punkt i länet vad gäller 

evenemang och möten. Där återfinns ett brett sortiment av musik, sport, kultur, kongresser och 

konferenser året om, där både offentliga och privata aktörer verkar (visitkarlstad.se, 2018a). Men 

för att nå framgång inom denna bransch behöver den potentiella besökaren uppfatta ett värde 

eller intresse för evenemanget (Getz, 2007), och därför arbetar Karlstads aktörer med utmaningen 

att strategiskt exponera dess kapacitet, utbud och förutsättningar.  

Idag använder destinationer runt om i världen evenemang som ett verktyg för att stärka platsens 

image, öka dess attraktivitet och för att möjliggöra samarbeten mellan aktörer för att i slutändan 

uppnå en framgångsrik utveckling (Shone & Parry, 2013).  När destinationer använder 

evenemang som en utvecklingsstrategi kan flera effekter beröra samhället. Städers 

tillvägagångssätt vid nyttjandet av evenemangsturism visar hur önskvärda effekter kan uppnås 
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och hur icke önskvärda effekter kan förebyggas genom att framhäva hur processerna ser ut. Som 

fallstudie är Karlstad med sitt breda utbud av evenemang mycket passande för att undersöka hur 

evenemang strategiskt kan användas för utveckling, vilka förutsättningar och utmaningar som 

finns, samt vilka effekter som tillkommer.  

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur aktörer i Karlstad använder evenemang som strategi till 

utveckling och vilka förutsättningar och utmaningar det finns för evenemang- och affärsturism på 

destinationen. Vi är också intresserade av att granska de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

effekter som evenemang- och affärsturism bidrar med till Karlstad.  

 

1.3 Frågeställningar: 
 
Vilka förutsättningar och utmaningar för evenemang- och affärsturism finns i Karlstad?  

 

Hur använder Karlstad evenemang som en strategi till destinationsutveckling? 

 

Vilka positiva och negativa effekter av evenemang kan identifieras i Karlstad?  
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2. Teori 
I detta kapitel redovisas relevanta begrepp som vår studie baseras på och frekvent kommer att 

användas i uppsatsen. Vi kommer presentera och diskutera tidigare forskning av begreppen 

Platser med evenemangsbaserade strategier, Evenemangsturism, Evenemang, Affärsturism, 

Möten, Konferens & Kongress, Produktifiering av platser, Destinationsutveckling, 

Destinationsutveckling av platser genom evenemang, Arenan som multikoncept och 

Sociokulturella, Ekonomiska & Miljömässiga effekter av evenemang.  

 

2.1 Platser med evenemangsbaserade strategier 
I en tid där globaliseringen intensifierar konkurrensen mellan städer världen över, kan städer 

vända sig till vissa strategier i syfte för utveckling och särskiljande. Dessa strategier fokuserar på 

att införa nya eller nyttja stadens redan befintliga resurser och kulturella tillgångar som historia, 

traditioner, platser och andra talanger i önskan om att uppnå socialt, kulturellt och ekonomiskt 

välstånd (Richards & Palmer, 2014). Sådana strategier kan betecknas som ”event-led strategies” 

och implementeras av städer för att positionera sig själva som ”eventful cities”, vilket innebär en 

satsning på större produktioner av evenemang inom kultur, musik och sport (Richards & Rotariu, 

2015). Genom en sådan satsning kan städer bygga ett varumärke och skapa en attraktiv atmosfär 

som i sin tur kan locka turism och ekonomisk tillväxt. Evenemang besitter även stor förmåga att 

attrahera investerare och intressenter kring olika utvecklingsagendan. En stad kan alltså använda 

evenemang som ett verktyg för utveckling genom att positionera sig som en ”eventful city” och 

därigenom attrahera nya invånare, arbetskraft och globala kapitalflöden (Richards & Ilie, 2015). 

Det är en strategi med syfte att uppnå sociala, ekonomiska och kulturpolitiska mål, men också för 

att strategiskt och hållbart stödja långsiktiga politiska agendor som förbättrar livskvaliteten för 

alla. En stad behöver inte längre vara en plats där evenemang produceras, utan en stad kan 

produceras, formas och identifieras genom evenemang (Richards & Ilie, 2015).  

 

Begreppet “eventful city” kan vi koppla till Karlstad på grund av dess positionering i Värmland 

som en central punkt tillsammans med sin breda repertoar av evenemang och händelser. 

Därigenom kopplas också “event-led strategies” då frågan om hur Karlstad använder evenemang 

som ett verktyg för utveckling, är en grundläggande fråga i vår studie. Det är en dragen parallell 

mellan begreppen och Karlstad, därav dess relevans i vår studie. 

 

2.2 Evenemangsturism 
När turistorganisationer på en destination använder evenemang som ett redskap för att attrahera 

besökare främjas evenemangsturism (Bohlin & Elbe, 2011). Denna utveckling av 
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evenemangsturism sker genom systematisk planering, utveckling och marknadsföring av 

evenemang som turistattraktioner. Intentionen med att utveckla evenemangsturism är att det i sin 

tur ska bidra till annan utveckling, till exempel förbättring av stadens ekonomi, image eller 

attraktionskraft (Bohlin & Elbe, 2011). Att utnyttja evenemangets kapacitet för utveckling av 

städer eller regioner har blivit en vanlig komponent inom kommunala planer och regionala 

utvecklingsprogram. Men för att få en förståelse kring evenemangets betydelse för en 

stadsutveckling bör där först finnas en strategisk plan för staden som helhet, eftersom 

evenemangsturism är en av flera beståndsdelar av turismutveckling (Bohlin & Elbe, 2011). Det är 

viktigt att förstå att begreppet ”attraktivitet” har olika betydelser utifrån olika perspektiv. När en 

stad uppmärksammas och betraktas som ”attraktiv” kan konflikter uppstå kring vad som ska 

bedömas som attraktivt och av vem. Sportevenemangsturism är exempelvis ett område där 

satsningar ofta genomförs för att gagna kortsiktiga ekonomiska intressen, där istället de 

långsiktiga sociala och kulturella konsekvenserna tilldelas mindre hänsyn och omtanke (Bohlin & 

Elbe, 2011).  

 

Det är ofta ett fåtal aktörer som besitter kontroll och makt vad gäller utvecklingen. Dominerande 

aktörer tenderar att genom politiska maktspel styra vilken riktning evenemang ska ha på 

destinationen och vilken roll det får för destinationsutvecklingen. Därav bör planering och 

marknadsföring av evenemangsturism ske utifrån mål som utarbetats genom samarbete mellan 

flera olika intressenter, som till exempel evenemangsorganisationer, näringslivet, kommunen och 

lokalbefolkningen (Bohlin & Elbe, 2011). Men för att uppnå hållbar utveckling ur en miljömässig, 

ekonomisk och social synvinkel krävs samordning mellan enskilda och kollektiva intressen. Det är 

en utmaning i att uppnå en balans mellan intressenternas olika mål, strategier och värderingar och 

samtidigt förhålla utvecklingsprocessen hållbar och gynnsam (Bohlin & Elbe, 2011).  

 

Kommunala organ, såsom turistorganisationer verkar på olika sätt med evenemang för att uppnå 

målen med evenemangsturismen, till exempel som producent, bidragsgivare eller genom att bistå 

och stödja i olika frågor (Bohlin & Elbe, 2011). Oftast sker en kombination mellan dessa 

funktioner, dock är kontrollen över evenemanget beroende av vilket samarbete som äger rum. 

Vanligtvis produceras stadsfestivaler genom en kommunal organisation, vilket ger kommunen 

möjlighet att fullkomligt kontrollera evenemangets utveckling. Fristående evenemang kan tilldelas 

finansiellt stöd för att täcka kostnader eller givas tillåtelse att utnyttja områden. Ibland sker 

samarbeten där det kommunala organet endast erbjuder assistans och bistår med råd eller hjälp i 

marknadsföringsinsatser (Bohlin & Elbe, 2011).  
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Evenemangsturism är ett centralt begrepp i vår studie, speciellt dess funktion hos städer som 

väljer att fokusera på området, vilket Karlstad aktivt gör. Därav är förståelse om 

evenemangsturism som begrepp relevant, men också dess innebörd för städer och hur det arbetet 

kan utspela sig. 

 

2.2.1 Evenemang 

Evenemang beskrivs som en extraordinär upplevelse där känslor skapas eller framkallas hos 

upplevaren (Bohlin & Elble, 2007) och som bryter det vardagliga livet med syfte att upplysa, 

underhålla, fira eller utmana (Shone & Parry, 2013).  Idag utgörs en stor del av samhället av flera 

olika upplevelserum, permanenta eller icke-permanenta (Mossberg, 2015). Dessa upplevelserum 

innefattar byggnader och arenor samt tillfälliga platser där återkommande eller temporära 

evenemang utspelas (Mossberg, 2015). Tid och rum har också en avgörande roll, ett evenemang 

utspelas under en begränsad tid där en början och ett slut utgör upplevelsen (Getz, 2007). 

 

Evenemang fördelas in i flera kategorier för att locka olika besökare med olika intressen, de kan 

till exempel vara kulturella, sportsliga, eller musikaliska evenemang, som antingen är offentliga 

eller privata. Begreppet skulle kunna definieras genom att alla evenemang som är publika har ett 

förutsatt program, en arrangör och deltagare (Bohlin & Elbe, 2011). Evenemang kan också delas 

in i lokala eller turistiska evenemang beroende på om avsikten är att attrahera den redan befintliga 

befolkningen på platsen eller för att attrahera människor utifrån (Bohlin & Elbe, 2011). Ett 

evenemang kan även upplevas virtuellt genom en stor mängd av massmedia, sådana evenemang 

med stor marknadsföring, brukar benämnas som ett “mega-event” och är så pass stora att en 

större mängd av besökare lockas (Bohlin & Elbe, 2011). Mega-event tillgodoser värd 

destinationen med medial uppståndelse vilket genererar uppmärksamhet, prestige och stora 

ekonomiska effekter (Bohlin & Elbe, 2011). Evenemang som är något mindre än mega-events 

kallas “Hallmark events” som även de bidrar med värdefull betydelse till destinationen. Ett 

Hallmark event är ofta återkommande vilket bidrar till konkurrensfördelar genom starka 

kopplingar till platsen och dess varumärke (Bohlin & Elbe, 2011).  Mindre evenemang arrangeras 

främst till lokala besökare för att stärka sociala band men är även en tillgång till platser då det 

utgör ett utökat utbud som i marknadsföringen kan förmedla en händelserik stad, vilket stärker 

destinationens platsvarumärke (Bohlin & Elbe, 2011).  

 

Begreppet evenemang är relevant då definitionen är ett grundfundament för vår studie och täcker 

flera områden av kategorier under begreppet såsom musik, sport och möten. Eftersom vi vill 
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undersöka Karlstads förutsättningar samt utmaningar till evenemangsturism, hur evenemang kan 

användas som en strategi till utveckling och vilka effekter som tillkommer, är det relevant att 

redovisa vad ett evenemang är. 

 

2.3 Affärsturism 
Affärsturism är ofta sammankopplad till en betydelsefull fritidsturism som exempelvis kan bestå 

av underhållning och evenemang. När affärs-turister besöker en destination i arbetet är de inte 

ovanligt att resan förenas med utflykter, nöjen eller utforskning av destinationens 

restaurangutbud (Rogers, 2013). Den omsättning som affärsturism genererar till destinationer blir 

en automatisk anledning till att de vill prioritera konferenser, kongresser och möten för att locka 

turism. Det är också betydelsefullt för destinationer att erbjuda sådana arrangemang då det 

stärker platsens varumärke, skapar attraktiv aktivitet året runt, framtida investeringar och 

professionell utveckling (Rogers, 2013). Affärsturism kräver en stor tillit till infrastrukturens 

funktion för att fungera framgångsrikt. Det kan till exempel utgöra beroendet av logi, transport 

och trafikförbindelser såsom bra vägnät inom flyg, tåg och taxi men också ett trevligt 

välkomnande, säkerhet och service av destinationen (Rogers, 2013).  En annan förutsättning som 

krävs är kompetenta och kunniga personer inom branschen på destinationen för att kunna 

genomföra kongresser, konferenser och möten (Rogers, 2013).  

 

Relevansen för att använda begreppet affärsturism i vår studie är att branschen är en 

förutsättning som staden har till att locka tillresande och utveckla destinationen ytterligare. Vi 

söker också förståelse kring begreppet då mötesindustrin är en viktig del av Sveriges besöksnäring 

och bidrar till att Karlstad kan utvecklas både samhällsekonomiskt och varumärkesmässigt 

(karlstadccc.se, 2018a)  

 

2.3.1 Möten, kongresser & konferenser 

Möten är en snabbt växande industri både nationellt och internationellt som möjliggör 

investeringar över länders gränser (Rogers, 2013). Konferenser och kongresser är en traditionell 

del av affärsturism och affärsevenemang, som innebär möten mellan människor fysiskt eller 

virtuellt där idéer och information utbyts för att stärka eller bygga kontaktnät och bekantskaper 

(Rogers, 2013).  Dessa möten bidrar till att skapa bättre prestationer och arbetsförmågor 

individuellt eller till företagets utveckling.  Konferenser är möten som är utformade för 

diskussioner, problemlösningar, samråd och kunskapsutbyte. Konferenser sker under korta 

tidsperioder inom specifika områden och är i mindre skala än kongresser (Rogers, 2013). 

Kongresser diskuterar vanligtvis särskilda ämnen och samlar en större grupp människor till möte 
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årligen och under flera dagar, med olika sammanträden eller konferenser under tiden. Möten 

beskrivs som ett evenemang vars huvudsakliga aktivitet är att deltagarna närvarar i lärorika 

sammanträden, deltar i diskussioner eller andra typer av organiserade evenemang som bidrar till 

kommunikation och interaktion mellan människor (Rogers, 2013). Möten, konferenser och 

kongresser är i framkant av modern kommunikation oavsett om den sker internt genom stora 

årliga kongresser, försäljningsmöten eller workshops eller om de används som nyckel till att 

kommunicera till en stor publik såsom produktlanseringar, pressträffar eller årsstämmor (Rogers, 

2013). Möten, kongresser och konferenser är samlade benämningar för en varierad mix av 

kommunikationsevenemang (Rogers, 2013).  Sedan mitten av 1900-talet har flera nationer 

utvecklat sin infrastruktur för att stödja mötesrelaterade evenemang, en investering som resulterat 

till en ökning av anläggningar anpassade till konferenser och kongresser (Rogers, 2013).  Enligt 

organisationen ICCA (International Congress and Convention Association) är Europa identifierad att 

vara den världsdel som är rankad bäst i att arrangera möten i världen (Rogers, 2013).  

 

Redogörelsen av begreppen möten, kongresser och konferenser är relevanta då det är begrepp 

som kontinuerligt kommer presenteras på flera områden i studien. Att redovisa begreppens 

betydelse är gynnsamt då vi kommer i kontakt med affärsturism och vad den branschen innebär 

för Karlstad.  

 

2.4 Produktifiering av platser 
I dagens samhälle råder ett ökat värde och intresse för en konsumtionsinriktad marknad där 

turism, upplevelser, service, tjänster och kultur får en allt större omfattning och ekonomisk 

betydelse (Bohlin & Elbe, 2011). Företag behöver anpassa sig till nya nischmarknader och snabbt 

växlande trender genom specialisering, differentiering och diversifiering. Sedan 1980-talet har 

differentiering och diversifiering av turismrelaterade produkter stigit kraftigt, vilket har resulterat i 

ett ökat aktivitetsutbud och fler resmål att välja mellan (Bohlin & Elbe, 2011). Samhället formas 

och anpassas utefter att kunna hantera mobilitet, globala flöden och upplevelsestrukturer. 

Produktskapande i och av platser bidrar till den mobila organiseringen, dock med konsekvensen 

att dessa blir en konsumtionsvara (Bohlin & Elbe, 2011). På grund av effektiva och snabba 

kommunikationer har den vardagliga och långväga rörligheten ökat, dock utgör platser 

fortfarande ett fundament för socialt liv, kulturella sammanhang och aktiviteter. Platser 

marknadsanpassas mer frekvent genom ett ekonomisk upplevelse-tänk kopplat med en global 

räckvidd, som eftersträvar såväl reella som virtuella kommunikationer (Bohlin & Elbe, 2011). 

Platsutveckling kan numera benämnas som ”glokalt”, global och lokal på samma gång. Turismens 
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platser är följaktligen sällan isolerade ”öar”, utan ingår i en större kontext som eftersträvar att 

göra dem så öppna som möjligt för människor och kapital (Bohlin & Elbe, 2011).  

 

Vår studie grundar sig i evenemangsturismen i Karlstad, därav är det relevant att förstå 

innebörden av produktifiering av platser och i vårt fall är Karlstad den produktifierade platsen.  

 

2.5 Destinationsutveckling  
Den tekniska utvecklingen, globalisering, och en internationellt ökad konkurrens på allt mer 

avreglerade marknader har inneburit att många arbetstillfällen inom industri, jordbruk och 

skogsbruk har upphört (Bohlin & Elbe, 2011). Även finanskrisen under 1990-talet orsakade att 

många arbetstillfällen rationaliseras bort i den offentliga sektorn. Detta ledde till att turism 

betraktades som ett område där nya arbetstillfällen kunde skapas och som en möjlighet att vända 

negativa utvecklingstrender (Bohlin & Elbe, 2011). Turismen kom i rörelse när infrastrukturen av 

transport möjliggjorde den revolutionerande möjligheten att människor började resa i syfte till 

semester, nya arbetsmarknader och global handel (Löfgren, 1999). Transportkommunikationen är 

än idag en avgörande faktor i tillresande av turism och har ekonomiska faktorer med betydelsefull 

roll i prestation och tillväxt för destinationer, som bidrar till positiva ekonomiska spill-over 

effekter (Walter, 2016). Stadsregioner har mer och mer börjat uppfatta turismutveckling som en 

viktig och befrämjande strategi för att stärka det lokala näringslivet. I stor konkurrens 

marknadsför sig städer och regioner på en internationell marknad i hopp om att attrahera turister, 

nya invånare, mobilt kapital och investeringar. Denna strategiska marknadsföring på 

internationell nivå kan även benämnas som ”strategisk platsmarknadsföring”, ”re-imaging-

strategier” och ”geografisk marknadsföring” (Bohlin & Elbe, 2011). För att en sådan strategi ska 

vara framgångsrik måste fyra kriterier uppfyllas: Tillgång till kommunala tjänster och produkter, 

möjlighet att erbjuda olika typer av stimuli för användandet av kommunala tjänster och 

produkter, tillförlitlig distribution av tjänster och produkter samt marknadsföring av platsens eller 

regionens unika kvaliteter (Bohlin & Elbe, 2011). Även om platsmarknadsföring eftersträvar att 

lyfta platsens unika kvaliteter, kan det fallera i platslöshet. Den hårdnade konkurrensen mellan 

platser har delvis resulterat i en ständig kopiering av internationellt framgångsrika koncept och 

varumärken, vilket har bidragit till att platser mist sin egna unika prägel (Bohlin & Elbe, 2011).  

 

Syftet med destinationsutveckling är ideligen kvantitativ tillväxt av besöksantalen och kvalitativa 

framsteg av produktutbudet. Destinationsutveckling sker världen över och idag eftersträvas 

samarbeten mellan offentlig och privat sektor, där främst den offentliga sektorn förser med 

likvida medel (Bohlin & Elbe, 2011). 



14 

 

 

 Att skapa en förståelse om begreppet destinationsutveckling är väsentligt eftersom vår studie 

bottnar i hur Karlstad använder evenemang som strategi till destinationsutveckling.  

 

2.5.1 Destinationsutveckling av platser genom evenemangsturism 

För destinationer kan evenemang ge upphov till stora möjligheter genom att marknadsföra sig 

både nationellt och internationellt för att attrahera turism (Bohlin & Elbe, 2011). Vissa 

destinationer väljer att satsa och strategiskt positionera sig som evenemangsdestinationer i brist 

på andra turistattraktioner med attraktionskraft, såsom ett tilldragande klimat eller vacker natur. 

Evenemang kan även användas av mer etablerade turistdestinationer som komplettering till sitt 

redan befintliga utbud för att öka dess attraktivitet ännu mer (Bohlin & Elbe, 2011). Från ett 

socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv fyller evenemangen en viktig funktion. Evenemang 

kan frambringa upplevelser som inbegriper en stark social dimension, känsla av mening och nöje 

som kan vara livs tillfredsställande (Bohlin & Elbe, 2011). Det kan skapa ekonomiska flöden som 

gynnar välfärden och bidrar till arbetstillfällen.  

 

Evenemang kan även fungera som utmärkta redskap för imageskapande och marknadsföring av 

destinationen. Evenemang kan ha förmågan att hamna i världens blickfång vilket kan utgöra en 

språngbräda för en framgångsrik destinationsutveckling (Bohlin & Elbe, 2011). När platser 

produktifieras och blir konsumtionsbara sker det oftast genom en strategisk satsning på 

imageskapande av platsen som attraktiv (Bohlin & Elbe, 2011). Städer har i regel fyra olika 

möjligheter att strategiskt framhäva sig igenom, image, attraktioner, infrastruktur och människor. 

Men för att utveckla en stark och positiv image krävs ett samspel mellan alla dessa (Bohlin & 

Elbe, 2011). I samband med utveckling av en destination är det viktigt att samtidigt bevara lokala 

och unika kvaliteter. Det finns en risk i att marknadsföringen av evenemang sänder ut dubbla 

budskap, att evenemanget är något helt annat än platsens egna unika identitet. Skapandet av en 

attraktiv image av en plats bygger därför på respekt och trovärdighet gentemot platsens identitet, 

dess lokala kvaliteter och traditioner (Bohlin & Elbe, 2011). Genom evenemang kan medvetenhet 

hos potentiella turister om platsen skapas. Det kan hjälpa till att skapa teman för platsen som kan 

vara användbart vid positionering eller byggande av varumärke, evenemangets image kan alltså 

kopplas samman till platsen och därigenom skapa eller förstärka platsens image (Bohlin & Elbe, 

2011). 
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 På grund av att vår studie baseras på evenemangets förmåga som verktyg till 

destinationsutveckling, är det relevant och viktigt att förstå evenemangsturismens innebörd för 

platser och varför destinationer väljer evenemang som strategi för utveckling.  

 

2.5.2 Arenan som multikoncept för destinationsutveckling genom evenemangsturism 

Flertalet flexibla arenor byggs allt mer upp för att bli mer ekonomiskt användbara och erbjuda 

bredare utbud av evenemang, och på så vis gör det möjligt för destinationen att stå värd för en 

större mängd olika typer av evenemang och möten (Bohlin & Elbe, 2011).  Dessutom brukar 

arenor idag tillföra kommersiella verksamheter som shoppingcenter och restauranger, hotell, 

konferenscenter och arbetsplatser vilket utvecklar arenan till mer än bara en sportanläggning utan 

en byggnad med ett multikoncept. Arenor är således viktig för att kunna utveckla 

evenemangsturism men också för att skapa och erbjuda turister en attraktiv konsumtion i form av 

boende, shopping, restauranger och andra tillgängliga aktiviteter som kopplas till arenan (Bohlin 

& Elbe, 2011). En arena kan skapa en hög attraktionskraft men också en lokal stolthet för 

destinationens invånare där arenan ses som ett arv (Bohlin & Elbe, 2011).  

 

Karlstad besitter kapacitet att arrangera stora evenemang inom flera kategorier tack vare de 

arenor som finns på destinationen. Begreppet är relevant i studien då arenor är en betydelsefull 

förutsättning för att attrahera stora arrangörer och för att kunna arrangera evenemang av olika 

slag.  

 

 

2.6 Sociokulturella, ekonomiska & miljömässiga effekter av evenemangsturism 
I en studie där Karlstads verksamhet inom evenemang granskas är det högst relevant att även 

identifiera potentiella effekter ett evenemang kan medföra till en stad, både positiva och negativa. 

Evenemang har ända sedan samhällets begynnelse varit en viktig och betydande funktion. Det 

har en stor inverkan på samhällets sammanhållning, festliga sammankomster och traditioner har 

alltid varit betydelsefulla för det sociala livet och kulturen. Det stärker sociala band och kan bidra 

med nöje och glädje till individer, familjer och samhället som helhet (Shone & Parry, 2013). 

Under evenemang och möten tillkommer också möjligheten för sammankomst mellan människor 

från olika platser och kulturer, vilket kan leda till nya kunskaper och kontakter (Bohlin & Elbe, 

2011). Evenemang bidrar också ekonomiskt och politiskt. Ett samhälles varumärke och 

attraktivitet kan byggas genom evenemang, det kan bidra med ökad turism och därmed generera 

både direkta och indirekta arbetstillfällen, vilket stimulerar både kommunen och 

lokalbefolkningens plånbok. Det kan bidra till en förnyad stad med nya faciliteter och förbättrad 

infrastruktur, vilket både fräschar upp staden och gör den mer tillgänglig (Shone & Parry, 2013). 
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Samtidigt som evenemang kan göra ett samhälle attraktivt kan det också skapa en lokal stolthet. 

 Eftersom inte alla destinationer äger en fysisk turistattraktion kan evenemang användas för att 

främja och upprätthålla turismen. Många destinationer är beroende av ett löpande program av 

evenemang under turistsäsongen för att bevara den (Shone & Parry, 2013). Detta kan säkerställa 

både kortsiktiga evenemangs-relaterade jobb men också fasta arbeten, det kan även bidra med 

möjligheter för lokalinvånarna att vidga sina egna verksamheter och turisternas utgifter stannar 

kvar i den lokala ekonomin (Shone & Parry, 2013). En av de stora fördelarna med evenemang är 

dess kapacitet att bidra till en “spill-over effekt”, vilket innebär att turistflödet som evenemanget 

genererar även gynnar verksamheter runt omkring, då besökarna kan vara i behov av något som 

evenemanget inte erbjuder (Robinson et.al, 2013).  

 
En av de största utmaningarna evenemang medför är att få alla inblandade parter nöjda. På en 

plats där evenemang ofta äger rum och som attraherar ett större turistflöde riskeras de lokala 

priserna och skatterna att stiga, vilket i sin tur missgynnar lokalinvånarna (Richards & Rotariu, 

2015). Omgivningen kan även komma att störas av buller och utsättas för slitage. Evenemang kan 

även orsaka trängsel och begränsa delar av samhället, vilket kan störa lokalinvånarna och leda till 

en sämre relation mellan dem och turisterna. Därav bör organisatören visa hänsyn gentemot 

platsens sociala och miljömässiga kapacitet för att bli hållbart (Richards & Rotariu, 2015). Det kan 

även uppstå en sprucken multiplikatoreffekt, vilket innebär att pengarna turisterna spenderar inte 

stannar kvar lokalt, utan hamnar i fickorna på företag eller arbetskraft utifrån. Detta innebär att 

lokalinvånarna inte ekonomiskt tjänar något på turismen som evenemanget genererar (Richards & 

Rotariu, 2015). Samarbetet med invånarna och deras samtycke är alltså väldigt viktigt för att 

kunna genomföra ett lyckat evenemang. Därav är det viktigt att så många som möjligt gynnas av 

evenemanget, vilket är något som tidigt bör implementeras i planeringen (Richards & Rotariu, 

2015). Eftersom evenemang ofta innebär att en större mängd människor samlas och transporterar 

sig till en och samma plats, kan omgivningen och dess miljö utsättas för en hel del påfrestningar. 

Dessa påfrestningar kan delas in tre i olika kategorier: resursanvändning, avfall och föroreningar 

samt beteendemässiga överväganden (Yuan, 2013). Resursanvändning omfattar fysiskt material, 

utrymme, vatten, energi liksom alla levande livsformer. Avfall och föroreningar påverkar 

ekosystemet, luftkvalité, växter och djurliv etc. Beteendemässiga överväganden innebär mänsklig 

aktivitet som producerar avfall och utsläpp (Yuan, 2013). För att reducera detta kan 

evenemangets arrangörer erbjuda utbildning och information innan och under evenemanget om 

hur man beter sig hållbart. Eftersom evenemang kan innebära att man når ut till många 

människor kan det uppfattas som en informationskanal för att främja och öka medvetenheten 

kring miljöfrågor och hållbarhet (Yuan, 2013).  
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De positiva och negativa effekterna av evenemang är relevanta att redogöra i vår studie på grund 

av att flera av de positiva utgör orsaken till att använda evenemang som strategi till 

destinationsutveckling, men också för att skapa förståelse om de negativa effekter som kan 

förekomma.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. Metod 
I metodkapitlet presenterar och motiverar vi vårt val av metod för insamling av 

forskningsmaterial, vårt tillvägagångssätt med urval och intervju samt strukturen på dessa. Vi 

kommer även analysera vår samlade data, diskutera vårt val av metod och reflektera över etiska 

reflektioner samt trovärdighet och relevans. 

 

3.1 Val av metod 
För att lyckas svara på våra frågeställningar och syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod med semistrukturerade samtalsintervjuer. För att kunna studera vårt ämne har vi i vårt 

urval och empiri använt sekundära respektive primära källor då det är två grundläggande metoder 

för att samla resultat och information (Larsen, 2009).  Vi kommer också att analysera vår data 

genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod & samtalsintervjuer 

En kvalitativ metod utgörs av intervjuer och har valts att användas i studien för att ge oss vidare 

möjlighet att undersöka och prioritera en djupare förståelse (David & Sutton, 2016) för hur 

arbetet med evenemang utspelas i Karlstad. En djupare förståelse hjälper oss att kunna motivera 

vårt syfte och besvara våra frågeställningar men också sammankoppla vår teori till vårt resultat. 

Intervjuer är en metod som ger oss möjlighet att fysiskt träffa aktörer i verkligheten och kunna 

följa upp svar med direkt återkopplade frågor och på så vis effektivisera mötet (Larsen, 2009).  Vi 

har valt att använda oss av enskilda samtalsintervjuer där vi på bestämd plats möter aktörerna och 

utför intervjun. Samtalsintervjuer hjälper oss även att få förståelse för respondentens motiv, 

erfarenheter och upplevelser genom att kommunikationen sker ansikte mot ansikte (Larsen, 

2009). Detta ger oss utrymme för att observera respondentens kroppsspråk attityd och motiv, för 

att därefter lättare kunna styra samtalet åt den riktning som ger bäst flyt i konversationen och 

helhetsbild.   Samtalsintervjuer möjliggör också tillgängligheten för oss att ställa kontrollfrågor för 

att försäkra oss om att den informationen vi fått överensstämmer med vad respondenten menar 

(Larsen, 2009). Det kan till exempel ske genom att vi vidareutvecklar en fråga vi fått svar på för 

att få ytterligare förklaringar med djupare förståelse och tydligare helhet vilket hjälper oss att 

kunna koppla intervjusvaren till våra frågeställningar och syfte bättre.  
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3.1.2 Semistrukturerade intervjufrågor 

I vår kvalitativa process utformade vi semistrukturerade intervjufrågor. Dessa baseras på centrala 

teman som tillåter personen som intervjuas att själv formulera sina svar på ett öppet och varierat 

sätt snarare än att det finns färdiga svarsalternativ (Larsen, 2009). Intervjufrågorna vi utformade 

hade en mer standardiserad och halvstrukturerad struktur där temana anpassades beroende på 

vilken aktör vi intervjuade (Se bilaga 1). Intervjufrågorna utgick från samma mall av frågor för att 

besvara vårt syfte och frågeställningar, men temana skiljde sig från varandra beroende på om vi 

intervjuade aktörer inom publika evenemang eller konferens och kongress. Vi utformade ett 

intervjuformulär som utgjorde färdig-strukturerade frågor att utgå från (Larsen, 2009). Frågorna 

var placerade under huvudrubriker som utgjorde tre olika teman efter våra tre frågeställningar 

och som kunde checkas av under intervjun. Dessa förberedda formulär blev ett stabilt underlag 

som hjälpte oss att återkoppla och ställa uppföljningsfrågor under intervjun. Fördelen med att 

använda intervjuformulär är att informationsmängden reduceras (Larsen, 2009) vilket bidrar till 

att vi i efterhand lättare kunde bearbeta svaren och jämföra intervjuerna med varandra, för att 

hitta kopplingar och analyser som kunde bidra till att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

 

3. 2 Intervjuerna 
För att lyckas få fram mer kvalitativa resultat till vår studie har vi valt att utföra fyra 

semistrukturerade intervjuer med väl valda aktörer i Karlstad som aktivt arbetar inom 

evenemangsturismen. Vi kontaktade dem först via mail där vi presenterade oss, redovisade vår 

studie och motiverade varför vi ansåg just dem vara relevanta för oss att intervjua. I mailet 

bifogade vi också aktuella teman utifrån våra frågeställningar som möjliggjorde dem att förbereda 

sig inför intervjun, en metod vi ansåg vara effektiv för att få så förberedda och utförliga svar som 

möjligt. De bifogade temana hjälpte oss även på så sätt att de personer vi kontaktade kunde 

vidarekoppla oss till någon mer lämpad för ämnet. Alla intervjuer skedde fysiskt genom bokade 

möten och innan intervjun startade inledde vi samtalet med att förklara vår studie, aktörens 

relevans och tackade för att de tagit sig tid för att bidra till vår studie. Under intervjuerna använde 

vi oss av ljudinspelningsteknik på respondentens godkännande, som rekommenderas för att spara 

det totala innehållet från intervjuerna och förhindra glömska eller missade anteckningar (David & 

Sutton, 2016).  När intervjun var färdig erbjöd vi dem att få tillgång till slutresultatet, vilket de 

gärna ville få del av.  Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberade vi efteråt för att 

kunna använda i vårt resultat. Vi lyssnade på hela intervjun och antecknade de relevanta delarna 

som skulle förstärka vårt syfte och svara på våra frågeställningar. Intervjuerna var utformade i tre 

tematiserade kategorier som användes oavsett vilken aktör vi intervjuade. Frågorna var 

strukturerade på samma sätt men det som skiljde dem åt var att intervjufrågorna som ställdes till 
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Karlstad Convention Bureau utgick med perspektiv på möten, men frågorna hade samma 

innebörd som till övriga aktörer. Den första kategorien utgör det tema som handlar om företagets 

eller verksamhetens roll i evenemangsbranschen i Karlstad. Denna kategori tar upp frågor med 

teman om aktörernas syn på Karlstads evenemangsutbud och hur de skulle definiera Karlstad 

som destination men framförallt vilka förutsättningar och utmaningar de ser att destinationen har 

med evenemangsturism. Den andra kategorin tog upp aktörernas visioner och målsättningar, 

eventuella samarbeten och hur en sådan process ser ut inom evenemangsturismen i Karlstad, 

samt om, hur och varför aktörerna väljer att använda evenemang som strategi till utveckling av 

Karlstad. Den andra kategorin ledde oss sedan naturligt vidare till tredje kategorin om de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna som evenemang resulterar till och hur aktörerna 

hållbart arbetar kring dem för att utveckla Karlstad.   

 

3.3 Urval 
Den sekundärdata vi arbetat med är den information och fakta vi funnit och kan redovisa från 

valda relevanta hemsidor (Larsen, 2009). De hemsidor som vi använt oss av är de deltagande 

aktörernas informativa webbplatser som presenteras i tabell 1 nedanför, för att få grundläggande 

information om företagen och deras arbete med evenemangsturism i Karlstad. 

 

Den primärdata som vi samlat är den huvudsakliga informationen från våra intervjuer och möten 

(Larsen, 2009) med viktiga aktörer inom Karlstads evenemangsturism. Vårt primära urval baseras 

på utvalda evenemangsaktörer i Karlstad som aktivt arbetar inom eventbranschen offentligt eller 

privat. Vi har valt dessa då vi ansåg att deras kompetens och erfarenhet kunde bidra till vår studie 

i kunskap om Karlstads evenemangsturism och vilka förutsättningar och utmaningar som de 

upplever finns. Vi vill också höra hur de upplever att evenemang kan vara en bidragande faktor 

till utveckling och hur de arbetar med effekter av evenemang samt ifall dessa effekter kan ha 

bidragande påverkan till destinationen, både positivt och negativt. Vi har vänt oss till både privata 

och offentliga aktörer för att få insyn från flera perspektiv hur etableringen av evenemang skapas 

och hur den etableringen skiljer dem åt. Vi anser att vårt urval aktivt arbetar inom branschen och 

är involverade i vad evenemang kan bidra med till platser och är insatta om de effekter som 

behöver has i åtanke vid etablering av evenemang.  I tabell 2 nedanför redovisas företaget 

tillsammans med namn på respondenten, hens yrkesroll och hur länge intervjun utspelade sig 

samt när den utfördes. 
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Tabell 1. Presentation av våra sekundära källor  

Deltagande aktörer Beskrivning Använda hemsidor Använda delar från hemsidorna 

 

 

Turismverksamheten 

Karlstad Kommun 

Avdelning i Karlstad 

Kommuns 

tillväxtcentrum som 

arbetar med 

Karlstadsregionens 

näringsliv. 

  
 

Karlstad.se 
& 

Visitkarlstad.se 
  
 

 

https://karlstad.se/Naringsliv-och-
arbete/Tillvaxtcentrum/ 

https://www.visitkarlstad.se/sites/default/files/ 

Uppladdat/turismstrategiskplan_2017_2018_light.pdf 

 

 

Great Events of 

Karlstad 

Ett evenemangsbolag 

som arrangerar stora 

evenemang inom 

musik, kultur, idrott, 

samt möten och 

konferenser i 

Karlstad 

 

 

 

Greateventsofkarlstad.se 

 

 

http://greateventofkarlstad.se/om-oss/ 

 

http://greateventofkarlstad.se/evenemang/ 

 

Karlstad Convention 

Bureau 

 

Karlstad Convention 

Bureau är Karlstad 

kommuns konferens- 

och mässbyrå 

 

Visitkarlstad.se 

&  

Karlstadccc.se 

 

https://www.visitkarlstad.se/sv/konferens 

https://karlstadccc.se/aktuellt/tag/birgitta-
sefastsson/ 
https://karlstadccc.se/valj-karlstad/arrangera/ 

 

 

 

 

Nöjesfabriken 

Nöjesfabriken är ett 

företag som erbjuder 

konserter, bowling, 

konferenser, 

restauranger, barer, 

event, shower och 

Sveriges bästa 

nattklubb Verket, allt 

i samma byggnad 

 

 

 

 

nojesfabriken.se 

 

https://www.nojesfabriken.se/konferens/  

 

https://www.nojesfabriken.se/nojen/konserter/  

 

https://www.nojesfabriken.se/event-festlokaler/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/Tillvaxtcentrum/
https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/Tillvaxtcentrum/
https://www.visitkarlstad.se/sites/default/files/Uppladdat/turismstrategiskplan_2017_2018_light.pdf
https://www.visitkarlstad.se/sites/default/files/Uppladdat/turismstrategiskplan_2017_2018_light.pdf
http://greateventofkarlstad.se/om-oss/
http://greateventofkarlstad.se/evenemang/
https://www.visitkarlstad.se/sv/konferens
https://karlstadccc.se/aktuellt/tag/birgitta-sefastsson/
https://karlstadccc.se/aktuellt/tag/birgitta-sefastsson/
https://www.nojesfabriken.se/konferens/
https://www.nojesfabriken.se/nojen/konserter/
https://www.nojesfabriken.se/event-festlokaler/
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Tabell 2. Presentation av våra primära källor 

Företag/verksamhet Namn Position Datum Intervjutid 

Turismverksamheten, Karlstad 

Kommun 

Maria Westin Turismchef 2018-05-14 1 timme 

Great Event of Karlstad Lennart Åhs 

 

VD 2018-05-14 1 timme 

Karlstad Convention Bureau  Birgitta 

Sefastsson 

Congress 

Manager 

2018-05-23 1 timme 

Nöjesfabriken Malin 

Lundberg 

Driftansvarig 2018-05-16 1 timme  

 
Nedanför presenteras de fyra evenemangsaktörerna som deltagit i vår studie för att ge en mer 

djupgående presentation och förståelse för vilka de är och vad de gör. 

 

3.3.1 Turismverksamheten Karlstad Kommun 

Turismverksamheten är en avdelning som tillhör tillväxtcentrum i Karlstad Kommun och arbetar 

med frågor rörande Karlstadsregionens näringsliv (karlstad.se, 2018a) Karlstadsregionen består av 

flera värmländska kommuner som tillsammans arbetar för att öka besökare till regionen både 

genom fritid- och affärsturism (karlstad.se, 2018a). Målsättningen är att uppmuntra fler aktörer att 

starta upp eller investera i besöksnäringen genom kongresser, evenemang, kultur och värdskap 

som ska medföra till fler arbetsmöjligheter inom branschen och ett stärkt varumärke (karlstad.se, 

2018a). Karlstadsregionens vision är öka omsättningen till regionen genom stora satsningar på 

evenemang för att konkurrera med andra närliggande destinationer men också för att skapa en 

platsattraktivitet för lokalbor och tillresande (visitkarlstad.se 2018a). 

 

3.3.2 Great events of Karlstad 

Great events är ett evenemangsbolag som arrangerar stora evenemang inom musik, kultur, idrott, 

möten och konferenser och har verkat som bolag i Karlstad sedan 2011 (greateventsofkarlstad.se, 

2018a). Innan etableringen av bolaget har 10 års erfarenhet med stora evenemang utspelats i 

Löfbergs Arena. Vi har valt Great Events of Karlstad då deras flera år av erfarenhet har resulterat 

i ett brett kontaktnät och stor kompetens. De samarbetar med Löfbergs Arena, Karlstad CCC 

och Karlstad kommun men erbjuder också delaktighet om andra aktörer vill arrangera i Karlstad 
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(greateventsofkarlstad.se, 2018a). Great Event har varit inblandade i storartade evenemang med 

artister som Bob Dylan, Elton John, Dolly Parton, Kent, Lars Winnerbäck, Carola och många 

fler, samt stora FMX tävlingar och Curling SM (greateventsofKarlstad.se, 2018b).  De arrangerar 

också mäss och konferens-evenemang, som tillexempel Vin & Deli och Sun City Predatorshow 

och utöver dessa har Great events även varit involverade i utomhuskonserter som Gyllene Tider i 

Mariebergsskogen, Diggiloo och The Island Festival på Sandgrundsudden 

(greateventsofkarlstad.se, 2018b).  

 

Bolaget beskriver sin affärsidé som att skapa beläggning med stora evenemang i Löfbergs Arena 

och Karlstads CCC för att därigenom befästa Karlstads position som eventstad och att deras 

kunder är stora aktörer som kan dra nytta av deras erfarenhet och helhetssyn på evenemang 

(greateventsofkarlstad.se, 2018a). Great Events är en avgörande aktör för evenemangsturismen i 

Karlstad och med deras kunskap och position kändes det som en självklar aktör att ha med i vår 

studie.  

 

3.3.3 Karlstad Convention Bureau  

Karlstad Convention Bureau är Karlstads besöksnärings egna konferens- och mässbyrå 

(karlstad.se, 2015b) som erbjuder rådgivning och support till företag, mötesarrangörer och 

organisationer som är intresserade av att hålla konferens eller kongress i Karlstad (visitkarlstad.se, 

2018b). Det är en icke-vinstgivande organisation som tillhandahåller sina tjänster kostnadsfritt 

(visitkarlstad.se, 2018b). Karlstad Convention Bureau skräddarsyr information om Karlstad som 

mötesstad till mötesvärdar och erbjuder exempelvis strukturering av logi, transport och 

konferensservice, bokar möteslokal, hotell och restauranger och ordnar med 

marknadsföringsmaterial och projektledningsstöd (visitkarlstad.se, 2018b). Byrån är belägen i det 

toppmoderna kultur-och kongresshuset Karlstad CCC som redan lyckats bli en av nordens 

största och mest moderna mötesanläggning sedan den byggdes år 2011 och erbjuder lokaler med 

kapacitet till 1620 personer (karlstadccc.se, 2018b). Sammanlagt kan byggnaden ta emot 4500 

gäster och är anpassningsbar utefter önskemål för att få ut det bästa av arrangemanget 

(Karlstadccc.se, 2018a). Karlstad Convention Bureau har stort fokus på nationella och 

internationella möten främst inom vetenskap, medicin och politik och skiljer sig från publika 

evenemang vilket intresserade oss då de utgör en stor del av tillresande till Karlstad och 

evenemangsturismen. Att ha med en aktör inom kongress och konferens tillför ett bredare 

perspektiv till vår studie på Karlstads förutsättningar till evenemang och arrangemang.  
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3.3.4 Nöjesfabriken 

Nöjesfabriken är ett företag fullt av upplevelser under samma tak på 7500 kvm och erbjuder 

konserter, bowling, konferenser, restauranger & barer, evenemang & shower och Sveriges bästa 

nattklubb Verket (nojesfabriken.se, 2018a).  Nöjesfabriken har kapacitet att erbjuda sju olika 

mässhallar (nojesfabriken.se, 2018b) och fem olika livescener (nojesfabriken.se, 2018c) med 

kapacitet att arrangera stora och små evenemang, allt sker i en unik atmosfär från 1850-talets 

mekaniska fabrik (nojesfabriken.se, 2018d). För nöjesfabriken är det viktigt att bevara och ta till 

vara på husets historia och atmosfär, därför finns flera spår av de gamla verkstadslokalerna kvar i 

dagens lokaler (nojesfabriken.se, 2018d). På livescenerna har svenska stjärnskott som Oskar 

Linnros, Adrian Lux och Daniel Adams-Ray stått tillsammans med svenska stoltheter som 

Veronica Maggio, Robyn och Håkan Hellström. Det har även stått världsartister som Europe och 

Snoop Dogg på nöjesfabrikens scen (nojesfabriken.se, 2018c). 

 

Nöjesfabrikens nattklubb Verket har utsetts till Sveriges bästa nattklubb år 2015 och 2016, här 

har populära DJ:s spelat och bjudit på fantastiska ljud och ljusshower (nojesfabriken.se, 2018c) 

Nöjesfabriken är ett starkt etablerat företag som utgör en stor del av evenemangsturismen i 

Karlstad och deras kompetens och kunskap kändes relevant att få ta del av i vår studie. 

 

3.4 Insamling av data 
För att få fram relevant och tillförlitlig litteratur till vår studie har det varit viktigt att använda en 

effektiv sökteknik för att hitta data som kopplar till det valda ämnet, det är därför användbart att 

använda sökord för att hitta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur (David & Sutton, 

2016). Våra sökord har bland annat varit: Event management, destinationsutveckling, 

evenemangsturism, Event-led strategies, Kvalitativ metod och samhällsvetenskaplig metod, Event 

studies, produktifiering av platser. Dessa sökord har vi använt i Oneserach, Libris och 

ScienceDirect. Vår uppfattning och överenskommelse om vilka företag och aktörer vi ville 

kontakta baserades på vilka vi trodde skulle kunna ge oss mest relevanta svar till våra 

frågeställningar. Då vi i vår studie utgår från Karlstad som destination ville vi ha lokala aktörer 

som verkar inom evenemangsbranschen. Vi vände oss till sökmotorn Google, (2018) och 

använde sökordet “Eventföretag Karlstad” för att få upp evenemangsbolaget Great Events of 

Karlstad. Efter att ha läst om företaget på deras hemsida beslöt vi oss för att kontakta dem. På 

Great Events hemsida fick vi också information om att de sker samarbete med kommunen och 

Karlstad CCC vilket ledde oss till intresset att även höra hur Karlstad Kommun arbetar med 

evenemang. Vi googlade på sökordet “Turism Karlstad” och hamnade på hemsidan 
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Visitkarlstad.se (Karlstadsregionens officiella besöksplats) och fick tag på kontaktuppgifter till 

Karlstads turismchef.  Genom utbildningen har vi vid flertal gånger fått bekantskap med Karlstad 

CCC som bokas för evenemang men också stora kongresser och konferenser. Vi valde därför att 

kontakta dem i syfte att få en insyn i den typen av arrangemang som skulle ge ett bredare 

perspektiv och spektrum på event utbudet i Karlstad.  Nöjesfabriken är ett företag som vi båda 

kommit i kontakt med under utbildningen men också upplevt privat genom spelningar och dylikt, 

vi båda var redan innan studien imponerade av deras företag och därför tyckte vi att de var ett 

relevant och spännande att kontakta dem till vår studie.  Kontaktuppgifter till Nöjesfabriken fick 

vi genom en student på universitet som tidigare varit i kontakt och jobbat tillsammans med 

Nöjesfabriken. Vi har även använt oss av tidigare bekant litteratur som varit del av tidigare kurser 

och som vi ansett varit relevant till studien för att påverka det utfall som vi vill åt. 

 

3.5 Analys av data  
För att analysera vår data har vi valt att använda en modell som på ett strukturerat sätt bryter ner 

våra frågeställningar i tre teman för att tydliggöra studiens syfte. Dessa tre teman delades sedan in 

i ytterligare kategorier som utgör det empiriska material vi funnit och som kan kopplas till vår 

teoretiska fakta. Genom denna analysmetod ansåg vi att vi på ett tydligt och underlättande sätt 

kunde analysera det empiriska materialet och den teoretiska fakta som vi funnit för att återkoppla 

till våra frågeställningar och syfte. 

 

Dessa tre teman utgör   

 1. Förutsättningar och utmaningar 

 2. Evenemangsbaserade strategier till utveckling 

3. Effekter av evenemang 

 

Se figur 1 på nästa sida. 
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Frågeställning 1 

Förutsättningar 

 & utmaningar 

Frågeställning 2 

Evenemangs-

baserade strategier 

till utveckling  

kapacitet 

Frågeställning 3 

Effekter av 

evenemang 

samarbeten Ökad 

omsättning 
Stärkt varumärke 

Politisk 

inställning 
Attraktionskraft Ekonomiska 

sociala 

Miljömässig

a 

Syftet med denna studie är att utforska Karlstads utbud av evenemang och vilka förutsättningar 

och utmaningar det finns för evenemang- och affärsturism på destinationen. Vi är också 

intresserade av hur aktörer i Karlstad använder evenemang som en strategi till 

destinationsutveckling och arbetar med sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. 

Ekonomiska, Sociokulturella 

och miljömässiga effekter av 

evenemangsturism 

Destinationsutveckling av platser 

genom evenemangsturism 
Evenemangsturism & 

Affärsturism  

Figur 1. Modellen visar den metod vi använt för att analysera vår data och empiriska material. Vi har utgått från 

de tre teman som är kopplade till våra frågeställningar och syfte. Där frågeställning 1. Vilka förutsättningar och 

utmaningar har Karlstad för evenemang- och affärsturism? är kopplad till den blå illustrationen, frågeställning 2. Hur 

använder Karlstad evenemang som en strategi till destinationsutveckling är kopplad till den orangea illustrationen och 

frågeställning 3. Vilka positiva och negativa effekter av evenemang kan identifieras i Karlstad?  är kopplad till den gröna 

illustrationen.  Dessa tre teman har sedan brutits ner till vårt empiriska material som sedan ytterligare bryts ner 

för att återkoppla till våra teoretiska begrepp.  
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3.6 Etiska reflektioner 
I all forskning uppstår etiska dilemman och principer som behöver tas ställning och hänsyn till i 

forskningsprojektet (Larsen, 2009).  Vad som måste finnas i åtanke när de kommer till 

användningen av en kvalitativ metod i intervjuer är det pragmatiska beroendet vi har gentemot 

deltagarna (David & Sutton, 2016). Utan deras deltagande faller studien på glest resultat och 

därför är de viktigt att överväga etiska faktorer som lämplighet och önskvärdhet för 

respondenterna (David & Sutton, 2016). De etiska dilemman sker i processer i val av ämne och 

frågeställning, vid datainsamling samt användning och presentation av forskningsresultatet 

(Larsen, 2009). De etiska problem som kan uppstå i val av ämne och frågeställningar är att den 

kan uppfattas oetisk och att de personer som deltar i intervjuerna kan bli illa berörda av 

eventuella partiska inriktningar i forskarnas frågor (Larsen, 2009). I datainsamlingen finns det 

flera etiska perspektiv att fundera på. Till exempel är de viktigt att deltagarna ställer upp frivilligt 

och att de fått viktig information om studien innan de tackar ja till att ställa upp, detta för att inte 

känna sig lurade (Larsen, 2009).  Det är också viktigt att fundera på om det är lägligt att ställa 

privata eller intima frågor. I våra möten med respondenterna redogjorde vi innan intervjun att 

hen har rätt till att kunna undvika frågor som denne inte vill ta ställning i. Vi var också tydliga 

med godkännande att få spela in intervjun och om deltagaren ville vara anonym eller offentlig i 

redovisningen av studien. Detta då det finns etiska reflektioner att tänka på i användningen och 

presentationen av forskningsresultaten.  Om vi forskare inte kan säkerställa respondenternas 

anonymitet om en sådan önskades behövs det noga tänkas över om resultaten överhuvudtaget 

kan publiceras (Larsen, 2009). I vårt fall ville alla fyra respondenter medverka med namn och 

yrkesroll, något som kan spegla att intervjun var objektiv och att målet med studien snarare skulle 

främja aktörerna än skada deras verksamhet via publicitet. Det är viktigt att reflektera över de 

krav som utgör vad en god forskningsetik innebär vilket innehåller informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Larsen, 2009). I forskning är det också 

viktigt att hålla sig fri från egna värderingar och försöka vara objektiv till största grad som går, 

detta på grund av att alla personer som deltar i forskningsresultatet har skilda erfarenheter, 

attityder och värderingar vilket lätt kan leda till subjektiva svar vilket kan resultera i hur forskaren 

påverkas och tolkar svaren (Larsen, 2009). I vår studie försökte vi hålla oss objektiva i våra 

intervjufrågor men eftersom semistrukturerade metoder möjliggör öppenhet där respondenten 

själv får formulera sina svar blir det lätt subjektivt med personliga inslag i svaren.  
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3.7 Reliabilitet & validitet  
En viktig del i forskningen är att undersökningen utgörs av relevans och pålitlighet för att till 

högsta grad åstadkomma ett trovärdigt innehåll (Larsen, 2009). Det utgör att vi forskare till 

exempel samlar in data som är relevant utifrån våra teoretiska begrepp och som kopplas till våra 

frågeställningar och att vi därefter behöver utforma “rätt” frågor till urvalet utifrån vår 

problemformulering. För oss har det därför varit relevant att ställa frågor som utifrån vår 

problemformulering och frågeställningar är formulerade med innebörden att få svar om vilka 

Karlstads eller företagets förutsättningar till evenemang är och vilka utmaningar som finns men 

också om evenemang ses som en användbar och gynnsam strategi till utveckling för destinationen 

samt hur Karlstad och aktörerna arbetar med de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter 

som evenemang åstadkommer.  Pålitligheten är också en viktig del i ett forskningsprojekt speciellt 

när en kvalitativ metod är använd. En kvalitativ forskning får ofta kritik på grund av optimism 

med brist på objektivitet vilket resulterar till att både relevans och pålitlighet ifrågasätts i 

bedömningen (Decrop, 2009), men Decrop (2009) listar upp fyra kriterier som är bra att 

värdesätta i sin hantering av kvalitativa data. 

 

 1. Trovärdighet som hänvisar till hur sanningsenlig funnen empiri är. 2. Överföring som hänvisar till 

om den funna empirin går att tillämpa i annan miljö eller grupp. 3. Pålitlighet som hänvisar till om 

resultaten antingen är konsekventa eller reproducerbara. 4. Bekräftande som hänvisar till 

objektivitet och avser hur opartisk empirin är. Om dessa kriterier finns i åtanke när intervjufrågor 

formas blir även frågorna relevanta för informanterna och kan bekräftas med de teoretiska 

begreppen (Decrop, 2009). 

 

Då vi har använt oss av ett frågeformulär under intervjutillfällena är de viktigt att bearbetningen 

av informationen preciseras för att inte redovisas felaktigt (Larsen, 2009). För att få en så relevant 

och trovärdig studie som möjligt har vi i våra undersökningar noga valt urvalet med aktörer som 

aktivt arbetar med evenemang i Karlstad och har kompetens och erfarenhet inom de 

frågeställningar vi valt. Användningen av kvalitativ metod möjliggjorde flexibla processer vilket 

resulterade till att vi under intervjuerna upptäckte avgörande detaljer som bidrog till ändring av 

frågeställning. Genom respondenternas frihet till att svara på frågorna märkte vi att svaren drog 

sig åt ett annat håll än vi väntat, vilket bidrog till att vi i efterhand ändrade en frågeställning så att 

svaren blev mer relevanta. Ur våra frågeställningar valde vi att fokusera på variablerna: 

Förutsättningar, utmaningar, utbud, evenemang som strategi, ekonomiska sociala och 

miljömässiga effekter, positivt och negativt.  
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3.8 Metod- & källdiskussion 
Vi utförde fyra intervjuer med aktörer inom evenemangsbranschen i Karlstad, som varade en 

timme vardera. Det omfång av information och svar blev till en så pass mängd att vi ansåg att 

fyra intervjuer täckte för att lyckas få svar på vår problemformulering och frågeställningar både ur 

ett privat och offentligt perspektiv men också utifrån både evenemangs- och affärsturism. Detta 

bidrog i längden till att en mättnad nåddes. Vi ansåg att en ytterligare femte intervju inte skulle 

bidra med ytterligare information av vikt och därav uteslöts. Genom att använda kvalitativa 

angreppssätt i forskning erbjuds respondenterna till ett större inflytande i forskningens riktning 

(David & Sutton, 2016) vilket vi upplevde under intervjuerna. Detta resulterade till att vi ändrade 

en stor frågeställning i studien till en annan som passade bättre in på respondenternas svar.  Vi 

har i efterhand även reflekterat över vår egna prestation under intervjuerna och konstaterat att 

det fanns en minimal erfarenhet i hur vi strukturerade frågorna vilket kan ha haft bidragande 

faktorer till kritiska frågor och reflektioner. Efter de två första intervjuerna tog vi därför stöd ur 

litteratur för att berika oss med tips, råd och förståelse för kvalitativa metoder och 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Något vi båda upplevde under intervjuerna var att aktörer har svårt att svara på vilka negativa 

ekonomiska och sociala effekter evenemang bidrar till vilket kunde påverka empirin i vår studie.  

Transkriberingen är en del av kvalitativ metod som är krävande både i tid och kraft (David & 

Sutton, 2016) där vi ibland upplevde svårigheter i att tolka och förstå vad som sades.  Den 

sekundära data som vi samlade utifrån aktörernas hemsidor har använts i förebyggande syfte för 

att berika oss på information om företaget men också genom att i urvalet presentera deras 

verksamhet och relevans till studien. I användandet av hemsidors egna beskrivningar är de viktig 

att reflektera över om informationen som ges är korrekt. I fler fall kan information vara vinklat, 

glorifierat eller dåligt uppdaterat. Vår upplevelse av aktörernas hemsidor kändes trovärdiga men 

majoriteten hade ingen angiven tid för senaste uppdatering, vilket vi hade upplevt positivt om det 

fanns.  
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4. Empiri:  
I detta kapitel redovisas den empiri vi samlat utifrån vår primära data i vår studie som 

representerar den information vi fått utifrån informanternas svar i våra kvalitativa intervjuer. 

Nedanför redovisas ett samlat resultat utefter våra tre teman som presenteras i metoden under 

rubriken “analys av data “Dessa teman är följande 1. Förutsättningar och utmaningar. 2. 

Evenemangsbaserade strategier till utveckling och 3. Effekter av evenemang. Resultaten kommer 

från intervjuerna med turismchefen på Karlstad Kommun, Great Events of Karlstad, Karlstad 

Convention Bureau och Nöjesfabriken.  

Framställandet av temat Evenemang som utvecklingsstrategi har sammanslagits med effekter av evenemang 

till rubriken “Evenemang som strategi till destinationsutveckling och dess effekter” med anledning att 

svaren på de två separata frågorna återkopplas till varandra och speglade svar som var beroende 

av varandra.  

 

4.1 Förutsättningar & utmaningar  
Maria Westin är verksamhetsansvarig inom turismsektorn på tillväxtcentrum i Karlstad kommun 

och arbetar strategiskt med turismfrågor och planering. Hennes position är politiskt styrd och 

hennes verksamhet har fått i uppdrag att bli ett av Sveriges bästa besöksmål och den fjärde 

största evenemangsstaden. Westin berättar att idag erbjuder staden många evenemang i olika 

kategorier som involverar sport, möten och musik. Karlstad har precis arrangerat delfinal 1 i 

Melodifestivalen 2018, haft värdskapet för flera politiska möten och i framtiden ska SM i friidrott 

år 2019 bland annat arrangeras. Westin berättar att staden idag har flera attraktiva arenor som 

möjliggör unika möten och stora evenemang. Arenan Löfbergs arena som är Färjestads BK:s 

hemmaarena är byggd för så mycket mer än endast ishockey med kapacitet att ta emot stora 

artister och evenemang. En annan tillgång är det toppmoderna kongresshuset Karlstad CCC där 

unika möten och evenemang kan anordnas och ta emot upp till 4500 gäster. Westin pratar även 

väldigt gott om det privata företaget Nöjesfabriken som även dem erbjuder mäss och 

konferenshallar och stora artistframträdanden. De fysiska arenorna blir tillsammans starka 

förutsättningar som ger Karlstad möjligheten att erbjuda ett stort och brett utbud av publika 

evenemang och konferenser. En annan ledande faktor som möjliggör stadens utbud av 

evenemang är den politiska inställningen. Westin berättar att Karlstad kommun strategiskt vill 

använda evenemang för att utveckla Karlstad som besöksmål och stad. En annan viktig 

förutsättning för evenemangsturismen i Karlstad är de samarbeten som äger rum. Kommunen 

har ett upphandlat avtal med Great Event of Karlstad som i sin tur har samarbeten med Löfbergs 

Arena och Karlstad CCC. Eftersom turismverksamheten i kommunen inte har någon egen 

avdelning för evenemang, handlar detta samarbete om att Great Event ska hantera vissa 
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bokningar och dylikt för kommunens räkning. De utmaningar som Westin anser att Karlstad 

måste utveckla är förändringar i den långsiktiga planeringen och beslutsprocesserna för 

evenemang. Detta vill hon ändra genom ett förslag till kommunstyrelsen om en mer samlad 

organisation kring besöksnäringsfrågor. Genom styrgrupper vill hon ha personer med expertis 

inom evenemangsfrågor, mötesfrågor och privatresor. Dessa styrgrupper ska tillsammans sätta 

upp långsiktiga mål för att utveckla evenemangsturismen i Karlstad och bli ännu mer attraktiv för 

arrangörer. Hon hoppas också att dessa styrgrupper ska få mandat till beslut för evenemang så att 

beslutsprocesserna går snabbare vilket långsiktigt skulle resultera till unika evenemangsutbud före 

andra städer, det skulle påverka förhandling om priser och möjliggöra att strategiskt kunna välja 

vilka evenemang Karlstad vill ha. Något som också skulle bidra till att stärka stadens attraktivitet 

och erbjuda fler arbetstillfällen. Karlstads tågförbindelser utgör också en utmaning, för att lyckas 

vara en attraktiv destination för viktiga möten och stora evenemang krävs en garanti för att tågen 

kommer i tid. En kommunikation som är under pågående utveckling med fler spår som möjliggör 

att tågen kan anlända och avgå i tid. 

 

Lennart Åhs har sedan uppstarten år 2011 axlat rollen som VD för företaget Great Event of 

Karlstad vars ägare är Färjestad BK. Åhs berättar att företaget verkar inom tre olika delar av 

evenemang, en musik del, en inom idrott och en övrig del som ska ge avtryck massmedialt och 

ekonomiskt för Karlstad. Företaget har tre återkommande arbetsgivare, den första är Löfbergs 

Arena där företaget arbetar med alla kommersiella evenemang förutom hockeyn. Den andra 

uppdragsgivaren är Karlstad CCC där företaget 40–45 gånger årligen arrangerar musikevenemang 

och mässor. Den tredje uppdragsgivaren är Karlstad Kommun där Great Event arbetar med olika 

evenemang kopplat till olika besöksnäringsfrågor. Åhs förklarar att Great Events arbete handlar 

till största del om att marknadsföra Karlstad och dess kapacitet utåt till större arrangörer som Live 

Nation, Blixten & Co och United Stages. Arbetet kan liknas med att agera mäklare där Great Events 

verkar som en mellanhand som ser till att avtal, säkerhet och logistik m.m. fungerar. Företaget har 

ett helt paket att attrahera arrangörer med, de erbjuder att bistå med en marknadsföringsplan för 

den lokala marknaden, samarbeten med cirka 210 bussbolag, 75 000 tidigare biljettköpare att nå 

ut till, etc. Företagets generella intention är att evenemangens avtryck ska bidra till en positiv bild 

av Karlstad, både för dem som redan lever där men också för att attrahera nya invånare, fortsätter 

Åhs. Vidare berättar Åhs att en av Karlstads största förutsättningar för evenemangsturism är dess 

utbud av arenor. Tillkomsten av Löfbergs Arena år 2001 har påverkat Karlstad enormt mycket då 

möjligheten att arrangera evenemang med världsartister och andra kommersiella produktioner 

inför en större publik uppstod. När Karlstad CCC öppnades år 2011 tillkom ytterligare en 
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möjlighet som bidrog till en ökad volym av evenemang i Karlstad. För att vara framgångsrik med 

evenemang i en stad är infrastrukturen ett grundfundament, vilket Karlstad har genom dessa 

arenor, menar Åhs. Karlstads geografiska läge är också en fördel på grund av goda förbindelser 

och det mindre avståndet till större städer som Stockholm, Göteborg och Oslo. Åhs menar på att 

det andas en politisk vilja i Karlstad som vill satsa på evenemang, vilket är otroligt viktigt för att 

uppnå framgång inom området. Detta innebär också ett mycket gott samarbete vid kommunala 

sammanhang där deras uppdrag ska öka hotellbeläggningen, skatteintäkter och attraktionskraften 

till Karlstad. En annan förutsättning är enskilda människor med passion och ambition att vilja 

utveckla och göra skillnad, det är en avgörande faktor för evenemangsturismen i Karlstad och 

städer generellt, menar Åhs. I Karlstad finns det många aktörer med vilja och passion som 

framgångsrikt verkar och gemensamt utgör en styrka som alla gynnas av. Utmaningarna för en 

framgångsrik evenemangsturism beror på målet, vart ribban läggs. Vidare berättar Åhs att 

Karlstad ligger mycket bra till utefter vad de vill uppnå i nuläget, men att det kan bli bättre, att 

kapaciteten för att skapa ännu bättre och attraktivare upplevelser i Karlstad finns.  

 

Birgitta Sefastsson representerar och arbetar på Karlstad Convention Bureau som Congress 

manager, vars uppdrag är att utveckla Karlstad som mötesdestination. Sefastsson förklarar att 

företaget inte befattar sig med publika evenemang utan står för kongresser, konferenser och 

andra mötesarrangemang. Detta gäller framförallt inom vetenskapliga, medicinska och politiska 

områden, både nationella och internationella. För att dessa möten ska arrangeras i Karlstad krävs 

attraktivitet, detta innebär även att de aktivt arbetar för att stärka stadens varumärke när det 

kommer till möten. Vidare berättar Sefastsson att företagets fokus ligger på att finna lämpade 

lokala personer i Karlstad och uppmuntra dessa att axla värdskapet för ett möte inom dennes 

område. Därefter går arbetet ut på att exponera Karlstad, att pitcha och klargöra varför mötet ska 

arrangeras där. Då krävs en attraktiv bild som visar Karlstads kapacitet och förutsättningar för 

detta möte. Sefastsson berättar att en stor förutsättning för utvecklingen av Karlstad som 

mötesdestination var tillkomsten av anläggningen KCCC (Karlstad Congress Culture Centre) år 2011, 

då det innebar kapacitet nog att anordna fler och större möten. Karlstads utbud av hotell utgör 

också en gynnsam fördel då det bidrar till kapaciteten att erbjuda övernattning till större mängder 

deltagare. Karlstads geografiska läge är bra med tåg och vägförbindelser och med närhet till 

Stockholm, Göteborg och Oslo. Dessvärre har flyglinjen mellan Karlstad och Stockholm 

försvunnit på grund av Nextjets konkurs, däremot finns linjen mot Frankfurt via Jönköping kvar, 

vilket gynnar internationellt riktade möten. Karlstads logistik och KCCC:s centrala placering 

innebär gångavstånd till hotell, restauranger, shopping och aktiviteter, vilket är en fördel 
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miljömässigt. Vidare berättar Sefastsson att företaget arbetar med flera återkommande möten och 

att dem mottagit flera goda referenser för Karlstad och det värdskap som tillhandahålls. Detta är 

till stor del tack vare besöksnäringens samarbete, det märks att Karlstad är en stad där folk känner 

varandra, vilket medför trygghet. Det finns samtidigt en gemensam vilja i besöksnäringen att 

politiskt satsa på möten och tillresande, vilket är otroligt viktigt för utvecklingen, menar 

Sefastsson. Människor utanför Karlstad har ofta inte vetskapen om den kapacitet som finns här 

för att klara genomförandet av dessa möten, dock ändras den inställningen när dem väl besökt 

Karlstad. Likväl är det en utmaning att lyfta Karlstad på ett attraktivt sätt och förmedla bilden 

utåt, att människor ska vilja besöka, återkomma eller flytta dit och etablera sig.  

 

Malin Lundberg är platschef och driftansvarig för företaget och eventanläggningen Nöjesfabriken 

som med framgångsrika steg etablerat sig inom evenemangsbranschen och bidragit till Karlstads 

plats på kartan sedan det startades år 2003. Lundberg beskriver Karlstad som en otrolig 

evenemangsstad med ett stort utbud av upplevelser, evenemang och restauranger med tanke på 

invånarantalet. Karlstads förutsättningar är utöver det breda utbudet det geografiska läget där 

Lundberg anser att Karlstad är bra placerat geografiskt vilket lockar besökare och blir en 

attraktionskraft till föreläsare, mötesarrangörer och artister. Den unika anläggningen som 

företaget äger är också en otrolig förutsättning både för publik och bokningar. Hos nöjesfabriken 

får besökaren chans att komma nära artisterna på bland annat scenerna Bar Teatral eller 

Innergården som endast tar 150 respektive 500 personer i publik. Det finns också möjlighet att 

boka den stora scenen eller mässhallen som tar emot över 1000 personer vardera. Lundberg 

berättar att de lägger mycket fokus på kundrelationer, att både artister och publik ska bli 

återkommande kunder. Men Lundberg berättar också att en viktig förutsättning som behöver 

fungera för att det geografiska läget och bokningar ska vara attraktivt är att kommunikationen 

behöver vara tillförlitlig. Vilket Lundberg uppfattar som en utmaning som Karlstad behöver 

utveckla. Idag behöver bokade kunder garanteras att de kommer anlända i tid, vilket har resulterat 

i att de behöver komma till Karlstad dagen innan de planerade evenemanget, en resurs som 

bekostas antingen av Nöjesfabriken själva, bokningsarrangören eller kunden själv. Under 

sommaren är det högsäsong i Karlstad och hotellen är uppbokade trots över de 1000 

hotellbäddar som erbjuds i centrum. Här ser Lundberg ett behov av utveckling för att tillgodose 

Nöjesfabrikens beroende av att få publik utanför Karlstad att uppleva deras evenemang och 

utbud. Nöjesfabriken är ett privatägt företag som har byggt sin framgång utan finansiella bidrag 

från något håll. Med kompetens och expertis inom marknadsföring, ljud och ljus samt med en 

egen nöjesagent Inhouse, har Nöjesfabriken klarat sig på egna ben och etablerat sig 
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konkurrensstadigt på marknaden. Idag behöver Nöjesfabriken inte jaga bokningar i samma 

utsträckning, artister och arrangörer söker sig dit på egen hand då dem vet vilken kvalité som 

erbjuds, men också för att Karlstad är en attraktiv stad med karisma och en händelserik atmosfär. 

Samarbeten sker tillsammans med arrangörer som Live Nation, United Stages och Luger, samt alla 

hotell i Karlstad. 

 

4.2 Evenemang som strategi till destinationsutveckling & dess effekter  
Karlstads turismchef Maria Westin anser att evenemang skapar attraktivitet, lockar turister och 

kan bidra till nya invånare. Men evenemang är även viktigt för att det ska finnas ett utbud till de 

redan befintliga invånarna. Evenemang och möten bidrar till fler arbetstillfällen och genererar en 

stimulerande handel som ökar omsättningen i flera områden som hotell, taxi, restaurang och 

butiker och därav ställer sig Karlstads kommunfullmäktige positiva till satsningar på 

evenemangsturismen. Det framgår även i intervjun med Westin att evenemang har en viktig roll i 

utvecklingen då det har en bidragande faktor med att sätta destinationer på kartan och stärkande 

av Karlstads varumärke. För att förklara hur samarbeten kan se ut och för att exemplifiera 

evenemangets effekter på en stad, berättade Westin om när Melodifestivalen kom till Karlstad. 

Tillsammans med Great Event of Karlstad fick kommunen Melodifestivalen att komma till 

Karlstad där SVT och Live Nation stod för arrangemanget. Kommunen ansåg att Karlstad hade 

resurserna och kapaciteten för ett sådant evenemang, och skulle gynna stadens varumärke och 

bidra ekonomiskt till många företag och aktörer i staden. Kravet för att hålla Melodifestivalen i 

Karlstad var att den första delfinalen skulle hållas där då det innebar en mycket större medial 

spridning. Evenemanget arrangerades i Löfbergs arena och kommunen finansierade delar av 

hyran, samt pengar till produktionen. Där fanns även ett samarbete med Karlstad Buss som bidrog 

med gratis transport mellan centrum och Löfbergs Arena. Westin berättade även att flera företag 

involveras när stora evenemang som melodifestivalen kommer till staden. Westin tyckte just att 

Melodifestivalen var ett gott exempel på hur evenemang kan bidra till utvecklingen av 

destinationer, då det skapade ett “happening” för hela destinationen. Evenemanget bidrog till 

lokal stolthet, flera aktörer i staden tog vara på tillfället och ökade sin försäljning, 

arbetsmöjligheter uppkom och varumärket stärktes på grund av den mediala uppmärksamheten. 

Vidare hänvisade Westin till en relativt ny publicerad turismstrategisk plan som redovisar hur 

Karlstad vill arbeta för en hållbar destinationsutveckling. Hon förklarar att de ekonomiska 

effekter som evenemang tillför till Karlstad är mycket goda då de bidrar till affärsverksamheter, 

arbetstillfällen och samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. Kommunen arbetar med de 

sociala effekterna i tydliga direktiv på att alla arrangemang ska sträva efter jämställdhet som är 
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riktade till breda målgrupper. Här ser dock Westin att Karlstad kan arbeta för fler evenemang 

som kan locka yngre åldrar då hon anser att evenemangen idag tilltalar äldre målgrupper. Säkerhet 

och polisresurser är också viktiga sociala aspekter som de noga arbetar med för att uppnå så goda 

effekter av evenemang som möjligt. Karlstad har satt upp flera miljöpolicys där flera 

besöksanläggningar har miljöcertifieringar som Svanen och Green Key. Evenemangen arbetar i 

största möjliga utsträckning med källsortering och med beslut där stora evenemang som 

Melodifestivalen endast ska ske var fjärde år för att spara på krävande resurser.  

 

Lennart Åhs VD på Great Events förklarar att evenemang har förmågan att sätta en prägel på 

orter och städer oavsett om det ekonomiskt går bra eller dåligt. Det kan bidra kulturellt och 

placera städer på kartan, vilket inträffade under åren företaget medverkade till evenemang med 

världens största artister som bidrog till destinationens utveckling enormt. Evenemang oavsett 

genre kan vara en stor tillgång ekonomiskt vilket Karlstad är ett exempel på. För att vara en 

mindre stad är hotellbeläggningen väldigt hög som till stor del bottnar i de olika evenemang som 

arrangeras i Karlstad. Vidare berättar Åhs att evenemangens effekter har varit väldigt 

framgångsrika i Karlstad. Under flera år har de arbetat med ett system där dem beräknar 

skatteeffekter som evenemanget genererar i form av hotellbeläggning, arbetstillfällen, handel, etc., 

som kommunen får ta del av. Löfbergs Arena där företaget ofta verkar, blev år 2001 världens 

första miljöcertifierade arena. Vidare utgår arbetet från ett system för att hantera inverkan på 

miljön oavsett var de än arbetar. Vid uppdrag eller i samarbete med Karlstad kommun arbetas det 

utefter deras policy vad gäller miljön som är mycket genomarbetad och bra, menar Åhs. Då 

transport utgör stor inverkan på miljön har samarbetet med bussbolag varit gynnsamt. Trots detta 

påverkar evenemang ändå miljön, men företaget satsar på att försöka eliminera dessa så mycket 

som möjligt, berättar Åhs.  

 

Birgitta Sefastsson Congress Manager på Karlstad Convention Bureau förklarar att 

mötesarrangemang som kongresser och konferenser bidrar till Karlstads varumärke som värdstad 

och mötesplats. Det innebär även möjligheter till kunskapsöverföring och nya samarbeten inom 

och mellan branscher. Under de vetenskapliga mötena ökar strålkastarljuset på universitetet och 

dess forskare, samt studenterna får chans att inspireras och lära av internationellt etablerade 

forskare. Men ljuset riktas även mot Karlstad, då andra människor inom branschen får upp 

ögonen för det värdskap som erbjuds där. När större mötesarrangemang anläggs i Karlstad visas 

staden upp vilket kan bidra till framtida möten då kapaciteten och förutsättningarna 

exemplifieras. Möten kan medföra nya möten, menar Sefastsson. En annan fördel är möjligheten 
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till rekryteringar, vilket kan gynna Karlstad långsiktigt då människor som deltar kan komma att 

vilja flytta hit och arbeta eller etablera samarbeten. Sefastsson berättar att de aktivt arbetar för 

hållbara möten och att mätningar gjorts vad gäller hur mycket en mötesdeltagare spenderar under 

sin vistelse. En deltagare spenderar i genomsnitt cirka 3500kr, på shopping, hotell, restauranger 

och andra aktiviteter. Dessa möten genererar i den bemärkelsen skatteintäkter och arbetstillfällen, 

försätter Sefastsson. Företaget arbetar aktivt med mångfald och jämställdhet men också 

miljöeffekter. Detta arbete utgår från olika kommunala kriterier som ska uppfyllas och omfatta 

hur mycket utsläpp som genereras på grund av möten som påverkar grönytor, sophantering och 

så vidare. Dessutom att anläggningarna som används ska vara miljömärkta. Idag är cirka 90% av 

hotellen miljömärkta, men det sker arbete för att den siffran ska bli 100. Universitetet där många 

vetenskapliga möten arrangeras är märkt av Green Key och KCCC är svanen märkt. Vad gäller 

transport har de fördelen att det är gångavstånd mellan det mesta i Karlstad, om inte finns bussar 

där vissa drivs av el och företaget rekommenderar även grupper utifrån Karlstad att använda 

tågförbindelsen. Vidare berättar Sefastsson att Karlstad Convention Bureau är medlem i den 

internationella organisationen ICCA (International Congress and Convention Association), vilket innebär 

möjligheter till internationella kontakter och kunskapsutbyten. Inom ICCA finns ”Scandinavian 

Chapter” där alla nordiska länder och flera städer är samlade. Tillsammans har de tagit fram något 

som kallas ”Sustainable Business” som innebär ett hållbart arbete med möten och destinationer. På 

senare tid har hela världen börjat arbetet utefter detta, vilket resulterat i en stor rankinglista där 

Karlstad Convention Bureau i nuläget ligger på 15:e plats utav cirka 100 länder där flera olika 

medlemsstäder ingår.  

 

Malin Lundberg platschef och driftansvarig på Nöjesfabriken berättar att evenemang bidrar med 

attraktivitet till städer vilket blir en viktig faktor för att människor ska vilja flytta till Karlstad, att 

studenter vill stanna kvar och för att lokalbefolkningen ska känna att de finns möjligheter att göra 

och uppleva. Karlstad erbjuder det mesta enligt Lundberg, nästan till den grad att folk inte hinner 

besöka allt som finns att välja mellan. Det finns goda boendemöjligheter, en bra handel, flera 

träningsmöjligheter och såklart ett enormt utbud av restauranger och evenemang. Alla dessa 

faktorer ökar tillväxten och evenemang är en viktig del där. För en vidare utveckling av Karlstad 

anser Lundberg att det behövs en satsning på något riktigt stort evenemang som sträcker sig över 

längre tid än ett dygn. Ett sådant evenemang bidrar till att besökare stannar längre på 

destinationen och spenderar mer pengar i handeln, restauranger, taxi och så vidare. Men för att 

det ska kunna ske krävs som tidigare nämnt ännu fler hotellrum och välfungerande 

trafikförbindelser. Boule SM som ska arrangeras i Karlstad i sommar är ett exempel som 
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Lundberg berättar om där omsättningen ökar i staden då evenemanget sker under en längre tid, 

vilket kan komma att gynna Nöjesfabriken och andra verksamheter. De ekonomiska effekterna 

som evenemang genererar beskriver Lundberg som privatmarknaden, den som sker dygnet runt 

varje dag och som är otroligt viktig. Utan den privata marknaden försvinner grunden till 

verksamheten. Skulle den dagliga konsumtionen försvinna finns ingen möjlighet att klara av 

driften, behålla ansvaret eller ha kvar personalen i företaget.  Därför vill Lundberg effektivt arbeta 

för att attrahera gäster till Nöjesfabriken, äta i deras restauranger, välja deras bowlingbana, deras 

nattklubb och deras evenemang. De negativa ekonomiska effekterna som Nöjesfabriken utstår är 

alla de resurser som ständigt behöver åtgärdas, de slitage som nattklubben medför. Lundberg 

berättar att Nöjesfabriken har tydliga policys när de gäller mångfald av bokningar med jämställd 

fördelning mellan kvinnliga och manliga artister eller föreläsare. Detsamma gäller de anställda på 

företaget där det finns ett tvärsnitt ur samhället i blandade åldrar, kön och etnicitet. De arbetar 

grundligt med många säkerhetsvakter för att skapa en trygg och säker miljö. De sociala effekterna 

är något som Nöjesfabriken arbetar aktivt och föredömligt med. Alla hotell är miljöcertifierade i 

Karlstad, men Lundberg berättar att skaffa en sådan utmärkelse kostar mycket pengar, och därav 

arbetar Nöjesfabriken istället hårt med egna miljöpolicys i anläggningen vad gäller fettavsköljning, 

sophantering och källsortering, leveransen av olja är ekologisk och restaurangen använder 

närodlade och ekologiska produkter från leverantörer i Värmland.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi vår empiri och sätter den i perspektiv till våra teoretiska begrepp. 

Analysen kommer också att följa våra tre teman som är strukturerade efter våra frågeställningar 

och syfte som följande är 1. Förutsättningar och utmaningar 2. Evenemangsbaserade strategier till utveckling 

och 3. Effekter av evenemang. Framställandet av tema 2 och tema 3 har sammanslagits till rubriken 

“Evenemang som strategi till destinationsutveckling och dess effekter” med anledning att analysen av de två 

temana kopplas till varandra. Det kommer också ges utrymme för egna reflektioner och 

diskussioner som i det teoretiska materialet har åtskilliga kopplingar till empirin som styrker 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Förutsättningar & utmaningar 
Arenor, Politisk vilja, Geografiskt läge och Marknadsföring 

Genomgående för alla intervjurespondenter om frågan vilka förutsättningar Karlstad har som 

destination för evenemangsturism har vi från det empiriska materialet funnit en gemensam 

faktor. Alla aktörer ansåg att en av Karlstads mest betydelsefulla förutsättningar är arenorna. De 

tre arenorna Löfbergs Arena, Karlstad CCC och Nöjesfabriken har kapacitet att ta emot stora 

mängder människor och erbjuda ett varierande utbud av evenemang inom musik, sport och 

möten. Arenorna liknar det multikoncept som Bohlin & Elbe (2011) uttrycker, där arenor är 

flexibla för att skapa ett bredare utbud av evenemang som skapar en viktig och avgörande 

attraktivitet för både invånare i Karlstad och tillresande. Ända sedan arenorna Löfbergs Arena 

och Karlstad CCC etablerades år 2001, respektive år 2011 och Nöjesfabrikens start år 2003 har 

evenemangsturismen och affärsturismen till Karlstad ökat. Arenorna tillför möjligheter och 

kapacitet att ta emot världsartister samt stora kongresser och konferenser. Lennart Åhs VD för 

Great Events of Karlstad nämner att infrastrukturen som Karlstad har är ett grundfundament 

för att lyckas med framgångsrika evenemang. En arena kan ha förmågan att skapa en hög 

attraktionskraft som bidrar till en lokal stolthet (Bohlin & Elbe, 2011). Arenorna har adderat en 

tydlig förutsättning till Karlstad som alla intervjuade aktörer är stolta över då de ökat 

attraktiviteten och kapaciteten för att utveckla evenemang- och affärturismen samt erbjuder ett 

bredare utbud av evenemang. 

 

Med bakgrund för vad forskarna Bohlin & Elbe (2011) skriver om arenors betydelse för städer 

vad gäller attraktivitet, kapacitet och möjlighet att erbjuda ett brett utbud av evenemang 

framkommer det tydligt att Karlstad förstår arenors innebörd. De arbetar aktivt för attraktiva och 

flexibla arenor med kapacitet och attraktionskraft. Detta är en stark förutsättning hos Karlstad, 

som vi anser har hjälpt staden utveckla den evenemangsturism som idag äger rum. I det empiriska 
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materialet har det framkommit att Karlstad med arenorna Löfbergs Arena, Karlstad CCC och 

Nöjesfabriken har bidragit till evenemang med världsartister, värdskap för flera mästerskap inom 

idrott, stora TV produktioner, kongresser och konferenser inom politik, medicin och vetenskap. 

Tack vare arenorna ser vi att det finns förutsättningar för att både stimulera redan befintliga 

lokalinvånare men även för att attrahera turister till Karlstad, som potentiellt kan återkomma eller 

till och med flytta dit. 

 

Den politiska viljan är också en förutsättning när de kommer till evenemangsturismen i Karlstad. 

Karlstad kommun tillsammans med Great Events, Karlstad Convention Bureau och 

Nöjesfabriken ser att det finns en politisk vilja att satsa och utveckla evenemang- och 

affärsturismen i Karlstad då det bidrar till goda effekter och utveckling i samhället. Bohlin & Elbe 

(2011) nämner att det ofta är ett fåtal aktörer med politisk makt som sitter på kontrollen över 

vilken riktning evenemang ska ha för utvecklingen av destinationer. Därav behöver planering och 

marknadsföring ske utifrån gemensamma mål genom samarbeten mellan flera olika aktörer såsom 

evenemangsorganisationer, näringsliv och kommun (Bohlin & Elbe, 2011). I Karlstad sker ett 

sådant samarbete mellan Karlstad Kommun, bolaget Great Events och organisationen Karlstad 

Convention Bureau som på olika sätt använder evenemang för att uppnå mål och utveckling. 

Offentliga sektorer som till exempel en kommun kan agera som producent, uppdragsgivare eller 

bistå som stöd både i frågor och finansiella bidrag till företag och organisationer som vill skapa 

ett evenemang eller möte (Bohlin & Elbe, 2011), något som aktivt sker mellan dem tre. 

Nöjesfabriken står utanför detta samarbete men arbetar istället i en nära relation med Karlstads 

hotellkedjor och evenemangsarrangörerna Luger, Live nation och United Stages samt nöjesagenten 

Inhouse för att på det viset använda evenemang som ett redskap till att attrahera besökare och 

främja evenemangsturismen. 

 

Vad gäller det politiska intresset framkommer det att detta är en vital förutsättning för 

utvecklingen i Karlstad genom evenemangsturism. Bohlin och Elbe (2011) poängterar hur viktig 

den politiska inställningen är och hur den påverkar utvecklingen. Författarna menar att samarbete 

mellan offentliga och privata aktörer är viktig för att så många som möjligt ska gynnas av 

evenemangsturismen. Det har framgått tydligt att samarbeten mellan privata och offentliga 

aktörer äger rum för att uppnå gemensamma mål och utveckling av evenemangsturism. Vår 

uppfattning som forskare i ämnet är att ett samarbete mellan kommun och aktörer ur Karlstads 

besöksnäring bidrar med möjligheter till större evenemang som Melodifestivalen, Boule SM och 

större internationella och nationella möten. Men det har också klargjorts att privata aktörer i 
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Karlstad på egen hand bidragit till denna utveckling. Vi anser att samarbete och gemensamma 

mål är viktigt för hela Karlstads besöksnäring för att destinationen ska utvecklas i samma 

riktning, uppnå målen med evenemangsturismen och att så många som möjligt ska gynnas. I 

nuläget uppfattar vi Karlstads verksamhet inom evenemangs- och affärsturism som framgångsrik. 

Men frågan är hur utvecklingen skulle se ut om samarbetet mellan offentliga och privata aktörer 

expanderade ytterligare. 

 

En annan övervägande förutsättning som framkom under intervjuerna är Karlstads geografiska 

läge och stadens närhet till stora städer som Stockholm, Göteborg och Oslo, samt de 

omkringliggande städerna runt sjön Vänern. Närheten och tillgängligheten är en förutsättning 

som gör det enkelt för tillresande att ta sig till Karlstad. Något som turismchefen Maria Westin 

snarare såg som en utmaning som ställer krav på en välfungerande transportkommunikation till 

och från Karlstad. En utmaning som alla utöver Great Events poängterade behöver utvecklas för 

att stärka Karlstads tillgänglighet. Walter (2016) menar att kommunikationen med transport är en 

avgörande faktor för tillresande till destinationer då det möjliggör stimulerad konsumtion och 

ekonomisk tillväxt på destinationen. Birgitta Sefastsson, Congress Manager på Karlstad 

Convention Bureau påpekade hur grundläggande en välfungerande infrastruktur är för kongresser 

och konferensers befintlighet. Rogers (2013) beskriver affärsturismens beroende av transport och 

trafikförbindelser för att möjliggöra möten som korsar landsgränser och städer. Maria Westin 

turismchef för Karlstad kommun uppgav information om att en utveckling av tågförbindelserna 

är i planering genom fler spår som ska stärka förutsättningarna för resande från och till Karlstad 

men också för att garantera att tåg kommer i tid och minska risken för förseningar. Vi anser att 

Karlstad har god potential vad gäller alternativ till förbindelser, såsom flygplats, tåg- och 

vägförbindelser. Men för att det ska gynna evenemangs- och affärsturismen, anser vi liksom 

intervjurespondenterna att dessa behöver utvecklas då det är en betydande faktor vad gäller 

Karlstads tillgänglighet som destination. 

 

Författarna Bohlin & Elbe (2011) belyser hur destinationer genom evenemang kan marknadsföra 

sig både nationellt och internationellt för att attrahera turism. Ett område som Congress 

Manager Birgitta Sefastsson på Karlstad Convention Bureau anser att Karlstad behöver bli bättre 

på för att gynnsamt attrahera människor att besöka, återkomma eller flytta till Karlstad. 

Sefastsson menar på att folk utanför Karlstad inte har kännedom om stadens kapacitet och 

kvaliteter inom kongresser, konferenser och möten och därför ser ett behov att etablera sig på 

marknaden i en högre grad. Just evenemang kan fungera som ett framgångsrikt redskap i 
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marknadsföring och för platsskapande genom att strategiskt framhäva image, människor, 

attraktioner och infrastrukturer (Bohlin & Elbe, 2011). Däremot är de viktigt att inte glömma 

platsens identitet, lokala kvaliteter eller traditioner i marknadsföring av platsen, utan snarare 

omfamna det kvaliteter som gör destinationen unik (Bohlin & Elbe, 2011). Sefastsson uttrycker 

just hur värdskapet, kompetensen och kapaciteten är Karlstads styrka och att det är dessa faktorer 

som behöver framgå i marknadsföringen. 

 

Bohlin & Elbe (2011) förtydligar att evenemang kan bidra till både internationell och nationell 

marknadsföring av destinationen. Detta är något vi anser att Karlstad har stor potential att lyckas 

med. Detta baserat på det utbud som Karlstad erbjuder som involverar stora evenemang och 

möten med bland annat internationella artister, svenska mästerskap och riksdagspartier. Vi anser 

att de evenemang som hittills arrangerats i Karlstad har potential nog att kunna generera större 

uppmärksamhet riktad mot staden. Ökar denna produktion och volym, kommer Karlstads 

varumärke och attraktivitet förmedlas ännu mer och i längre utsträckning.  

 

5.2 Evenemang som strategi för destinationsutveckling & dess effekter 

I intervjuerna framgår det att samtliga informanter är överens på många punkter när det kommer 

till evenemangs kapacitet att utveckla Karlstad. Det kan användas som ett imageskapande redskap 

som stärker varumärket och riktar strålkastarljuset mot Karlstad och dess kvaliteter. Samtliga 

menar att genom evenemang kan ett attraktivt Karlstad skapas och placeras på kartan vilket kan 

locka turister, bidra till nya invånare och samtidigt stimulera den redan befintliga 

lokalbefolkningen. Enligt författarna Bohlin & Elbe (2011) är produktion av evenemang ett 

utmärkt sätt för imageskapande och för att marknadsföra en destination både nationellt och 

internationellt för att attrahera turism. I empirin har vi uppfattat åtskilliga motiv till hur 

evenemang som strategi till utveckling påverkar Karlstad genom stärkande av varumärket och en 

ökad attraktivitet. Vilket vi anser som ett rimligt tillvägagångssätt då ett starkt varumärke är 

betydande för en destinations attraktivitet och turismflöde. 

 

Ekonomiska fördelar, sociala faktorer och miljömässiga faktorer 

Det framkommer tydligt genom alla intervjuer att den ekonomiska fördelen är ett starkt motiv 

för att använda evenemang som en strategi för destinationsutveckling. Karlstads turismchef 

Maria Westin berättade att kommunen ställer sig mycket positiva till investeringar i 

evenemangsturismen då evenemang och möten bidrar till fler arbetstillfällen och genererar en 

stimulerande handel som ökar omsättningen på flera områden såsom hotell, taxi, restaurang och 
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butiker. Enligt Lennart Åhs VD på Great Event of Karlstad är hotellbeläggningen i Karlstad 

väldigt hög för att vara en stad av dess storlek, där orsaken till stor del bottnar i evenemang. 

Birgitta Sefastsson Congress manager på Karlstad Convention Bureau berättade att Karlstads 

mötesverksamhet genererar arbetstillfällen och skatteintäkter. Vilket hon uppger har bekräftats 

genom mätningar som visar att en mötesdeltagare spenderar cirka 3500kr på shopping, 

restaurangbesök, hotell och andra aktiviteter under sin vistelse i Karlstad. Malin Lundberg 

driftansvarig på Nöjesfabriken intygar evenemangs ekonomiska fördelar till destinationer. Dock 

menar hon att Karlstad är i behov av fler hotellbäddar och större evenemang som utspelar sig 

under en längre tid, vilket skulle innebära att besökarna stannar längre, konsumerar mer och ökar 

omsättningen i staden. Författarna Robinson et.al., (2013) intygar att en av de stora fördelarna 

med evenemang är ”spill-over effekten”. Vilket innebär att evenemangets besökare konsumerar 

utöver evenemanget och därmed gynnar andra lokala verksamheter. Författarna Shone och Parry 

(2013) skriver att ett attraktivt evenemang har förmågan att öka turismflödet till destinationer och 

därmed generera både direkt och indirekta arbetstillfällen vilket gynnar både kommunens och 

lokalinvånarnas plånbok. Det kan säkerställa både kortsiktiga men även fasta arbeten och bidra 

till möjligheter för lokalinvånarna att expandera eller starta egna verksamheter (Shone & Parry, 

2013). Vad gäller de ekonomiskt negativa effekterna som evenemang kan innebära delgav 

informanterna inte någon vidare utläggning för. Men författarna Richards och Rotariu (2015) 

menar på att en plats där evenemang ofta äger rum och som attraherar ett större turistflöde, 

riskeras de lokala priserna och skatterna att stiga vilket i sin tur ekonomiskt missgynnar 

lokalinvånarna. Det kan även uppstå en brusten multiplikatoreffekt, vilket innebär att pengarna 

turisterna spenderar inte stannar kvar lokalt utan går till företag eller arbetskraft utifrån. Detta 

betyder att lokalinvånarna inte ekonomiskt tjänar något på turismen som evenemanget genererar 

(Richards & Rotariu, 2015). 

 

Det har visat sig att de ekonomiska fördelarna evenemang kan medföra till en destination utgör 

en av huvudorsakerna till varför Karlstad använder evenemang som strategi för utveckling. Både 

teorin och intervjurespondenterna understryker de ekonomiska fördelar som kan tillkomma. 

Författarna Shone och Parry (2013) skriver att evenemang har förmågan att öka en plats 

attraktivitet som i sin tur kan bidra till ett ökat turistflöde och därefter ekonomisk tillväxt i form 

av skatteintäkter som handel och arbetstillfällen genererar. Samtliga intervjurespondenter är 

överens på denna punkt och tillsammans med dem förstår vi intresset för en utvecklad 

destination genom evenemangsturism. Vi anser även att “spill-over effekten” som Robinson et.al, 

(2013) skriver om, är en ekonomiskt viktig faktor som kan tillkomma när evenemang arrangeras 
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som innebär att lokala verksamheter utöver evenemanget ekonomiskt gynnas av turismen. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv anser vi att Karlstad gynnas av att använda evenemang som en strategi för 

utveckling. Vi uppfattar att volymen av evenemang och möten i Karlstad är så pass hög att det 

bidrar till ett turismflöde som både stimulerar handel, tillför arbetstillfällen och utveckling i 

Karlstad. 

 

Maria Westin berättade att evenemang är en socialt viktig faktor i Karlstad för att det ska finnas 

ett utbud som kan stimulera lokalinvånarna. Evenemang skapar ett ”happening” i staden och kan 

bidra till en lokal stolthet. Under de evenemang som kommunen är inblandad i eftersträvas 

jämställdhet, dock behöver Karlstad arbeta för fler evenemang riktade åt de yngre åldrarna då 

evenemangen i dagsläget främst tilltalar de äldre. Lennart Åhs förklarar att 

evenemang har förmågan att sätta en prägel på destinationer oavsett om det ekonomiskt går bra 

eller dåligt eftersom det kan bidra kulturellt. Birgitta Sefastsson berättar att samtidigt som 

uppmärksamhet riktas mot Karlstad när kongresser och konferenser går av stapeln, riktas också 

ljus åt lokalinvånarna. Under till exempel de vetenskapliga mötena riktas uppmärksamhet åt 

universitetet och dess forskare, studenterna får även chansen att inspireras och lära av gästande 

forskare som kan bidra till uppfattningen av Karlstad som värdstad, ge upphov till 

kunskapsöverföring och nya samarbeten. Enligt författarna Shone och Parry (2013) har 

evenemang varit en viktig och betydande funktion för samhällen långt tillbaka i historien, då det 

har en stor inverkan för samhällets sammanhållning. Traditioner och festliga sammankomster har 

alltid varit betydelsefulla för kulturer och det sociala livet, då det kan stärka sociala band och 

bidra med glädje och nöje till individer, familjer och samhället som helhet (Shone & Parry, 2013). 

Bohlin och Elbe (2011) menar att under evenemang och möten tillkommer möjligheten för 

sammankomst mellan människor från olika platser och kulturer, vilket kan leda till nya kunskaper 

och kontakter.  

 

Informanterna tog aldrig upp några socialt negativa effekter, men författarna 

Richards och Rotariu (2015) förklarar att evenemangsturism kan orsaka buller, trängsel och 

begränsa delar av destinationen vilket kan störa lokalinvånarna och leda till en sämre relation 

mellan dem och turisterna. Samarbete med lokalinvånarna och deras samtycke är alltså väldigt 

viktigt och bör tidigt prioriteras i planeringen för ett lyckat resultat av evenemang (Richards & 

Rotariu, 2015). 
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Karlstad använder inte evenemang endast för att attrahera människor utifrån utan också för att 

stimulera de redan befintliga invånarna. Författarna Shone & Parry (2013) menar att evenemang 

är både viktigt och betydelsefullt för samhällets sammanhållning då det stärker sociala band och 

bidrar med glädje och nöje. Vi anser att ett evenemang skapar sammanhållning, engagemang och 

händelser som människor gemensamt kan slutas upp till. Rogers (2013) förklarar att affärsturism 

genererar möten mellan människor från olika platser och kulturer, något som Sefastsson menar 

kan resultera i nya kontakter och utbyte av kunskap. Vi ser potentialen att människor genom 

evenemang och möten kan interagera och skapa ett kulturellt värde, vilket är väldigt viktigt för att 

stärka gemenskapen bland Karlstads invånare. Vi ser väldigt positivt på de kongresser, 

konferenser och möten som Sefastsson berättar att Karlstads Universitet får ta del av, då 

studenter får chansen att inspireras och lokala forskare att stå i rampljuset. Informanterna delgav 

inte några socialt negativa effekter av evenemang. Däremot framgick det tydligt vilka positiva 

effekter evenemang kan tillföra Karlstad och har givit oss uppfattningen att ur ett socialt 

perspektiv gynnas Karlstad av evenemang som en strategi för utveckling. 

 

Evenemang har förmågan att påverka miljön, författaren Yuan (2013) förklarar att eftersom 

evenemang ofta innebär att en större mängd människor samlas och transporterar sig till en och 

samma plats, kan den platsens miljö och omgivning utsättas för en hel del påfrestningar. Enligt 

Yuan (2013) bör organisatörerna därför addera hållbar planering tidigt i processen för att minska 

evenemangens inverkan på miljön. Det är en komplex process där ett delat ansvar och samarbete 

mellan organisatörer, intressenter och andra inblandade aktörer krävs. Maria Westin förklarar att 

arbetet med evenemang sker utefter flera miljöpolicys och att flera besöksanläggningar har 

miljöcertifieringar som Svanen och Green Key. De arbetar i största möjliga utsträckning med 

källsortering och det har beslutat att större evenemang som Melodifestivalen endast ska ske vart 

fjärde år för att spara på krävande resurser. Under dessa evenemang har samarbeten med Karlstad 

Buss ägt rum där gratis transport till och från erbjudits. Lennart Åhs berättar att en av deras 

uppdragsgivare Löfbergs Arena år 2001 blev världens första miljöcertifierade arena och vid 

uppdrag eller i samarbete med Karlstad kommun arbetas det utefter deras policies vad gäller 

miljön som är mycket genomarbetade. Birgitta Sefastsson berättar att Karlstad Convention 

Bureau aktivt arbetar för att implementera hållbara möten, som utgår ifrån vissa kommunala 

kriterier och att anläggningar som används är miljömärkta samt att utsläpp och sophantering ska 

vara välfungerande. En fördel är att företaget ofta verkar centralt i Karlstad, vilket innebär att det 

är gångavstånd till det mesta i staden. Till besökande utifrån Karlstad rekommenderas 

tågförbindelsen och Sefastsson berättar också att cirka 90% av hotellen i Karlstad idag är 



45 

 

miljömärkta, men att staden strävar efter att den siffran ska bli 100. En utveckling som Sefastsson 

stolt berättar om är Karlstad Conventions Bureaus medlemskap i den internationella 

organisationen ICCA (International Congress and Convention Association) som bidrar till att Karlstad 

Convention Bureau aktivt arbetar med hållbara möten och destinationer. Detta har resulterat i att 

Karlstad idag ligger på en beundransvärd placering. Malin Lundberg berättar att införskaffandet 

av en miljöcertifiering kostar väldigt mycket pengar och därav arbetar Nöjesfabriken istället hårt 

med egna miljöpolicys i anläggningen. Var och en av informanterna förklarade att deras 

verksamheter arbetar medvetet för att eliminera inverkan på miljön. Författaren Yuan (2013) 

förklarar att en betydande åtgärd arrangörerna kan göra är att erbjuda utbildning och information 

till besökarna om hur man beter sig hållbart. Ett evenemang kan uppfattas som en 

informationskanal för att främja och öka medvetenheten kring miljöfrågor och hållbarhet då 

evenemang kan innebära att man når ut till större grupper människor (Yuan, 2013). 

 

Samtliga intervjurespondenter tydliggjorde att de aktivt arbetar utefter miljöpolicys för att 

eliminera skadan. Maria Westins exempel på större evenemang som Melodifestivalen illustrerar 

hänsyn gentemot miljön då sådana evenemang inte arrangeras kontinuerligt, för att spara på 

krävande resurser och miljö. Detta uppfattar vi som ansvarsfullt och att en medvetenhet kring 

vad evenemang kan innebära för miljön i Karlstad finns. Lennart Åhs VD på Great Events 

berättade att Löfbergs Lila Arena blev den första miljöcertifierade arenan i världen och Birgitta 

Sefastsson på Karlstad Convention Bureau förklarade att cirka 90% av hotellen i Karlstad är 

miljöcertifierade samt att Karlstad är placerad på 15:e plats i ICCA:s “Sustainable business” 

program. Detta tyder på att Karlstad har intresse för att ligga i framkant vad gäller hållbar miljö. 

Vi anser att turister som besöker evenemang har ett lika stort ansvar att agera hållbart. Yuan 

(2013) menar att en betydande åtgärd kan ske om arrangören informerar och utbildar besökaren 

innan och under evenemanget om hur besökaren kan agera hållbart. Detta kan arrangören tillföra 

genom digital information, skyltar och affischer i anslutning till evenemanget. Denna handling 

uppfattar vi som en möjlighet som kan resultera i positiva effekter för miljön då ökad 

medvetenhet hos besökarna kan gynna framtida evenemangs påverkan på miljön. 
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer vi besvara vårt syfte och frågeställningar utefter vårt resultat av 

studien. Vi kommer presentera nya kunskaper och redovisa framtida problemområden och 

frågeställningar som är relevanta inom ämnet. 

 

6.1 Förutsättningar & utmaningar 
Under studiens gång har vi som forskare försett oss med kunskapen om att infrastruktur och 

samarbeten utgör de viktigaste förutsättningarna för evenemang- och affärsturismen i Karlstad. 

Ur ett geografiskt perspektiv kan Karlstads läge betraktas som tillgängligt, men dess 

transportförbindelser är i dagsläget i behov av utveckling då en välfungerande kommunikation är 

avgörande för destinationens åtkomlighet. Karlstad har stora möjligheter och kapacitet att 

erbjuda hög volym av varierande evenemang inom musik, kultur och sport men också kongresser 

och konferenser tack vare de multikoncept som gjort arenorna flexibla. Det har framgått att 

samarbete mellan offentliga och privata aktörer är vitalt för att uppnå målen med 

evenemangsturism, dock anser vi att i slutändan är samarbeten lika viktigt som enskilda individers 

passion för en framgångsrik utveckling av evenemangsturism i Karlstad. 

 

6.2 Evenemang som strategi till destinationsutveckling & dess effekter 
Forskningen har visat att de effekter som evenemang kan innebära för en destination utgör själva 

orsaken till varför destinationer väljer att använda evenemang som en strategi för utveckling. 

Detta innebär att de två frågeställningarna genomgående i studien har kopplats ihop med 

varandra. Dessa effekter omfattar främst sociala och ekonomiska områden i Karlstad. Vi har 

insett att evenemang har förmågan att skapa attraktivitet och en tilltalande image som i sin tur 

lockar turister. På så sätt ökas omsättningen på flera områden i Karlstad, det bidrar till en 

stimulerad handel, arbetstillfällen och därigenom ekonomisk tillväxt. Under studiens gång har vi 

uppfattat evenemangens sociala betydelse för Karlstad då effekterna bidrar till ett kulturellt värde. 

Evenemangen i Karlstad stimulerar lokalinvånarna med glädje och nöje, skapar gemenskap och 

därigenom en stärkt sammanhållning. Människor får chansen att mötas och interagera vilket kan 

utmynna i kunskapsöverföring, nya vänskaper och samarbeten. Enligt oss utgör också de 

kongresser och konferenser som äger rum i Karlstad en viktig fördel. De öppnar möjligheter för 

lokala forskare och för studenter att inspireras och lära sig samtidigt som Karlstad stärker sitt 

varumärke som mötesplats och värdstad. Vi har förstått att evenemang och möten har inverkan 

på miljön oavsett genre eller storlek, trots det finns åtgärder för att minska skadan. I Karlstad har 

vi uppfattat en medvetenhet och ett aktivt arbete som eftersträvar detta, att det finns ett intresse 

att bevara och vara i framkant för en hållbar miljö och utveckling. Dock finns en åtgärd vi anser 
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kan implementeras, att erbjuda information för att på så sätt utbilda evenemangens besökare om 

hållbart beteende. Det kan resultera i en positiv effekt för framtida evenemang och miljön 

generellt. Vi har inte lyckats identifiera några negativa ekonomiska eller sociala effekter, dock har 

vi skaffat oss kunskap om vilka dessa skulle kunna vara och hur de kan uppstå. Avslutningsvis 

redovisar vi att syftet med evenemang som strategi för utveckling är på grund av dess förmåga 

som katalysator att utveckla Karlstad på flera områden. Richards och Rotariu (2015) säger att 

evenemang inte endast behöver produceras av städer, utan att städer kan produceras genom 

evenemang. Det påståendet står vi bakom, då vi anser att Karlstad genom evenemang har skapat 

en attraktiv image, ekonomisk tillväxt och ett kulturellt värde. 

 

6.3 Framtida problem & frågeställningar 
Under studiens gång har den empiri och teori vi fått fram resulterat i vidare frågeställningar 

som är relevanta för framtida forskningar inom ämnet. Vi hoppas att vår studie ska kunna 

användas och inspirera andra studenter som vill studera Karlstad eller andra svenska städers 

evenemang- och affärsturism. Framtida studier skulle kunna undersöka frågor som framkommit 

under vår forskning och utveckla de vidare. Det kan till exempel vara hur turister kan bli mer 

medvetna om att agera hållbart under evenemang, eller undersöka platser där negativa 

ekonomiska och sociala effekter uppstått. Det går också att studera vidare om hur det i framtiden 

skulle utspela sig om offentliga aktörer i Karlstad väljer att involvera fler privata. Med tanke på att 

evenemangsturismen idag är en växande industri med hög konkurrens mellan städer nationellt 

och internationellt, finner vi det intressant att vidare studera om framtidens evenemang- eller 

affärsturism. Vad kommer i framtiden anses vara unikt och attraktivt, vilka nya trender kan 

tillkomma inom evenemang- och affärsturismen. 
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Bilagor: 

 

Bilaga 1.  

En bilaga på hur intervjuformuläret var strukturerat 

 

Inledning  

• Berätta om din roll och verksamheten  

• Berätta gärna om verksamhetens roll/funktion i Karlstad  

 

Förutsättningar & utmaningar för evenemangsturism i Karlstad  

• Hur skulle du definiera Karlstad som stad och den evenemangs som äger rum?  

• Hur tror du Karlstad betraktas utifrån, hur vill ni att Karlstad ska uppfattas?  

• Vilken betydelse har det geografiska läget?  

• Vilka förutsättningar och utmaningar har Karlstad för evenemangsturism?  

• Vilka är Karlstads styrkor respektive svagheter inom evenemangsturismen?  

• Hur utspelar sig samarbeten inom evenemangsturismen i Karlstad?  

• Gynnas aktörerna av varandra och hur? (av samarbeten)  

 

Evenemangsbaserade strategier  

• Varför evenemang som en strategi för utveckling?  

• Vilka är fördel & nackdelarna med evenemang som strategi för utveckling?  

• Hur bidrar er verksamhet till denna utveckling?  

• Hur viktigt anser ni att evenemang är för Karlstad? På vilket sätt?  

• Vad bidrar evenemangsturismen med till Karlstad?  

• Har det inneburit en förändring för Karlstad?  

• Finns det en önskebild om hur Karlstad ska utvecklas som evenemangstad? Isåfall hur ser 

den ut?  

• Era visioner och mål med evenemang?  

• Hur ser evenemangsturismens framtid ut i Karlstad?  

 

Positiva & negativa effekter av evenemang  

• Vilka positiva ekonomiska effekter vill ni uppnå genom evenemang?  

• Vilka negativa ekonomiska effekter riskeras att förekomma av evenemang?  
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• Vilka positiva sociala effekter kan uppnås genom evenemang? Hur gynnas 

lokalinvånarna?  

• Vilka negativa sociala effekter kan riskeras att förekomma av evenemang?  

• Hur ska de positiva effekterna uppnås?  

• Hur hanteras de negativa effekter som uppstår inom dessa områden?  

• Hur arbetar ni med miljöfrågor och hållbarhet?  

• Vilka miljömässiga effekter bidrar evenemang med? 

• Hur hanterar ni dessa? Tex, erbjuda information om hur man beter sig miljövänligt etc.  
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Bilaga 2. 

I denna bilaga presenteras uppdelning och utförande av kapitel och delar i studien. 

 Genomgående i hela studien har Amanda utfört inledningarna till varje kapitel medan 

sammanfattning är utförd av William och Förord har presenterats gemensamt. 

 

Kapitel 1 

Bakgrund: William 

Problemformulering, syfte och frågeställningar: Gemensamt 

 

Kapitel 2.  

Teoridelen har utförts till allra största del av William.  

Teoribegreppen: Evenemang, Affärsturism & Kongresser, konferenser och möten har Amanda 

skrivit. 

 

Kapitel 3. 

Metodkapitlet har helt utförts av Amanda  

 

Kapitel 4. 

Empirin har gemensamt framställts i struktur, däremot har transkribering och sammanfattning av 

material fördelats. 

Great Events of Karlstad: William 

Karlstad Convention Bureau: William 

Karlstads turismchef: Amanda  

Nöjesfabriken: Amanda 

 

Kapitel 5 

Analyskapitlet har fördelats följande:  

Förutsättningar och utmaningar: Amanda 

Evenemang som strategi till destinationsutveckling och dess effekter: William 

Diskussioner och reflektioner till varje analysdel har skett gemensamt.  

 

Kapitel 6 

Slutsatsen har fördelats följande: 

Förutsättningar och utmaningar: Gemensamt  
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Evenemangsbaserade strategier till utveckling och dess effekter: William 

Framtida forskning: Gemensamt  

 


