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Förord 
 
Denna kandidatuppsats i turismvetenskap är skriven under vårterminen 2008. Det har varit en 
intressant och lärorik utmaning för mig att skriva denna uppsats. Från början hade jag få 
uppfattningar om evenemangsturism och dess betydelse för att skapa en positiv image i en 
stad. Det har varit en termin som har inneburit hårt arbete och tidspress och så här i efterhand 
ser jag det som en rolig erfarenhet som jag hoppas kunna bära med mig i framtiden.  
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Thomas Blom som har stöttat mig i mitt arbete 
och hela tiden bidragit med goda råd. Thomas har delat med sig av sin kunskap och gett mig 
inspiration i mitt skrivande.   
 
Jag vill även rikta ett tack till mina respondenter som har tagit sin tid och ställt upp på 
intervjuer. Utan deras hjälp hade jag inte kunnat genomföra min empiriska undersökning.  
 
Tillsist vill jag tacka min familj och vänner som under skrivandets gång har stöttat och 
uppmuntrat mig.  
 
Karlstad, juni 2008 
 
 
Camilla Bjärnered 



Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Evenemangsstaden Karlstad- en kvalitativ studie om att gemensamt skapa 
en positiv image genom evenemang.  
 
Seminariedatum: 3 juni 2008 
 
Ämne/kurs: TVGC01, Kandidatuppsats i turismvetenskap, 15 högskolepoäng.  
 
Författare: Camilla Bjärnered 
 
Handledare: Thomas Blom 
 
Nyckelord: turism, evenemang, image, marknadsföring. 
 
Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är försöka förstå vilken betydelse evenemang har för 
Karlstad ur ett turistiskt perspektiv samt vad det är som skapar en attraktiv evenemangsstad. 
Dessutom vill jag studera i vilken utsträckning Karlstad idag fungerar som evenemangsstad 
och vilken betydelse evenemang har för att skapa en positiv image.  
 
Metod: Jag har utgått ifrån en induktiv ansats där jag har genomfört en kvalitativ 
undersökning. Den kvalitativa undersökningen är baserad på djupintervjuer med fem olika 
aktörer i näringslivet och som sitter med i styrgruppen Karlstad & Co.  
 
Teori: Teoridelen är uppdelad i fyra huvudkapitel som anknyter till studien vilka är turism, 
evenemang, imageskapande samt marknadsföring av evenemang.   
 
Empiri: I empirikapitlet sker först en kort beskrivning av Karlstad kommun och Karlstad som 
evenemangsstad. Därefter presenteras Karlstad & Co, Visit Karlstad, Visit Karlstad Member 
samt Löfbergs Lila Arena. Även en kortfattad presentation av respondenterna ges vilka har 
bidragit till kvalitativ data. Tillsist redovisas de intervjuer som har genomförts för att få svar 
på mina frågeställningar och därmed kunna uppnå mitt syfte. 
 
Analys och slutsatser: I detta kapitel har intervjuerna analyserats där jag har gett en samlad 
bild av de likheter och skillnader som mina respondenter gav. Mina respondenter hade många 
lika åsikter och deras samlade bild av Karlstad som evenemangsstad är en stad som har fått en 
förstärkt positiv image mycket tack vare de många lyckade evenemang som har arrangerats.  
Efter att det empiriska materialet kopplats samman med teorin kom jag fram till följande 
slutsatser; Karlstad har de fysiska förutsättningar som krävs för att bli en attraktiv 
evenemangsstad. Dessutom genomförs ett gott samarbete inom besöksnäringen och Karlstad 
är väldigt duktiga på att planera och genomföra evenemang vilket gör att de är omtyckta. I 
Karlstad har evenemangen betytt mycket då intäkterna från stadens turism har ökat de senaste 
åren. Dessutom har kommunens ekonomi stärkts, fler jobb har skapats, ökade skatteintäkter 
samt fler antal företagsetableringar. Marknadsföring av evenemang i Karlstad sker mycket 
traditionellt genom framförallt tidningar, tv och affischer. För att få en ännu större plats på 
kartan samt för att attrahera fler långväga besökare bör dock mer marknadsföring utanför 
regionen ske. För att stärka en positiv image av Karlstad finns Karlstad & Co som är en grupp 
där kommunen och näringslivet samarbetar för att tillsammans skapa ett större utbud och ökad 
attraktivitet som i sin tur leder till tillväxt. 



Innehållsförteckning 
 
Förord 
Sammanfattning 
 
1 Inledning ................................................................................................................................ 6 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................... 6 
1.2 Syfte ............................................................................................................................. 6 
1.3 Frågeställningar............................................................................................................ 7 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 7 
1.5 Disposition ................................................................................................................... 7 

 
2 Metod...................................................................................................................................... 8 

2.1 Undersökningsmetoder................................................................................................. 8 
2.1.1 Val av metod ............................................................................................................. 9 
2.2 Urval............................................................................................................................. 9 
2.2.1 Urval för intervjuerna................................................................................................ 9 
2.3 Tillvägagångssätt vid insamling av data .................................................................... 10 
2.3.1 Intervjuer ................................................................................................................. 11 
2.3.2 Litteraturstudier ....................................................................................................... 11 
2.4 Trovärdighetsdiskussion............................................................................................. 12 
2.4.1 Reliabilitet och validitet .......................................................................................... 12 
2.4.2 Felkällor .................................................................................................................. 13 
2.4.3 Källkritik ................................................................................................................. 13 

 
3 Teoretiska utgångspunkter................................................................................................. 14 

3.1 Turismbegreppet......................................................................................................... 14 
3.1.1 Definition av turism ................................................................................................ 14 
3.1.2 Definition av attraktion ........................................................................................... 15 
3.2 Evenemangsbegreppet................................................................................................ 16 
3.2.1 Definition av evenemang ........................................................................................ 16 
3.2.2 Syftet med evenemang ............................................................................................ 17 
3.2.3 Olika typer av evenemang....................................................................................... 18 
3.2.4 Evenemangsturism .................................................................................................. 19 
3.2.5 Evenemangseffekter ................................................................................................ 20 
3.3 Imagebegreppet .......................................................................................................... 22 
3.3.1 Definition av image................................................................................................. 22 
3.3.2 Image egenskaper .................................................................................................... 22 
3.3.3 Bilder av platser och regional identitet ................................................................... 23 
3.3.4 Evenemang som image skapande............................................................................ 24 
3.3.5 Att skapa teman och positiva bilder av en destination ............................................ 26 
3.4 Marknadsföringsbegreppet......................................................................................... 27 
3.4.1 Definition av marknadsföring ................................................................................. 27 
3.4.2 Marknadsföring av evenemang ............................................................................... 27 
3.4.3 Konsumtionsprocessen för att skapa image ............................................................ 29 
3.4.4 Marknadsföring för att skapa image........................................................................ 29 

 
 
 



4 Karlstad- en evenemangsstad i utveckling........................................................................ 31 
4.1 Karlstad kommun ....................................................................................................... 31 
4.2 Karlstad & Co............................................................................................................. 32 
4.2.1 Visit Karlstad........................................................................................................... 34 
4.2.2 Visit Karlstad Member ............................................................................................ 35 
4.2.3 Löfbergs Lila Arena ................................................................................................ 35 
4.3 Respondenter.............................................................................................................. 36 
4.4 Intervjuer .................................................................................................................... 37 
4.4.1 Intervju med Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun 37 
4.4.2 Intervju med Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun................... 41 
4.4.3 Intervju med Monica Karlsson, konsult på Visit Karlstad ...................................... 46 
4.4.4 Intervju med Birgitta Sefastsson, ordförande på Visit Karlstad Member ............... 51 
4.4.5 Intervju med Lennart Åhs, arenachef för Löfbergs Lila Arena............................... 56 

 
5 Analys och slutsatser ........................................................................................................... 60 

5.1 Analys......................................................................................................................... 60 
5.2 Slutsatser .................................................................................................................... 62 
5.3 Återkoppling och svar på frågeställningarna ............................................................. 68 
5.4 Egna reflektioner ........................................................................................................ 69 
5.5 Förslag till vidare forskning ....................................................................................... 69 

 
Källförteckning....................................................................................................................... 70 

Bilagor 
         Bilaga 1- Intervjufrågor 
         Bilaga 2- Intervjufrågor 

 5



1 Inledning  
 
I detta inledande kapitel beskrivs först uppsatsens problembakgrund, syfte och 
frågeställningar för att väcka intresse. Jag diskuterar även de avgränsningar jag har gjort 
samt hur jag har valt att disponera uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 
Turism är idag en av världens snabbast växande näringar och prognoser visar att antalet 
turister i världen kommer att fortsätta öka i framtiden. I Sverige har turismen de senaste åren 
utvecklats till en av de viktigaste källorna för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Sverige 
har unika förutsättningar och en stor potential att växa ytterligare inom turismnäringen. Det är 
inte bara storstadsområdena som har förutsättningar för en växande turism utan hela Sverige 
har potential.1 Att arrangera evenemang är ett sätt att utveckla turismnäringen ytterligare och 
Sverige har förutsättningarna som krävs för att exempelvis vara värd för större evenemang.2

 
Turismindustrin innefattar de fyra dimensionerna resa, bo, äta och göra. Dessa kan vidare 
kopplas ihop med transporter, inkvartering, catering och attraktioner. En blandning av dessa 
produkter bildar en så kallad turismprodukt. Exempel på attraktioner kan vara evenemang 
som just denna uppsats handlar om.  Ett evenemang som arrangeras i en stad kan vara en av 
de främsta anledningarna till att besökare attraheras till staden. Detta område kallas för 
evenemangsturism och är en relativt ny form av turism som kommit att spela en allt större roll 
inom turismindustrin.3  
 
Karlstad är en stad som hela tiden är under utveckling och framförallt har den blivit en viktig 
handels- och mötesplats. Det händer hela tiden mycket i och kring Karlstad och staden har 
blivit en samlingsplats för möten bland olika typer av människor i alla åldrar. Karlstad är en 
spännande besöksstad med brett utbud av olika upplevelser. Det finns i staden en väl etablerad 
kompetens för olika typer av evenemang, allt från idrott till kultur och musik.4

 
Att arrangera evenemang kan ha stor betydelse för att påverka en stads image men vad är det 
egentligen som gör en stad till en attraktiv evenemangsstad? Karlstad har utsetts till Sveriges 
fjärde största idrottsevenemangsstad efter de tre storstäderna och hur har detta egentligen 
påverkat stadens image? Dessa funderingar är bakgrunden till varför denna uppsats kommer 
att handla om evenemangsturism och dess betydelse för att skapa en positiv image.  

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är försöka förstå vilken betydelse evenemang har för 
Karlstad ur ett turistiskt perspektiv samt vad det är som skapar en attraktiv evenemangsstad. 
Dessutom vill jag studera i vilken utsträckning Karlstad idag fungerar som evenemangsstad 
och vilken betydelse evenemang har för att skapa en positiv image.  

                                                 
1 http://www.svenskturism.se/asm/default.asp?ID=279  
2 http://svenskturism.se/asm/default.asp?ID=307&type=2&cat= 
3 Hanefors & Mossberg (2007:16) 
4 Ny i stan (2007) 
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1.3 Frågeställningar 
För att kunna uppnå syftet med min uppsats tänker jag ha följande frågeställningar som 
utgångspunkt: 

• Vad är det som gör att Karlstad är en attraktiv evenemangsstad och vad har 
evenemangen i Karlstad för effekter för stadens turism? 

• Hur marknadsförs evenemang i Karlstad för att attrahera turister och skapa en positiv 
image? 

• Hur arbetar Karlstad & Co gemensamt för att skapa en positiv image av Karlstad? 

1.4 Avgränsningar 
Evenemangsturism är ett mycket brett ämne som det tyvärr inte har skrivits så mycket om då 
det är ett relativt nytt fenomen. På grund av ekonomiska och tidsmässiga orsaker har jag varit 
tvungen att avgränsa mina val av metod till att genomföra intervjuer och litteraturstudier. 
Även antalet intervjuer begränsades för att hinna med att bearbeta dem. Eftersom hela 
Värmland är en stor turistregion som anordnar många evenemang hade det varit intressant att 
undersöka hela regionen men på grund av framförallt tidsbrist var jag tvungen att begränsa 
mig till hur evenemang i Karlstad påverkar stadens image och turism.  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 redogör jag för mina metodologiska val och hur jag har gått tillväga vid 
insamlingen och bearbetningen av informationen.  
I kapitel 3 presenterar jag de teorier som ligger till grund för min empiriska undersökning. 
Dessa teorier anser jag vara relevanta för att senare kunna genomföra analysarbetet. Jag 
beskriver turism och evenemang ur ett brett perspektiv och sedan presenteras imageskapande 
och marknadsföring av evenemang mer på djupet.  
I kapitel 4 redogör jag först för information om de olika aktörsgrupperna som ingår i Karlstad 
& Co. Sedan ges en kortfattad beskrivning av respondenterna och därefter presenteras den 
information som framkommit under de intervjuer jag har genomfört med personer som sitter 
med i styrgruppen Karlstad & Co.  
I kapitel 5 redovisar jag först i analyskapitlet en samlad bild av intervjuerna där skillnader och 
likheter mellan respondenternas svar ges. Därefter kopplar jag samman det empiriska 
materialet med teorin för att försöka hitta mönster och se samband mellan teori och 
verklighet. Detta kommer att leda fram till vissa slutsatser där mina frågeställningar besvaras 
för att uppnå syftet. Sist i detta kapitel har jag några egna reflektioner om uppsatsen och ger 
förslag på vidare forskning.  
Under rubriken källförteckning redogör jag sedan för vilka källor jag har använt mig av i 
uppsatsen och bilagor med intervjuguider presenteras tillsist längst bak.   
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskriver jag de teoretiska och praktiska tillvägagångssätt som jag har använt 
mig av vid insamlingen och analysen av informationen. Dessutom kommer jag att diskutera 
undersökningens reliabilitet och validitet för att ta reda på om slutsatserna är rimliga. Även 
granskning av felkällor samt källkritik har gjorts för att bedöma trovärdigheten.  

2.1 Undersökningsmetoder 
En kvantitativ undersökning innebär att information samlas in som kan mätas eller värderas 
numeriskt. Enkäter och användning av matematiska modeller är metoder som lämpar sig för 
denna form av undersökning.5 Vid en kvantitativ undersökning samlas fakta in och sedan 
studeras relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Denna metod kan ge kvantifierbara 
och eventuellt även generaliserbara slutsatser.6

 
En kvalitativ undersökning syftar till att skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en 
specifik händelse eller situation.7 Vid en kvalitativ undersökning är intresset att ta reda på hur 
människor upplever sin värld och generaliseringen är lägre än i en kvantitativ undersökning. 
Den svarar alltså inte i första hand på frågor om hur mycket och hur många.8 Kvalitativa 
undersökningar innefattar olika metoder som till exempel text- och bildanalys och olika typer 
av intervjuer. Vid intervjuer undersöks människors uppfattningar, känslor och föreställningar 
och den information som då tas fram kan vara svår att kvantifiera eftersom de inte kan 
omvandlas till siffror.9 Fördelen med denna metod är att den ger en helhetsbild och gör det 
möjligt att få en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.10  
 
Tydliga skillnader mellan de båda metoderna är bland annat att vid en kvantitativ metod 
intresserar man sig för åtskilda variabler medan man vid en kvalitativ metod intresserar sig för 
sammanhang och strukturer.  En annan viktig skillnad mellan metoderna är att man intresserar 
sig för det gemensamma, det genomsnittliga eller representativa vid en kvantitativ metod 
medan intresset vid en kvalitativ metod kretsar kring det säregna, det unika eller det som kan 
vara avvikande. Vid kvantitativa metoder används systematiska och strukturerade 
observationer, exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ medan en kvalitativ metod har 
osystematiska och ostrukturerade observationer med intervjuer som inte har fasta frågor eller 
svarsalternativ.11

 
Utifrån mitt syfte anser jag att en kvalitativ undersökning är mest lämplig då jag med min 
uppsats vill få en djupare förståelse för ett specifikt ämne och därmed anser jag att en 
kvantitativ undersökning inte att förespråka, då den inte ger den typ av information jag 
behöver. En kvantitativ studie med exempelvis en enkätundersökning hade varit ett alternativ 
om mitt syfte var att få åsikter om något samt en bredare kunskap om ett ämne. Det är en 
metod som är bra då man får fram en stor mängd data med en ganska liten arbetsinsats. 
Däremot är risken för misstolkningar stora och det är en tidskrävande metod som kostar 

                                                 
5 Björklund & Paulsson (2003:63) 
6 Bell (2000:13) 
7 Kvale (1997:67-69) 
8 Bell (2000:13) 
9 Gren & Hallin (2003:36-37) 
10 Holm & Solvang (1991:88)  
11 Ibid. (86) 
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mycket pengar och stort bortfall är att räkna med.12 Med denna anledning kommer jag därför 
istället att göra en kvalitativ undersökning då jag främst vill förstå på vilket sätt evenemang i 
Karlstad påverkar stadens image och turism. 
  
Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att kunna vara flexibel under själva 
genomförandet av undersökningen.13 Jag har varit flexibel i mitt arbete då jag exempelvis har 
formulerat om mina frågeställningar under arbetets gång efter det att nya funderingar och 
vinklingar har dykt upp. Dessutom har jag i mitt upplägg av uppsatsen varit flexibel då jag 
efter hand har kommit närmare in på de två undersökningsmetoderna jag har använt mig av. I 
arbetet med att förbereda intervjuguider ändrade jag flera gånger vilka frågor som skulle 
ställas samt i vilken ordningsföljd.  

2.1.1 Val av metod 
Mitt val av metod har skett utifrån de frågeställningar som har legat som grund för uppsatsen. 
Som främsta informationskälla för att samla in kvalitativ data har jag använt mig av 
intervjuer, bland annat med anledning av att det är primärdata som ger en sann bild av den 
aktuella studien. Jag har genomfört djupintervjuer vilket är en intervjuform där jag som 
författare för ett djupare samtal med ett fåtal personer där ett visst ämne diskuteras på djupet 
och där frågorna ställs utifrån vissa givna teman.14 Vid djupintervjuer diskuteras en fråga 
noggrant och släpps inte förrän man känner att man kan komma längre.15 Jag valde att 
genomföra djupintervjuer eftersom jag anser att denna metod ger den information jag behöver 
för att uppnå mitt syfte vilket exempelvis inte enkäter skulle göra eftersom jag då inte skulle 
ha fått en bred bild av Karlstad som evenemangsstad.  
 
Hur mitt intervjuarbete har gått till presenterar jag i ett senare kapitel. Förutom intervjuer har 
jag använt mig av litteraturstudier vilket är ett bra sätt att snabbt få tillgång till mycket 
information. Jag har hela tiden varit medveten om att jag måste ha ett kritiskt 
ställningstagande till den information jag förskaffat eftersom det är sekundärdata och kan 
ibland vara vinklat. Min uppsats är alltså byggd på en empirisk undersökning och teoretisk 
förankring då jag har använt mig av intervjuer och litteraturstudier. 

2.2 Urval 
Det finns två huvudsakliga typer av urval och vilken typ av urval man väljer beror på vilket 
syfte undersökningen har. Urval som inte baseras på slumpmässighet kallas icke-
sannolikhetsurval och urval som baseras på slumpmässighet kallas sannolikhetsurval.16

2.2.1 Urval för intervjuerna 
I min uppsats har jag valt att intervjua fem nyckelpersoner som är insatta i evenemangsfrågor 
i Karlstads kommun och dessa är: Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef i Karlstad 
kommun, Mats Ahrén, kultur- och fritidschef i Karlstads kommun, Monica Karlsson, konsult 
på Visit Karlstad, Birgitta Sefastsson, ordförande på Visit Karlstad Member samt Lennart 
Åhs, arenachef för Löfbergs Lila Arena. Dessa personer sitter med i styrgruppen Karlstad & 
Co och efter intervjuer med dessa fick jag reda på hur de tillsammans arbetar med att stärka 
Karlstads positiva image och vilken betydelse evenemang har för detta. Genom samtliga 
                                                 
12 Björklund & Paulsson (2003:70) 
13 Holme & Solvang (1991:88) 
14 Svenning (1999:81) 
15 Ibid. (123) 
16 Ibid. (186) 
 

 9



intervjuer fick jag även reda på vad det är som gör att Karlstad är en attraktiv evenemangsstad 
och vad evenemang har för effekter på stadens turism. Vidare har intervjuerna gett svar på hur 
evenemang marknadsförs i Karlstad för att attrahera turister och skapa en positiv image.  
 
När jag valde ut mina respondenter gjorde jag ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att jag 
inte valde respondenter slumpmässigt. Jag valde ut personer att intervjua som har goda 
kunskaper om mitt uppsatsämne och som jag ansåg kunna ge svar på mina frågeställningar 
och på så sätt uppnå mitt syfte.  
 
På grund av ekonomiska och tidsmässiga faktorer var jag tvungen att begränsa antalet 
intervjuer till fem stycken. Detta begränsade antal intervjuer räckte dock för att jag skulle få 
svar på mina frågeställningar och uppnå mitt syfte. Dessutom var jag tvungen att begränsa 
mina intervjuer inom Karlstad kommun på grund av att resor är tidskrävande och kostsamma.  

2.3 Tillvägagångssätt vid insamling av data 
Det finns tre olika tillvägagångssätt vid skrivandet av ett vetenskapligt arbete och detta kan 
göras genom induktion, deduktion eller abduktion. Vid induktion utgår man från verkligheten 
och försöker därefter hitta mönster som kan förklaras i modeller och teorier. Vid deduktion 
utgår man istället från teorin och sedan genomförs en undersökning, det vill säga empiriska 
observationer för att undersöka om teorin kan bekräftas eller falsifieras. Vid abduktion sker en 
växling mellan induktion och deduktion, det vill säga mellan teori och empiri.17 Jag har 
arbetat utifrån en induktiv metod där jag har utgått från verkligheten och därefter försökt hitta 
mönster som kan förklaras i modeller och teorier. Jag har alltså utgått ifrån min egen bild av 
Karlstad som evenemangsstad och därefter formulerat frågeställningar. Utifrån verkligheten 
har jag letat efter relevanta teorier som har legat till grund för de intervjuer jag har gjort. I mitt 
analysarbete har jag förankrat svaren från intervjuerna med teorin för att kunna se samband. 
Jag är medveten om att vid alla metodval måste den information som hämtas in kritiskt 
granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är.  
 
Vid insamling av data skiljer man mellan primär- och sekundärdata. Primärkällor kan delas 
upp i avsiktliga källor som skapas för att andra i framtiden ska kunna ta del av dem, och 
oavsiktliga källor som används i annat syfte än det som forskaren hade tänkt sig.18 Jag hoppas 
att den information som framkommit från mina intervjustudier kan komma till användning vid 
framtida studier om evenemangsturism och imageskapande. Omfattningen av det källmaterial 
som jag har använt mig av grundar sig på den tid jag har haft till mitt förfogande. Jag har varit 
tvungen att göra urval för att hinna analysera allt material inom ramen för avsatt tid. Vidare 
har jag haft som mål att få ett balanserat urval av källor för att inte använda för många 
avsiktliga källor eller källor som enbart stödjer sig på mina egna åsikter och hypoteser. 
 
Intervjuer ger tillgång till så kallad primärdata, det vill säga sådan information som används 
för den aktuella undersökningen. Intervjuer kan genomföras bland annat genom att antalet och 
valet av respondenter skiljer sig åt, samt att antalet frågor kan varieras.19 Att samla in data 
genom att göra litteraturstudier, det vill säga via exempelvis böcker, broschyrer och tidskrifter 
ger sekundärdata. Detta betyder att de uppgifter som tas fram har ett annat syfte än den 
aktuella studiens syfte.20 Denna uppsats bygger på insamlat material från intervjuer och 
litteraturstudier och därmed har jag använt mig av både primär- och sekundärdata.  
                                                 
17 Björklund & Paulsson (2003:62) 
18 Bell (2000:94-95) 
19 Björklund & Paulsson (2003:68) 
20 Ibid. (67) 
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2.3.1 Intervjuer 
Jag valde att använda mig av intervjuer som informationskälla eftersom jag ville få en djup 
förståelse för mitt uppsatsämne. Intervjuer ger tillgång till information som kan användas 
direkt för studiens syfte.21  
 
Som ett första steg i mitt arbete med att samla in information från intervjuer mailade jag de 
personer jag önskade att få intervjua där jag beskrev vem jag var, mitt syfte med uppsatsen 
och frågade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Därefter kontaktade jag 
respondenterna via telefon för att boka in en personlig intervju. Jag valde att intervjua 
personerna utifrån deras befattningar och intervjuerna genomfördes på den plats 
respondenterna ansågs vara mest lämplig, det vill säga på respektive arbetsplats. Jag ville 
försäkra mig om att det var en plats där respondenten kände sig bekväm och därför fick dem 
bestämma plats. Dessutom överlät jag valet av tidpunkt till respondenterna och inrättade mig 
själv efter detta. På detta sätt ville jag visa dem att det hela rörde sig om något viktigt och att 
han eller hon är en viktig person. Jag ville också visa att min respondent hade blivit kontaktad 
av mig för att jag trodde att han eller hon kunde bidra med något väsentligt. Vid varje 
intervjutillfälle var jag noggrann med att inleda intervjun med att förklara mitt syfte med 
uppsatsen samt klargöra för respondenten vad mitt mål med intervjun var och på så sätt kunde 
jag undvika att intervjun tog en annan vändning. Dessutom klargjorde jag vad som kommer 
att ske med den information som undersökningen ger och frågade om jag fick namnge 
respondenterna som källa. Det var mycket spännande och lärorikt att genomföra 
djupintervjuer eftersom jag då fick tillfällen att möta olika personer inom turismbranschen 
och diskutera ett ämne som båda parter är intresserade av. Intervjuerna gav mig mycket 
information och jag fick möjlighet att tolka kroppsspråk som gav värdefull information. Varje 
djupintervju varade i omkring en timma och under denna tid fick jag ställt alla mina frågor i 
lugn och ro samtidigt som vi förde ett ganska öppet samtal mig och respondenten emellan.  
 
Jag använde mig av en gemensam semistrukturerad intervjumall för alla mina fem intervjuer 
där jag på förhand hade skrivit ner frågor som utgångspunkt men gav dock respondenterna en 
frihet att prata om sådant som de ansåg vara väsentligt. På så sätt uppkom annan viktig 
information som inte var uttalade frågor sedan innan och jag förhindrade att gå miste om 
viktig information. Jag använde en gemensam intervjuguide för alla fem intervjuer för att på 
så sätt kunna finna likheter och olikheter. Denna intervjuguide var indelad i olika teman 
kopplat till turism, samarbete, evenemang, betydelsen av evenemang för att skapa en positiv 
image samt framtidsvisioner. Genom denna strukturering av frågor blev det lättare att hålla 
sig till ämnet och diskutera ett område åt gången. Dessutom underlättade denna strukturering 
när materialet skulle organiseras och analyseras. Jag använde mig utav ytterligare en 
intervjuguide som ett underlag till den empiriska undersökningen för att få 
bakgrundsinformation om de olika aktörerna.   

2.3.2 Litteraturstudier 
Förutom intervjuer har jag även använt mig av litteraturstudier. För att se om verkligheten 
stämmer överens med teorin har jag använt mig av litteratur kopplat till turism, evenemang, 
imageskapande samt marknadsföring av evenemang. Fördelen med litteraturstudier är att det 
ger tillgång till mycket information på ett snabbt sätt och det krävs inga större ekonomiska 
resurser. En nackdel med denna metod kan dock vara att det är sekundärdata och därför går 
det inte alltid att se med vilka metoder informationen har samlats in och för vilket syfte.22 Jag 

                                                 
21 Björklund & Paulsson (70) 
22 Ibid. (69-70) 
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är därmed medveten om att informationen jag har förskaffat kan ha varit vinklad eller inte 
heltäckande. Jag sökte efter relevant litteratur via Karlstads universitets bibliotekskatalog och 
fann på det sättet material som jag först gjorde en snabb genomgång av varifrån jag sedan 
använde mig av det material som jag ansåg kunde ligga till grund för min teoretiska 
undersökning.  

2.4 Trovärdighetsdiskussion 
Det är viktigt att i en undersökning bedöma om innehållet är trovärdigt för att veta om 
slutsatserna som dragits är rimliga. Trovärdigheten kan mätas genom att göra reliabilitets- och 
validitetstester, samt genom att granska de felkällor som metoden kan föra med sig.  

2.4.1 Reliabilitet och validitet 
Vid alla metodval måste den information som hämtas in kritiskt granskas för att avgöra hur 
tillförlitlig och giltig informationen är. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått för att visa 
att två tillvägagångssätt ger samma resultat vid flera olika tillfällen under samma 
omständigheter.23 Det som kan påverka reliabiliteten i en kvalitativ studie är exempelvis 
felaktiga stickprov, intervjuareffekten, standardiseringsproblem och tolkningsproblem.24  
 
Validitet eller giltighet är ett mått som visar på om en viss fråga mäter eller beskriver det som 
är för avsikt att mätas.25 Det finns två typer av validitet som en undersökning bygger på; inre 
validitet handlar om hur själva projektet läggs upp och den direkta kopplingen mellan teori 
och empiri. Dessutom handlar det mer konkret om att rätt metod används och att exempelvis 
rätt frågor ställs till rätt personer. Yttre validitet handlar om hela projektet i sin helhet och 
vilka möjligheter som finns till generalisering utifrån en specifik studie. Därför är det viktigt 
att intervjuunderlaget är riktigt i denna kvalitativa studie för att kunna dra generella 
slutsatser.26 Det finns tydliga samband mellan reliabilitet och validitet. Om en fråga inte är 
reliabel, saknar den även validitet men en hög reliabilitet behöver inte betyda att validiteten är 
det. Detta betyder att bara för att en fråga ger samma eller nästan samma svar vid olika 
tillfällen kanske den ändå inte mäter vad den är avsedd att mäta.27 Jag anser att de frågor jag 
har ställt i intervjuundersökningen mäter det som uppsatsen avser att mäta och därmed är 
validiteten hög. Jag har dock hela tiden varit medveten om att kritiskt granska mina frågor för 
att öka validiteten.  
 
Vid en kvalitativ undersökning som jag har gjort är problemet med att få giltig information 
ganska liten eftersom man har en stor närhet till det som undersöks och dessutom har jag som 
intervjuar möjlighet att själv påverka intervjun.28

 
För att maximera reliabiliteten har jag testat intervjufrågorna på några av mina vänner innan 
själva intervjun. Dessutom har jag använt mig av flera olika datakällor, exempelvis olika 
böcker, flera respondenter samt flera olika teorier. Jag har även försökt använda mig av klara 
definitioner på de begrepp jag använt under intervjuerna samt varit noggrann med hur olika 
måttangivelser används. Jag anser att jag har skapat en validitet genom att jag har använt mig 
av flera olika datakällor. Jag har dock försökt använda Internet i sådan liten utsträckning som 
möjligt eftersom det är svårt att veta hur aktuell och sann informationen som hämtas in är. För 
                                                 
23 Bell (2000:89-90) 
24 Svenning (2003:68) 
25 Bell (2000:89-90) 
26 Svenning (2003:65-66) 
27 Bell (2000:89-90) 
28 Holme & Solvang (1991:102) 
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att öka validiteten vid mina intervjuer formulerade jag tydliga frågor och var noga med att 
undvika vinklade frågor.   

2.4.2 Felkällor 
Vid alla de intervjuer jag gjorde kan feltolkningar ha förekommit. Respondenterna kan ha 
uttalat sig felaktigt på vissa frågor och dessutom kan de ha missuppfattat vissa frågor om jag 
har varit otydlig. Jag kan också ha orsakat feltolkningar då jag kan ha missuppfattat svaren 
eller att mina anteckningar har varit missvisande.  
 
Vid intervjuer är det viktigt att försöka undvika ledande frågor eftersom det kan leda till att 
informationen blir felaktig. Dessutom bör man tänka efter hur intervjun ska gå till då 
exempelvis en bandspelare kan ha en hämmande effekt på respondenten som eventuellt inte 
ger fullständiga svar.29 Jag har använt mig av bandspelare vid samtliga intervjuer, något jag 
vet kan ha haft en negativ effekt. Jag såg det däremot som en fördel att använda mig av en 
bandspelare för att på så sätt få med all viktig information som jag annars kan ha missat om 
jag bara hade förlitat mig på mina egna anteckningar. Dessutom ansåg jag att bandspelaren 
underlättade för mig då jag kunde koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun vilket 
jag anser hade varit svårare om jag hade behövt anteckna hela tiden. Vid avlyssning av 
bandspelaren var det ibland svårt att höra exakt vad respondenten svarade och i dessa fall fick 
jag lita på mina anteckningar. Jag var medveten om bandspelarens effekt och informerade 
därför respondenterna före intervjuerna om varför jag valde att använda bandspelare som 
hjälpmedel. För att intervjuerna skulle bli lyckade var jag också medveten om att jag var 
tvungen att vara öppen, lyhörd och tänka på att det är jag som styr intervjun.  

2.4.3 Källkritik 
Analys av källmaterialet kan delas upp i extern och intern granskning. Extern granskning har 
till syfte att finna om en källa är äkta, autentisk eller ger en sann bild av det som den skildrar. 
Jag har använt mig av en intern granskning, vilket är vanligast i denna uppsatsstorlek, där 
källans innehåll granskas vilket betyder att jag kritiskt har granskat litteraturen.30  
 
Evenemangsturism är ett relativt nytt fenomen och därför är material om detta ämne 
begränsat. Mycket av det material jag använt mig av är relativt nytt vilket innebär att jag har 
undersökt ett område inom turismen som det inte tidigare har forskats så mycket kring än. Jag 
har dock använt mig av några äldre böcker om evenemang och detta har jag varit tvungen att 
beakta eftersom turism är en näring som ständigt är under utveckling. Jag fann ganska mycket 
skrivet om image och marknadsföring kopplat till evenemang så jag anser ändå att jag kunnat 
stödja mig på den teori som jag har fått fram.  
 
 

                                                 
29 Ejvegård (2003:50) 
30 Bell (2000:98-100) 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den teori som ligger till grund för min empiriska 
undersökning. Teoridelen är uppdelad i fyra huvudkapitel som anknyter till studien. Då 
begreppen turism och evenemang är centrala för studien sker först en generell 
litteraturgenomgång av dessa. Då studien inriktar sig på image och marknadsföring av 
evenemang krävs även en förklaring av dessa.  

3.1 Turismbegreppet 
Här presenteras turism som näring och begrepp med fokus på evenemangsturism. Dessutom 
definieras attraktion och attraktivitet eftersom det har en koppling till turism. Attraktion 
kräver en förklaring eftersom evenemang som denna uppsats grundar sig på är en form av 
attraktion som attraherar besökare.  

3.1.1 Definition av turism 
Turism är idag en av de största och snabbast växande näringarna i världen. Det finns ett flertal 
definitioner på vad turism innebär.31 Turism kommer från ordet turist som härstammar från 
det engelska ordet tourist som i sin tur kommer från ordet tour som betyder rundresa eller 
rundvandring.32 Det finns vissa förutsättningar för att turism ska kunna förekomma. Det 
måste finnas en attraktion som attraherar besökare, transportmöjligheter, bekvämligheter, kost 
och logi samt människor som har tid, lust och råd att resa iväg. Turismnäringen kännetecknas 
av att konsumenter distribueras till produkten, det vill säga resmålet och inte tvärtom som i de 
flesta andra näringarna. Dessutom sker produktion och konsumtion av en turisttjänst 
samtidigt.33

 
Turism innebär en förflyttning från hemstaden till en eller flera städer och hem igen. För att 
det ska räknas som turism krävs det i de flesta definitioner krav på att resan ska vara på minst 
24 timmar bortavaro från hemmet. Det förbättrade kommunikationsnätverket gör dock idag 
att människor kan resa till en annan stad bara över dagen för att exempelvis uppleva ett 
evenemang. Vidare kan turismbegreppet innehålla ett avståndskriterium vilket gör det hela 
mer komplicerat. Exempelvis har Statistiska Centralbyrån som krav att resan måste vara på 
minst 10 mil från hemmet för att kunna räknas som turistresa. Tillsist bör resans syfte vara en 
resa som görs frivilligt och de pengar som spenderas på besöksorten får inte vara intjänade 
där.34

 
Jag har valt att använda mig av Nationalencyklopedins definition av turism då jag anser att 
den blir central i min uppsats som inriktar sig på evenemangsturism och som handlar om 
människors resande till en stad för att uppleva ett evenemang. Dessutom ställer inte 
definitionen krav på att resan ska vara på minst 24 timmar eller något avståndskriterium. 
Nationalencyklopedins35 definition på turism lyder: ”benämning på människors aktiviteter 
när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen. Besökets 
sammanlagda vistelsetid ska vara kortare än ett år. Resans huvudsyfte ska vara annat än att 
utöva ett arbete som betalas av någon på platsen”. Med utgångspunkt ur denna definition kan 
                                                 
31 Blom & Nilsson (2005:8-9) 
32 http://www.ne.se  
33 Blom & Nilsson (2005:12-13) 
34 Ibid. (8-9) 
35 http://www.ne.se  
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begreppet evenemangsturism användas för alla de människor som reser till en annan ort för att 
uppleva ett evenemang, oavsett om det bara är en resa som sträcker sig över dagen till 
närmaste grannstad. De människor som upplever ett evenemang i den stad de arbetar i kan 
däremot uteslutas från evenemangsturism.  

3.1.2 Definition av attraktion 
Attraktioner hjälper till att attrahera turister till en destination och utgör alltså själva kärnan i 
turismprodukten. Man kan säga att om det inte skulle finnas några attraktioner skulle det inte 
finnas behov av andra turismprodukter och utan turism skulle det inte behövas några 
turistattraktioner. Turisten skapar sig upplevelser utefter de attraktioner som finns på en 
destination. Turisten skapar sig en bild av attraktionen redan innan resan via olika media som 
marknadsför destinationen eller attraktionen som värt ett besök. Många destinationer kan 
förknippas med en viss attraktion som kan sägas utgöra en symbol för destinationen.36

 
Attraktioner kan vara av olika slag. En del kan attrahera ett stort antal besöksgrupper och 
vissa kan vara mer specialiserade. Attraktioner kan vara permanenta eller tillfälliga som 
exempelvis speciella evenemang. Attraktioner kan vara av kultur- och/eller naturkaraktär eller 
av en turist uppfattas som en attraktion. De kan alltså ha olika karaktärer; skapad av 
människan eller en företeelse i naturen.37

 
Attraktivitet syftar på en destinations förmåga att attrahera besökare utefter de attraktioner 
som finns på plats.38

 
Begreppen turism och attraktion har nu definierats och de har en koppling till evenemang som 
nästa kapitel kommer att behandla. Evenemang är en form av attraktion som leder till ökad 
turism i en stad och därför har jag valt att diskutera evenemangsbegreppet.  

                                                 
36 Hanefors & Mossberg (2007:115) 
37 Ibid. (116-117) 
38 Ibid. (118) 
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3.2 Evenemangsbegreppet 
Här presenteras definitioner av evenemang, syftet med evenemang, olika typer av evenemang, 
evenemangsturism samt evenemangseffekter.  

3.2.1 Definition av evenemang 
Det finns flera olika definitioner av vad ett evenemang är och det är inget som säger att den 
ena är mer rätt än den andra. Breda definitioner kan uttrycka ett evenemang som en händelse 
utöver det vanliga och som har stor betydelse. Evenemang kan vara av olika omfattningar, 
från små lokala evenemang med liten uppmärksamhet till stora internationella evenemang 
med stor medial uppmärksamhet.39 En vidare kategorisering av evenemang går jag igenom i 
kapitel 3.2.3. 
 
Nationalencyklopedin40 definierar evenemang som ”stor organiserad händelse särskilt av 
kulturellt eller idrottsligt slag”. Wilkinson’s41 definition av ett evenemang lyder: ”A special 
event is a one-off happening designed to meet specific needs at any given time.”  En annan 
definition av honom som jag tycker bäst lämpar sig för min studie lyder:  
 

”Local community events may be defined as an activity established to involve the local 
population in a shared experience to their mutual benefits.” 

 
Denna definition visar på att ett evenemang inte bara arrangeras för att attrahera besökare utan 
är även till för lokalbefolkningen. Då denna uppsats inriktar sig på evenemangsturism i 
Karlstad tycker jag det är viktigt att veta att evenemang arrangeras i en stad för att attrahera 
såväl besökare som lokalinvånare för att på så sätt öka en stads positiva image.  
 
Ett evenemang kan kännas igen av att attraktionen ligger i en aktivitet. Evenemang är inte 
bundna till en viss ort utan de kan flyttas från en ort till en annan eftersom fysisk anknytning 
till en viss plats saknas. Det finns dock återkommande evenemang som anordnas på samma 
ort varje år och är således också en sevärdhet.42 Ett evenemang kan också kännas igen av att 
de alltid är temporära, oavsett vilken typ av evenemang det handlar om. Alla evenemang 
kräver en viss planering som beroende på evenemangets storlek tar olika lång tid att planera 
inför. Vidare kan ett avslutat evenemang inte upplevas på nytt utan varje evenemang är unikt 
på sitt sätt. Getz43 väljer att definiera evenemang på följande sätt som kan användas för alla 
planerade evenemang: ”Planned events are temporary occurences with a predetermined 
beginning and end. Every such event is unique, stemming from the blend of management, 
program, setting and people“. 
 
Enligt Behrer & Larsson44 kan ett evenemang beskrivas på följande sätt: 

• Evenemanget är till sin form bundet i tid och rum. 
• Evenemanget är geografiskt bundet till en plats. 
• Evenemanget kan både vara uppsökande och inbjudande. 
• Evenemanget kan vara riktat till en exakt specificerad målgrupp men även allmänt 

tillgänglig.  
                                                 
39 Watt (2000:2) 
40 http://www.ne.se  
41 Watt (2000:1) 
42 Blom (1994:7-8) 
43 Getz (2005:15-16) 
44 Behrer & Larsson (1998:104) 
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• Evenemanget kan ha både långsiktiga effekter, exempelvis skapa en image, och 
kortsiktiga effekter, exempelvis öka försäljningen.  

Dessa olika möjligheter medför att evenemang kan användas på olika sätt beroende på 
målsättning och de kan variera stort i utformningen.  
 
Watt45 har ett intressant sätt att se på evenemang då han menar att evenemang kan liknas vid 
tjänster och kännetecknas enligt följande: 

• Intangibility- besökarna kan ta del av upplevelsen och fördelarna men de kan inte röra 
vid evenemanget. 

• Perishability- det roliga är kortvarigt då evenemanget endast är en tillfällig händelse.  
• Inseparability- besökarna jämför olika evenemang med varandra och bedömer därefter 

kvalitén av ett evenemang. 
• Consistency- besökarna efterfrågar en viss konsekvens av evenemanget och det är 

därför viktigt att uppnå detta så att besökarna bli nöjda.  
• Lack of ownership- evenemang tillhör inte någon men det är många som tillfället tar 

del av ett och samma evenemang. 
 
Ett evenemang är något som händer under ett speciellt tillfälle och vissa arrangeras bara en 
gång medan andra är som tidigare sagt återkommande. Ett evenemang händer inte bara utav 
sig självt utan någon måste få det att hända. Sedan krävs det flera personer för att 
evenemanget ska bli lyckat. Ett evenemang involverar organisatörer, åskådare och deltagare 
och alla dessa har betydelse för att evenemang ska kunna genomföras. Ett evenemang kan bli 
en succé eller ett fiasko, vad det beror på har många olika effekter som inte alltid går att 
förutse. Då ett evenemang är en speciell händelse är det viktigt att varje evenemang får all 
uppmärksamhet den behöver. Varje evenemang är en unik händelse och därför bör varje 
evenemang behandlas individuellt för att de ska bli ett lyckat koncept. Ju större ett evenemang 
är desto mer organisering och planering krävs givetvis.46

 
Ett evenemang påverkas av dess storlek, standard och vilken nivå den äger rum på. Likt för 
alla evenemang är att det krävs en ekonomisk resurs för att kunna finansiera hela 
arrangemanget. Hur stor denna resurs bör vara varierar efter evenemangets storlek och likaså 
varierar den hur stor övervakningen av media är. För att ett evenemang ska bli ett lyckat 
koncept krävs tid, planering, organisering samt personligt engagemang från olika parter.47 När 
evenemang arrangeras vill man alltså att de ska lyckas men vad är egentligen syftet med 
evenemang? Detta kommer jag att diskutera i nästa kapitel eftersom jag anser att det är viktigt 
att veta vad ett evenemang kan tillföra en stad.  

3.2.2 Syftet med evenemang  
Evenemang har många användningsområden och kan bland annat användas som en 
primärattraktion där det runt omkring byggs ett tema och en image. Ett evenemang arrangeras 
ofta på kommunal nivå där staden blir värd för arrangemanget och ger staden en chans att öka 
sin turism. För att se hur attraktiv en attraktion är mäts antalet besökare, det geografiska 
spridningsområdet eller hur stor dragningskraft attraktionen har i jämförelse med 
konkurrenterna. Vid evenemangsturism är målet att göra individuella evenemang och 

                                                 
45 Watt (2000:61) 
46 Ibid. (2-3) 
47 Ibid. (3) 
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festivaler mer attraktiva och sedan används det för att förstärka en hel destinations 
attraktivitet.48   
 
Evenemang har blivit en viktig del i marknadsföring av turism på lokal, regional och nationell 
nivå. Evenemang arrangeras inte bara för att attrahera turister och för att göra en destination 
mer känd, utan det finns även andra anledningar, som till exempel för att investera och 
utveckla urbana områden. Antalet evenemang växer dramatiskt för varje år eftersom man är 
medveten om vilka fördelar de bär med sig. Evenemang sätter en stad på kartan och förhöjer 
dess positiva image, skapar ekonomiska fördelar, skapar ökad segmentering och 
specialisering på turismmarknaden, attraherar till investering, kommuner vill få chansen att 
visa upp sig och fira speciella dagar etc.49 Det är alltså tydligt att evenemang har många 
syften och bär med sig många positiva egenskaper men jag är nyfiken på vad det finns för 
olika typer av evenemang och vilka syften de har beroende på dess storlek. Därför kommer 
nästa kapitel handla om just detta.  

3.2.3 Olika typer av evenemang  
Getz tar upp olika typer av evenemang som kategoriseras efter deras storlek och jag har valt 
att kortfattat beskriva dem här för att senare i min studie kunna se om storleken på ett 
evenemang har betydelse för att skapa en positive image av en stad.  
 
Mega events 
Mega events är evenemang som med sin storlek eller betydelse attraherar ett extra stort antal 
turister, media, prestige eller som har en ekonomisk påverkan för kommunen, platsen eller 
organisationen som står värd för evenemanget. Exempel är Olympiska spelen och VM i 
friidrott.50

 
Hallmark events 
Hallmark events är evenemang som har sådan betydelse, attraktionskraft, kvalité eller 
publicitet att evenemanget förser värdplatsen, kommunen eller destinationen med en 
konkurrenskraftig fördel. De arrangeras en gång eller är återkommande. Exempel är 
Göteborgskalaset och Hultsfredsfestivalen. Mega och hallmark events används ofta för att 
förstärka en turistdestinations attraktionskraft och har en stark image.51

 
Major events 
Major events är evenemang som med sin storlek och sitt intresse från media kan attrahera ett 
stort antal besökare och media samt resultera i ekonomiska fördelar. Exempel är 
tennisturneringen Australian Open och liknande stora idrottsmästerskap.52  
 
Local events 
Local events är små evenemang som riktar sig främst till lokala besökare. Ett sådant 
evenemang arrangeras flera gånger om året och temat har en koppling till en viss sektor inom 
samhället. Exempel är restaurangfestivaler och konstutställningar.53

 
 

                                                 
48 Getz (2005:139) 
49 Hall (1992:17-18) 
50 Getz (2005:16-18) 
51 Ibid. (16-18) 
52 Allen (2002:14) 
53 Larson (2003:239) 
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Special events 
Getz54 definition på speciella evenemang anser jag är relevant i min uppsats då Karlstad som 
evenemangsstad har anordnat en del evenemang av detta slag. Getz menar att speciella 
evenemang är något som händer utanför den normala omfattningen av program och aktiviteter 
av den sponsrade organisationen. Detta är ett engångsevenemang som inte upprepas eller ett 
evenemang som arrangeras sällan. Vidare har ett speciellt evenemang förbestämda dagar då 
det startar eller slutar. Ibland kan evenemanget innehålla flera separata aktiviteter och alla 
aktiviteter sker i samma lokala område eller region. Evenemanget är öppet för alla och 
arrangeras för att fira något eller visa upp ett speciellt tema. 
 
Allen55 däremot har valt att beskriva special events som speciella ritualer, presentationer, 
uppträdanden eller firanden som är planerade och skapade för att betona speciella tillfällen 
eller för att uppnå speciella mål. Exempel är nationaldagsfirande och idrottstävlingar.  
 
Då alla evenemang, oavsett storlek, attraherar ett visst antal besökare kan evenemang kopplas 
ihop med turism och därför kommer avsnittet nedan behandla just begreppet 
evenemangsturism.  

3.2.4 Evenemangsturism  
Begreppet evenemangsturism används för att förklara en destinations utveckling och 
marknadsföringsstrategi för att bli medveten om alla de ekonomiska fördelar som ett 
evenemang bidrar till. Vid ett evenemang är det turisten som är huvudpersonen så därför är 
det viktigt att vara medveten om turistens karaktärer och vad de söker efter för att på så sätt 
kunna tillfredsställa besökaren.56  
 
I denna uppsats ser jag evenemangsturism som det mest centrala begreppet och därför har jag 
här nedan valt att definiera detta utifrån Getz: 
1. Planering, utveckling och marknadsföring av evenemang som turistattraktioner, 
katalysatorer för annan utveckling, imageskapande, och livar upp attraktioner och 
destinationer.  
2. Evenemangsturism inkluderar de människor som reser för att ta del av evenemang, eller 
som motiveras att ta del av ett evenemang då de är hemifrån.57

 
Evenemangsturism kan ses som en ny alternativ form till turism som minimerar de negativa 
effekterna, bidrar till hållbar utveckling och skapar bättre relationer mellan lokalbefolkningen 
och besökarna. Den viktigaste rollen för evenemangsturism är att attrahera turister, såväl 
inhemska som utländska. De flesta evenemang är dock beroende av lokala och regionala 
besökare. Alla turistattraktioner måste kunna attrahera och motivera människor så att de 
bestämmer sig för att besöka attraktionen. För att ett evenemang ska kunna bli av krävs 
materiella uppsättningar men till skillnad från andra attraktioner så är inte attraktiviteten 
beroende av själva uppsättningen. De finns istället andra faktorer som attraherar människor 
till ett evenemang, som exempelvis tjänster och underhållning. Evenemang arrangeras inte 
bara för att attrahera besökare till en region så att turismutvecklingen gynnas. I många fall 
attraheras en besökare till ett evenemang med anledningen av att det finns fler attraktioner i 
staden eller i regionen som lockar. Det kan till och med vara så att turisten från början inte 
hade för avsikt att besöka evenemanget i staden men blev på plats attraherad av det. 
                                                 
54 Getz (1991:45-46) 
55 Allen (2002:11) 
56 Getz (2005:12) 
57 Allen (2002:35) 
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Evenemang kan alltså vara ett komplement till övriga attraktioner i staden eller i regionen och 
kan på så sätt förhöja dess image. Evenemangsturism som imageskapande utgör en 
huvudsaklig del av denna uppsats och därför kommer detta diskuteras djupare i kapitel 3.3.4.  
Attraktivitet används för att mäta hur stark en attraktion är när det handlar om att attrahera 
besökare, det geografiska spridningsområdet eller dess attraktivitet i förhållande till 
konkurrenterna. Syftet med evenemangsturism är alltså att göra individuella evenemang och 
festivaler mer attraktiva så att även destinationens attraktivitet förhöjs.58

 
Efter att nu ha diskuterat evenemangsturism vet vi vad begreppet innebär och vilka syften 
denna form av turism har. Det vi ännu inte vet är vilka effekter ett evenemang kan föra med 
sig och därför kommer nästa kapitel ge en beskrivning av just olika typer av 
evenemangseffekter.  

3.2.5 Evenemangseffekter 
Evenemang arrangeras eftersom de skapar många positiva fördelar och påverkar hela 
omvärlden. Evenemang kan dock även föra med sig negativa konsekvenser som kan 
förmedlas till allmänheten via media. En viktig del i organiseringen av evenemang blir därför 
att förbereda sig på vilken inverkan ett evenemang kan ha. Det gäller att försöka göra så att 
alla effekter av ett evenemang bär med sig något positivt.59 Jag har här nedan valt att beskriva 
de effekter ett evenemang kan ha eftersom jag anser att man bör vara medveten om dem för 
att våga satsa på evenemang i en stad.   
 
Sociala och kulturella effekter 
Alla evenemang har sociala och kulturella effekter på deltagarna och ibland även på 
värdkommunen. Vid exempelvis idrottsevenemang och konserter delar människor samma 
upplevelse med varandra. Evenemang har alltså bland annat till uppgift att föra olika grupper 
av människor tillsammans för att uppleva något nytt och spännande och samtidigt utbyta 
sociala relationer. En del evenemang kan däremot ha en negativ social inverkan som kan vara 
fallet ju större ett evenemang är eftersom risken att saker går fel då är större.60  
 
Fysiska effekter och miljökonsekvenser 
Att arrangera ett evenemang kan betyda jätte mycket för värdkommunen då den får chans att 
visa upp sin unika miljö. Det är dock många aspekter att beakta inför ett evenemang för att 
miljön som är väldigt känslig inte ska påverkas negativt. Stora evenemang kan kräva en 
miljöpåverkansanalys innan den genomförs och öppen kommunikation och konsultation med 
lokala myndigheter kan lösa detta. Vid stora evenemang krävs god infrastruktur i en stad 
vilket för med sig höga kostnader. En bra infrastruktur innebär även en förbättrad miljö vilket 
kan vara en orsak till att en kommun väljer att ansöka om ett evenemang. Däremot kan en 
ökad trafik innebära hög bullernivå och långa trafikköer.61  
 
Politiska effekter 
Evenemang attraherar besökare som skapar ekonomiska fördelar och jobb. Av denna 
anledning är politiker positiva till evenemang eftersom de skapar mervärde för medborgarna 
och de håller dem själva vid makten. Ett evenemang förhöjer en stads status och därmed även 

                                                 
58 Getz (1991:5-6) 
59 Allen (2002:25) 
60 Ibid. (26-28) 
61 Ibid. (30) 

 20



politikernas status. Stora evenemang kan leda till en social sammanhållning samt att en 
kommun blir känd internationellt.62

 
Turism och ekonomiska effekter 
Turism är en växande industri som skapar ekonomiska fördelar och fler jobb. Evenemang är 
en typ av turistattraktion som attraherar besökare och får dem att stanna längre i regionen och 
spendera mer pengar. Evenemang hjälper även till att skapa en image av en stad och 
positionerar staden som gör att den får ett konkurrensmässigt övertag. Ett evenemang måste 
sträva efter att vara autentiskt och unikt för att destinationer ska kunna dra fördel av dem. 
Destinationer som bara arrangerar evenemang för turister och inte för den egna kommunen 
löper risk att bli overklig och ytlig. Evenemang som är dåligt organiserade och planerade kan 
leda till att både staden och destinationen får ett skadat rykte. En stor fördel med 
evenemangsturism är att de kan attrahera besökare till en destination även under lågsäsong 
vilket ger ekonomiska fördelar. Dessutom kan evenemang erbjuda nyheter och förändringar 
vilket bevarar det lokala intresset i en stad och gör den mer attraktiv för besökare. Ett 
evenemang kan också bidra till ökad levnadsstandard i ett samhälle genom bland annat fler 
bekvämligheter. Evenemang genererar även pengar till kommunen då besökarna spenderar 
pengar på resor, boende, mat, shopping och andra turistrelaterade tjänster.63

 
Det är intressant att se att evenemang kan föra med sig så många olika effekter, både positiva 
och negativa. En av de mest betydande effekterna av evenemang är att de påverkar en stads 
image och eftersom denna uppsats delvis handlar om vilken betydelse evenemang har för att 
skapa en positiv image kommer nästa kapitel handla om just detta.  
 

                                                 
62 Allen (2002:33-34) 
63 Ibid. (35-38) 
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3.3 Imagebegreppet 
Här presenteras definitioner av begreppet image, image egenskaper, bilder av platser och 
regional identitet, evenemang som imageskapande samt att skapa teman och positiva bilder av 
en destination.  

3.3.1 Definition av image  
Det finns flera definitioner på vad image av en destination är och jag har i denna uppsats valt 
att använda mig av Cromptons definition som lyder: ”the sum of beliefs, ideas and 
impressions that a person has of a destination”.64 Bilder kan alltså antingen vara beskrivande 
eller bedömande. De bilder som en destination besitter är ofta en blandning av hur människor 
uppfattar exempelvis tillgängligheten, attraktioner, kultur, stabilitet och säkerhet. Den bild 
som en destination förmedlar i exempelvis turistbroschyrer är väldigt viktiga, speciellt för 
förstagångsbesökare. De eventuella besökarna förlitar sig på de bilder som visas i broschyren 
och kanske överväger att åka till just den destinationen framför en annan. För att locka 
besökare till en destination måste de eventuella besökarna först göras uppmärksamma på att 
destinationen existerar. Det är också viktigt att destinationen förmedlar en positiv bild. En 
destination som förmedlar en negativ bild skulle antagligen inte besökas av så många.65

 
Jag tycker även att Goodalls definiering av image är relevant i min uppsats då all turism 
handlar om att förmedla en bild utåt för att attrahera besökare och detsamma gäller vid 
evenemang för att förmedla att de existerar. Goodall menar att en destinations image 
förutsätter att det finns tillgänglig information. Han menar alltså att människor skapar sig 
bilder av hur den perfekta semestern ska se ut utifrån den information de har fått.66

 
Efter att nu ha definierat vad image är tänker jag i nästa kapitel mer gå in på vilka egenskaper 
image har och vad det finns för olika typer av bilder som kan påverka en stad.  

3.3.2 Image egenskaper  
En individ kan uppfatta städer, regioner och länder på olika sätt och det finns enligt Kotler, 
Haider och Rein67 sex olika typer av bilder som påverkar en persons uppfattning av en plats. 
Uppfattningen är individuell och påverkas av individens tidigare erfarenheter. Om en person 
till exempel har upplevt något negativt på en plats kan detta också skapa negativa 
associationer till platsen. De sex olika typerna av bilder beskrivs nedan som följande: 
• Positive image- platser som förknippas med något positivt. 
• Weak image- platser som inte är så välkända skapar inga associationer vilket kan förklaras 

av att de är små, inte har några attraktioner och symboler eller att marknadsföringen har 
varit dålig.  

• Negative image- platser som har en negativ förankring. 
• Mixed image- platser som både ger positiva och negativa associationer. 
• Contradictory image- platser som är motsägelsefulla, det vill säga att vissa människor har 

en positiv bild av en plats medan andra har en negativ bild. En sådan plats har inte många 
kända symboler och är inte känt för något speciellt. 

• Overly attractive image- platser som har många olika symboler och attraktioner gör att för 
mycket marknadsföring kan minska attraktiviteten istället för att öka den. 

                                                 
64 Getz (1991:158) 
65 Weaver & Lawton (2006:105) 
66 Getz (1991:158) 
67 Kotler, Haider & Rein (1993:35-36) 
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Det är många faktorer som påverkar en ort eller regions attraktivitet vilket leder till en ökad 
turisttillströmning. I och med detta sker en ökning inom näringslivet och fler arbetstillfällen 
skapas och därmed höjs livskvaliteten hos befolkningen. Detta kan dock även leda till 
negativa konsekvenser som till exempel en överexploatering till följd av en alltför intensiv 
marknadsföring.68  
 
Bilder kan påverka platser på olika sätt och oftast identifierar vi också en bild med en viss 
plats. Nästa kapitel handlar om just bilder av platser och regional identitet eftersom jag anser 
det intressant att se varför och hur bilder av en plats skapas. Evenemang som arrangeras i en 
stad kan göra att människor lättare skapar sig en bild och identifierar sig med platsen efter att 
ha varit där eller upplevt evenemanget på annat håll.  

3.3.3 Bilder av platser och regional identitet  
Enligt Wahlström förknippas en viss bild till en plats och dessa bilder varierar för olika 
människor utifrån deras kunskaper och känslomässiga bindningar. Det finns flera olika bilder 
av en plats och bilden av en plats kan skapas på olika sätt. En och samma person kan 
exempelvis ha flera bilder av samma plats och bilderna kan bygga på egna direkta 
erfarenheter genom att man har besökt platsen. Bilder av en plats kan också skapas indirekt 
genom exempelvis media av olika slag.69 Wahlström menar vidare att människor identifierar 
sig med vissa bilder av en plats och det är på detta sätt som en plats eller bilden av en plats 
uppfattas som positiv eller negativ. Det är bland annat viktigt att förmedla positiva bilder sett 
ur utvecklingssynpunkt.70 Syftet med att skapa bilder av en plats kan vara att skapa 
associationer och/eller att ge upphov till vissa handlingsmönster.71 Ibland finns det ett intresse 
av att förmedla en speciell bild av en plats och i detta fall kan bilden ses som ett medel, det 
vill säga någon vill uppnå något med den speciella bild som förmedlas. Aktörer vill genom 
bilden uppnå något hos lokalbefolkningen eller hos besökarna som kan påverka utvecklingen 
av platsen.72

 
Wahlström diskuterar även begreppet regional identitet som han menar är ett symbolvärde 
som bygger på en känslomässig relation mellan människor och platser. Denna relation kan 
förändras då platser i sig förändras och att människor får andra relationer till platserna. 
Regional identitet kan alltså kopplas till en viss bild av en plats. Det är denna bild som bidrar 
till skapandet av regional identitet, det vill säga den känslomässiga uppfattningen människor 
har om en plats. Regional identitet kan byggas upp av materiella eller immateriella faktorer 
eller attribut. Evenemang hör till de immateriella attributen och kan användas i syfte att uppnå 
eller stärka en speciell regional eller lokal identitet som i sin tur kan leda till att en plats 
utvecklas.73

 
Nu har jag precis diskuterat hur bilder av platser kan skapas generellt och nästa kapitel 
kommer mer att gå in på hur bilder av platser skapas genom evenemang.  

                                                 
68 Blom (1994: 8) 
69 Wahlström (1994:12-13) 
70 Ibid. (18) 
71 Ibid. (37) 
72 Ibid. (16) 
73 Ibid. (41-43) 
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3.3.4 Evenemang som image skapande  
Ett evenemang kan ha många olika funktioner beroende på vad man vill uppnå. Då det 
främsta syftet med denna uppsats är att undersöka hur evenemang påverkar en stads image 
väljer jag därför här att diskutera just evenemang som imageskapande.  
För att en destination ska skapa sig en image börjar de med att visa bilder av festivaler och 
evenemang som visar kultur och som förmedlar ett intryck av variation. Dann menar att 
evenemang arrangeras många gånger för att en destination ska verka varm och vänlig 
eftersom en del människor anser att de känner sig hotade av bilder från tomma plaster. De 
personer som planerar evenemang har till uppgift att göra evenemanget så attraktivt som 
möjligt, försöka skapa en bild av själva temat samt se till att evenemanget ger flera 
upplevelser.74  
 

Ute på den internationella marknaden råder det konkurrens mellan städerna. Varje stad har 
som mål att skapa en stark identitet som människor känner igen och kan känna tillhörighet 
till.75 Det är bevisat att stora evenemang kan påverka en kommuns eller ett lands image och 
bli en stor turistdestination. Medias övervakning av ett evenemang har enorm betydelse för att 
göra ett evenemang attraktivt. Det är framförallt evenemang som kategoriseras som speciella 
som har en viktig roll när det kommer till att utveckla en destinations eller en kommuns 
image.76 Men även att arrangera stora internationella evenemang, det vill säga mega events 
och major events kan förändra bilden av en stad. Dessa evenemang kan med sin storlek och 
uppmärksamhet attrahera människor från hela världen som då får upp ögonen för staden och 
ser vad den mer har att erbjuda. Sådana evenemang påverkar värdkommunens eller landets 
image och formas till en attraktiv turistdestination. Global uppmärksamhet från media har 
således en stor påverkan på den stad som står som värd för ett evenemang.77 Mega events för 
dock med sig höga investeringskostnader och får stora konsekvenser för en stads ekonomi. 
Det är inte alltid säkert att den kommersiellt definierade bilden av stadens identitet är 
densamma som den bild av staden som stadens lokala befolkning har. Att arbeta med att 
förändra eller stärka en stads image får alltså inte alltid positiva konsekvenser utan kan leda 
till brist i både ekonomi och kulturella värden, samt utgöra ett demokratiskt problem.78  
 
Vissa städer väljer att ha återkommande evenemang varje år för att på så sätt bevara sin 
image, exempelvis en årlig musikfestival.79 Att planera inför ett evenemang som har 
arrangerats tidigare kan innebära problem eftersom det ställer större krav hos arrangören att 
det måste bli lika bra som sist. Besökare som fått en positiv upplevelse första gången de 
besökte ett evenemang skapar sig en stor förväntan nästa gång de besöker samma evenemang. 
För att ett evenemang ska kunna attrahera återkommande besökare måste de satsa på att 
förnya sig och göra upplevelsen så attraktiv som möjligt varje gång. Om ett återkommande 
evenemang varje år förnyar sig ökar chansen att utveckla en stark image vilket kan medföra 
till att attraktiviteten ökar.80

 
Genom evenemang som bara arrangeras en gång får besökaren en speciell engångsupplevelse. 
Därför är bilden som ett evenemang förmedlar otroligt viktig och måste förmedla den bild 
som gör evenemanget till en attraktion som måste upplevas. Då inte alla har möjlighet att 
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uppleva ett evenemang med egna ögon utan kanske följer det via TV:n hemifrån ska 
evenemanget kännas som något unikt. Trots att det är mycket runt omkring själva 
evenemanget som bidar till imageskapande så är även evenemanget en del i imageskapandet. 
Det som har betydelse för imageskapande vid evenemang är själva temat, varor, tjänster, 
underhållning, uppsättning samt personal och volontärer. På samma sätt är varje evenemang 
en del av en destinations förhöjda image. Detta betyder att om långväga besökare får en dålig 
upplevelse av ett evenemang skulle hela deras bild av hela regionen förändras. Av denna 
anledning är det viktigt att vid marknadsföring av ett evenemang segmentera, det vill säga 
dela in kundunderlagret efter vad de söker vilket gör det lättare att tillfredsställa besökarna. 
Besökare som får en upplevelse precis vad de önskade återkommer gärna igen och de skapar 
sig en positiv bild av evenemanget och hela destinationen.81  
 
I en stad där ett evenemang endast arrangeras en gång förändras troligen inte imagen eftersom 
det krävs att staden hålls vid liv även efter ett evenemang för att behålla sin positiva image. 
Även en stads image har alltså en livscykel som lätt förändras med åren om inte nya 
evenemang eller liknande arrangeras. Genom ett effektivt arbete med att marknadsföra och 
organisera en stad för att attrahera turister kan ofta stadens image bevaras. Ett problem kan 
vara om det börjar publiceras negativt om en stad för då förändras snabbt bilden. Men de 
negativa kan vändas till något positivt, exempelvis genom att anordna festivaler och 
minnesfester av ett evenemang.82

 
De flesta bilder av en destination skapas utifrån förväntningar och inte hur verkligheten är och 
detta betyder enligt Goodall att en persons bild inte kan bli influerad men däremot 
manipulerad. Bilder skapas för att tillfredsställa behov eller önskemål samt för att förmedla 
det bästa med ett evenemang eller en destination. Uzzell menar att för att en image ska skapas 
krävs det både att det finns ett behov och en attraktion. Människor skapar sig bilder av något 
de vill vara, ha, uppleva eller uppnå.83 Det är utifrån de förväntningar bilder av platser skapar 
som människan handlar, som till exempel att resa till en plats. Bilder av platser har således ett 
så kallat förväntningsvärde vilket betyder att bilden av en plats kan handla om hur det är eller 
hur det kan bli.84  
 
I turistorganisationer används flera olika tekniker för att påverka bilden av staden så att den 
attraherar fler besökare som är så lönsamma som möjligt. Detta kallas för 
varumärkesbyggande och evenemang är en teknik för just detta.85 För att en region eller en 
stad ska bli en attraktiv mötesplats måste den på något sätt vara unik så att det inte är möjligt 
att för en besökare få samma upplevelser på närmare håll. Platsen måste också kunna generera 
en upplevelse som gör att besökaren blir fängslad. Ett starkt varumärke är därmed 
betydelsefullt för att attrahera nya och återkommande besökare.86 Turistorganisationerna har 
till uppgift att utveckla och bevara en stads varumärke. En stad kan jämföras med en produkt 
som människor har olika associationer till. Det är vanligt att turistchefen i en stad anlitar så 
kallade imagekonsulter för att på olika sätt påverka eller öka människors kännedom och 
uppfattning om en stad. För att en stad ska utveckla och förbättra sitt varumärke krävs ett hårt 

                                                 
81 Getz (2005:369-370) 
82 Ibid. (14) 
83 Getz (1991:158-159) 
84 Wahlström (1994:17) 
85 Larson (2003:198) 
86 Sahlberg (2001:95-96) 
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marknadsföringsarbete samt omfattande ekonomiska resurser. Ett sätt att finansiera ett 
varumärkesbyggande kan vara genom olika typer av avgifter eller riktade skatter.87

 
Kotler, Haider och Rein menar att evenemang är betydelsefulla i den meningen att de förhöjer 
bilden av samhällen och attraherar turister. Vidare menar de att platsmarknadsföring är ett bra 
verktyg vid evenemangsturism eftersom det kan hjälpa med att skapa en image, förstärka 
livskvaliteten samt attrahera turister. Platsmarknadsföring kan alltså användas för att bygga en 
positiv image.88 Kapitel 3.4.2 behandlas marknadsföringsbegreppet ur evenemangssynpunkt 
närmare och nästa kapitel handlar om hur teman och positiva bilder av en destination skapas 
eftersom det är viktigt att en destination förknippas med något positivt för att attrahera 
besökare.  

3.3.5 Att skapa teman och positiva bilder av en destination 
Precis som beskrivet ovan krävs ett sammanhängande tema för att skapa en positiv bild och 
det är därför som imageskapande kan vara svårt. Det är lättare för mindre och homogena 
lokala och regionala destinationer att skapa ett tema som kan identifieras med ett speciellt 
område och dess positiva attribut. Större destinationer bör enligt Getz89 istället koncentrera 
sig på att använda festivaler och evenemang till att marknadsföra sig som en destination där 
det finns mycket att se och göra, eller utveckla ett tema som kretsar kring vänlighet, kultur 
eller spänning. Vidare kan större destinationer arrangera mega events och på så sätt får de stor 
medial uppmärksamhet som inte bara visar upp evenemanget utan också hela destinationen. 
På så sätt skapar destinationen sig en långvarig fördel som gör att besökare attraheras dit även 
efter evenemanget. Till sist menar Getz att större destinationer lätt kan skapa eller attrahera 
många mindre evenemang och destinationen blir då känd som en plats där det ofta händer 
saker och som erbjuder något för alla smaker. 
 
Mindre eller mer homogena destinationer å andra sidan bör enligt Getz90 ha mer precisa 
teman för att skapa en image. Vidare menar han att de ska skapa ett tema som hela kommunen 
anser är viktigt och som de vill stödja. Ett bra knep för att göra temat mer livligt är att anordna 
festivaler och evenemang. De kan också anordna hallmark events som gör att evenemanget 
för alltid blir förknippad med destinationen. Vidare kan destinationen satsa på att arrangera 
många liknande evenemang som exempelvis flera sportevenemang. Det är ofta svårt för en 
destination att använda sig av mer än en av dessa strategier. Det är bättre att satsa på att 
utveckla en av dessa strategier istället för att anordna ett evenemang utan strategi som lätt kan 
skapa en bild av förvirring. Utöver en genomtänkt strategi är det också viktigt att 
marknadsföra destinationen för att skapa en positiv image, vilket jag som sagt gå närmare in 
på i kapitel 3.4.4 men redan i nästa kapitel diskuteras marknadsföringsbegreppet.  
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3.4 Marknadsföringsbegreppet 
Här presenteras en definition av marknadsföring, marknadsföring av evenemang, 
konsumtionsprocessen för att skapa image samt marknadsföring för att skapa image.  

3.4.1 Definition av marknadsföring  
Marknadsföring är ett användbart verktyg inom evenemangsturism och därför vill jag först 
reda ut vad begreppet egentligen innebär. Marknadsföring är en mycket svår term att definiera 
då det kan ha så många olika betydelser. Det är viktigt att komma ihåg att marknadsföring inte 
bara är ett koncept utan även en tillämpning. Då min studie inriktar sig på evenemang tycker 
jag att Phillip Kotler’s definition för marknadsföring av evenemang är central för min 
studie:”The marketing concept holds that the key to achieving organizational goals consists of 
determining the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfactions 
more effectively and efficiently than competitors”.91  
 
För att evenemang ska attrahera ett stort antal besökare är det viktigt att förmedla utåt att ett 
evenemang arrangeras. En av mina frågeställningar är att undersöka hur evenemang 
marknadsförs i Karlstad för att attrahera turister och skapa en positiv image och därför 
kommer nästa kapitel handla om marknadsföring av evenemang.  

3.4.2 Marknadsföring av evenemang 
I Sverige syns idag en trend som tyder på att tillgängligheten till befintliga evenemang 
kommer att öka. Detta har att göra med att den ekonomiska situationen har förändrats som 
påverkar både offentlig och privat sektor. Följden av detta blir att både utbudet och innehållet 
i evenemangen ändras. De som arbetar med evenemang, det vill säga regioner, städer, andra 
innehavare eller initiativtagare har idag begränsade resurser för att kunna finansiera 
evenemang. Detta betyder att de är beroende av sponsorer som kan hjälpa till att finansiera 
evenemanget. Men de företag som sponsrar evenemang har inte samma engagemang längre. 
Konsekvensen av detta blir att större tyngdpunkt läggs på det marknadsföringsmässiga 
utbytet.92

 
Evenemang är enligt Kotler ett bra verktyg vid marknadsföring av en plats. Ett evenemang 
kan sägas vara en symbol och mottagaren associerar troligen budskapet till en viss plats.93 
Evenemang är bara en av de aktiviteter som har stor betydelse för olika regioners och platsers 
attraktionskraft ur turistsynpunkt. För att en region eller plats ska bevara sin attraktionskraft 
och symboliska värde är regelbunden marknadsföring nödvändig.94

 
Att marknadsföra evenemang kan förklaras som den process där man använder sig av 
marknadsföringsmixen för att nå organisatoriska mål genom att skapa ett värde för besökarna 
och andra aktörer. Denna definition är dock inte det samma som event marketing som istället 
vanligtvis används av bolag för att marknadsföra via sponsorer eller arrangemang av 
evenemang.95

 

                                                 
91 Watt (2000:60-61) 
92 Behrer & Larsson (1998:208) 
93 Blom (1994:9-10) 
94 Ibid. (12-13) 
95 Getz (2005:304-306) 
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Vid all marknadsföring används marknadsföringsmixen som innehåller de fyra P: na product, 
place, promotion och price. Vid marknadsföring av evenemang kan denna mix enligt Getz96 
däremot se ut på följande sätt: 

• Produkt- evenemanget ska erbjuda det kunderna behöver, vill ha och det de vill betala.  
• Plats- lokalisering av ett evenemang och atmosfären samt hur evenemanget är 

uppbyggt är centralt. Plats involverar även hur evenemanget säljs till besökare.  
• Programmering- innefattar vilken stil och kvalité evenemanget ska ha och det gäller 

att skapa något unikt och attraktivt.  
• Människor- personal och volontärer är huvudpersonerna för att ett evenemang ska 

lyckas. Även besökarna är betydelsefulla eftersom de flesta evenemang inte kan ske 
utan dem.   

• Partnerskap- det är oftast svårt för ett enskilt evenemang att på egen hand nå sina 
marknadsföringsmål och de måste därför ingå i partnerskap med andra företag, 
exempelvis turistorganisationer.  

• Kommunikation- för att ett evenemang och dess destination ska kunna skapa en image 
är kommunikationsverktyg som exempelvis annonsering och PR viktiga verktyg.  

• Paketering och distribution- en genomtänkt paketering av ett evenemang gör hela 
upplevelsen mer attraktiv. Ett evenemang kan säljas i paket med en destinations andra 
attraktioner och tjänster eller vara ett enskilt erbjudande.  

• Pris- organiserade evenemang kräver stora kostnader för att de ska kunna arrangeras, 
bland annat i form av material, uthyrning och avgifter till sponsorer. Även de 
evenemang som är ”gratis” kostar men i form av exempelvis tid och resor. 

 
Vid marknadsföring av evenemang är det konsultföretagens eller så kallade promoters uppgift 
att sälja produkten, alltså själva evenemanget. Deras uppgift är att sälja evenemanget både till 
den betalande publiken, till sponsorer och till innehavarna av etablerade evenemang. För att 
ett evenemang ska kunna genomföras krävs det även tillstånd och avtal med myndigheter, 
lokala organisationer och arenor. På vissa orter kan även en stark fackförening vara till hjälp 
vid det praktiska arbetet med ett evenemang. Det är viktigt att ett evenemang få stor 
uppmärksamhet i media för att attrahera såväl publik som sponsorer. Det är alltså promoterns 
uppgift att marknadsföra evenemanget i TV, radio och tidningar. Syftet med detta 
marknadsföringsarbete är att både söka samarbete och sponsorer.97

 
Marknadsföring av evenemang vänder sig alltid mot flera målgrupper utöver de betalande 
besökarna. Dessa målgrupper kan exempelvis vara media, kommun och myndigheter, mark- 
och arenaägare samt sponsorer. Evenemang är som tidigare nämnt en produkt med specifika 
egenskaper och attribut. Ofta finns det goda möjligheter för samarbete och gratis publicitet 
med de medier man marknadsför sig genom.98

 
Vid marknadsföring av evenemang måste först marknaden analyseras för att veta deras behov 
och önskemål. Därefter gäller det att sälja en unik produkt som skiljer sig från andra 
evenemang. Man måste ta reda på hur många människor som kommer att besöka 
evenemanget, vilken tid de kommer och vilket pris besökarna är villiga att betala. Nästa steg 
är hur man ska gå till väga för att marknadsföra evenemanget till eventuella besökare och 
efter avslutat evenemang måste evenemanget utvärderas för att se om rätt markandsföring 
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användes. Alla dessa steg som är betydelsefulla för ett lyckat evenemang är en del i 
markandsföringsprocessen.99

 
Det är en lång process att skapa en image och det är intressant att se på vilket sett människor 
skapar sig bilder av en plats. Den process som människor går igenom i en köpprocess av 
exempelvis ett evenemang kallas för konsumtionsprocessen och kommer i nästa kapitel att 
diskuteras. 

3.4.3 Konsumtionsprocessen för att skapa image  
Mill och Morrison har diskuterat vilka beslut människor gör när de väljer ett resemål och detta 
anser jag är relevant i min uppsats eftersom deras resonemang kan användas även för att veta 
hur man på bästa sätt ska marknadsföra evenemang. Människor går igenom flera olika steg i 
sin köpprocess innan de beslutar sig för att köpa en produkt. Dessa olika steg som människan 
går igenom används på samma sätt vid marknadsföring. Alla människor uppfattar information 
på olika sätt men att använda sig av en stark bild istället för detaljerad information vid 
marknadsföring av ett evenemang gör det lättare att komma ihåg produkten. En attraktiv bild 
som sticker ut från mängden är ofta lättare att komma ihåg än en text och är därför ett bra 
marknadsföringsverktyg. När destinationer marknadsför sig används ofta bilder i färg med 
kulturella attraktioner som exempelvis evenemang för att lättare fånga läsarens 
uppmärksamhet och förmedla bilden av en attraktiv destination. Ett evenemang kan bli en 
attraktiv attraktion om de marknadsförs med starka bilder ihop med en logotyp, slogan, 
maskot eller aktiviteter. När konsumenterna väl har fått en bild av destinationen gäller det att 
försöka övertyga dem om att göra ett köp. För att skapa en image gäller det nu att veta till 
vilken publik man ska vända sig till. Evenemang ska sikta på att övertyga den publik som 
troligen kommer att uppskatta evenemanget mest utefter deras behov. Här är det åter igen 
viktigt att evenemanget har ett tema att gå efter som gör det lättare att attrahera besökare. En 
del destinationer kan få en negativ publicering någon gång vilket resulterar i negativa 
attityder. För att få bort den negativa bilden är det viktigt att förändra bilden av destinationen 
och försöka skapa något nytt som förstärker bilden igen.100 En djupare redovisning av 
marknadsföring för att skapa image sker i nästa kapitel.  

3.4.4 Marknadsföring för att skapa image  
För att ett evenemang ska kunna skapa en image av en destination är marknadsföring viktigt. 
Att skapa en image genom marknadsföring handlar om att skapa en mening med en produkt 
genom upprepande bildassociationer.101  
 
En viktig del i marknadsföringen av ett evenemang är positioning, det vill säga hur 
målgruppen väljs ut. Positioning används för att skapa en image och bevara denna och på så 
sätt vara konkurrenskraftig gentemot andra evenemang eller attraktioner. Det är inte bara 
viktigt att ett evenemang ska leva upp till en hög standard utan ska även vara en rolig 
upplevelse och tillgänglig för allmänheten.102

 
Ett annat användbart marknadsföringsverktyg för att evenemang ska skapa en positiv image är 
branding där ett namn, en symbol eller en logotyp används i samband med evenemanget för 
att exempelvis visa vilket företag som står bakom arrangemanget eller för att förmedla en 
unik produkt. Märket ska vara ett namn som är lätt att känna igen och förmedlas ihop med en 
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symbol eller en logotyp, samtidigt som det ska stå för det som evenemanget vill bli kända 
för.103  En bra slogan kan göra att bilden blir mer levande och lättare att lägga på minnet.104

 
Andra bra medium för att marknadsföra en destination är via TV:n då både bild och ljud 
förmedlas. Tillsist kan fotografier från tidigare evenemang bekräfta bilden av en destination 
och hjälper till att skapa en genuin bild av regionen. Bilder från evenemang där publiken är 
synlig ger ofta en verklig bild medan många andra bilder i resannonser är falska och 
förmedlar då en negativ bild till besökarna.105

 
Inom turism används bilder för att påverka attityder och beteende hos oss människor vilket 
kan ske på tre sätt: att bekräfta och förstärka, att skapa nya mönster av beteenden och attityder 
eller att förändra attityder och beteende. Att använda sig av bilder vid marknadsföring av 
turismprodukter har visat sig vara ett bra sätt att lättare attrahera besökare.106 Bilder 
symboliserar en mening och ett värde som vi inte bara associerar med objekt utan också med 
människor och platser.107  
 
Många av de så kallade destinationsmarknadsföringsorganisationerna har som uppgift att med 
hjälp av medias övervakning av ett evenemang söka efter imageskapande fördelar. För detta 
krävs att de är medvetna om vilka val besökarna gör, hur bilder av en destination skapas samt 
vara säkra på att media förmedlar rätt text och bilder till publiken. Ett sätt för en destination 
att visa upp sin image och attraktivitet kan ske genom vykort med bilder från den destination 
som står som värd för ett evenemang.108

 
Avslutningsvis för teorikapitlet går det att fastställa att evenemang är en ny form av turism 
som beroende på dess storlek och uppmärksamhet har olika effekter på en stad eller en region. 
En av de mest betydande effekterna av evenemang är att det påverkar en stads image. Vidare 
kan bilder påverka platser och vi identifierar också en bild med en viss plats. För att skapa en 
positiv image av en stad samt för att attrahera besökare till en stad kan evenemang användas 
som marknadsföringsverktyg.  
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4 Karlstad- en evenemangsstad i utveckling 
 
I detta kapitel sker först en kort beskrivning av Karlstad kommun och Karlstad som 
evenemangsstad. Därefter presenteras Karlstad & Co, Visit Karlstad, Visit Karlstad Member 
samt Löfbergs Lila Arena. Även en kortfattad presentation av respondenterna ges vilka har 
bidragit till kvalitativ data. Tillsist redovisas de intervjuer som har genomförts för att få svar 
på mina frågeställningar och därmed kunna uppnå mitt syfte.  
 
4.1 Karlstad kommun 
Karlstad är bland många förknippat med den soliga staden, inte bara med det faktum att 
staden ofta ligger i topp på SMHI:s lista över antalet soltimmar utan även av andra 
anledningar. Uttrycket ”Sola i Karlstad” kommer ursprungligen från värdshusflickan Eva Lisa 
Holtz som fick detta smeknamn just för att hon alltid var så glad. Idag står hon som staty 
utanför Stadshotellet i Karlstad. Den värmländska mentaliteten är tydlig bland 
lokalbefolkningen i staden. Karlstad är en vacker stad vid Vänerns norra strand och genom 
staden rinner Klarälven. Överallt finns vackra vandrings- och cykelleder och dessutom ett rikt 
utbud av aktiviteter för människor i alla åldrar. Det rika shoppingutbudet samt nattlivet växer 
sig allt större med åren. Karlstad är idag en stor handelsstad med ett livfullt centrum, Bergvik 
köpcenter en bit utanför centrum samt IKEA som etablerades hösten 2007. Karlstad har 
dessutom ett stort kulturarv som visar att stadens historia både har varit turbulent och 
intressant. Staden har en drygt 420- årig historia och har alltid varit en naturlig knutpunkt för 
utbyte av varor och tjänster.109

 
Karlstads lokalisering (se figur 1) mitt emellan Stockholm och 
Oslo samt Göteborg gör att det är en stad lätt att ta sig till då 
avstånden till någon av dessa städer är mellan 23-31 mil. Detta 
läge gör att det för många människor går att ta sig till staden på 
ett snabbt och enkelt sätt. Kommunikationerna såväl till staden 
samt inom staden är mycket goda.110

 
Karlstad är en stor turiststad och det visar tydligt siffrorna från 
2006 då staden hade en omsättning på 880 miljoner vilket är 
beräknat på hur mycket tillresande till Karlstad spenderar i 
turismnäringen. Karlstad är den största turiststaden i Värmland 
och är en av landets tätaste hotellstäder med 2500 
gästbäddar.111  
                         
                      Figur 1: Karlstads lokalisering112

 
Karlstad är en stor evenemangsstad med tonvikt på idrott, nöje och kultur. De mest kända 
återkommande evenemangen är Svenska Rallyt, Götagalan, Hamnfestivalen samt Värmland 
Classic Festival. Dessutom är ishockeymatcherna i Löfbergs Lila Arena ett ständigt 
återkommande idrottsevenemang som attraherar ett stort antal entusiastiska åskådare. De stora 
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evenemangsarenorna är Löfbergs Lila Arena, Scala teatern, Carlstad Conference Centre, 
Nöjesfabriken, Arena, Färjestads travbana samt Tingvalla Stadion.113  
 
Karlstad blev 2007 utsedd till den fjärde främsta idrottsevenemangsstaden i Sverige enligt 
tidningen Sport och Affärer, en bilaga i Dagens Industri. Kommunen tog ett steg upp på listan 
från 2006 och den främsta orsaken till detta är deras fortsatt starka fokus på samarbetet mellan 
kommunen, näringslivet, Löfbergs Lila Arena samt VM Uddeholm Swedish Rally. Dessutom 
stöttar Karlstad de större evenemangen ekonomiskt, både med personliga resurser och direkt 
ekonomiskt stöd. Karlstads evenemangsstrategi är att ha bra personliga resurser för 
genomförande av evenemang men begränsade resurser för det långsiktiga arbetet med att få 
större internationella evenemang till staden. Karlstad anses ha bra tillgångar på anläggningar 
samt en bredd inom elitidrotten. Enligt Karlstads utnämnande har staden en splittrad 
organisation och med flera parter som är involverade i evenemangsarbetet. Dessutom anses 
Karlstad enligt Sport och Affärer att de utvärderar sina evenemang regelbundet men har 
ibland en förmåga att övervärdera samhällsintäkterna.114

4.2 Karlstad & Co 
Karlstad & Co har i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att engagera sig i projekt och 
aktiviteter som stärker besöksnäringen i Karlstad. Syftet med Karlstad & Co är att 
tillsammans skapa ett större utbud och ökad attraktivitet, som i sin tur leder till tillväxt. 
Karlstad & Co ska stärka varumärket Karlstad, skapa intäkter samt skapa medial 
uppmärksamhet. Deras vision är att skapa förutsättningar för ett utbud som gör Karlstad till 
resans mål. Deras värdegrund är värdskap, gästvänlighet och proffsighet. Deras målsättningar 
från 2004 till 2014 är att de ska ha dubblerat omsättning, skatteintäkter och sysselsättning.115

 
Karlstad & Co mål är att skapa årligen återkommande musikevenemang, skapa nätverk på 
strategiska orter, skapa årligen återkommande inköpsmässa, paketering ska kopplas till 
reguljärflyget och de vill få inchartering från Europa.116  
 
I styrgruppen sitter för närvarande Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun, 
Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun, informationschefen, 
näringslivsdirektören, Lennart Åhs, arenachef på Löfbergs Lila Arena samt Birgitta 
Sefastsson, ordförande för Visit Karlstad Member. Dessutom sitter Monica Karlsson som är 
ny konsult på Visit Karlstad med i styrgruppen från och med våren 2008.117 För tillfället är 
Karlstad & Co inte så aktiva men samarbetet ska komma igång igen så snart det nya 
konferens- och kongresshuset börjar ta form.   
 
Karlstad & Co är en samordningsgrupp och en ganska informell grupp där kommunen och 
näringslivet samarbetar. Karlstad & Co bildades 2004 och syftet med att starta denna grupp 
var att få bättre samordning vilket idag görs genom att alla som sitter med i styrgruppen sitter 
gemensamt runt samma bord och diskuterar olika projekt. Styrgruppen för Karlstad & Co 
träffas ungefär en gång i månaden för att bland annat diskutera hur de ska nå målet med att 
dubbla omsättningen, få evenemang samt hur de ska skapa reseanledningar till Karlstad. Det 
är viktigt att alla ser till det övergripande målet även fast alla saker inte berör alla på samma 
sätt. Det är beslutat att de ska jobba utifrån tre segment och dessa är privatturism, 
                                                 
113 http://www.traffpunktkarlstad.se 
114 Sport och Affärer 
115 Karlstad & Co nyhetsbrev mars 2008 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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evenemangsturism och affärsturism. Privatturism syftar till turistbyrån, vid evenemangsturism 
finns avtal med Löfbergs Lila Arena som ska locka dit evenemang och för att kunna ha en 
affärsturism är det viktigt att det finns en konferens- och kongress byrå i Karlstad. Visit 
Karlstad stödjer affärsturismen i staden.118  
 
Från början arbetade Karlstad & Co utifrån befintliga strukturer vilket var en 
lågbudgetlösning. De har jobbat mycket med att få dit exempelvis melodifestival och andra 
musikevenemang. Dessutom anordnar de nätverksträffar med näringslivet och varje månad 
ger de ut ett nyhetsbrev där de förmedlar om vad som är på gång. Tidigare var strukturen i 
Karlstad & Co en rådgivande organisation. Nu har de beslutat att de måste ta nästa steg i att 
utveckla besöksnäringen och då behöver de pengar, både för att kunna anställa personal och 
arrangera fler stora evenemang. De vill börja jobba mer aktivt med att få dit evenemang för 
idag är de ganska passiva i det arbetet. Karlstad & Co har ett samarbete med Löfbergs Lila 
Arena och Färjestad men vill ha en mer aktiv roll än vad de har idag. De har begärt hos 
kommunfullmäktige att de inför 2009 vill ha en budgetökning på cirka 3, 7 miljoner kronor 
och 700 000 kronor till att anställa en person som arbetar aktivt med att arrangera evenemang. 
De har som målsättning att få dit fler stora evenemang som sätter Karlstad på kartan. Deras 
målsättning är att ha sex stora evenemang à 500 000 kronor styck per år ungefär för att blir en 
större och populärare evenemangsstad.119

 
I figur 2 syns bilden av Karlstad som förklarar hur Karlstad & Co arbetar: 

• Karlstad & Co ligger under kultur- och fritidsnämnden.  
• Till eventturism hör Löfbergs Lila Arena som arbetar med olika typer av evenemang, 

till affärsturism hör Visit Karlstad som anordnar konferenser och kongresser och till 
destinationsturism hör all övrig turism.  

• Mellan Karlstad & Co och de tre indelningarna av turism tillsätts projektgrupper 
som exempelvis bjuder in näringen och frågar om de vill vara med och förmedla ett 
större evenemang.   

• Våra vänner är hela näringen som är intresserade av att komma på informationsmöte.  
 

                          
                         Figur 2: Bilden av Karlstad120

                                                 
118 Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun 
119 Ibid.  
120 Bilden av Karlstad. Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun  
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4.2.1 Visit Karlstad 
Visit Karlstad som bildades 2001 drivs som ett aktiebolag av medlemsföretagen tillsammans 
och är besöksnäringens gemensamma konferens-, kongress- och eventbyrå. Deras stora 
erfarenheter inom dessa områden gör att de kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar inom 
en viss budget och mål.121

 
Företaget har tre anställda och de ägs av Aktivitetsbolaget Projecta AB, Bergvik Köpcenter 
AB, Carlstad Conference Centre AB, Centrum Karlstad, Färjestads BK/ Löfbergs Lila Arena, 
Visit Karlstad Member samt Svenska Rallyt AB.122

 
Visit Karlstad samarbetar med en mängd olika partners inom boende, konferens, 
aktiviteter/föreläsningar, restauranger, kommunikationer, mässor, nöjen och shopping. De kan 
erbjuda gästerna ett rikt och varierat utbud av nöje, mat, kultur och shopping. Förutom detta 
lägger de stor vikt vid att kringarrangemangen för en konferens eller kongress ska vara bra 
eftersom det är en viktig del av ett lyckat möte.123

 
Visit Karlstad arbetar med allt ifrån små konferenser till större konferenser med 600-700 
deltagare. Vissa konferenser är årligen återkommande medan andra kanske bara återkommer 
vart tionde år. Visit Karlstad arrangerar årligen omkring ett tjugotal konferenser och 
kongresser.124

 
Visit Karlstad bildades av besöksnäringen för att göra det lättare för kunden att planera ett 
arrangemang i Karlstad. De agerar som den sammanhållande länken som hjälper till med att 
ge aktuell information och komponerar speciella lösningar till ett arrangemang.125  
 
Visit Karlstad erbjuder flera olika tjänster: 
Projektledning: de samordnar evenemanget tillsammans med kunden, utformar en tidsplan 
och upprättar en budget. Deras projektledare fungerar som rådgivare och bollplank under 
planeringen och genomförandet av evenemanget.   
 
Kostnadsfri bokningsservice: de ser till att de rätta lokalerna finns tillgängliga under ett 
evenemang och dessutom gör de alla hotellbokningar.  
 
Deltagarservice: de sköter all kontakt med deltagarna från anmälan till genomförandet av 
evenemanget. De gör inbjudningskort samt skickar ut dem. Dessutom registrerar de 
anmälningar och skickar bekräftelser till deltagarna genom deras skräddarsydda IT-system.  
 
Ekonomihantering: de ansvarar för hela eller delar av den ekonomiska administrationen så 
som fakturering och bokföring av deltagare, sponsormedel etc. När ett projekt är avslutat 
upprättar de en slutredovisning.  
 
Vid sidan av evenemanget: för att göra konferensen något utöver det vanliga kommer de 
med idéer kring middagar, underhållning och aktiviteter. De tar fram ett förslag som ska passa 
kunden efter deras önskemål.126

                                                 
121 http://www.visitkarlstad.se  
122 Ibid.   
123 Ibid.  
124 Monica Karlsson, konsult, Visit Karlstad 
125 http://www.visitkarlstad.se  
126 Ibid.  
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4.2.2 Visit Karlstad Member 
Visit Karlstad Member är en medlemsdriven organisation som arbetar tillsammans för att 
stärka besöksnäringen i Karlstad.127 Det är en ekonomisk förening inom 
besöksnäringsbranschen som består av ungefär 45 medlemmar och bildades omkring 2004. 
Föreningen består av många olika aktörer som arbetar på många olika sätt och alla samordnar 
på något sätt eftersom besöksnäringen är viktig för alla. Visit Karlstad Member har 
medlemmar i allt ifrån hotell till aktivitetsbolag. En stor del av medlemmarna inom Visit 
Karlstad Member kan räknas till evenemangssektorn och inkluderar guider, nattklubbar, 
upplevelsebolag, hotell, båtar, paintball, teater med mera.128

 
De hette tidigare Träffpunkt Karlstad men som ett led i att de ville utveckla och förnya deras 
verksamhet var det naturligt för dem att koppla sig närmare det egna bolaget Visit Karlstad. 
De arbetar med opinionsbildning och erfarenhetsutbyte till nytta för deras medlemmar. Visit 
Karlstad Member har som grund att samarbeta och hjälpas åt för att göra Karlstad till en ännu 
starkare besöksstad. Medlemmarna i Visit Karlstad Member har alltid någon att vända sig till 
för att få råd, bolla idéer och skapa nya arrangemang. De företag som är medlemmar i Visit 
Karlstad Member har lättare för att utvecklas och bli större och bättre. Visit Karlstad Member 
kan ses som en bank med engagemang, idéer och kunskap.129

4.2.3 Löfbergs Lila Arena130

Innan Löfbergs Lila stod klart 2001 fanns där en kommunal anläggning som hette Färjestads 
ishall där Färjestads BK spelade alla sina matcher. Ishallen hade en maxkapacitet på 4 600 
platser men genomsnittet på besökare vid varje ishockeymatch var 4 200 personer. Det var en 
nedgången arena som man inte såg någon framtid med. Karlstad ville ha ett ishockeylag som 
är med i ishockeytoppen i Sverige och man beslutade att ishallen inte skulle fungera för att nå 
dit. Det satsades 160 miljoner kronor och resultatet blev dagens Löfbergs Lila Arena som vid 
ishockeymatcher har en publikkapacitet på 8 250 personer och vid konserter är 
maxkapaciteten omkring 8 500 personer.  
 
Löfbergs Lila Arena och Färjestads BK kan ses som ett och samma företag som tillsammans 
omsätter ungefär 130 miljoner kronor varje år.   
 
Löfbergs Lila Arena används till 98 procent till ishockeymatcher och ishockeyträningar. 
Årligen spelas i snitt 35 ishockeymatcher i arenan. Det arrangeras omkring 10-12 evenemang, 
främst konserter men även vissa företagsevent varje år. Anledningen till varför arenan främst 
används till ishockey är för att de vill satsa på ungdomarna och om de skulle arrangera fler 
konserter skulle det innebära att de är tvungna att ta bort istid från ishockeyspelarna vilket de 
inte vill.  
 
Löfbergs Lila Arena har betytt mycket för Karlstad då den har genererat ett stort tillskott i 
skatteintäkter som har levererats till landsting och kommunen. Med tanke på att Karlstad är en 
relativt liten stad har Löfbergs Lila Arena ändå möjliggjort att staden har fått vara värdar för 
melodifestivalen två gånger. Dessutom har flera stora världsartister gästat arenan som 
exempelvis Dolly Parton, Elton John, Bob Dylan och Rod Stewart för att bara nämna några. 

                                                 
127 Broschyr Visit Karlstad Member 
128 Birgitta Sefastsson, ordförande Visit Karlstad Member 
129 Broschyr Visit Karlstad Member 
130 Lennart Åhs, arenachef, Löfbergs Lila Arena 
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4.3 Respondenter 
Här följer en presentation av de personer som jag har intervjuat:  
 

 Nina Höjdefors tillträdde rollen som turism- och arrangemangschef i Karlstads 
kommun i april 2005. Nina arbetar en hel del med evenemang men även med övriga 
turismrelaterade frågor där uppdraget är att fördubbla omsättningen, skatteintäkter 
samt antalet anställda inom turismnäringen på 10 år. Nina Höjdefors arbete med att 
sitta med i styrgruppen Karlstad & Co innebär att kalla till möten och hålla i dessa. 
Dessutom ser hon till att information sprids till övriga näringen och hon är ansvarig 
utgivare för Karlstad & Co nyhetsbrev som ges ut varje månad.  

 
 Mats Ahrén är sedan 2005 kultur- och fritidschef i Karlstads kommun. År 2001 

började han som kulturchef och 2003 blev han fritidschef. Mats Ahrén är Karlstads 
högste tjänsteman och hans uppgift är att verkställa de politiska besluten, det vill säga 
han ser till att det politikerna bestämmer blir verkställt. Mats Ahrén har alltid sista 
ordet när beslut ska fattas inom Karlstad & Co.  

 
 Monica Karlsson är anställd som konsult på Visit Karlstad sedan den 7 januari 2008 

och för en tid framöver. Monicas arbete med att vara konsult på Visit Karlstad går ut 
på att sälja in konferenser och kongresser till Karlstad. I hennes tidigare förvärv 
arbetade hon 10 år som länsturistchef i Värmland.  

 
 Birgitta Sefastsson är ordförande för Visit Karlstad Member sedan 2006 och hennes 

uppgifter är att tillsammans med styrelsen sätta upp riktlinjer för vad som ska göras, 
hur jobbet med medlemsservice ska se ut, värva medlemmar samt bevaka föreningens 
intressen. Birgitta Sefastsson kommer dock från och med april 2008 avsätta sig rollen 
som ordförande eftersom hennes andra arbete som försäljningschef på Clarion Hotel 
Plaza i Karlstad tar så mycket tid. Vem som kommer att tillträda hennes position som 
ordförande är i skrivande stund ännu inte klart men kommer att bestämmas vid Visit 
Karlstads Member:s årsmötet i april 2008.  

 
 Lennart Åhs började 1999 att arbeta som projektansvarig för Löfbergs Lila Arena då 

det hade tagits beslut att bygga arenan. Löfbergs Lila Arena invigdes den 15 
september 2001 och då blev Lennart arenachef. Idag är Lennart Åhs ansvarig för 
fördriften av arenan samt ansvarig för de enheterna som ryms inom arenan vilka är 
driftsidan och vaktmästeriet. Lennart är också ansvarig för företagsevent, 
ishockeymatcher och konserter samt personal- och budgetansvarig. Dessutom är han 
ansvarig för mat och dryck samt för souvenirbutiken.  
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4.4 Intervjuer 
Här sker en sammanställning av de intervjuer som har genomförts. Jag har valt att 
sammanställa varje intervju för sig i en löpande text för att göra läsningen mer intressant.  

4.4.1 Intervju med Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, 
Karlstads kommun131

Som turism- och arrangemangschef är Nina Höjdefors stolt över att kunna säga att Karlstad 
blev utnämnda till Sveriges fjärde främsta idrottsstad 2007. Hon menar att orsaken till denna 
placering beror på att Karlstad har en bredd inom idrotten, allt ifrån exempelvis fotbollscuper 
för ungdomar till VM tävlingar. Ett annat kriterium till att Karlstad hamnar högt upp på 
rankingen menar hon beror på att de är bra på samarbeta med näringen som visar sig ge 
positiva effekter. Nina anser alltså att det arbete Karlstad & Co gör till viss del har bidragit till 
att Karlstad har blivit en större evenemangsstad. 2004 bestämde sig Karlstad kommun för att 
börja satsa på att utveckla Karlstad som besöksstad och Nina berättade att det var då någon 
gång som också Karlstad som evenemangsstad började gro. Idag har kommunen konstaterat 
att de är en stor evenemangsstad och de arbetar hela tiden med att bli ännu starkare på den 
sidan och de har de förutsättningar som krävs för det.  
 
Karlstad har flera aktiviteter och besöksmål men enligt Nina Höjdefors i den omfattningen 
som gör att människor inte åker hur långt som helst för att göra ett besök i Karlstad. Nina vill 
att Karlstad ska bli en reseanledning. Hon menar att det krävs fler besöksmål som exempelvis 
Värmlandsoperan för att Karlstad ska bli det primära målet på resan. Politikerna i Karlstad har 
gett i uppdrag att ta fram en besöksanläggning som är unik för Karlstad och detta menar Nina 
är en stor utmaning.  
 
Nina Höjdefors menar att Karlstad har ett starkt varumärke vilket är positivt i sig men hon 
menar också att turismen är jätteviktig för staden. Hon påpekade att turismen ska innebära ett 
värde både för besökarna och för lokalbefolkningen. Karlstad kommun arbetar alltså både 
med att Karlstad ska vara en stark besöksstad men också en stad där det är trevligt att bo.   
 
Enligt Nina Höjdefors är ett samarbete både i Karlstad och med övriga Värmland en 
förutsättning för att besöksnäringen ska utvecklas. Hon menar att ingen klarar sig själv utan 
genom ett samarbete når man så mycket längre. Samarbete kan därför ses som positivt för 
Karlstad för att skapa en attraktiv evenemangsstad.  
 
”…man kan inte leva i isolerade öar, tvärtom, man måste samarbeta då det är det enda sättet 

som gäller för att utvecklas…” 132

 
För att ett samarbete ska fungera menar Nina att alla måste vilja gå åt samma håll. Det handlar 
om att parter inom besöksnäringen hittar gemensamma målgrupper och sedan gäller det att 
alla arbeta gemensamt för att utvecklas.  
 
Nina berättade att arbetet med att genomföra och planera evenemang beror mycket på vilken 
typ av evenemang det är och vilken inblandning Karlstad kommun har i just det evenemanget. 
Ibland har kommunen ingen inblandning alls utan bidrar bara med pengar och arrangören 

                                                 
131 Se intervjuguide bilaga 1 & 2 
132 Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun 

 37



sköter allt på egen hand. Vid vissa evenemang håller kommunen i hela evenemanget och 
ibland är de delaktiga till en viss del.  
 
Nina Höjdefors har en samordnande roll i arbetet med att skapa en attraktiv evenemangsstad. 
Ett evenemang för Nina är att det erbjuder besökarna mer än bara arrangemanget och blir 
således en form av upplevelse. Hon berättade att Karlstad & Co arbetar med stora evenemang 
som främst är riktade mot besökare men menar att det även krävs evenemang som är 
kommuninriktade och dessa evenemang för lokalbefolkningen sköter kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
Nina Höjdefors berättade att de just nu arbetar fram en strategiplan för hur de ska få fler 
evenemang till Karlstad. Idag är de delvis bortskämda med att arrangörer ringer och vill 
arrangera evenemang i Karlstad. Beslutet om de får mer pengar eller inte ges i juni 2008 då 
kommunfullmäktige antar den nya budgeten. Nina berättade att målet är att ha evenemang 
som attraherar besökare till Karlstad och där evenemangen blir en reseanledning och är 
evenemang som placerar Karlstad på kartan. Hon återvände flera gånger under intervjun till 
att de vill arrangera evenemang i Karlstad som stärker varumärket, skapar intäkter och som 
skapar medial uppmärksamhet.  
 
Enligt Nina Höjdefors är Karlstad väldigt duktiga på att arrangera evenemang och det beror 
inte bara på det arbete Karlstad kommun genomför utan också på grund av de många företag 
som arbetar med evenemang. Nina menar att det finns ett brett utbud av evenemang i Karlstad 
och hon tror att värmlänningarna uppfattar Karlstad som en bra evenemangsstad.  
 
Som vi redan vet är Karlstad en stor idrottsevenemangsstad men Nina Höjdefors menar att 
staden även har ett rikt utbud på nöjesevenemang. Hur Karlstad mäter sig som 
nöjesevenemangsstad i jämförelse med övriga Sverige kunde hon dock inte svara på eftersom 
det inte gjorts någon sådan utvärdering. Nina Höjdefors berättade att vid evenemang som 
Karlstad arrangerar mäts effekten av evenemanget, det vill säga hur stor omsättning och hur 
mycket skatteintäkter evenemanget genererade samt hur många arbetstillfällen det gav. 
Lyckade evenemang är när kommunen får tillbaka mer pengar i omsättning och skatteintäkter 
än vad de betalde för evenemanget. Dessutom har ett evenemang lyckats om arrangörerna är 
nöjda med kringarrangemanget.  
 
Nina Höjdefors berättade att evenemang marknadsförs på olika sätt beroende på vilken typ av 
evenemang det är. Hon berättade att informationsenheten i Karlstad kommun arbetar fram en 
kommunikationsplan för hur marknadsföring ska gå till och det kan handla om annonser, 
bearbetning av journalister etc. Evenemang i Karlstad brukar vanligen marknadsföras i 
tidningarna NWT och VF samt på Karlstad kommuns hemsida. Stora och speciella 
evenemang brukar dessutom marknadsföras på storbildstavlorna i centrum för att väcka extra 
uppmärksamhet. Nina berättade att tv är en effektiv men dyr marknadsföringskanal och 
Karlstad kommun är glada för att de får arrangera en idolaudition eftersom de då kommer 
med på tv på primetime utan att de egentligen har betalt för det.   
 
Enligt Nina Höjdefors är marknadsföring av evenemang viktigt för att skapa en positiv image 
av Karlstad. Hon menar att media är väldigt effektivt om man kan komma ut med 
pressmeddelanden samt få journalister att skriva och prata om Karlstad. Nina förklarade att 
detta ger större genslag än att annonsera i en dagstidning.  
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”… det gäller att hela tiden vara på hugget och ta reda på hur de grupper som man vänder 
sig till fungerar och marknadsföra sig därefter...” 133

 
Nina är utgivningsansvarig för det nyhetsbrev som Karlstad & Co varje månad ger ut och i 
numret för april 2008 som hon hänvisade mig till går det att läsa att Karlstad kommun har ett 
starkt varumärke och att enligt en nyligen genomförd varumärkesmätning har 73 procent av 
de tillfrågade en positiv bild av Karlstad och 44 procent har en god kännedom om staden. Det 
är en stad som uppfattas som värt ett besök, dit alla är välkomna, en stad som är framgångsrik 
inom idrott och att det är en bra stad för barn att växa upp i. Däremot är det inte lika många 
som uppfattar Karlstad som en spännande kulturstad. De flesta förknippar Karlstad med sol 
och hockey men även Klarälven, Vänern och det vackra läget är starkt förknippat med staden.  
Karlstad kommun har i många år arbetat aktivt med sitt varumärke och kommunens logotyp 
som är solen är ett mycket starkt varumärke och 2007 utsågs Karlstad till landets tredje 
starkaste kommunala varumärke. Ninas personliga uppfattning är att Karlstad idag hörs mer 
på tv och går att läsa mer om i tidningar och det positiva gensvaret i media tycker hon har 
gjort att bilden av Karlstad har stärkts. Nina berättade att José Caréeras konsert både fick 
nationell och internationell uppmärksamhet vilket betydde enormt mycket för Karlstads 
image. Enligt Nina har Karlstad en stark symbol och starka personligheter vilket gör bilden av 
Karlstad positiv och genom att kommunen laddar med extra upplevelser förstärks den positiva 
bilden ytterligare.  
 
Enligt Nina Höjdefors strävar man alltid efter att nå positiva effekter med evenemang. Om det 
kommer många besökare till ett evenemang går det bra för arrangören som har avlönad 
personal och därigenom betalar in skatteintäkter. Detta i sin tur leder till att Karlstad kommun 
får mer pengar vilket de exempelvis kan lägga på skola, vård och omsorg som är i behov av 
ekonomiska resurser. Evenemang ger också positiva upplevelser för lokalbefolkningen och 
besökarna som får en positiv bild av en stad om evenemanget levde upp till deras 
förväntningar. Det negativa med evenemang enligt Nina kan vara om evenemanget skulle 
urarta fullständigt och leda till kalabalik och kaos men det menar hon är väldigt ovanligt och 
har aldrig hänt i Karlstad.  
 
På frågan vad Nina Höjdefors har för framtidsvisioner för Karlstad som turiststad vill hon att 
Karlstad ska fungera som en motor för övriga Värmland. Hon tycker det är viktigt att hela 
tiden följa med i utvecklingen och ibland kan det vara en fördel att själv ta ledningen. Nina 
berättade att Kina har blivit en stor och viktig målgrupp som Karlstad kommun satsar allt mer 
på att försöka locka till staden. Vidare tycker hon att det är viktigt att ta egna initiativ och hitta 
nya marknader att marknadsföra sig mot för att utvecklas. Nina berättade att de även har 
börjat studera andra marknader i världen där de tror finns potential och Ryssland och Spanien 
är två länder där befolkningen reser allt mer och de är därför intressanta. Karlstad kommun 
diskuterar även om de ska börja marknadsföra sig i Indien som är ett land med god tillväxt 
och med en befolkning som reser mycket. Nina förklarade att Karlstad ensamma inte kan 
marknadsföra sig på utländska marknader utan de arbetar tillsammans med Visit Värmland 
och Visit Sweden.  
 
Nina Höjdefors berättade att visionen med att utveckla evenemangsturismen i Karlstad delvis 
redan är fastslagen då de blev utnämnda till Sveriges fjärde främsta idrottsstad. Hon menar att 
nu gäller det att fortsätta lyckas arrangera evenemang med klass och bredd.  Nina berättade att 
de nu har höjt sin ambitionsnivå och siktar mot att bli en av de fyra främsta 

                                                 
133 Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun 

 39



evenemangsstäderna i landet och hon tror det kan vara möjligt men för att lyckas måste de ha 
resurser för det. I dagsläget skulle mer pengar möjliggöra fler evenemang och då tror Nina att 
de kan uppnå sitt mål.  
 
Nina Höjdefors berättade att Karlstad kommun hela tiden arbetar med att öka den positiva 
imagen av Karlstad. Hon menar att den positiva imagen av Karlstad kan ökas genom att 
intressanta produkter levereras och syftar då inte bara på evenemang. Karlstad ska vara en 
lättillgänglig stad och kunna leverera produkter med hög kvalité för då stärks den positiva 
imagen automatiskt menar Nina. Karlstad kommun har gemensamt med kranskommunerna 
tagit fram en tioårig strategiplan där visionen är att Karlstadsregionen ska bli Sveriges mest 
gästvänliga region samt vara resans mål för då stärks den positiva imagen rejält.   
 
Nina Höjdefors tror definitivt att det finns förutsättningar för Karlstad att bli en större 
evenemangsstad och menar samtidigt att Karlstad redan är en evenemangsstad av klass. Hon 
tror att från och med 2010 då det nya konferens- och kongresshuset kommer att stå klart 
kommer Karlstad växa rejält då fler resenärer kommer till staden. 
 

”…evenemang kommer alltid att ha en jätte viktig betydelse och fungerar som ett bra 
komplement till den övriga turismnäringen…” 134

 
I framtiden vill Nina Höjdefors gärna att Karlstad arrangerar fler idrottsevenemang i de 
idrotter som skapar medial uppmärksamhet. Nina har en del tankar och funderingar kring 
detta men inget som hon vill avslöja i dagsläget. Hon berättade dock att om hennes planer går 
i land kommer detta evenemang generera mycket tvesändningar över hela världen vilket 
verkligen kommer att sätta Karlstad på kartan och förhöja dess positiva image. Nina berättade 
också att det betyder mycket för Karlstad att få dit världsartister, speciellt dem som bara 
genomför en enda spelning i Sverige.  
 

”…turnéer i all ära men det placerar inte Karlstad på någon karta…” 135

 

                                                 
134 Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun 
135 Ibid.  
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4.4.2 Intervju med Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads 
kommun136

Mats Ahrén började intervjun med att berätta att Karlstad är en stad med gott rykte och god 
ekonomi men han tycker att det saknas sevärdheter och andra upplevelser i staden som gör att 
Karlstad blir värt en resa dit människor reser för att stanna och uppleva något. Han förklarade 
att eftersom Karlstad inte har så många sevärdheter väljer de istället att satsa på evenemang 
för att attrahera besökare. Karlstad har ett bra ishockeylag, de har Värmlandsoperan och 
Värmlands museum men i övrigt finns det inte så mycket mer att se och göra i Karlstad. 
Däremot är Karlstad en väldigt krog- och restaurangtät stad och de har stor hotellkapacitet så 
det finns goda förutsättningar för att arrangera stora evenemang. Det Mats saknar och som 
han gärna skulle vilja se mer av är att det finns weekendpaket att köpa i Karlstad som det idag 
framför allt finns i storstäderna. Ett weekendpaket där det ingår hotellövernattningar och 
några upplevelser skulle enligt Mats vara ett bra sätt för Karlstad att attrahera fler besökare. 
På frågan om hur Mats tror att Karlstad upplevs av besökare tror han att staden upplevs som 
en liten storstad eftersom där finns ett brett utbud av restauranger och barer som ligger tätt 
samlade.  
 
Att samarbeta för att utveckla besöksnäringen i Karlstad menar Mats Ahrén är jätteviktigt. 
Karlstad & Co arbetar under ett gemensamt varumärke under till exempel musikveckan för att 
det ska bli ett lyckat evenemang. Att sitta tillsammans i en grupp och diskutera fram en 
gemensam marknadsföring har enligt honom stor betydelse och visar samtidigt att genom ett 
samarbete visar man en tydlighet gentemot kunderna. Det som krävs för ett gott samarbete är 
enligt Mats att det finns ett intresse och att alla inte bara ser till sin egen del utan till helheten. 
Idag anser han att samarbetet i Karlstad & Co är bra och de har en viktig funktion för att 
utveckla besöksnäringen i Karlstad och stärka bilden av staden.  
 

”…att arbeta mot gemensamma mål är enormt viktigt för att utvecklas…”137

 
Karlstads utnämnande till Sveriges fjärde största idrottsvenemangsstad berodde enligt Mats 
mycket på det goda samarbete som finns mellan Svenska Rallyt och Färjestad. Nu menar han 
att de måste töja på målen för att bli ännu större och bättre inom evenemangsturismen även 
fast det kan verka som ett svårt mål att blir större än storstäderna på evenemang. Vidare 
berättade han att Karlstad & Co vill fortsätta med att stärka samarbetet mellan kommunen, 
näringslivet och Löfbergs Lila Arena.  
 
Mats Ahrén är involverad i en ganska stor del i evenemangsfrågor. Bland annat sitter han med 
i arbetet med ombyggnaden av Carlstad Conference Centre (CCC) som ska bli en konferens-
och kongressanläggning. Mats utför där ett strategiskt arbete och kommunen bidrar med 
mycket pengar för att stärka besöksnäringen och hans uppgift är att se till att utvecklingen går 
framåt.  
 
”…evenemang är en plats där många människor möts för gemensamma upplevelser. Denna 

plats är till för både lokalbefolkningen och besökare…”138

 

                                                 
136 Se intervjuguide bilaga 1 & 2 
137 Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun 
138 Ibid. 
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Mats Ahréns uppfattning om Karlstad som evenemangsstad är jättebra. Han menar att 
lokalbefolkningen är ett troget folk som går på mycket evenemang och en av anledningarna 
till detta tror han beror på att det finns ont om besöksmål i staden. Karlstad har exempelvis 
varken ett stadsmuseum, ett slott eller en kommunal konsthall som attraherar många besökare. 
Med denna anledning arrangeras mycket evenemang i staden. Mats tror också att besökarna 
har en positiv bild av Karlstad som evenemangsstad.  
 
Karlstad arrangerar många stora evenemang som genererar i mycket skatteintäkter men Mats 
menar att även mindre evenemang som exempelvis vävmässan 2005 som lockade 9 000 
personer till Karlstad under tio hela dagar vilket bidrog till att omsättningen ökade på 
hotellen.  Melodifestivalen är ett helt annat slags evenemang som har en mer massmedial 
uppmärksamhet vilket stärker bilden av Karlstad. Mats förklarade dock att de i styrguppen har 
beslutat att de inte längre vill arrangera melodifestivalen i Karlstad igen eftersom det är ett 
evenemang som har arrangerats i många städer. De vill istället försöka hitta egna unika 
evenemang och paketera dessa vilket han tror kan attrahera fler besökare till Karlstad.  Mats 
menar att de vill skapa evenemang som är unika för Karlstad och som bara kan upplevas där. 
Han ger som exempel musikveckan som är ett nytt evenemang som ska anordnas första 
gången i augusti 2008 och är tänkt att blir ett årligt återkommande evenemang. Detta är ett sex 
dagar långt musikevenemang med olika musikstilar som är tänkt att locka människor från 
andra städer då det är unikt för just Karlstad. Vidare förklarade han att de bara inte kan köpa 
evenemang som åker runt i Sverige utan de måste producera och paketera egna evenemang 
för att bli unika och attrahera fler besökare. Karlstad har fått äran att ta dit stora musikstjärnor 
vilka genom sin popularitet drar enormt mycket besökare till staden. Fördelen med denna typ 
av musikevenemang är att de ger stor massmedial uppmärksamhet.   
 
Mats Ahrén berättade att för ett evenemang ska lyckas krävs ett bra samarbete på orten och 
kreativa personer som är villiga att göra saker. Han menar att det är viktigt att man stöttar 
människor med galna idéer så mycket det går för då kan det bli något. I början tror Mats att 
det oftast krävs en medfinansiering med kommunala medel för att det är svårt att få lönsamhet 
av ett evenemang. Karlstad kommun har fått kritik för att övervärdera sina evenemang men 
detta kan inte Mats hålla med om.  
 
På frågan vad det är som avgör vilka evenemang som förläggs i Karlstad hade Mats två svar. 
Antingen får man evenemang genom att personer ringer och frågar om de får lägga ett 
evenemang i staden. Han berättade att de som vill förlägga ett evenemang i Karlstad gör det 
för att det vet att de brukar lyckas eftersom det finns en bra struktur och arrangemangsenhet 
där allt fungerar jätte bra. Karlstad jobbar också aktivt själva med att få dit evenemang som de 
vet kommer att dra mycket besökare.  
 
Karlstad & Co arbete handlar främst om att attrahera besökare utifrån men Mats menar även 
att det är viktigt att de arbetar med att bygga en attraktiv stad för lokalinvånarna. Många av 
evenemangen i Karlstad arrangeras både för besökare och för lokalbefolkning eftersom det är 
viktigt med gemenskap. Mats anser att evenemang är ett bra sätt skapa reseanledningar till en 
stad. Det finns dock vissa evenemang i Karlstad som exempelvis kulturnatten som främst 
arrangeras för lokalbefolkningen men generellt arbetar Karlstad & Co med att arrangera 
evenemang för alla typer av människor, oavsett om de bor på orten eller inte.  
 
Enligt Mats Ahrén är det viktigt att evenemang marknadsförs för att attrahera turister. Han 
förklarade att Karlstad & Co arbetar med att få evenemang som ger massmedial 
uppmärksamhet. Marknadsföring sker bland annat genom dagstidningar och Mats förklarade 
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att de försöker jobba mycket med redaktionell text. Han menar även att turistmässor och 
turistbroschyrer är bra marknadsföringsverktyg samt tv som ger stor massmedial 
uppmärksamhet. 
 

”…marknadsföring av evenemang för att skapa en positiv image är en jättestor och viktig 
del…” 139

 
Mats menar att det är viktigt att förmedla bilden av att det hela tiden händer mycket i Karlstad 
och han har märkt att det är denna bild som verkar finnas utifrån.  
 
”…i Karlstad händer det alltid något och många stannar på vägen då de hör att det är något 

på gång i staden…” 140

 
Karlstad har under de senaste åren framför allt blivit en aktiv idrottsevenemangsstad och detta 
tror Mats beror på att det finns ett aktivt föreningsliv i staden och nämner Färjestads BK, IF 
Göta och QBIK som de stora föreningarna. Intressant är att Karlstad lägger mer pengar per 
person på fritid än vad övriga Sverige gör men de lägger däremot mindre pengar på kultur. 
Detta menar Mats tydligt visar att Karlstad är en aktiv idrottsstad. Han berättade att varje år 
arrangeras 10-12 SM-tävlingar i olika idrotter i Karlstad vilket drar folk från hela Sverige och 
betyder mycket för staden som då ökar sina intäkter och stärker sin image. Ett av de större 
idrottsevenemangen som varje år anordnas är Götagalan som är en friidrottstävling med 
internationella friidrottare och är en gala som sänd på tv.  
 
Mats berättade att evenemangen i Karlstad har blivit en politisk vision som det kanske inte var 
för tre till fyra år sedan. Han tror att evenemang är ett ganska billigt sätt att profilera en stad 
på. Dessutom ger evenemang stor uppmärksamhet och marknadsföringen kostar inte så 
mycket.  

”…evenemang är ett av stadens främsta vapen för att utvecklas…”141

 
Mats Ahrén menar att det är jätteviktigt att värna om lokalbefolkningen eftersom de är viktiga 
förmedla utåt av vad som finns i Karlstad. Det är få städer som har lyckats med att attrahera 
ett stort antal besökare om det inte finns något unikt som lockar. Enligt Mats bör evenemang 
marknadsföras hos lokalbefolkningen som sedan sprider informationen vidare.  
 
Enligt Mats är bilden av Karlstad så positiv eftersom det finns många förebilder och dessutom 
är Karlstad för många förknippat med glada värmlänningar. Dessutom har litteraturen haft 
stor betydelse med att skapa en positiv bild av Karlstad och han syftar då främst på Selma 
Lagerlöf och Gustaf Fröding. Mats tycker om att Karlstad har vågat sticka ut hakan lite och 
satsar på en egen symbol istället för ett traditionellt vapen som många städer har. Han menar 
att Karlstad har en lite uppkäftig marknadsföring och menar att de retas lite med andra städer 
för att synas.  
 

”…det är viktigt att synas och vara med i bruset hela tiden för att utvecklas och skapa en 
positiv image…” 142

 

                                                 
139 Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun 
140 Ibid. 
141 Ibid.  
142 Ibid.  
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Mats förklarade att det positiva med evenemang är att det skapar god ekonomi och det är 
främst av denna anledning som politikerna i Karlstad vill satsa på evenemang. Stora 
evenemang som exempelvis melodifestivalen generade i hela 3 500 gästnätter under en vecka 
vilket gav stora intäkter till staden. Dessutom genererar evenemang i skatteintäkter, 
arbetstillfällen samt skapar en attraktiv stad. För att kunna bygga evenemang och lyckas med 
dessa måste det finnas professionella utövare på orten. Om Karlstad exempelvis inte hade haft 
ett bra ishockeylag hade de inte kunnat paketera hockeyn i Löfbergs Lila Arena.  
 

”…evenemang betyder mycket för Karlstad som turiststad eftersom det ökar 
reseanledningarna…” 143

 
Det som är negativt med evenemang menar Mats är att det kostar mycket pengar men man bör 
se evenemang som en investering som i framtiden genererar jobb och skatteintäkter. Han 
tycker alltså inte bara att man ska se till själva kostandena för stunden för då kan det verka 
vara väldigt dyrt.  
 
Karlstads fördelar av att vara en attraktiv evenemangsstad menar Mats Ahrén är att det är en 
väldigt kompakt stad vilket gör att det händer saker i närheten hela tiden. Dessutom har 
Karlstad en hög hotellkapacitet vilket gör att det finns förutsättningar för att arrangera stora 
och många evenemang i staden.  
 

”…evenemang ger positiva medborgare och skapar ett mervärde för det som bor på 
orten…”144

 
Enligt Mats Ahrén måste Karlstad satsa mera på investeringar och infrastruktur för att kunna 
utveckla Karlstad som turiststad. Han har som förslag att utveckla skärgårdsturismen, bygga 
bryggor och skapa förutsättningar för entreprenörer att exempelvis kunna bygga restauranger 
ute i skärgården. För att detta ska lyckas måste kommunen ställa upp mycket mer med 
infrastruktursatsningar. Mats menar dock att infrastrukturen idag är bra och är på väg att bli 
bättre. Sommaren 2008 ska exempelvis Karlstadbuss börja köra båttrafik på Klarälven vilket 
Mats tror kommer att bli ett stort lyft för Karlstad och han menar att det är viktigt att man 
utnyttjar vattnet mer. 
 
Mats Ahréns framtidsvisioner för att utveckla evenemangsturismen i Karlstad är att han vill 
ha ett stort evenemang varje månad året runt som drar dit folk och dessa evenemang ska även 
vara till för lokalinvånarna. Han berättade att de jobbar efter en så kallad evenemangsklocka 
vilket betyder att varje säsong har sin typ av evenemang. Med denna strategi ska det hela 
tiden finnas anledningar att resa till Karlstad. Karlstad har som målsättning att få dit alla typer 
av evenemang till staden för att på så sätt attrahera alla målgrupper i samhället. Det som krävs 
för att detta ska vara möjligt är mer pengar och fler personliga resurser. Idag har Karlstad 
kommun en budget på tre miljoner kronor och för dessa pengar är det möjligt att arrangera 12 
nya evenemang à 250 000 kronor.  
 
För att skapa en positiv image av Karlstad menar Mats att det krävs fler evenemang som 
sticker ut. Han tycker att Karlstad är lite för traditionella och syftar då på ishockeyn och han 
kan känna att man ibland är lite för rädd för att våga satsa på udda evenemang. Han tror att 
människor är rädda för att misslyckas och därför satsar de på det trygga.  
 
                                                 
143 Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun   
144 Ibid. 
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Mats Ahrén tror absolut att det finns förutsättningar för Karlstad att bli en ännu större 
evenemangsstad men för att lyckas med det tror han det är viktigt att Karlstad hittar sin egen 
nisch. Vidare menar han att de måste hitta en bredd för att bli en evenemangsstad av klass 
som kan konkurrera med andra stora evenemangsstäder i Sverige. Kommunen har jobbat hårt 
för att få dit allt ifrån en idolaudition till operastjärnor med högkvalitativa namn. De satsar 
alltså på att arrangera evenemang för alla målgrupper och intressen.  
 

”…en hög kvalité och en bred målgrupp är det som krävs för att bli en evenemangsstad av 
klass…” 145

 
Mats tycker att Karlstad är en spännande stad att jobba i eftersom det är en stad där det händer 
mycket och det finns ett stort intresse inom evenemangsområdet bland både politiker och 
lokalinvånarna. Enligt honom borde dock dessa bli mer modiga för det räcker inte med att 
satsa på det traditionella för att kunna utvecklas.  
 

”…det gäller att vi hittar evenemang som vi är ensamma om och skapa en tradition kring 
dessa för att bli en större evenemangsstad…” 146

 
Mats Ahrén tror att evenemang kommer att bli framtidens stora turismnäring eftersom 
människor vill uppleva saker när de reser iväg. Detta är i alla fall hur det ser ut idag men han 
förklarade att man aldrig kan vara helt säker hur framtiden kommer att se ut då det kan 
komma ett bakslag. Idag är det viktigt att värna om miljön och fler människor blir allt mer 
medvetna om detta och väljer att resa mindre. Om man ska arrangera fler Svenska Rally i 
framtiden kommer givetvis att bli en fråga om miljön menar Mats.  
 
För att göra Karlstad ännu mer attraktiv och öka dess positiva image menar Mats åter igen att 
man måste hitta fler unika evenemang som de är ensamma om. Han stödjer de flesta 
evenemang eftersom han tror att unika evenemang drar mycket folk. Han är positiv till att ge 
bidrag till nya idéer och han har hela tiden ögonen öppna för alla nya evenemang.  
 

”…Karlstad har en bra budget för att stödja evenemang så det finns goda chanser att göra 
staden mer attraktiv…” 147

 
Mats Ahrén har inga direkta förslag på fler evenemang i Karlstad som skulle kunna göra 
staden mer attraktiv och öka dess positiva image. Men han menar att det är viktigt att skapa 
återkommande evenemang vid samma tidpunkt varje år eftersom det underlättar planeringen 
för resebolag som säljer resor. Mats förklarade att det tar väldigt lång tid att bygga ett 
evenemang och göra det till något bra och med denna anledning är det en fördel att ha 
återkommande evenemang. Dessutom är det viktigt att bygga ett evenemang långsamt så att 
ingen annan tar idén. Som ett exempel nämnde Mats Svenska Rallyt som han menar är en stor 
styrka för Karlstad. Han menar att ingen annan kommun i Sverige skulle kunna arrangera ett 
lika bra rally eftersom det har tagit väldigt lång tid att bygga upp detta evenemang.  

 

                                                 
145 Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun  
146 Ibid.  
147 Ibid. 
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4.4.3 Intervju med Monica Karlsson, konsult på Visit Karlstad148

Monica Karlsson som arbetar som konsult på Visit Karlstad berättade att dess betydelse för 
Karlstad är att de samordnar och drar konferenser till staden. Hon menar att det är väldigt 
viktigt att det finns en samlad funktion som gör att människor vet vart de ska höra av sig om 
de vill lägga sin konferens i Karlstad. Visit Karlstad är enligt Monica betydelsefull för att 
kunna göra Karlstad till en attraktiv kongresstad. Hon berättade att om konferenserna fungerar 
som de maximalt önskar så kommer gästen dit första gången som konferensgäst och andra 
gången som turist och ur den synpunkten menar Monica att man får ett bevis på en nöjd kund.  
 
Monica Karlsson sitter med som ny i styrgruppen i Karlstad & Co men är inte så insatt i vad 
hennes roll i denna grupp kommer att innebära eftersom styrgruppen inte har haft något möte 
sedan hon tillträdde som konsult på Visit Karlstad i januari 2008.  
 
Monica Karlsson anser att Karlstad är en jovialisk stad med mycket uteserveringar, bra 
shopping, rikt kulturliv och bra transportförbindelser vilket gör att det är en lättillgänglig stad. 
Hon anser att Karlstad har den smartaste symbolen som man kan ha för ett värdskap och 
syftar då på ”Sola i Karlstad”. Monica tycker att bilden av Karlstad är en stad som alltid är i 
rörelse. Hon förklarade att Karlstad bygger på många hörnstenar, allt ifrån näringslivet med 
tung industri kopplat till papper och järn till besöksnäringen. Besöksnäringen är en stor del i 
Karlstad men många gånger är det inte Karlstad som är den främsta reseanledningen utan det 
är Värmland som drar och då blir ett besök i Karlstad naturligt. Hon menar att Karlstad har en 
positiv image i Sverige och där är framförallt solen som är en dragare.  
 
Monica menar att det är jätteviktigt att man samordnar och utvecklar besöksnäringen i 
Karlstad för att fler besökare ska attraheras till staden och för att utvecklingen ska gå framåt.  
 

”…ingen klarar sig utan den andra, det gäller att man jobbar ihop och samspelar om 
resurserna…” 149

 
Det som enligt Monica Karlsson krävs för ett gott samarbete är pengar och personal och hon 
menar att dessa är oundvikliga i sammanhanget. Monica påpekar också att det förstås är 
viktigt att personkemin fungerar för att kunna samarbeta. Hon menar att eftersom 
besöksnäringen är så positiv, så är det sällan man är oense om något eftersom de flesta partier 
är intresserade av att besöksnäringen ska gå bra.  
 
På frågan om hur arbetet ser ut med att planera och genomföra evenemang menar Monica 
Karlsson att det är mycket viktigt att budskapet om att ett evenemang arrangeras når ut till så 
många som möjligt. Vidare är det viktigt att planera så att olika evenemang inte arrangeras på 
samma dag och således krockar med varandra. Hon menar också att den praktiska 
samordningen är viktig och ville gärna göra reklam för www.varmland.org som är ett bra 
instrument för att se vilka evenemang som är på gång och ett sätt att hålla kolla på att 
evenemang inte krockar. Monica förklarade att det inte alltid går att undvika kollisioner 
mellan vissa evenemang eftersom det finns ett begränsat antal veckor att jobba med varje år. 
Hon menar att det är viktigt att man hittar en samordning mellan evenemang för att lättare nå 
ut med budskapet och Internet är ett bra verktyg för detta. Samarbete är alltså enligt Monica 
Karlsson nödvändigt för att göra Karlstad till en attraktiv evenemangsstad. Hon tycker att det 
är viktigt att alla samarbetar, allt ifrån hotell till restauranger så att besökaren blir väl bemött. 
                                                 
148 Se intervjuguide bilaga 1 & 2 
149 Monica Karlsson, konsult, Visit Karlstad  
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Samarbete måste enligt Monica ske allt ifrån riksnivå till lokalt plan och i dagsläget tycker 
hon att det finns mer att göra tillsammans för att bli starkare som evenemangsstad. Hennes 
uppfattning är att Karlstad har utvecklats enormt som evenemangsstad och samarbetet inom 
Karlstad & Co är säkert en bidragande faktor till detta tror hon.     
 

”…teamwork är lösenordet både inom konferens-, kongress- och besöksnäringen…” 150

 
Monica berättade att Visit Karlstad samarbetar med olika anläggningar i Karlstad för att 
kunna hitta evenemang som passar konferensgästerna. En av Visit Karlstads ägare är Svenska 
Rallyt AB och hon berättade att när detta evenemang arrangeras är det Visit Karlstad som 
bland annat sköter bokningarna av alla hotellrum i staden. Detta är Monica Karlssons 
nuvarande koppling till evenemang men hon var intressant att intervjua eftersom hon har 
många erfarenheter av evenemang då hon har en lång bakgrund inom turismbranschen. I 
hennes tidigare jobb har hon arbetat mycket med artister och har på så sätt jobbat en hel del 
med evenemang. Hon berättade att hon bland annat har varit turistchef i Hjo i Västergötland 
där hon arbetade mycket med evenemang. Dessutom har hon arbetat med Bert Karlsson där 
hennes arbete gick ut på att få besökare till Skara Sommarland och artister blev dragare till 
Sommarland. 
 
Enligt Monica Karlsson kan evenemang vara allt från stora mega evenemang som Svenska 
Rallyt men också konserter och idrottsevenemang av olika storlek. Enligt henne är det smart 
att arrangera stora evenemang som låter tala om sig men hon tycker inte att man ska förakta 
de mindre och syftar då på att alla evenemang drar sin publik. Hon tycker att Karlstad har 
lyckats väldigt bra med att arrangera stora evenemang och förmedla dessa. Hon är stolt över 
att på mässor kunna tala om att Karlstad har haft flera världsartister. Hon menar att det idag 
gäller att vara störst och bäst på något sätt och menar att de stora världsartister som kommer 
till Karlstad är viktiga för att förhöja stadens image.  
 

”…det är väldigt viktigt att en stad låter tala om sig och evenemang är en riktig 
dragare…”151

 
Monica berättade att de konserter som Sven-Ingvars under många hade på Sandgrundsudden 
har betytt mycket för Karlstad som har skapat en god stämning och attraherat många besökare 
genom åren. Hon menar att evenemang av detta slag inte bara förhöjer den positiva imagen av 
staden utan gör också att restauranger och hotell går bra. Vidare menar hon att det är oerhört 
viktigt att man arrangerar evenemang som kommer Karlstadborna till nytta eftersom de är 
stadens ansikte utåt. Monica anser att det är viktigt att lyfta en stad med underhållning av 
olika slag och det är viktigt att arrangera återkommande evenemang.  
 

”…Karlstad är en sådan stad där det hela tiden arrangeras många evenemang som 
attraherar ett stort antal besökare…” 152

 
Enligt Monica Karlsson är Karlstad i dagsläget inte en fulländad evenemangsstad utan det 
måste hända mer. Hon menar att staden har bra förutsättningar för att utvecklas som 
evenemangsstad i och med att det finns bra arenor. Exempel på evenemang som skapar stor 
uppmärksamhet och effekter är den idolaudition som äger rum i Karlstad den 19 april 2008 

                                                 
150 Monica Karlsson, konsult, Visit Karlstad 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
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och som kommer att göra staden mer känd. Även de ishockey matcher som spelas i Löfbergs 
Lila Arena talar om sig och är en vikig draghjälp för att göra staden känd menar Monica.  
 
Det som krävs för att ett evenemang ska lyckas är enligt Monica Karlsson att det är väl 
underbyggt. Vidare ska det vara ett evenemang som går hem antingen hos den äldre publiken 
eller hos den breda massan. Hon förklarade också att det krävs ett mycket hårt arbete för att 
ett evenemang ska lyckas. Dessutom fodrar ett evenemang väldigt mycket medial 
uppmärksamhet för att det ska synas och nå ut med sitt budskap. Vid större evenemang menar 
Monica att tv-reklam nästan är nödvändigt för att få den uppmärksamhet som krävs för att 
evenemanget ska attrahera besökare.  
 
Monica Karlsson förklarade att de årligen återkommande idrottsevenemangen är viktiga för 
Karlstad då de attraherar ett stort antal besökare och gör staden känd. Hon är säker på att 
Karlstad har haft stor draghjälp med att lyfta vissa evenemang med hjälp av stadens egna 
personligheter som exempelvis artisterna Christer Sjögren och Sven-Ingvars samt 
höjdhopparen Stefan Holm för att nämna några. Dessa kända profiler syns mycket i media och 
hjälper till att förhöja Karlstads image.  
 
Monica Karlsson anser att eftersom Karlstad är en del av Värmland ska marknadsföringen 
mellan dessa vara samordnad. Enligt henne är det vikigt att Karlstad hittar olika nischer och 
marknadsför sig på vad de är bra på. Hon berättade att Karlstad har mycket att erbjuda och 
därför är det vikigt att denna mångfald förmedlas. Vidare anser Monica att evenemang och 
andra attraktioner bör paketers med hotellövernattningar för att lättare kunna attrahera 
besökare till Karlstad. Hon tycker det är viktigt att vid marknadsföring av evenemang tänka 
på att ge kunden det som de vill ha och ta vara på de möjligheter som finns. Viktiga 
marknadsföringskanaler för att marknadsföra evenemang på bästa sätt är enligt Monica 
broschyrer av olika slag och Internet som når ut till en stor mängd. Hon påpekade att det är 
viktigt att vara mångfacetterad vilket kan ske genom att exempelvis ha broschyrer och 
Internetsidor på flera olika språk. Enligt henne är det viktigt att evenemangen presenteras på 
ett bra sätt även lokalt och hon tycker att affischer är ett bra sätt att marknadsföra evenemang 
på. Dessutom menar Monica att man bör samarbeta med hotellen i stor utsträckning för att 
lättare attrahera besökare med evenemangen. Hon förklarade att det hela tiden gäller att hitta 
nya kundgrupper och därför krävs hela tiden nytänk inom marknadsföring.  
 
”…det är viktigt att ständigt utveckla olika marknadsföringskanaler och att arbeta utefter de 

resurser man har i form av pengar och personal…” 153

 
Marknadsföring enligt Monica handlar mycket om mun-mot-mun, det vill säga att 
information sprids genom att man talar om det. Hon förklarade att vid marknadsföring av 
turismprodukter måste hela kedjan fungera för att nå ut med budskapet. Det är exempelvis lätt 
att en kund blir missnöjd med resan bara för att hotellet inte levde upp till den väntade 
standarden. Monica tycker att marknadsföring av evenemang i Karlstad har en viktig funktion 
för att skapa en positiv image och hon tycker att det är viktigt att evenemangen marknadsförs 
på flera olika sätt för att nå ut till så många som möjligt.  
 
Enligt Monica Karlsson kan evenemang vara det som avgör om det blir ett besök eller inte i 
en stad och därför tror hon att evenemang har stor betydelse för Karlstad som turiststad. Det 
som har gjort att Karlstad har blivit en attraktiv evenemangsstad är enligt henne att det har 
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gjorts medvetna satsningar och hon menar också att Löfbergs Lila Arena samt 
Mariebergsskogen har haft viktiga roller då de skapar förutsättningar för att kunna arrangera 
evenemang av olika slag.   
 
Monica tycker att evenemangen i Karlstad har påverkat stadens image genom att de ger en 
positiv klang att det ofta händer saker i staden som gör att människor får upp ögonen för den. 
Enligt henne finns det många visioner i Karlstad och en stor vilja att utvecklas vilket hon ser 
som mycket positivt.  
 
De positiva effekterna med evenemang enligt Monica Karlsson är att man får snurr på 
pengarna och att det skapar en positiv image av staden. Däremot ser hon betydligt färre 
negativa effekter med evenemang men menar dock att vid evenemang skräpas en stad ner 
mycket mer och dessutom kan våld och bråk förekomma. De fördelar som Karlstad har med 
att vara en attraktiv evenemangsstad tror Monica framförallt är att lokalinvånarna tycker det 
är en trevlig stad att bo i. På sikt menar hon att det är en fördel att vara en attraktiv 
evenemangsstad för att få besökare till staden och menar att det till exempel är lättare att 
locka studenter att börja studera vid Karlstads Universitet om det händer mycket i staden.  
 
På frågan vad Monica Karlsson har för framtidsvisioner tror hon att Karlstad kommer att 
utvecklas som både turist- och kongresstad framförallt med anledning av det nya konferens- 
och kongresshuset som kommer att börja byggas i september 2008 och beräknas vara klart i 
juni 2010. Hon tror att denna nya arena kommer leda till att Karlstad inom två år efter 
invigningen kommer få ett nytt flaggskepp som blir lika spektakulärt som när Löfbergs Lila 
Arena var nytt. Hon förklarade att byggnaden kommer att vara multifunktionell där allt ifrån 
konferenser, kongresser och teater kommer att arrangeras. Monica menar att i och med denna 
nya anläggning måste Karlstad nu börja sälja in sig på en helt nya arena och visa att de har de 
förutsättningar som krävs för att bli en konferens- och kongresstad av klass. I och med den 
nya anläggningen kan fler och större kongresser anordnas och detta medför att hotellen lättare 
fylls vilket ökar intäkterna till staden. Med den nya anläggningen tror hon att Karlstad skapar 
förutsättningar för att kunna vara med och slåss på den nationella och internationella 
konferensmarknaden. Hon är övertygad om att antalet affärsresenärer till Karlstad kommer 
öka stort och detta menar hon spiller av sig på turismnäringen. Det återstår dock mycket hårt 
arbete och mycket pengar innan målet är nått men Monica menar att konferens- och 
kongresshuset blir en anläggning som det lätt går att skapa intresse kring och kommer att bli 
ett stort lyft för Karlstad.  
 
Enligt Monica Karlsson har Karlstad mycket goda förutsättningar för att attrahera ett stort 
antal besökare och hon tycker att det redan idag görs mycket för att utveckla staden. Enligt 
henne har turismen i Karlstad de senaste tio åren utvecklats i en positiv riktning och hon tror 
även att framtiden ser ljus ut för turismnäringen i Värmland. Värmland har under en lång tid 
haft ett stort antal gästnätter varje år och mellan år 2000 och 2005 hade Värmland den största 
tillväxten av gästnätter i Sverige med hela fem procent. 
 
För att evenemangsturismen ska utvecklas i Karlstad tror Monica att det är viktigt att hitta en 
mix av olika evenemang för att nå ut till en bred besöksgrupp. Dessutom tror hon att det är 
viktigt att man hittar en nisch eftersom det är lättare att bli känd för något speciellt. Hon 
tycker att man ska bygga vidare på naturen eftersom det ligger Karlstad och hela Värmland 
nära till hands. Hon tror också att det behövs fler internationella evenemang för att 
evenemangsturismen ska utvecklas och föreslår minst två stycken internationella evenemang 
om året då dessa evenemang är stora publikdragare. Det är också viktigt att försöka hitta nya 
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evenemang men Monica vill inte förtälja de eventuella nya evenemang som skulle kunna göra 
staden mer attraktiv utan sparar dem och säljer dem som konsult, säger hon med ett leende.  
 
För att skapa en ökad positiv image av Karlstad anser Monica att det är viktigt att försöka 
hitta en blandning i staden. Karlstad står på flera ben och hon menar att det är viktigt att man 
identifierar dessa och marknadsför dem på ett bra sätt. Ett av de starka utvecklingsområdena 
som finns i Karlstad är att utveckla Karlstad som besöksstad och evenemang är en viktig hjälp 
för detta ansåg Monica.  
 
”…för att öka Karlstads positiva image gäller det att man filtrerar allt man gör samt att man 

jobbar med hjärtat för staden…” 154

 
Monica tror att det finns förutsättningar för Karlstad att bli en ännu större evenemangsstad 
och hon menar att Karlstad redan idag är en evenemangsstad av klass i och med att stora 
världsstjärnorna som har besökt staden och på så sätt skapat evenemang av världsklass.  

 
”…det som kan göra Karlstad till en ännu större evenemangsstad är att arrangera fler stora 

evenemang med världsstjärnor varje år…” 155

 
Monica förklarade att det går mode i allt så därför tycker hon det är lite svårt att se in i 
framtiden men hon menar att det måste finnas människor som vågar satsa. Dessutom menar 
hon att det är viktigt att det finns eldsjälar som är beredda att ge allt för att lyckas.  
 
På frågan om Monica tror att evenemang är framtidens stora turismnäring så svarade hon att 
eftersom 40-talisterna inom tio år kommer att utgöra en mycket stor målgrupp som söker 
upplevelser av olika slag är det sannolikt att evenemangsturismen kommer att bli stor i 
framtiden. Hon tycker att man mycket väl kan koppla evenemang till god mat, boende och 
hälsa och på så sätt tror hon att en evenemangsmix kan bli framtidens stora turismnäring. Hon 
påpekade dock att det är viktigt att för att 40-talisterna ska gå på evenemang bör det 
exempelvis vara artister som var populära när de själva var unga. Monica avslutade intervjun 
med att säga att det hela tiden gäller att ha ögonen öppna för det nya som kommer för det går 
trender i allt.  
 
”…de hemliga vapnen i kampen om evenemang är att tänka nytt, vara unik och först. Det går 

alltid att gå på de säkra korten men för att utvecklas måste man hitta en mix…” 156
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4.4.4 Intervju med Birgitta Sefastsson, ordförande på Visit Karlstad 
Member157

Enligt Birgitta Sefastsson fyller Visit Karlstad Member en viktig funktion i Karlstad då 
föreningen hjälper till att öka samordningen inom besöksnäringen. Visit Karlstad Member har 
också en viktig betydelse för att göra Karlstad till en attraktiv turist- och evenemangsstad 
genom att de kan enas om olika frågor men framförallt att de säljer Karlstad som en besöks- 
och kongresstad. Birgitta menar att evenemang, konferenser och kongresser är oerhört viktigt 
för väldigt många branscher samt för ökade skatteintäkter.  
 

”…besöksnäringen är en förutsättning för att en stad många gånger fungerar för andra 
företag…” 158

 
Birgitta Sefastssons arbete med att sitta med i styrgruppen i Karlstad & Co innebär att hon ska 
se till att det finns ett informationsflöde mellan medlemmarna i Visit Karlstad Member och 
styrgruppen. Hon förklarade också att evenemang gör att man blir starkare tillsammans och i 
gruppen diskuteras det hur man kan samordna på bästa sätt.   
 
Birgitta Sefastsson berättade att Karlstad & Co arbetar med att stärka Karlstads positiva image 
i alla led. Hon menar att det är viktigt att man arbetar för att Karlstad ska bli en stark 
destination. Vidare berättade hon att besöksnäringen är den snabbaste växande näringen i hela 
världen och därför är det viktigt att besöksnäringen samordnas gemensamt.  
 

”…det är viktigt att man ser Karlstad som en hel destination, att man enar sig om något 
gemensamt, har samma värdeord utåt samt samma visioner och målsättning…” 159

 
Enligt Birgitta Sefastsson har alla som ingår i Karlstad & Co på sitt sätt bidragit till att 
Karlstad har blivit en större evenemangsstad. Hon tycker att man inom styrgruppen måste 
samordna för att evenemang ska bli så bra som möjligt. Hon berättade att Karlstad & Co 
arbetar med att försöka se vad som händer och informera detta samt förstärka de evenemang 
som redan finns.  
 
Birgitta Sefastssons bild av Karlstad är att det är en stor nöjes- och kulturstad. Hon tycker det 
är en fantastisk stad med en bra teater och opera samt stort utbud av restauranger. Hon tycker 
också det finns ett stort utbud av evenemang och anser att Karlstadborna är duktiga på att 
nyttja dessa. Däremot tycker hon att Karlstad måste bli bättre på att förmedla vad som finns 
och händer i staden och menar att staden inte har fått placeringen av en riktigt stor 
evenemangsstad på Sverigekartan än. 

 
”…Karlstad har stora förutsättningar för att bli en stor och attraktiv evenemangsstad men det 

måste absolut spridas bättre…” 160

 
Birgitta Sefastsson tycker att Karlstad är väldigt duktiga på att genomföra idrottsevenemang 
och därför tror hon att många associerar Karlstad med idrott. Hon tror med all säkerhet att det 
nya konferens- och kongresshuset som kommer att bli ett av de största i Sverige kommer att 
ge en helt ny marknad att jobba med och skapar många goda förutsättningar för Karlstad att 
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utvecklas. Hon menar dock att det gäller att vara offensiva i det arbetet eftersom det växer upp 
många nya kongresshus över hela Sverige med jämna mellanrum. Birgitta påpekade att det 
gäller att hitta sin nisch för att skapa en egen unik bild. Hon tror inte att många besökare 
känner till det breda utbud av hotell, restauranger och aktiviteter som Karlstad erbjuder och 
blir därför för många en överraskning när de besöker staden.  
 

”…besöksnäringen är viktigare än man tror, den är en viktig förutsättning för en stads 
utveckling och attraktionsvärde…” 161

 
Det som krävs för ett gott samarbete enligt Birgitta Sefastsson är att man har förståelse för ett 
gott samarbete. Hon menar att man måste förstå värdet av samarbetet för då är man mer 
delaktig och intresserad av att medverka till ett ökat samarbete. Hon tycker att Karlstad inte 
riktigt har nått dit än men förklarade att de jobbar för det. Hon förklarade också att alla som 
samarbetar ihop har sitt eget ansvar och menar att det inte går att sitta och vänta och tro att 
någon annan ska göra arbetet åt en. Enligt henne ska man dra lärdomar av vad andra har gjort 
vid tidigare evenemang för evenemang är inte så olika som man kan tro.  
 

”…grunden i ett evenemang är oftast densamma och då gäller det att ta vara på den 
kunskapen och bli professionella genom att man lär sig av erfarenheter…” 162

 
Birgitta Sefastsson ser absolut samarbetet som en viktig del för att Karlstad ska utvecklas som 
evenemangsstad och påpekade att det är oerhört viktigt att man samarbetar över gränserna. 
Samtidigt är det viktigt att man bestämmer sig gemensamt för vilken bild som ska förmedlas 
och förklarade att man måste aktivt tänka och verka för besöksnäringen för att få evenemang 
och aktiviteter till Karlstad. Hon förklarade att Karlstad har många internationella företag och 
många besökare och då är det viktigt att se till att de har med sig bilden av Karlstad när de 
åker hem. Om besökarna får en positiv bild av Karlstad när de besöker staden som 
affärsresenärer är chansen större att de senare återvänder till staden som turister.  
 
”…att samordna är jätteviktigt, man kommer ingen vart genom att sitta i varsin kammare och 

tro att bra evenemang ska skapas…” 163

 
Birgitta Sefastsson arbetar olika aktivt för olika evenemang både som ordförande för Visit 
Karlstad Member men också som försäljningschef på Clarion Hotel Plaza. Hon arbetar med 
att sprida vidare information och ta upp det i andra led. Hon berättade att i hennes arbete som 
försäljningschef gäller det att vara nyfiken och offensiv. På hotellet måste de vara aktiva, se 
vad som händer samt se vad de kan göra i olika sammanhang vilket betyder att Birgitta är 
involverad i det mesta. På Clarion Hotel Plaza bygger de mycket paketlösningar där de 
kombinerar hotellövernattningar med någon aktivitet vilket gör att fler besökare attraheras till 
Karlstad. Hon berättade att människor idag vill att det ska vara lätt att boka samt att det ska 
vara lätt att få en översikt på vad som händer i en stad.  
 
Birgittas roll med att medverka för att skapa en attraktiv evenemangsstad menar hon är att hon 
gör så att det anordnas mycket aktiviteter på Clarion Hotel Plaza. Dessutom besöker hon 
många mässor, workshops, researrangörer, resebyråer med mera och träffar där kunder som 
hon berättar om Karlstad för. Evenemang för Birgitta kan vara allt ifrån konferenser/möten 
och kongresser till musik-, kultur- och idrottsevenemang.  
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Birgitta Sefastsson upplever att Karlstad är en proffsig evenemangsstad som är väldigt 
rutinerade på att anordna idrottsevenemang. Förutom Löfbergs Lila Arena tycker hon att man 
inte ska glömma Värmlandsoperan och Mariebergsskogen som är två arenor som också har 
betydelse för att så många evenemang ska kunna arrangeras i Karlstad. 

 
”…Karlstad är väldigt trygg som evenemangsstad men vi saknar årliga återkommande 

evenemang som är specifika för staden…” 164

 
Birgitta tycker dock att Karlstad ska vara stolta över att få arrangera VM i rally vart annat år 
som är ett tillsammans med Värmland Classic Festival, återkommande evenemang i staden. 
Hon menar att detta evenemang är mycket bra genomfört men det kan göras mycket mer kring 
det för att det ska bli ännu större och attrahera fler besökare. Det som krävs för att detta ska 
lyckas är mer samordning för kraften och viljan finns redan menar Birgitta.  
 
Hennes bild av Karlstad som evenemangsstad är att den redan idag ligger väldigt högt upp på 
listan bland övriga stora evenemangsstäder i Sverige men för att slåss bland de på toppen 
måste Karlstad bli lite mer kända. Karlstad är idag ingen specialiserad evenemangsstad utan 
de har en väldig bredd som passar alla målgrupper. Hon tycker det är viktigt att evenemang 
inte bara arrangeras för besökare utan även för lokalbefolkningen eftersom de är 
ambassadörer för staden. Birgitta berättade att Karlstadborna är aktiva och går gärna på 
evenemang och det sprids utåt vilket gör att många besökare attraheras till staden.   
 
”… Karlstad har bra underlag med många restauranger och hotell så de har bra bäddat för 

sig för att kunna utvecklas som evenemangsstad…” 165

 
Det som krävs för att ett evenemang ska lyckas enligt Birgitta är proffsiga arrangörer, 
kunskap, samordning samt en förståelse hos alla. Hon tycker det är viktigt att se till så att alla 
är med på banan och att alla gemensamt är värdar för evenemanget.  
 
För att marknadsföra Karlstad som evenemangsstad berättade Birgitta att Clarion Hotel Plaza 
använder sig mycket av Internet och lägger ut evenemang både på Boka Värmland och på 
Karlstads Turistbyrås bokningskanal. Hon tycker det är viktigt att visa att man finns 
tillgänglig samt att man marknadsför det utanför staden. Vidare tycker hon det är viktigt att 
man förankrar sig hos lokalbefolkningen eftersom de är stadens ansikte utåt och hjälper till att 
sprida information. Det man enligt Birgitta ska tänka på vid marknadsföring är att det ska vara 
lättillgängligt så att informationen når ut till så många som möjligt. Det Karlstad måste göra 
är att samarbeta med andra företag i Sverige vid exempelvis konferenser som gör fler 
medvetna om att ett evenemang äger rum i Karlstad.  Viktiga marknadsföringskanaler enligt 
Birgitta är framför allt redaktionellt i tv och tidningar men bloggar, Facebook och Youtube är 
nya kanaler för att sprida information som inte bör föraktas. Det är den nya generationen som 
informerar om evenemang på detta nya sätt vilket gör att informationen idag sprids snabbare 
och till många fler. Hon menar att det är jätte viktigt att följa utvecklingen inom 
marknadsföringen för att väcka människors intresse. Vidare anser hon att marknadsföring av 
evenemang är en jätteviktig del i Karlstad för att visa vad som erbjuds.  
 
”…det är viktigt att sticka ut i marknadsföringen men framför allt är det viktigt att prata om 

det och hela tiden hitta nya sätt att informera på…” 166
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Birgitta Sefastsson menar att evenemang betyder mycket för Karlstad som turiststad eftersom 
det ökar reseanledningarna till staden. Ett evenemang kan göra att en besökare väljer att 
återvända till en stad och berättar för andra vad man har upplevt och tipsar andra att göra 
samma resa.   
 
Det som enligt Birgitta Sefastsson beror på att Karlstad har blivit en attraktiv evenemangsstad 
är att staden traditionellt sett är en stor idrottsevenemangsstad och har duktiga värmländska 
personligheter som fungerar som draghjälp. Hon berättade att värmlänningarna är kända för 
att vara goda ambassadörer, de upplevs som glada och positiva vilket är viktigt för ett 
värdskap. Vidare tror hon att anledningen till att Karlstad är en sådan attraktiv 
evenemangsstad är att de har genomfört många lyckade evenemang och det är många som vill 
samarbeta med staden. Karlstad är en kompakt stad där allt händer väldigt nära vilket gör att 
staden uppfattas som en aktiv stad som ständigt är i rörelse.  
 
Birgitta menar att Karlstad har utvecklats otroligt mycket som evenemangsstad de senaste tio 
åren. Hon tycker att evenemangen har påverkat stadens image genom att Karlstad nu har fått 
en större plats på kartan i och med större och fler evenemang. Hon anser dock att det är viktigt 
att ännu tydligare förmedla att Karlstad för de flesta är en lättillgänglig stad där det arrangeras 
många internationella evenemang. Birgitta ville också tillägga att det är viktigt att hålla 
Karlstad som evenemangsstad levande genom att arrangera många evenemang kontinuerligt. 
Hon tycker att de många idrottsevenemangen har påverkat staden image otroligt mycket 
eftersom det är evenemang som når alla målgrupper.  
 

”…vi behöver mer image utåt sätt men fler och fler få upp ögonen för Karlstad och ser hur 
mycket staden har att erbjuda i form av evenemang…” 167

 
På frågan om vilka de positiva respektive negativa effekterna är med evenemang menar 
Birgitta att evenemang bara skapar positiva fördelar. Hon förklarade att evenemang betyder 
mycket för lokalbefolkningen som kan känna sig stolta över sin stad samt för turisterna som 
får upplevelser med sig hem. Vidare skapar evenemang företagsetableringar, jobb, bättre 
infrastruktur och kommunikationer.   
 
Birgitta Sefastssons framtidsvisioner för att skapa en attraktiv evenemangsstad är att på ett 
mera turistiskt sätt framhäva varumärket Karlstad. Hon menar att det är viktigt att när man 
arbetar med evenemang sluter upp alla tillsammans och visar att det är ett evenemang på 
gång. Dessutom är det viktigt att man ger utlopp för innovatörerna så att man ger dem fria 
händer att hitta på något nytt. Birgitta tycker inte att man ska tänka för traditionellt utan menar 
att ett nytt tankesätt är viktigt. Dessutom tycker hon att man ska tänka att allt kan bli enormt 
och dynamiskt för då kan man lyckas.  
 

”…när nya evenemang blir aktuella i Karlstad är det viktigt att stödja initiativtagarna och 
backa upp de med vilda idéer…” 168

 
Birgitta Sefastssons framtidsvisioner för att utveckla evenemangsturismen i Karlstad är alltså 
att man ska uppmuntra nya idéer för enligt henne gäller det att ta till vara på dessa då de kan 
leda till bra evenemang. Hon påpekade att det är viktigt att alla förstår vikten av att vara med 
och det är viktigt att alla vågar satsa för att evenemangsturismen ska utvecklas ytterligare.  
 
                                                 
167 Birgitta Sefastsson, ordförande, Visit Karlstad Member  
168 Ibid.  
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”…man måste lyfta sig och tänka destinationsmässigt, tänka på att man har konkurrens och 
arbeta utifrån de starka sidorna…” 169

 
Enligt Birgitta Sefastsson har Karlstad redan en positiv image men för att den ska förstärkas 
ytterligare anser hon det krävs att Karlstad marknadsförs på ett bredare sätt.  
 

”…det gäller att alla branscher skapar en gemensam image för att kunna förmedla samma 
image utåt…” 170

 
Birgitta tror absolut att det finns förutsättningar för Karlstad att bli en ännu större 
evenemangsstad och tror dessutom att Karlstad har förutsättningar att bli en evenemangsstad 
av klass och menar att de redan lite är där men hon tror inte det dröjer länge innan staden är 
där på riktigt. Enligt henne är evenemang framtidens stora turismnäring eftersom vi idag rör 
oss mer, söker oss mer, kräver mer, vi lever längre och är mer rörliga. Städer blir mer 
lättillgängliga genom snabbare transportmedel och bättre infrastruktur och därmed har det 
blivit lättare att resa. Hon menar också att det blir allt viktigare att mötas på olika arenor där 
nya kontakter och erfarenheter kan skapas.  
 
Som avslutning på intervjun med Birgitta Sefastsson frågade jag om hon hade några förslag 
på fler evenemang i Karlstad som skulle kunna göra staden mer attraktiv samt öka dess 
positiva image. Hon svarade att hon tycker det saknas evenemang som är riktade mot 
barnfamiljer. Dessutom skulle hon vilja se att de anordnas evenemang med något speciellt 
tema, liknande medeltidveckan i Visby fast då med ett tema som karaktäriserar Karlstad på 
något sätt. Hon tror att ett evenemang som bygger på den Värmländska litteraturen skulle göra 
att Karlstads image ökar då litteraturen är starkt kopplad till Värmland. Dessutom vill hon 
gärna se att man gör något av det som Karlstad redan har som till exempel använda kända 
personligheter som Värmland och kanske Karlstad är ensamma om. Sammanfattningsvis 
tycker hon att det är en svår fråga att svara på och menar att det få tiden utvisa men ser alltså 
gärna att man bygger evenemang på den värmländska historien med skog och 
pappersindustrin, länets kända författare med mera som betyder mycket för värmlänningarna. 
På så sätt kan Karlstad få evenemang som de är ensamma om och lockar då dit folk eftersom 
sådana evenemang bara går att uppleva i Karlstad och ingen annanstans i Sverige.  
 

                                                 
169 Birgitta Sefastsson, ordförande, Visit Karlstad Member   
170 Ibid.  

 55



4.4.5 Intervju med Lennart Åhs, arenachef för Löfbergs Lila Arena171

Lennart Åhs tror att framgångarna för Färjestads BK har påverkat att Karlstad har blivit en 
attraktiv evenemangsstad. Löfbergs Lila Arena har inte bara haft stor betydelse för ishockeyn 
men också gjort det möjligt för Karlstad att arrangera så många konserter vilket Lennart tror 
har gjort att Karlstad har blivit mer attraktiv som evenemangsstad under 2000-talet.  
  
Lennart Åhs ser inte direkt Löfbergs Lila Arena som en symbol för Karlstad men däremot 
anser han att Färjestads BK är en stark symbol för staden och arenan har blivit skådeplatsen 
för ishockeyn. Löfbergs Lila Arena har idag med tanke på Färjestads BK:s framgångar i 
kombination med stora artister blivit känd i Sverige.   
 

”…utan arenan hade Karlstad inte över huvudtaget varit med på kartan…” 172

 
Lennart Åhs sitter med som representant för Löfbergs Lila Arena i styrgruppen Karlstad & Co 
där han bidrar med sin del men försöker samtidigt arbeta över gränserna. Han förklarade att i 
hans arbete med att sitta med i styrgruppen är det inte arenan som är det viktigaste utan de 
arbetar alla tillsammans för att göra hela Karlstad attraktiv. Det som Lennart anser är positivt 
med Karlstad & Co är att de i styrgruppen har delgivit varandra med vad som är på gång i 
staden. Han menar att Karlstad & Co som innefattar olika representanter från näringen gör att 
information lättare kan spridas. Han anser att kommunikationen inom Karlstad & Co fungerar 
mycket bra och ser det arbetet som en förutsättning för att kunna utveckla besöksnäringen i 
staden.  
 
Enligt Lennart Åhs är samarbete en förutsättning för att lyckas och menar att om var och en 
skulle köra sitt race skulle man inte lyckas. Han tror att det är viktigt att man hittar något 
positivt med samtliga som är med i konstellationer typ Karlstad & Co och menar att det finns 
många orsaker till varför man ska blanda in annat folk än att bara köra sitt race. Han menar 
också att för att lyckas krävs det man känner någon form av stolthet för den plats där man 
befinner sig vilket han tror är drivkraften.  

 
”…om man hittar nya former för hur Karlstad & Co ska vara formerat kan det bli drag i 

arbetet…” 173

 
Vid konserter och andra event i Löfbergs Lila Arena är det arrangören som planerar och 
genomför evenemanget tillsammans med arenan men vid ishockeymatcher är det Löfbergs 
Lila Arena som sköter allt kring evenemanget på egen hand.  
 

”…vid ett samarbete kan alla bidra med något viktigt vilket medför att  slutprodukten blir 
stark…” 174

 
Enligt Lennart Åhs är det viktigt att Karlstad kommun gör upp en strategi där de bestämmer 
sig för vad de vill stå för och bli kända för. Dessutom ser han att det är vikigt att 
gemensamma mål sätts och arrangera evenemang som är positiva för Karlstad.   
 

                                                 
171 Se intervjuguide bilaga 1 & 2 
172 Lennart Åhs, arenachef, Löfbergs Lila Arena 
173 Ibid.  
174 Ibid.  
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Lennart Åhs förklarade att det inte finns något direkt samarbete mellan de olika arenorna i 
Karlstad. Men om det exempelvis ringer en arrangör till Löfbergs Lila Arena och frågar om 
de får arrangera ett evenemang där och Lennart tackar nej till det hänvisar han gärna till de 
övriga arenorna i Karlstad eftersom han vet vad evenemang betyder för Karlstad.  
 
Lennart Åhs involvering i evenemangsfrågar är utanför Löfbergs Lila Arenas väggar väldigt 
begränsad. Han berättade att när det gäller att ta beslut om evenemang i arenan så är 
beslutsväggarna väldigt korta och han är därmed involverad i de beslut som tas. Evenemang 
som inte rör Löfbergs Lila Arena kräver politiska beslut samt ekonomiska resurser vilket gör 
att det tar längre tid att besluta om ett evenemang ska arrangeras. Lennart menar att han till 
viss del bidrar med att göra Karlstad mer attraktivt i och med det arbetet han utför för 
Löfbergs Lila Arena.  
 
”…ett evenemang är när det samlas ett antal människor som upplever något gemensamt, om 

det är positivt eller negativt är det betraktaren som avgör…” 175

 
Lennart Åhs tycker att Karlstad som evenemangsstad är strålande och menar att om man utgår 
från Karlstads storlek så är det ofattbart mycket som händer.  

 
”…självförtroendet har ökat i Karlstad under 2000-talet och idag flödar det överallt, 

fantastiska grejer man får hit till Karlstad…” 176

 
Lennart menar att det framförallt är de boende i Karlstads närregion som är medvetna om att 
det händer mycket i staden och tycker att man måste bli bättre på att marknadsföra sig i övriga 
Sverige för att attrahera fler besökare. Han tycker också att Karlstad måste hitta fler unika 
evenemang som gör att staden sticker ut i mängden och får en större plats på kartan. Han 
menar dock att för att vara en medelstor svensk stad har Karlstad ändå lyckats bra med att 
utmärka sig genom att flera stora artister har besökt staden och han tycker det är viktigt att 
man fortsätter med sådana evenemang.  
 
Lennart Åhs förklarade att för att ett evenemang ska lyckas måste evenemanget leva upp till 
förväntningarna och om evenemanget överträffar förväntningarna då går besökarna från 
evenemanget med stor glädje och vill uppleva det på nytt.  
 
På frågan vad det är som avgör vilka evenemang som förläggs i Löfbergs Lila Arena 
förklarade Lennart att om man bortser från ishockeymatcherna så är det arrangören som ringer 
och frågar om de får arrangera ett evenemang i arenan. I Löfbergs Lila Arena arrangeras både 
unika evenemang men också evenemang som inte är unika för staden. Han berättade att 
Löfbergs Lila Arena har ett avtal med Live Nation med att tre internationella artister ska gästa 
arenan varje år vilket gör att arenan är har en del unika evenemang årligen. Det som gör att 
allt fler evenemang arrangeras i Löfbergs Lila Arena beror enligt Lennart på två enkla 
faktorer vilka är att det först och främst säljs mycket biljetter och för det andra kommer 
besökarna till ett ställe där det vet att evenemangen arrangeras på ett bra sätt.  
 
Vidare förklarade Lennart Åhs att evenemangen som arrangeras i Löfbergs Lila Arena, om 
man åter igen bortser från ishockeymatcherna, alltid marknadsförs av arrangörerna som gör 
upp en marknadsföringsstrategi och får också viss hjälp av arenan. De 
marknadsföringskanaler som används är främst tidningar, tv samt affischering. Enligt Lennart 
                                                 
175 Lennart Åhs, arenachef, Löfbergs Lila Arena 
176 Ibid.  
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är tv-mediet oslagbart och gör det lättare att nå ut med budskapet. Vidare förklarade han att 
det rent generellt behövs mindre annonsering vid stora evenemang eftersom de får sådan stor 
genomslagskraft av redaktionell text. Han tycker det är oerhört viktigt att samarbeta med 
tidningar för att nå ut med budskapet och tycker att Löfbergs Lila Arena har ett bra samarbete 
med dem. Han menar också att marknadsföring är viktigt för att förhöja den positiva bilden av 
Karlstad och tycker det stärker jätte mycket om Löfbergs Lila Arena får vara med på helsidor 
i tidningar som exempelvis Aftonbladet och Expressen.  
 
Lennart Åhs menar att hela bilden av Karlstad är att det är stad där det hela tiden händer 
mycket och han vill gärna tro att Löfbergs Lila Arena och alla de evenemang som arrangeras 
där har förhöjt den positiva bilden av staden ytterligare. Han förklarade dock att hans primära 
uppgift inte är att se till att stärka hela Karlstads image men tycker bara är roligt om 
effekterna av olika artister som gästar Löfbergs Lila Arena påverkar stadens image.  

 
”…evenemang har en positiv effekt på Karlstad som turiststad eftersom det sätter staden på 

kartan…”  177

 
Lennart Åhs tror att alla de massmediala nedslagen som har gjorts i Karlstad under framför 
allt 2000-talet har bidragit till att Karlstad har blivit en mer attraktiv evenemangsstad och han 
vill gärna tro att Löfbergs Lila Arena har varit en bidragande faktor till detta. Vidare tror han 
att alla har varit med till att stärka självförtroendet, även fast Karlstad är en medelstor stad i 
Sverige så klarar staden av att arrangera många stora evenemang. Karlstads positiva image 
har alltså enligt Lennart ökat på grund av evenemangen i staden. Det som gör att bilden av 
Karlstad är så positiv tror han beror på att evenemang nästan alltid är förknippat med något 
positivt där det finns många förväntningar kring. Framför allt tycker han att de positiva 
effekterna med evenemang är att det stärker ekonomin och gör att fler människor vill flytta till 
en stad. Han ser däremot inget negativt med evenemang.  
 
Enligt Lennart har Karlstad många fysiska förutsättningar och syftar då på många bra arenor 
för att kunna arrangera evenemang. I grund och botten tror han att det är viktigt att det finns 
människor som är beredda att satsa och som visar engagemang och glatt mottagande vilket 
sprider sig till besökarna.  
 
Lennart Åhs berättade att Löfbergs Lila Arenas framtidsvisioner är att framförallt fortsätta att 
satsa på ishockeyn. Han har förhoppningar om att Färjestads BK:s satsningar på ishockeyn 
även kommer att göra att varumärket Löfbergs Lila kommer ut tydligare. När det gäller att ta 
dit andra evenemang förklarade han att det många gånger är en strategisk fråga för styrelsen. 
Han tror att det i framtiden kommer att bli mycket tuffare att få dit stora artister, framför allt 
internationella gäster eftersom konkurrensen blir hårdare för varje år då arenor likt Löfbergs 
Lila Arena växer upp i allt fler svenska städer. För att få artisterna Löfbergs Lila Arena 
verkligen vill ha berättade Lennart att de måste se till att fylla arenan vid varje evenemang för 
att arrangörerna ska bli nöjda och fortsätta vilja arrangera evenemang där. Han berättade 
också att framförhållningen är väldigt kort med att planera in evenemang i Löfbergs Lila 
Arena och idag vet de bara fram till årsskiftet 2008/2009 vilka artister som ska gästa arenan.   
 
Lennart Åhs berättade att arbetet med att utveckla och förbättra Löfbergs Lila Arena är ett 
arbete som ständigt pågår och är nödvändigt för att överleva på dagens konkurrerande 
marknad.   

                                                 
177 Lennart Åhs, arenachef, Löfbergs Lila Arena 
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Enligt Lennart Åhs finns det förutsättningar för Karlstad att bli en ännu större 
evenemangsstad men för att lyckas med det tror han att man måste bestämma sig för vad man 
som stad vill satsa på och bli kända för. Han menar att Karlstad måste ha klart för sig vad 
deras styrka är och sedan satsa på det samt undvika att bli en i mängden genom att nischa in 
sig på något. Dessutom tror han att det är viktigt att stötta nya tankar och idéer och gå på 
tydlighet. Han tror också att krävs en organisation som enbart arbetar med evenemang för att 
Karlstad ska bli ännu större på evenemang.  
 

”…det gäller att vara unik och våga sticka ut för att bli en större evenemangsstad…” 178

 
Ett önskeevenemang enligt Lennart Åhs är ett årligen återkommande evenemang som 
behandlar de tunga frågorna, exempelvis religion eller demokrati som diskuteras av olika 
stora ledare och som direktsänds i tv. Han menar att det skulle vara roligt att genomföra ett 
evenemang av ett mer seriöst slag i dessa tider.   
 
”…skådespel har alltid funnits så kommer säkert även finnas i framtiden men det är svårt att 
säga om evenemang blir den stora turismnäringen i framtiden men det får man hoppas…” 179

 

                                                 
178 Lennart Åhs, arenachef, Löfbergs Lila Arena 
179 Ibid.  
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5 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer jag först att analysera intervjuerna där jag ger en samlad bild av de 
likheter och skillnader som mina respondenter gav. Därefter kopplar jag samman det 
empiriska materialet med teorin för att försöka hitta mönster och se samband mellan teori 
och verklighet. Detta kommer att leda fram till vissa slutsatser där mina frågeställningar 
besvaras för att uppnå syftet. Avslutningsvis reflekterar jag över de slutsatser som jag har 
kommit fram till samt ger förslag till vidare forskning inom ämnet evenemangsturism. 
 
5.1 Analys  
De fem djupintervjuer som jag har genomfört med nyckelpersoner inom evenemangsfrågor i 
Karlstads kommun har lett till mycket intressant information om hur Karlstad idag fungerar 
som evenemangsstad och vilken betydelse evenemang har för staden ur ett turistiskt 
perspektiv. Mina respondenter samarbetar gemensamt i styrgruppen Karlstad & Co och 
därmed har jag fått en bild av vilken betydelse samarbete och evenemang har för att skapa en 
positiv image av Karlstad.  
 
Utifrån samtliga intervjuer kan jag säga att det som krävs för ett gott samarbete är att det är 
viktigt att man förstår värdet av samarbetet för då är man mer delaktig. Dessutom måste man 
vara intresserad av att medverka till ett ökat samarbete och det krävs resurser i form av 
framförallt pengar och personal. Samarbete är oerhört viktigt enligt mina respondenter för att 
skapa en attraktiv evenemangsstad och utvecklas. För att Karlstad ska bli ännu större inom 
evenemangsturismen har jag förstått att man måste töja på målen även fast det kan verka som 
ett svårt mål att bli större än storstäderna på evenemang. Ett fortsatt samarbete mellan 
kommunen, näringslivet och Löfbergs Lila Arena kommer att göra att Karlstad fortsätter att 
utvecklas som en stark stad.   
 
Samtliga respondenter är eniga om att evenemangen i Karlstad har påverkat stadens image 
genom att Karlstad nu har fått en större plats på kartan i och med större och fler evenemang. 
Monica Karlsson menar dessutom att evenemangen ger en positiv klang eftersom det ofta 
händer saker i staden och som människor får upp ögonen för. Alla respondenter verkar även 
vara överens om att de många idrottsevenemangen har påverkat stadens image otroligt mycket 
eftersom det är evenemang som når alla målgrupper. Vidare menar de att det som gör att hela 
bilden av Karlstad är så positiv beror på att evenemang nästan alltid är förknippat med något 
positivt där det finns många förväntningar kring. 
 
Då Karlstad & Co arbetar med att stärka Karlstads image frågade jag vad som krävs för detta 
och alla mina respondenter menar att det måste finnas fler unika evenemang med speciella 
teman samt internationella och återkommande evenemang som gör att staden får en större 
plats på kartan samt att staden blir bättre på att förmedla när det är något på gång. Det är 
dessutom viktigt att det arrangeras evenemang som är positiva för Karlstad och det krävs 
människor som vågar satsa på att utveckla evenemangsturismen och alla respondenter stöttar 
gärna nya idéer. Genom allt fler evenemang i Karlstad hoppas samtliga respondenter på att 
staden blir värt en resa och gör att fler väljer att resa till Karlstad som sitt primära resmål. 
Nina Höjdefors menar också att den positiva imagen av Karlstad kan ökas genom att 
intressanta produkter levereras och syftar då inte bara på evenemang. Hon menar att Karlstad 
ska vara en lättillgänglig stad och kunna leverera produkter med hög kvalité för då stärks den 
positiva imagen automatiskt. Mina respondenter är övertygade om att det nya konferens- och 
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kongresshuset kommer att betyda oerhört mycket för Karlstad när det blir klart då man tror att 
det kommer att förhöja stadens attraktivitet ytterligare.  
 
För att ett evenemang ska kunna skapa en image av en destination är marknadsföring viktigt 
och samtliga respondenter är överens om detta. Idag är Karlstad kommun bra på att förmedla 
vad som händer i staden till övriga regionen men alla respondenter anser att man måste bli 
bättre på att även marknadsföra sig mer i övriga Sverige för att attrahera långväga besökare 
eftersom dessa tenderar att spendera mer pengar vilket gör att turismintäkterna ökar. Ett sätt 
att lättare göra så att information sprids kan göras genom att man förankrar sig hos 
lokalbefolkningen som är viktiga förmedlare. Vid marknadsföring av evenemang är det enligt 
Birgitta Sefastsson viktigt att tänka på att informationen ska vara lättillgänglig och nå ut till så 
många som möjligt. Monica Karlsson tycker att Karlstad som har mycket att erbjuda måste bli 
bättre på att förmedla stadens mångfald och framför allt på det som de är bra på. Ett sätt för 
att öka turismen till staden som några av respondenterna nämnde kan göras genom att skapa 
fler paketlösningar där hotellövernattningar kan köpas i paket tillsammans med ett 
evenemang.  
 
Avslutningsvis var jag nyfiken på vilka framtidsvisioner som finns med att utveckla 
framförallt evenemangsturismen i Karlstad och mina respondenter såg alla ljust på framtiden. 
Nina Höjdefors berättade att visionen med att utveckla evenemangsturismen i Karlstad redan 
är fastslagen vilket var att bli den fjärde främsta idrottsevenemangsstaden i Sverige och nu 
gäller det att töja på målen och arrangera fler evenemang med klass och bredd. Alla mina 
respondenter tror att det finns förutsättningar för Karlstad att bli en större evenemangsstad och 
de flesta menar att Karlstad redan är en evenemangsstad av klass men att det alltid går att bli 
ännu bättre. Det som krävs för att bli en större evenemangsstad menar Birgitta Sefatssson är 
att man mera turistiskt framhäver varumärket Karlstad. Lennart Åhs däremot menar att 
Karlstad måste bestämma sig för vad de vill satsa på för att lyckas och får medhåll av Mats 
Ahrén och Monica Karlsson som menar att Karlstad måste hitta sin egen nisch för att undvika 
att bli en i mängden. Mats och Monica menar även att Karlstad måste hitta en mix av olika 
evenemang för att nå ut till en bred besöksgrupp och på så sätt kan de konkurrera med övriga 
evenemangsstäder i Sverige.  
 
Sammanfattningsvis fick jag uppfattningen att samtliga personer som jag intervjuade är 
imponerade över att Karlstad har lyckats bli en sådan stor evenemangsstad med tanke på 
stadens storlek och de är stolta över att de arbetar i en sådan stad där det händer ofattbart 
mycket vilket gör Karlstad både till en attraktiv stad för boende och för besökare.  
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5.2 Slutsatser 
Karlstad är en stor evenemangsstad med tonvikt på idrott, nöje och kultur och jag vill börja 
med att diskutera bilden av Karlstad som evenemangsstad för att sedan kunna svara på mina 
frågeställningar och därmed uppnå mitt syfte. 
 
Enligt Wahlström180 förknippas en viss bild till en plats och dessa bilder varierar för olika 
människor utifrån deras kunskaper och känslomässiga bindningar. Det finns flera olika bilder 
av en plats och bilden av en plats kan skapas på olika sätt. Karlstad är en stad som enligt en 
nyligen genomförd undersökning ses som värt ett besök och de flesta förknippar staden med 
solen och hockey. Men då Karlstad är bra på att arrangera många lyckade idrotts- och 
nöjesevenemang har stadens attraktivitet ökat och allt fler känner idag till att Karlstad är en 
stor evenemangsstad i Sverige. Wahlström181 menar också att människor identifierar sig med 
vissa bilder av en plats och det är på detta sätt som en plats eller bilden av en plats uppfattas 
som positiv eller negativ. Det är bland annat viktigt att förmedla positiva bilder sett ur 
utvecklingssynpunkt.  
 
Enligt Kotler, Haider och Rein182 finns det sex olika typer av bilder som påverkar en persons 
uppfattning av en plats och utifrån deras klassificering går det att säga att Karlstad har en 
positive image då staden för många förknippas med något positivt. Karlstad har arrangerat 
många lyckade evenemang vilket gör att besökarna får många positiva upplevelser med sig 
hem. Larson183 menar dock att för att ett evenemang ska kunna attrahera återkommande 
besökare måste de satsa på att förnya sig och göra upplevelsen så attraktiv som möjligt varje 
gång. Om ett återkommande evenemang varje år förnyar sig ökar chansen att utveckla en 
stark image vilket kan medföra till att attraktiviteten ökar. Getz184 menar att den bild som ett 
evenemang förmedlar är oerhört viktig, speciellt vid evenemang som bara arrangeras en gång. 
Men i en stad där ett evenemang endast arrangeras en gång förändras troligen inte imagen 
eftersom det krävs att staden hålls vid liv även efter ett evenemang för att behålla sin positiva 
image. Det är av denna anledning som mina respondenter anser att Karlstad bör arrangera fler 
återkommande evenemang för att förstärka stadens positiva image. De menar att vid 
återkommande evenemang är chansen större att besökarna kommer tillbaka till staden om de 
fick en positiv upplevelse senast och detta gör att det finns större chans att de vid nästa besök 
upplever vad staden mer har att uppleva och då kan den positiva bilden förstärkas ytterligare.  
 
Syftet med att skapa bilder av en plats kan vara att skapa associationer och/eller att ge upphov 
till vissa handlingsmönster.185  Ibland finns det ett intresse av att förmedla en speciell bild av 
en plats och i detta fall kan bilden ses som ett medel, det vill säga någon vill uppnå något med 
den speciella bild som förmedlas. Aktörer vill genom bilden uppnå något hos 
lokalbefolkningen eller hos besökarna som kan påverka utvecklingen av platsen.186 Detta är 
precis vad som har hänt i Karlstad då de många evenemangen har lett till att staden har 
utvecklats och konkurrerar nu med storstäderna. Karlstads lokalbefolkning är aktiva besökare 
vid evenemang men det gäller även att människor utanför regionen får rätt bild av Karlstad.  
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Enligt Dann arrangeras evenemang många gånger för att en destination ska verka varm och 
vänlig eftersom en del människor anser att de känner sig hotade av bilder från tomma plaster. 
De personer som planerar evenemang har till uppgift att göra evenemanget så attraktivt som 
möjligt, försöka skapa en bild av själva temat samt se till att evenemanget ger flera 
upplevelser.187 Jag anser att Karlstad har lyckats väldigt bra med att arrangera attraktiva 
evenemang och Karlstad är för många en livlig stad som är i ständig rörelse. Om inte Karlstad 
hade arrangerat så många evenemang som det görs idag tror jag precis som Dann att staden 
hade uppfattats annorlunda och hade säkert inte varit så känd och attraktiv för varken 
lokalbefolkningen eller besökare som den är idag.   
 
Inför ett evenemang skapar sig besökaren en bild av destinationen utifrån förväntningar vilket 
enligt Goodall betyder att en persons bild inte kan bli influerad men däremot manipulerad. 
Uzzell menar att för att en image ska skapas krävs det både att det finns ett behov och en 
attraktion. Människor skapar sig bilder av något de vill vara, ha, uppleva eller uppnå.188 Det 
är utifrån de förväntningar bilder av platser skapas som människan handlar, som till exempel 
att resa till en plats.189 Det rika utbud av evenemang som erbjuds i Karlstad har gjort att 
staden har fått fler besökare men mina respondenter vill gärna se att fler långväga besökare 
attraheras till staden eftersom de tenderar att spendera mer pengar.  
 
I många fall attraheras en besökare till ett evenemang med anledningen av att det finns fler 
attraktioner i staden eller i regionen som lockar. Det kan till och med vara så att turisten från 
början inte hade för avsikt att besöka evenemanget i staden men blev på plats attraherad av 
det.190 I Karlstad däremot finns det idag inte så många sevärdheter eller attraktioner som 
lockar och då blir det istället evenemangen som gör att människor väljer att resa till staden 
och kanske på plats väljer att stanna lite längre för att upptäcka vad staden mer har att erbjuda. 
Karlstad har alltså valt att satsa på evenemang för att göra staden mer attraktiv och målet är att 
göra staden till en primärattraktion istället för att vara en genomfartsstad som människor gör 
en snabbvisit i. Jag tror dock det är viktigt att Karlstad ser evenemang som ett komplement till 
övriga attraktioner i staden vilket kan göra att stadens image och attraktivitet förhöjs 
ytterligare. 
 
Det är viktigt att en destination förmedlar en positiv bild för annars hade den antagligen inte 
besökts av så många.191 För Karlstads del har jag förstått att bilden av Karlstad har förstärkts 
genom de evenemang som har arrangerats i staden och dess attraktivitet har förhöjts.  
 
För att påverka en bild av en stad kan varumärkesbyggande användas och evenemang är en 
teknik för just detta.192 För att en region eller en stad ska bli en attraktiv mötesplats måste den 
på något sätt vara unik så att det inte är möjligt att för en besökare få samma upplevelser på 
närmare håll. Platsen måste också kunna generera en upplevelse som gör att besökaren blir 
fängslad. Ett starkt varumärke är därmed betydelsefullt för att attrahera nya och 
återkommande besökare.193 Jag anser att Karlstad har gjort rätt som har valt att satsa på 
evenemang och de har lyckats arrangera många attraktiva evenemang men jag håller med 
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mina respondenter om att Karlstad måste satsa på att få dit fler unika evenemang som gör att 
fler långväga besökare reser till staden vilket gör att turismen ökar.  
 
Wahlström194 diskuterar regional identitet som han menar är ett symbolvärde som bygger på 
en känslomässig relation mellan människor och platser. Denna relation kan förändras då 
platser i sig förändras och att människor får andra relationer till platserna. Jag anser att 
Karlstad har en stark regional identitet mycket på grund av stadens starka symbol som är 
solen samt den positiva mentalitet som finns bland lokalbefolkningen. De senaste årens 
utveckling inom evenemangsturismen i Karlstad tror jag kan ha påverkat till viss del att 
människor idag även identifierar staden med evenemang, inte minst hockeyn som stärker 
gemenskapen bland lokalbefolkningen. Därmed anser jag att evenemang är ett bra sätt att 
stärka en lokal eller regional identitet och gör att en stad kan utvecklas. 
 
Det finns många olika typer av evenemang och vissa arrangeras bara en gång medan andra är 
återkommande. Getz195 menar att det framförallt är evenemang som kategoriseras som 
speciella som har en viktig roll när det kommer till att utveckla en destinations eller en 
kommuns image. Ett evenemang av speciell karaktär som definitivt har stärkt bilden av 
Karlstad enligt mina respondenter är melodifestivalen som har arrangerats i staden två gånger 
och skapat stor uppmärksamhet och gjort att Karlstad har fått en större plats på Sverigekartan. 
Getz196 menar att speciella evenemang är något som händer utanför den normala 
omfattningen av program och aktiviteter och då kan melodifestivalen klassas som ett sådant 
evenemang. Jag tror precis som de jag intervjuade att Karlstad bör satsa på att få dit denna typ 
av evenemang eftersom de ger så stor effekt, framför allt massmedialt och ekonomiskt. Även 
arrangemang av stora internationella evenemang, det vill säga mega events och major events 
menar Getz197 kan förändra bilden av en stad. Dessa evenemang kan med sin storlek och 
uppmärksamhet attrahera människor från hela världen som då får upp ögonen för staden och 
ser vad den mer har att erbjuda. Sådana evenemang påverkar värdkommunens eller landets 
image och formas till en attraktiv turistdestination. Då global uppmärksamhet från media har 
en stor påverkan på den stad som står som värd för ett evenemang tycker mina respondenter 
att det är viktigt att Karlstad satsar på att få dit stora och attraktiva evenemang som väcker 
uppmärksamhet. Det är framförallt de stora evenemangen i Löfbergs Lila Arena med 
internationella artister, som jag skulle vilja definiera som hallmark och major events, som 
förstärker stadens attraktionskraft och image då de ger massmedial uppmärksamhet. 
Dessutom har självklart VM i rally som är en mega event en oerhört stor betydelse för 
Karlstad som sätter staden på kartan och ger stora ekonomiska fördelar till kommunen.  
 
Även fast inte lokala evenemang arrangeras främst för lokalbefolkningen och inte direkt 
marknadsförs utåt så är dessa evenemang betydelsefulla på lite längre sikt då 
lokalbefolkningen får en positiv bild av att det händer mycket i sin hemstad som de sedan 
sprider utåt. Samtliga respondenter är överens om att det behövs evenemang både för 
besökare och för lokalbefolkningen och även jag tror att detta är viktigt att satsa på dels för att 
lokalbefolkningen ska vilja bo kvar och dels för att fler besökare ska välja att resa till staden. 
Allen198 menar att om en destination bara arrangerar evenemang för turister och inte för den 
egna kommunen så finns det risk att destinationen verkar overklig och ytlig och därför gör 
Karlstad rätt som även arrangerar evenemang för lokalbefolkningen. Genom denna diskussion 
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om olika typer av evenemang kan jag slå fast att storleken på evenemang har betydelse för att 
skapa en positiv image eftersom ju större ett evenemang är desto större massmedial 
uppmärksamhet skapas vilket stärker bilden. Men det gäller att Karlstad arrangerar 
evenemang av alla storlekar för att göra staden attraktiv både för besökare och för 
lokalbefolkningen.  
 
Jag har förstått att evenemang har många fördelar och få nackdelar och kan därför ses som 
värt att satsa på för att bland annat öka turismen till en stad. Jag anser att Watt199 definiering 
av evenemang är intressant då han förklarar att evenemang har flera olika kännetecken som 
kan liknas vid tjänster och visar att evenemang är något speciellt och blir därför intressant för 
besökare då de bara kan upplevas vid vissa tillfällen. Jag tror att det är denna förklaring av 
vad ett evenemang är som gör att Karlstad har valt att våga satsa på evenemang då ett 
evenemang attraherar ett stort antal besökare eftersom de är en unik händelse som skapar 
upplevelser. Allen200 menar att evenemang är en typ av turistattraktion som attraherar 
besökare och får dem att stanna längre i regionen och spendera mer pengar och därmed tycker 
jag att Karlstad bör fortsätta med att utveckla evenemangsturismen. Nina Höjdefors ser 
mycket positivt på evenemang och menar att det syns tydligt i statistiken att intäkterna från 
turismen har ökat de senaste åren. De olika evenemangen har definitivt påverkat detta då fler 
väljer att resa till staden för att uppleva ett evenemang och kanske även passar på att stanna 
lite längre för att upptäcka staden. Genom att Karlstad har ett evenemangsschema som 
sträcker sig över hela året kan staden attrahera turister även under lågsäsong och 
affärsresenärerna kan lättare lockas tillbaka till staden genom ett evenemang. Nina Höjdefors 
menar att då människor kommer till Karlstad för att uppleva ett evenemang generar det 
pengar till kommunen då besökarna spenderar pengar på resor, boende, mat, shopping och 
andra turistrelaterade tjänster. Allen201 menar även att evenemang kan erbjuda nyheter och 
förändringar vilket bevarar det lokala intresset i en stad och göra den mer attraktiv för 
besökare.  
 
Förutom de många positiva effekter som evenemang har på stadens turism så menar mina 
respondenter att evenemangen i Karlstad har gjort att kommunens ekonomi har stärkts, fler 
jobb har skapats, ökade skatteintäkter samt fler företagsetableringar. Evenemang gör även att 
lokalbefolkningen kan känna sig stolta över sin stad och turisterna får med sig upplevelser 
hem. Respondenterna är överens om att evenemang framförallt bär med sig något positivt och 
har svårt för att finna något negativt med dem.  
 
Evenemang är bra på så sätt att de enligt Kotler är bra verktyg vid marknadsföring av en plats. 
Ett evenemang kan sägas vara en symbol och mottagaren associerar troligen budskapet till en 
viss plats.202 Karlstad har blivit en attraktiv evenemangsstad och allt fler förknippar idag 
staden med just vissa evenemang. Därmed fungerar evenemangen som ett bra verktyg för att 
marknadsföra Karlstad. Evenemang är bara en av de aktiviteter som har stor betydelse för 
olika regioners och platsers attraktionskraft ur turistsynpunkt. För att en region eller plats ska 
bevara sin attraktionskraft och symboliska värde är regelbunden marknadsföring nödvändig. 
Men för att evenemang ska kunna attrahera besökare är det viktigt att det förmedlas vilka 
evenemang som finns och därför är det viktigt att nå ut med rätt marknadsföring.203  
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Getz204 menar att marknadsföring av evenemang kan förklaras som den process där man 
använder sig av marknadsföringsmixen för att nå organisatoriska mål genom att skapa ett 
värde för besökarna och andra aktörer. Genom att Karlstad arrangerar så många attraktiva 
evenemang av olika slag för alla målgrupper får dessa besökare en upplevelse och ett värde 
med sig hem efter att ha besökt ett evenemang. Birgitta Sefastsson menar att besökarna då 
förmedlar vidare till andra vad de har upplevt och på så sätt marknadsförs evenemanget utåt.  
 
Getz 205 diskuterar marknadsföringsmixen för evenemang och utifrån denna mix går det att se 
att evenemang kräver mycket hårt arbete för att bli lyckade. Marknadsföring av evenemang i 
Karlstad sker mycket traditionellt genom framförallt tidningar, tv och affischer. Tv är ett 
media som har visat sig vara oslagbart i dessa sammanhang eftersom det skapar massmedial 
uppmärksamhet och budskapet når snabbt och lätt ut till ett stort antal människor. Birgitta 
Sefastsson ville även framhäva att kanaler som bloggar, Facebook och Youtube är nya sätt att 
sprida information som inte bör föraktas. Även turistmässor och turistbroschyrer är bra 
marknadsföringsverktyg enligt Mats Ahrén vilket är precis det Getz menar krävs för att en 
destination ska skapa en image. Jag har förstått att det vid marknadsföring är viktigt att följa 
utvecklingen för att väcka människors intresse samt marknadsföra sig på ett bredare sätt för 
att förstärka den positiva imagen. Givetvis måste evenemanget enligt Getz också erbjuda det 
kunderna behöver och vill ha och därmed räcker det inte bara med en bra marknadsföring för 
att ett evenemang ska attrahera. För att nå ut till så många som möjligt påpekade Monica 
Karlsson vikten av att vara mångfacetterad vilket kan ske genom att marknadsföra sig på flera 
olika språk. Marknadsföringsmixen involverar även paketering och detta är precis vad Birgitta 
Sefastsson menar är viktigt för att göra en upplevelse mer attraktiv. Vidare förklarar Getz att 
platsen som evenemanget arrangeras på är centralt för att attrahera besökare och jag anser att 
Karlstad har ett bra läge i Sverige med ett stort upptagningsområde. Dessutom har Löfbergs 
Lila Arena en bidragande hjälp vid marknadsföring av evenemang i arenan då den är känd i 
övriga Sverige och förknippas av allt fler med Karlstad. Ett evenemang ska enligt Getz vara 
unikt och attraktivt och därför är respondenterna eniga om att det krävs att Karlstad skapar sig 
en nisch så att de blir ensamma om vissa evenemang vilket gör att bilden av att vara en 
attraktiv evenemangsstad stärks. Tillsist menar Getz att evenemang kostar mycket pengar men 
Mats Ahrén menar att även fast evenemang kan verka dyrt så genererar de tillbaka i stora 
summor skatteintäkter.  
 
Mill och Morrison har diskuterat vilka beslut människor gör när de väljer ett resemål. De 
menar att då alla människor uppfattar information på olika sätt är det bättre att vid 
marknadsföring av evenemang använda sig av en stark bild istället för detaljerad information 
för att komma ihåg evenemanget.206 I Karlstad används alltid solen som 
marknadsföringsverktyg och är en stark bild förknippad med staden. Detta kallas enligt 
Getz207 för branding och gör att evenemang blir lättare att lägga på minnet. Jag anser att 
Karlstad arrangerar evenemang av hög standard vilket många gånger syns då besökarna är 
nöjda med den upplevelse de fått.  
 
Evenemang har visat sig vara starka marknadsföringsverktyg då de lätt fångar uppmärksamhet 
och förmedlar bilden av en attraktiv destination. Mill och Morrison menar att när 
konsumenterna väl har fått en bild av destinationen gäller det att försöka övertyga dem om att 
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göra ett köp vilket kräver att man vet vilken publik man ska vända sig till. 208 Nina Höjdefors 
berättade att man i Karlstad försöker arrangera evenemang för alla målgrupper och då gäller 
det att använda rätt marknadsföringskanal för locka en viss målgrupp. Vidare menar Mill och 
Morrison att för att kunna övertyga publiken med ett evenemang är det viktigt att arrangera 
evenemang utifrån ett visst tema vilket är precis vad Karlstad behöver göra för att lättare nå ut 
med sin marknadsföring.209

 
Getz210 menar att större destinationer bör koncentrera sig på att använda festivaler och 
evenemang till att marknadsföra sig som en destination där det finns mycket att se och göra, 
eller utveckla ett tema som kretsar kring vänlighet, kultur eller spänning. Karlstad är framför 
allt en stor evenemangsstad i förhållande till dess storlek i jämförelse med andra medelstora 
svenska städer och har följt Getz rekommendationer. Jag tycker att Karlstad har lyckats 
oerhört bra med att arrangera många lyckade evenemang som har gjort att Karlstad som 
evenemangsstad har blivit mer känd i Sverige. Karlstad har även de fysiska förutsättningar 
som krävs för att kunna arrangera större evenemang vilket gör att staden får chans att visa upp 
hela destinationen eftersom besökarna oftast i samband med ett evenemang stannar en eller 
två dagar extra för att uppleva stadens utbud. Detta kan göra enligt Getz att besökare 
attraheras till staden även efter evenemanget vilket tydligt har märkts i Karlstad då antalet 
gästnätter har ökat stort de senaste åren i takt med allt fler evenemang.  
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5.3 Återkoppling och svar på frågeställningarna  
Vad är det som gör att Karlstad är en attraktiv evenemangsstad och vad har evenemangen i 
Karlstad för effekter för stadens turism? 
Det krävs enormt mycket för att lyckas bli en attraktiv evenemangsstad. Karlstad har visat sig 
ha de fysiska förutsättningar som krävs för att kunna arrangera stora evenemang både i form 
av arenor samt hög hotellkapacitet. Utan Löfbergs Lila Arena hade troligen inte Karlstad varit 
den attraktiva evenemangsstad den är idag eftersom så många stora evenemang utan arenans 
existens inte kunnat arrangeras och då hade inte staden fått så stor massmedial 
uppmärksamhet.  Dessutom är man medveten om att en samordning inom besöksnäringen är 
nödvändig för att lyckas och utvecklas och Karlstad & Co ses därmed som en viktig 
samordningsgrupp. Karlstad är traditionellt sätt en stor idrottsevenemangsstad och som har 
många kända värmländska profiler vilket också kan ha gjort att staden idag är en attraktiv 
evenemangsstad. Jag har även utifrån intervjuerna fått reda på att Karlstad är duktiga på att 
planera och genomföra evenemang som blir lyckade och därmed vill många samarbeta med 
staden. Dessutom är Karlstad en kompakt stad där allt händer väldigt nära vilket gör att staden 
uppfattas som en aktiv stad som ständigt är i rörelse. 
 
I Karlstad har evenemangen betytt mycket då intäkterna från stadens turism har ökat de 
senaste åren. Idag väljer allt fler att resa till Karlstad för att uppleva ett evenemang och de 
kanske även stannar lite längre för att se vad staden har att erbjuda och målet är att göra 
Karlstad till en primärattraktion. Då människor kommer till Karlstad för att uppleva ett 
evenemang generar det pengar till kommunen då besökarna spenderar pengar på resor, 
boende, mat, shopping och andra turistrelaterade tjänster. Dessutom har kommunens ekonomi 
stärkts, fler jobb har skapats, ökade skatteintäkter samt fler antal företagsetableringar. 
Evenemang gör även att lokalbefolkningen kan känna sig stolta över sin stad och turisterna får 
med sig upplevelser hem.   

 
Hur marknadsförs evenemang i Karlstad för att attrahera turister och skapa en positiv 
image? 
Marknadsföring av evenemang i Karlstad sker mycket traditionellt genom framförallt 
tidningar, tv och affischer. Tv är ett media som har visat sig vara oslagbart i dessa 
sammanhang eftersom det skapar massmedial uppmärksamhet och budskapet når snabbt och 
lätt ut till ett stort antal människor. Även marknadsföringskanaler som bloggar, Facebook och 
Youtube är nya sätt att sprida information som inte bör föraktas. För att attrahera turister är 
givetvis också turistmässor och turistbroschyrer användbara marknadsföringskanaler.   
 
När Karlstad marknadsförs används alltid solen som logotyp som är starkt förknippad med 
staden och kan exempelvis hjälpa till att lägga ett evenemang som arrangeras i Karlstad på 
minnet. Evenemang har visat sig vara starka marknadsföringsverktyg då de lätt fångar 
uppmärksamhet och förmedlar bilden av en attraktiv destination. I Karlstad är man medveten 
om vikten av att använda sig av rätt marknadsföringskanal för att locka en viss målgrupp. För 
att Karlstad ska attrahera fler turister krävs dock en ökad marknadsföring utanför den egna 
regionen.   
 
Hur arbetar Karlstad & Co gemensamt för att skapa en positiv image av Karlstad? 
Karlstad & Co är en samordningsgrupp och en ganska informell grupp där kommunen och 
näringslivet samarbetar för att tillsammans skapa ett större utbud och ökad attraktivitet som i 
sin tur leder till tillväxt. Det arbete som genomförs i Karlstad & Co gör att information lättare 
kan spridas genom att de som ingår i styrgruppen hela tiden delger varandra med vad som är 
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på gång i staden. Alla i denna grupp är överens om att ingen klarar sig själv utan genom ett 
samarbete når man så mycket längre och för att detta ska lyckas måste alla vilja åt samma håll 
samt att man samarbetar över gränserna. Det handlar om att alla parter inom besöksnäringen 
hittar en gemensam målgrupp som är intressant för alla och sedan gäller det att alla arbetar 
gemensamt för att utvecklas.  
 
För att skapa en positiv image har Karlstad kommun gemensamt med kranskommunerna tagit 
fram en tioårig strategiplan där visionen är att Karlstadsregionen ska bli Sveriges mest 
gästvänliga region samt vara resans mål. Kommunen arbetar hårt med att få dit välkända 
artister och rent generellt evenemang som har stor massmedial uppmärksamhet eftersom det 
stärker stadens image.  

5.4 Egna reflektioner 
Att skriva denna uppsats har varit mycket intressant då jag har fått en bra bild av mina 
respondenter hur Karlstad idag fungerar som evenemangsstad. Det är intressant att se hur 
viktigt ett samarbete inom besöksnäringen är för att skapa en positiv image och utveckla en 
stad. Jag är imponerad över hur duktiga Karlstad är på att arrangera evenemang som gör att 
staden idag har fått en större plats på kartan och jag hoppas att Karlstad kommer att fortsätta 
utvecklas som evenemangsstad som gör staden attraktiv att både bo och turista i.  

5.5 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara av intresse att göra en liknande studie som denna uppsats har handlat om på 
ett antal andra destinationer för att se hur samarbetet i varje stad ser ut med att skapa en 
positiv image genom evenemang. En sådan undersökning skulle säkert vara användbar för 
många destinationer då de kan lära sig av varandra för att samarbetet ska fungera ännu bättre 
med att göra en stad mer attraktiv.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Denna intervjuguide använde jag som ett underlag till den empiriska undersökningen för att få 
bakgrundsinformation om de olika aktörerna.  
 
Intervjufrågor till Nina Höjdefors, turism- och arrangemangschef, Karlstads kommun: 
 

 När tillträdde du som Karlstads turism- och arrangemangschef? 
 

 Vad innebär din roll som turism- och arrangemangschef? 
 
Karlstad & Co 
 

 Vad är Karlstad & Co? 
 

 När bildades Karlstad & Co? 
 

 Vilka samarbetar under namnet Karlstad & Co? 
 

 Vad arbetar Karlstad & Co med? 
 

 Hur ofta sammanträder styrgruppen Karlstad & Co? 
 

 
 

Intervjufrågor till Mats Ahrén, kultur- och fritidschef, Karlstads kommun:  
 

 När tillträdde du som Karlstads kultur- och fritidschef? 
 

 Vad innebär din roll som kultur- och fritidschef? 
 

 
 
Intervjufrågor till Monica Karlsson, konsult på Visit Karlstad: 
 

 När tillträdde du rollen som konsult på Visit Karlstad? 
 

 Vad innebär din nya roll som konsult på Visit Karlstad? 
 

 När bildades Visit Karlstad? 
 

 Vad arbetar Visit Karlstad med? 
 

 Hur många arbetar under namnet Visit Karlstad? 
 

 Vilken betydelse har Visit Karlstad för staden? 
 

 Hur betydelsefull är Visit Karlstad för att göra Karlstad till en attraktiv turiststad 
respektive en attraktiv evenemangsstad?  



 
Intervjufrågor till Birgitta Sefastsson, ordförande på Visit Karlstad Member: 
 

 När tillträdde du rollen som ordförande för Visit Karlstad Member? 
 

 Vad innebär din roll som ordförande på Visit Karlstad Member? 
 

 När bildades Visit Karlstad Member? 
 

 Vad är Visit Karlstad Member? 
 

 Vilken betydelse har Visit Karlstad Member för staden? 
 

 Hur betydelsefull är Visit Karlstad Member för att göra Karlstad till en attraktiv 
turiststad respektive en attraktiv evenemangsstad?  

 
 

Intervjufrågor till Lennart Åhs, arenachef för Löfbergs Lila Arena: 
 

 När tillträdde du som arenachef för Löfbergs Lila Arena? 
 

 Vad innebär din roll som arenachef? 
 
Löfbergs Lila Arena 
 

 Kan du berätta lite om Löfbergs Lila Arenas historik? 
 

 Hur stor är arenan? 
 

 Hur mycket omsätter ni varje år? 
 

 När och hur används arenan?  
 

 Vad betyder Löfbergs Lila Arena för Karlstad? 
 

 Hur betydelsefull har arenan varit för att göra Karlstad till en attraktiv 
evenemangsstad?  

 
 Ser du Löfbergs Lila Arena som en symbol för Karlstad och i så fall på vilket sätt? 

 
Evenemang  
 

 Vilken sorts evenemang genomförs i Löfbergs Lila Arena? 
 

 Vad är det som avgör vilka evenemang som arrangeras i Löfbergs Lila Arena? 
 

 Hur marknadsförs evenemang som arrangeras i Löfbergs Lila Arena? 
 

 Vad är det som gör att allt fler evenemang arrangeras i Löfbergs Lila Arena? 
 

 



 Hur har de evenemang som genomförts i Löfbergs Lila Arena påverkat Karlstads 
image? 

 
Framtidsvisioner 
 

 Vad har du för visioner för att göra Löfbergs Lila Arena till en större symbol för 
Karlstad? 

 
 Vika framtida stora evenemang kommer att arrangeras i Löfbergs Lila Arena? 

 
 Vilka är dina drömevenemang att få till Löfbergs Lila Arena? 

 
 Vilka framtidsvisioner har du med att utveckla Löfbergs Lila Arena till en ännu större 

evenemangsarena? 

 

 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Nina Höjdefors, Mats Ahrén, Monica Karlsson, Birgitta Sefastsson 
och Lennart Åhs 
 
Karlstad & Co  
 

 Vad innebär ditt arbete med att sitta med i styrgruppen Karlstad & Co? 
 

 Hur arbetar Karlstad & Co för att stärka Karlstads positiva image? 
 

 Har Karlstad & Co bidragit till att Karlstad blivit en större evenemangsstad de senaste 
åren? 

 
Turism 
 

 Vilken är din bild av Karlstad som turiststad och hur upplevs Karlstad av besökare? 
 

 Vad betyder turismen generellt för Karlstad för att skapa en positiv image? 
 
Samarbete 
 

 Hur viktigt är det att man samordnar och utvecklar besöksnäringen i Karlstad? 
 

 Vad krävs för att ett gott samarbete? 
 

 Hur fördelar ni arbetet med att planera och genomföra evenemang i Karlstad? 
 

 Ser du samarbetet som något positivt för Karlstad för att skapa en attraktiv 
evenemangsstad? 

 
Evenemang 
 

 Hur involverad är du i evenemangsfrågor? 
 

 Vad är din uppgift i arbetet med att skapa en attraktiv evenemangsstad? 
 

 Hur vill du definiera ett evenemang? 
 

 Hur uppfattar du Karlstad som evenemangsstad och hur uppfattas Karlstad som 
evenemangsstad utifrån? 

 
 Hur mäter sig Karlstad som evenemangsstad i jämförelse med övriga städer i Sverige? 

 
 Vad krävs för att ett evenemang ska lyckas? 

 
 Vilken typ av evenemang är vanligast i Karlstad och vilka är de största och 

återkommande evenemangen i staden? 
 

 



 Vilka är de stora evenemangsarenorna i Karlstad och vilken betydelse har de för att 
göra Karlstad till en attraktiv evenemangsstad? 

 
 Hur samarbetar evenemangsarenorna i Karlstad? 

 
 Vad är det som avgör vilka evenemang som förläggs i Karlstad? 

 
 Anordnas evenemang för främst lokalinvånarna, besökare eller både och?  

 
 Hur marknadsförs evenemang i Karlstad för att attrahera turister och skapa en positiv 

image? 
 

 Hur viktig del är marknadsföringen av evenemang i Karlstad för att skapa en positiv 
image? 

 
Betydelsen av evenemang för att skapa en positiv image  
 

 Vad betyder evenemang för Karlstad som turiststad? 
 

 Vad är det som gör att Karlstad har blivit en attraktiv evenemangsstad? 
 

 Hur har evenemangen i Karlstad påverkat stadens image? 
 

 Vad är det som gör att bilden av Karlstad är så positiv? 
 

 Vilka är de positiva respektive negativa effekterna med evenemang? 
 

 Vilka fördelar har Karlstad av att vara en attraktiv evenemangsstad? 
 
Framtidsvisioner 
 

 Vad har du för framtidsvisioner för Karlstad som turiststad? 
 

 Vilka framtidsvisioner har du med att utveckla evenemangsturismen i Karlstad? 
 

 Vad har du för visioner för att skapa en positiv image av Karlstad? 
 

 Finns det förutsättningar för Karlstad att bli en ännu större evenemangsstad och hur 
kan Karlstad bli en evenemangsstad av klass? 

 
 Tror du att evenemang är framtidens stora turismnäring och i så fall varför? 

 
 Har du några förslag på fler evenemang i Karlstad som skulle kunna göra staden mer 

attraktiv samt öka dess positiva image? 
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