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SAMMANFATTNING 
Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljer 

att resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper till 

destinationer. Evenemangsturismen är ett fenomen som har växt runt om i världen under de 

senaste åren och ett evenemangs största roll är att ge destinationen en möjlighet till att bli en plats 

på kartan genom turism. Inom evenemangsturism är sportevenemang och festivaler en central 

del. Denna uppsats behandlar evenemang med inriktning på marknadsföring och 

destinationsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför evenemang används 

i marknadsföringen av en mindre stad genom en fallstudie av Karlstad. Detta för att se hur det 

bidrar till destinationsutveckling. Genom att undersöka musikfestivalen Putte i Parken och 

sportevenemanget Svenska Rallyt, som exempel, vill vi se om evenemang används i en mindre 

stads marknadsföring och i så fall bygga en djupare förståelse om hur det fungerar. Vi valde 

Karlstad på grund av att det är en mindre stad och vi ville lyfta fenomenet marknadsföring via 

evenemang i en mindre kontext. Varför vi har valt Putte i Parken och Svenska Rallyt är för att det 

är två av de större evenemangen i Karlstad. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av 

semi-strukturerade intervjuer med aktuella personer inom turism- och marknadsföringssektorn. 

Vidare har även en kvantitativ innehållsanalys gjorts för att se hur en mindre stad kan använda sig 

av evenemang för att marknadsföra sig och jämföra detta med intervjusvaren. Den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten som används i uppsatsen är socialkonstruktivism med en 

hermeneutisk inriktning och de teorier som använts för att besvara syftet är teorier kring 

marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling. Teorin är uppdelad i fyra kapitel där 

tidigare forskning förklaras för att sedan gå över på teorierna och en koppling mellan dessa. 

Empirin redogör för våra intervjuer med personer på Karlstad kommun, Great Event of 

Karlstad, Putte i Parken och Svenska Rallyt och vi har intervjuat sju personer totalt. I empirin 

redogörs även den kvantitativa innehållsanalysen. I analyskapitlet har vi kopplat teorierna till 

empirin för att kunna besvara syftet och frågeställningarna samt att vi har diskuterat hur vi själva 

ser på likheter och skillnader på det empiriska materialet och teorierna, men också vad 

innehållsanalysen gett för information. Slutsatsen knyter ihop arbetet och ger en kortfattad 

sammanfattning av uppsatsen. Vi besvarar frågeställningarna och ger förslag på vidare forskning 

som uppkom under arbetets gång.  

 

Nyckelord: marknadsföring, evenemang, destinationsutveckling 
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ABSTRACT 
Tourism has become a global phenomenon and there are various reasons why people choose to 

travel. It is important to be able to offer various activities to attract different audiences to 

destinations. Event tourism is a phenomenon that has grown around the world in recent years 

and an events main role is to give the destination a chance to get a place on the map through 

tourism. In the event tourism, sport events and festivals are a central part. This essay deals with 

events with a focus on marketing and destination development. The purpose of this essay is to 

examine how and why events are used in the marketing of a smaller town through a case study of 

Karlstad. This is to see how it contributes to destination development and by examining the 

music festival Putte i Parken and the sport event Rally Sweden, as examples, we want to see if the 

events are used in the marketing of a smaller town and, if so, build a deeper understanding of 

how it works. We chose Karlstad because it is a smaller town and we wanted to highlight the 

phenomenon of event marketing in a smaller context. Why we have chosen Putte i Parken and 

Rally Sweden is that they are two of the major events in Karlstad. We have used a qualitative 

method in the form of semi-structured interviews with relevant people within the tourism and 

marketing sector. Moreover, a quantitative content analysis was used to see how a smaller town 

can use events to promote itself and to compare this with the response from the interviews. The 

epistemological starting point used in this essay is social constructivism with a hermeneutic 

approach. The theories that are used to answer the purpose of the paper are marketing, events 

and destination development. The theory is divided into four parts, where previous research is 

explained and then continues with the theories, and a link between them. The empirical data 

describe our interviews with people at the municipality of Karlstad, the Great Event of Karlstad, 

Putte i Parken and Rally Sweden and we interviewed seven people in total. The empirical data 

also presents the quantitative content analysis. In the analysis of the essay, we have linked the 

theories to empirical data to answer the purpose and our questions. We also discussed how we 

looked at the similarities and differences of the empirical material and the theories, but also what 

the content analysis has brought to the essay. The conclusion brings together our work and gives 

a brief summary of the essay. We answer the head questions and provide suggestions for further 

research that emerged during our work with the essay.  

 

Keywords: marketing, events, destination development 

 

 



	   4	  
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1.0 INLEDNING 
I följande kapitel förklaras bakgrunden till uppsatsen och övergripande om vad som ska undersökas. Syfte och 

frågeställningar tas upp, avgränsningar förklaras samt en disposition av uppsatsens finns med som avslutning. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Turism har funnits under en lång tid, det som kan ses vara en start till turismen var tidiga 

mönster av mänskliga behov så som att hitta bland annat mat och logi. Detta utvecklades till att 

vilja resa för rekreation och fritid. Turismen är kulturellt och känslor kan framkallas genom konst, 

festivaler, konserter, byggnader etcetera (Jamal & Robinson 2009). Turism har blivit ett globalt 

fenomen. Det finns olika anledningar till varför människor väljer att resa och det kan vara allt 

från rekreation till att uppleva nya saker. Det finns flera olika former av turism och det är viktigt 

att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper till en destination (Bohlin & Elbe 

2012).  

Enligt Hall (2005) är evenemang en del av turismen och dessa evenemang kan vara bland annat 

stora mässor, festivaler, utställningar, kulturella evenemang och sportevenemang. Evenemang 

som dessa sker oftast regelbundet eller som engångsföreteelse och behöver ofta finansiellt stöd 

från intressenter. Evenemang spelar en nyckelroll inom turismmarknadsföring då det ger platser 

en viktig position i turism- och näringslivsmarknaden. Ett evenemangs största roll är att ge 

destinationen en möjlighet till att få en plats på kartan genom turism och business. Det spelar 

därför en betydande roll för en plats, inte bara för att promota sig själva eller för att attrahera 

turister, utan för att generera arbetstillfällen och investeringar (Hall 2005). Evenemangsturism har 

blivit mycket vanligt de senaste åren och det genomförs ungefär en miljon evenemang per år som 

kräver bidrag från exempelvis kommuner. Besökare och lokalinvånare lockas till evenemang och 

de upplevelser som erbjuds. Att en plats har ett stort utbud av evenemang gör det lättare att locka 

möjliga inflyttare och turister. Genom att anordna evenemang kan destinationen marknadsföra 

sig på både nationell och internationell nivå för att locka fler turister. Även om destinationen har 

ett utvecklat turismutbud kan platsen ta till evenemang för att skapa större attraktionskraft. 

Evenemang är en viktig del för destinationer sett ur en kulturell, social och ekonomisk aspekt och 

bidrar till destinationsutveckling. Ett evenemang kan då användas som ett verktyg inom 

marknadsföring som ger platsen ett starkt varumärke (Larson & Fredriksson 2012). 

Sportevenemang är ett sorts evenemang som växt inom turismen och har också 

kommersialiserats mer och mer. Detta beror på utvecklingen av television och 
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informationsteknik. Medias påverkan på sportevenemang har gjort så att det finns en mer global 

kultur inom sport. Alla medverkande inom ett sportevenemang (utövare, fans och sponsorer) 

kommer från hela världen och därför är det lättare för destinationer som är värdar för 

sportevenemang att synas på en global nivå och attrahera turister. För att en destination ska 

kunna arrangera ett stort sportevenemang krävs det en attraktiv arena som är naturlig eller 

uppbyggd, om detta finns, är det lättare att utveckla evenemangsturismen på destinationen 

(Larson & Fredriksson 2012). En annan form av evenemang är festivaler och det ger individer en 

möjlighet att uttrycka sig och bidra till sitt sociala och kulturella liv. Festivaler är kopplat till 

turism för att generera näringsliv och ekonomisk tillväxt för värdplatsen (Allen et. al 2011). 

Festivaler har ökat under de senaste åren och har stor betydelse för det kulturella på platser 

(Karlsen & Stenbacka Nordström 2012). Idag är festivaler en mötesplats som för samman 

lokalinvånare och turister, festivalbesökare letar efter nya, annorlunda och spännande upplevelser 

(Larson 2012). Det finns många typer av festivaler och en av dem är musikfestivaler, och kan 

vara allt från klassisk musik till rockmusik (Allen et. al 2011).  

Karlstad ligger mitt i Sverige, precis vid Vänern, och det bor nästan 90 000 personer i 

kommunen. Utifrån Karlstads turisthemsida finns mycket att hämta i staden, det finns en mängd 

olika aktiviteter för alla åldrar. Huvudkategorierna på hemsidan är ”göra”, ”bo”, ”resa”, 

”evenemang” och ”äta” och det finns ett brett utbud från friluftsliv till kultur och det går även att 

avläsa att evenemang spelar en stor roll i marknadsföringen (Visit Karlstad 2015). I den här 

uppsatsen kommer Svenska Rallyt att studeras som ett exempel, Svenska Rallyt är 

världsmästerskap i rally och innehåller 13 deltävlingar i 13 länder. Det internationella namnet för 

rallyt är Rally Sweden. Detta är en mycket populär sport i hela världen och Svenska Rallyt är det 

enda rally som genomförs i vinterförhållanden vilket gör det till en unik deltävling. Det är även 

Sveriges största rallytävling (Rally Sweden 2015) och sträckan startar och avslutas i Karlstad 

(Sveriges Radio 2015). Ett annat evenemang som kommer att studeras, som exempel, är Putte i 

Parken och festivalen arrangeras i år för fjärde året i rad på Mariebergsskogen stadspark i 

Karlstad (Putte i Parken 2015). Det är en gratis musikfestival som lockar besökare i alla åldrar 

och får upp till 60 000 besökare. Festivalen var tidigare i Karlskoga i fyra år men flyttades till 

Karlstad (Evenemang 2015).   

Evenemang kan vara avgörande för städers turismnäring (Hall 2005) och en problematik som 

den här uppsatsen avser att studera är Karlstad kommun och sambandet mellan marknadsföring, 

evenemang och destinationsutveckling utifrån evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt. 

Den sökning som gjorts på tidigare forskning i denna uppsats resulterade i ett antal artiklar och 
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dem flesta behandlade större städer och länder ur ett internationellt perspektiv med fokus på 

evenemang. Ett exempel är att Gibson och Connell (2011) skriver i sin artikel om musikfestivaler 

kopplat till regional utveckling i Australien. Mycket av den tidigare forskningen var fallstudier 

som handlade om evenemang knutna till den specifika regionen. Ett fokus som vi kunde avläsa 

var just sportevenemang, till exempel skriver Kim et. al (2014) hur stora sportevenemang 

påverkar en destinations image. Några paralleller som gick att dra mellan denna uppsats och 

tidigare forskning var att evenemang, marknadsföring och destinationsutveckling ofta 

problematiserats tillsammans. Detta går att utläsa i Irina och Andrei (2012) som presenterar 

vikten av festivaler och andra evenemang i destinationsutveckling. I denna uppsats ligger fokus 

på en mindre stad och stadens två större evenemang som ur ett internationellt perspektiv ändå är 

förhållandevis små. Eftersom vi inte kunde se så mycket tidigare forskning som handlade om 

mindre städer och ur ett svenskt perspektiv så ville vi undersöka detta och på så vis bidrar vi till 

forskningen.  

 

1.2 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall varför, evenemang används i 

marknadsföringen av en mindre stad, detta för att se om det kan bidra till destinationsutveckling. 

Vi har valt att genomföra en fallstudie av Karlstad och exemplifierat genom musikfestivalen Putte 

i Parken och sportevenemanget Svenska Rallyt för att bygga en djupare förståelse om 

marknadsföring via evenemang.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Använder sig en mindre stad av evenemang i sin marknadsföring, och i så fall varför? 

• Hur används de två evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt i marknadsföringen 

av Karlstad? 

• Hur kan Karlstad som fallstudie belysa hur evenemang bidrar till destinationsutveckling 

för en mindre stad?  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Vi har valt att avgränsa oss till Karlstad för att det är en mindre stad i förhållande till de städer de 

valt att jämföra sig med och konkurrera mot men som ändå har ett stort fokus i sitt arbete att 



	   10	  

jobba med turism. Vi har valt de två evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt på grund av 

att de två olika evenemangen är relativt stora evenemang i Karlstad. Varför vi valde evenemangen 

är på grund av att vi har intresse för festivaler och motorsport, samt är det intressant att se hur 

marknadsföringen går till i samband med detta. I tidigare forskning har fokus legat på större 

evenemang, som bland annat Olympiska Spelen, och genom att avgränsa oss till Karlstad så har 

vi lyft fenomenet i en mindre kontext. Eftersom vi har ett fokus på marknadsföring och 

utveckling så har vi valt att göra intervjuer med aktörer som är relevanta och har en betydande 

roll inom detta.  

 

1.5 DISPOSITION 
Uppsatsen innehåller sex huvuddelar vilka är: inledning, metod, teori, empiri, analys och slutsats. 

Inledningen ger en förklaring på vad syftet med uppsatsen varit samt vilka frågeställningar som 

uppsatsen byggt på. En problembakgrund förklaras för att ge insyn i uppsatsens ämne. 

Metodkapitlet förklarar arbetets tillvägagångssätt samt vilka metoder som använts. De metoder 

som använts för att kunna svara på syftet och frågeställningarna är kvalitativa intervjuer och 

kvantitativ innehållsanalys. Teorikapitlet belyser de tre övergripande teorier som följer uppsatsens 

gång. Dessa är marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling. Tidigare forskning tas 

också upp i detta kapitel. Sedan följer ett empirikapitel där svar från intervjuer sammanfattas och 

innehållsanalysen som gjorts återges. I analyskapitlet kopplas teorierna till empirin och en 

diskussion kring ämnet presenteras. Slutsatsen ger en kortfattad sammanfattning över uppsatsen 

samt knyter ihop säcken. Sist i uppsatsen ges information om bilagor och källförteckning. 
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2.0 METOD 
Metodavsnittet inleds med att gå igenom metodologin och de vetenskapliga utgångspunkter som använts i denna 

uppsats. Sedan diskuteras vilken ansats som valts och de olika undersökningsmetoderna som finns inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Vidare presenteras hur undersökningsmetoderna genomförts. Avslutningsvis 

diskuteras metodkritik och de forskningsetiska riktlinjer som följts i uppsatsen.  

 

2.1 METODOLOGI OCH VETENSKAPSTEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur och varför en stad väljer att marknadsföra sig via 

evenemang och på så vis bidra till en fördjupad förståelse av denna typ av marknadsföring. 

Genom att utgå från syfte och frågeställningar vid val av metodologisk och vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt har denna studie haft en hermeneutisk och socialkonstruktivistisk inriktning. Två 

vetenskapsteoretiska traditioner som påvisas som sina respektive motsatser är positivism och 

hermeneutik. En stor skillnad mellan dem två är att de används för att studera olika ämnen, vilket 

resulterar i att de behöver skapa skilda teorier och även använda sig av olika typer av metoder för 

att studera sina områden (Hartman 2001). Hermeneutik är en tolkningslära inom vetenskap, 

framförallt human-, kultur- och samhällsvetenskap. Detta tillämpas när målet för undersökningen 

är att studera, tolka och förstå ett ämne (Patel & Davidsson 2003). När det kommer till 

socialkonstruktivism, finns som utgångspunkt uppfattningen om att verkligheten är skapad av 

social samverkan mellan människor. Kunskap resulterar således i att studeras som något relativt 

som blir beroende och påverkat av den sociala situation den skapas i. Inom 

socialkonstruktivismen finns även en medvetenhet om att forskaren inte kan studera ett ämne 

helt fritt från egna uppfattningar. Detta på grund av att forskaren aldrig kan undkomma de 

sociala sammanhang och påverkan av den värld denne lever i (Gren & Hallin 2003). 
 

Epistemologi, vilket är det samma som kunskapsfilosofi, är ”läran om kunskap”. De två 

motsatserna till varandra inom denna lära är empirism och rationalism. Inom rationalism är 

kunskap kopplat till förnuft och menar på att vissa färdigheter föds människan med och genom 

de medfödda förmågor en människa har kan upplevelser ge en djupare mening (Patel & 

Davidson 2003). Då uppsatsen ämnat studera hur Karlstad marknadsförs via evenemang, och 

tidigare kunskap eller erfarenhet inom just detta saknas, så kommer denna uppsats placeras under 

empirism. En extrem del av empirism menar att människan föds som ett ”oskrivet blad”. Allt vi 

lär oss, alla våra erfarenheter och upplevelser, är det som bidrar och formar vår kunskap. Det är 

på så vis inte möjligt att vara helt objektiv till ett ämne (Patel & Davidsson 2003). I skrivandet av 
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denna uppsats har det funnits en medvetenhet om detta och uttryck för egna åsikter och 

tolkningar i arbetet har undvikits.  

 

Begreppet ontologi betyder ”läran om världen” och används för att beskriva forskarens syn på 

världen och verkligheten. I var sin ände av spektrumet över ontologi finns realism och idealism. 

Enligt realismen existerar världen oberoende av forskarens syn på den, en verklighet för alla. 

Idealismen däremot menar att verkligheten formas av oss som personer och att den inte kan 

finnas till utan att påverkas av våra erfarenheter av den (Patel & Davidsson 2003). Genom 

kvalitativ metod i form av intervjuer och kvantitativ innehållsanalys har uppsatsen placerats inom 

idealismens och socialkonstruktivismens ontologiska och metodologiska utgångspunkt som 

menar att världen ses ur en mängd olika perspektiv, flera verkligheter (Jennings 2009).  

 

2.2 UNDERSÖKNINGSMETODER 
Genom att utgå från syfte och frågeställningar för denna studie och för att på bästa sätt komma 

fram till och besvara dessa har både en kvalitativ och kvantitativ metod använts. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning är dessa två de framträdande metoderna när det kommer till 

datainsamling (Johannessen & Tufte 2013). När forskaren fastställt undersökningsområde 

behöver denne i fråga även välja hur data ska samlas in, utifrån vilken typ av information som 

behövs. Kvantitativ data är mätbart och refereras även till som hård data, detta innebär att 

forskaren kan se hur många som valt respektive svarsalternativ. Forskaren räknar fram resultaten 

och i slutändan presenteras kvantitativ data i form av siffror. Kvalitativ data, i motsats till 

kvantitativ, benämns som mjuk data vilket betyder att den information du samlar in har som 

funktion att visa icke-siffermässiga eller mer djupgående egenskaper i det du undersöker (Larsen 

2007). De båda metoderna, kvalitativ och kvantitativ, kan i många fall fungera bra som 

komplement till varandra. Detta, vilket i denna studie har tillämpats, resulterar i att de bidrar till 

en mer komplett helhetsbild av det uppsatsen ämnat undersöka. 

 

Syftet med denna uppsats var att skapa en fördjupad förståelse av ämnet marknadsföring via 

evenemang för destinationsutveckling. På grund av detta hade en kvalitativ form av metod en 

viktig funktion för uppsatsen. Kvalitativ metod ger oftast data i form av texter, antingen långa 

eller korta, vilka måste behandlas och tolkas. Tekniker inom den kvalitativa metoden strävar efter 

att vara mer djupgående och vill på så sätt ge en helhetsförståelse av undersökningsområdet. 

Kvalitativ metod kan även bidra till att måla upp en mer komplett och detaljerad bild av 

fenomenet som undersöks. Att använda sig av kvalitativ forskningsmetod garanterar dock inte att 
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informationen som samlas in blir djupgående, detta beror på respondentens potential att svara på 

frågorna och forskarens förmåga att ta till sig och analysera svaren (Johannessen & Tufte 2013). 

Kvalitativ metod innebär i de flesta fallen att forskaren gör en serie av längre intervjuer med ett 

mindre antal respondenter (Johannessen & Tufte 2013). Vid användandet av kvalitativa 

tillvägagångssätt minskar dock möjligheten till generalisering och på så vis blir inte resultaten 

jämförbara i samma utsträckning som vid kvantitativa metoder (Björklund & Paulsson 2003).  

 

I uppsatsen används också en kvantitativ metod i form av innehållsanalys då vi vill kunna svara 

på hur en stad använder sig av evenemang i sin marknadsföring och hur stor del det tar. 

Kvantitativ metod kan på många sätt jämföras med naturvetenskapliga forskningsmetoder men 

anpassas även till samhällsvetenskap och de mänskliga företeelser som undersöks. Vid 

användning av denna typ av forskningsmetod eftersträvar forskaren att få ut mätbar och 

generaliserbar information, vanligtvis i form av siffror (Johannessen & Tufte 2013). Kvantitativ 

metod används fördelaktigt vid informationsinsamling som väntas svara på frågeställningar vilka 

forskaren vill kunna generalisera och jämföra med varandra (Larsen 2007). En kompletterande 

metod till de kvalitativa intervjuerna kändes i vårt fall nödvändigt och kunde ge oss en bättre och 

mer komplett bild av det vi studerat. Johannessen och Tufte (2013) säger att kvalitativ och 

kvantitativ metod vanligtvis ses som relativt olika och forskare inom samhällsvetenskap tenderar i 

att använda sig enbart av en av metoderna. Även om metoderna skiljer sig åt går det, likt vad 

nämnts ovan, med fördel att kombinera dessa två. Det blir allt mer vanligt att kombinera de två 

metoderna och detta benämns som metodtriangulering. Detta innebär att forskaren har möjlighet 

att se sitt undersökningsområde från olika vinklar. 

 

2.2.1 Arbetssätt 
Då vi grundat vår undersökning i ett samhällsfenomen utgår vi från ett induktivt arbetssätt. Ett 

intresse för marknadsföring av städer fanns sedan innan arbetet påbörjades. Detta resulterade i 

ämnet för uppsatsen och under arbetets gång har en ”teori” om ämnet formats. Uppfattningen 

inom empirin om att evenemang i marknadsföringen av städer gynnar staden och dess 

destinationsutveckling testades sedan mot redan existerande teorier relevanta för ämnet. 

Tillsammans resulterade dessa i analysen och slutsatser för uppsatsen. Patel och Davidson (2003) 

skriver att ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren studerar ämnet utan att ha läst in sig på 

tidigare teorier, för att sedan skapa en egen teori utifrån den empiri som samlats in dock har en 

forskare inom induktion egna åsikter och uppfattningar vilket kommer synas på de teorier som 

skapas. Det finns även andra arbetssätt för att koppla teori och empiri till varandra. Teori är 
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redan existerande information om ett ämne och empiri är den del av verkligheten som studeras i 

forskningen (Patel & Davidson 2003). Ett av dem är deduktivt arbetssätt vilket innebär inläsning 

på ämnet innan insamling av empirimaterialet sker, sedan försöker forskaren bekräfta de olika 

teorierna (Björklund & Paulsson 2003). Detta arbetssätt passade inte in för att gå tillväga med 

denna uppsats då vi utgick från en problematik som grundar sig i upplevda erfarenheter.  

Analysprocessen i denna uppsats har påverkats utav de vetenskapliga utgångspunkter vi valt att 

kategorisera oss inom. Uppsatsen har haft en socialkonstruktivistisk inriktning vilket innebär att 

världen är socialt konstruerad av människor. En forskare blir påverkad av omgivningen och kan 

inte undersöka ett fenomen utan att ha egna åsikter. Detta kan också ses i det epistemologiska 

som uppsatsen placerats under vilket är empirism. Enligt denna lära menas att all vår kunskap 

baseras på erfarenhet och upplevelser och det krävs då i analysen att ha en ständig medvetenhet 

om svårigheten med att hålla sig objektiv vilket enligt empirismen är helt omöjligt. Vi försökte 

ändå förhålla oss objektiva i så stor utsträckning som möjligt men vi vet att det har påverkat 

analysen.  

Den induktiva ansatsen gör sig tydlig i analysen eftersom vi lyfter svaren från det empiriska 

materialet för att sedan jämföra med teorier. Enligt en induktiv ansats så är det empiriska 

materialet basen för studien och det är också detta som utgjort grunden för analysen vilket gör att 

teorin fungerar som ett bollplank för att bekräfta de empiriska resultaten.  

2.3 DEN KVALITATIVA INTERVJUN SOM METOD 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att kunna besvara våra frågeställningar och syfte. 

Historiskt sett har intervjuer varit ett viktigt sätt att erhålla information och kunskap. Det är en 

situation där intervjuaren frågar ut en svarande, oftast under ett fysiskt möte eller via 

telefonkontakt (Björklund & Paulsson 2003). Intervjuerna i denna uppsats gjordes under ett 

fysiskt möte eftersom det var lättare att läsa av respondenternas svar då vi hela tiden såg dem. Att 

ha direktkontakt är en fördel då forskaren genom detta sätt kan få ut mer av intervjun genom att 

denne vid behov kan ställa fördjupade följdfrågor och reda ut möjliga oklarheter. Detta kan i sin 

tur leda till en bättre förståelse för den intervjuade och det undersökta området (Larsen 2007). 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en kvalitativ forskningsintervju är grundad på en 

vardaglig konversation men är professionell, det skapas kunskap mellan respondent (den som blir 

intervjuad) och den som intervjuar. I en intervju utbyts information och fakta i ett gemensamt 

intresse. I en forskningsintervju är det forskaren som har kontroll över intervjun och därför blir 

inte samtalet jämställt mellan parterna. En kvalitativ intervju syftar till att förstå ämnen från 
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respondentens värld ur dennes synvinklar (Kvale & Brinkmann 2014). I intervjuerna för denna 

uppsats så försökte vi ha kontroll eftersom vi bestämde frågorna och när de skulle ställas, dock 

var det svårt då respondenterna ofta svävade iväg vilket gjorde att frågorna som följde redan 

blivit besvarade.  

 

Forskaren avgör mängden respondenter och även vilka personer som skulle vara intressanta att 

intervjua (Björklund & Paulsson 2003). Då Karlstad var fallstudie för denna uppsats mejlade vi 

till de individer som arbetar inom turismsektorn i Karlstad kommun, många av dessa återkom 

med hänvisning till samma personer att intervjua för att dessa kunde svara på och täcka de 

områdena vi undersökte. Eftersom det finns olika typer av intervjuer så valde vi att använda oss 

utav semi-strukturerade intervjuer och detta innebär enligt Björklund och Paulsson (2003) att 

forskaren har en plan angående vilka teman och frågor som ska tas upp men forskaren kan under 

intervjun anpassa frågorna efter respondentens reaktion eller tidigare svar. I denna uppsats ville vi 

kunna ställa följdfrågor vid behov och genom att använda semi-strukturerade intervjuer i denna 

uppsats kunde vi vara flexibla med frågorna och ändra under intervjun om det behövdes, även 

lägga till följdfrågor om det var något mer som undrades över. 

 

Det finns fler varianter av intervjuer vilka är strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I en 

strukturerad intervju är frågorna förbestämda och de tas upp i en fastställd följd. Denna sorts 

intervju efterliknar en kvantitativ metod som grundas på ett frågeformulär men istället finns inga 

klara svarsalternativ utan frågorna är så kallade öppna vilket ger respondenten möjlighet att svara 

med egna ord. En nytta med denna typ av intervju är att en jämförelse av svaren kan göras vilket 

kan vara bra när forskaren har flera respondenter (Björklund & Paulsson 2003). Detta är inte 

något som eftersträvas i denna uppsats då vi vill bygga en djupare förståelse. Johannesson och 

Tufte (2013) menar att nackdelen med strukturerade intervjuer är att forskaren inte kan anpassa 

intervjufrågorna efter respondenten. En ostrukturerad intervju efterliknar till stor del ett 

vardagligt samtal. Ordningsföljden på frågorna är inte bestämda på förhand, även om det finns 

ett tema att följa. Vid samtalet så har forskaren möjligheten att anpassa sig till hur intervjun 

utvecklas och kan vid behov justera frågorna för bästa svarsresultat. Fördelen är att det blir en 

mer avslappnad miljö för respondenten (Johannessen & Tufte 2013). Vi ville ha en mall att följa 

vid intervjuerna för att vara säkra på att få ut så mycket information som möjligt och därför 

passade inte en ostrukturerad intervju. 
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2.4 INTERVJUANALYS 
Vid analysering utav intervjumaterialet så började vi med en transkribering och enligt Danielsson 

(2012) så startar en intervjuanalys då utskrivning av intervjuerna sker. Genom transkribering fås 

en återblick av intervjun och då kan forskaren få en ökad förståelse av intervjumaterialet. För att 

göra det enkelt för sig kan forskaren, vid transkribering, skilja på sig själv och den intervjuade 

genom bokstäver eller siffror. En fördel är att skriva ut intervjuerna så exakt som möjligt för 

bättre förståelse samt att all information kommer med och inga frågetecken skapas. Eftersom det 

kan finnas fel i informationen eller att något saknas så är det viktigt att lyssna och ändra texten 

vid möjliga problem (Danielson 2012). I denna uppsats har detta sätt använts då det passade för 

att få ut mest relevant information från intervjuerna eftersom inte något fokus låg på själva 

språket.  

 

Att analysera intervjumaterial kan ses som en kvalitativ dataanalys och detta görs vanligtvis på 

material i textform vilket är urskrifterna av intervjuerna i denna uppsats. Syftet är att få fram det 

viktiga i texten (Silverman 2000 refererad i Johannesson & Tufte 2013). Kvalitativ dataanalys är 

en djupanalys av mindre texter som sedan skrivs ut i en sammanhängande text (Francesconi 

2014). Det är en interaktion mellan induktivt och deduktivt arbetssätt. Teorier och det som 

forskaren redan vet är en betydelsefull grund för en dataanalys. Teoretiska synvinklar och 

tolkningar ska utvecklas och justeras med hänsyn till innehållet i materialet i analysen (Silverman 

2000 refererad i Johannesson & Tufte 2013). Det finns många olika sätt att förhålla sig till inom 

kvalitativ dataanalys, ett av dessa är analys av meningsinnehåll och i de analyserna ligger fokus på 

själva innehållet i materialet (Johannesson & Tufte). Materialet i denna uppsats är våra intervjuer. 

 

Vi har i denna uppsats använt oss utav en analys av meningsinnehåll. I en analys av 

meningsinnehåll så organiseras materialet i olika kategorier för att kunna erhålla meningsinnehåll 

av data. Dessa kategorier benämner de teman som påträffas i materialet och dessa teman kan ses 

som de mest betydelsefulla i texterna (Johannesson & Tufte 2013). Det finns en ordningsföljd 

som visar hur en kvalitativ dataanalys ska gå tillväga. Ordningsföljden har sex steg: steg ett 

innebär att data samlas in och struktureras till skrift. Steg två innebär att texterna kodas genom 

teori eller empiri. Steg tre delar in koderna i teman (Berg 2001 refererad i Johannesson & Tufte 

2013). Temana hade redan förbestämts i vår intervjumall utefter teorierna och på så sätt var 

materialet ordnat och organiserat. Berg (2001) skriver sedan att steg fyra är att materialet ordnas 

utefter teman så att mönster och liknande samband kan hittas. Steg fem innebär att när materialet 

blivit sorterat undersöks det så att mönster kan identifieras. Steg sex, det sista steget, innebär att 
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de mönster som hittats tolkas med hjälp av teorier (Berg 2001 refererad i Johannesson & Tufte 

2013). Genom att utgå från dessa sex steg för att analysera intervjumaterialet som samlats in för 

uppsatsen så var det en enklare process att genomföra då det blev mer konkret och förståeligt. 

Johannessen och Tufte (2013) skriver att kodningen i en analys är viktig för att kunna hitta olika 

mönster (Johannesson & Tufte 2013). Kodning betyder att forskaren använder sig av minst ett 

nyckelord till en text för att göra det enklare att identifiera mönster etcetera (Kvale & Brinkmann 

2013). De nyckelorden som användes i intervjuanalysen för denna uppsats var ”marknadsföring 

av evenemang”, ”platsmarknadsföring”, ”destination”, ”utveckling”, ”sport”, ”musik”, ”Putte i 

Parken” och ”Svenska Rallyt”. Johannessen och Tufte (2013) menar att första delen i en analys är 

att lära känna materialet som ska analyseras. Detta sker genom att forskaren läser materialet 

noggrant och försöker hitta viktiga teman. Det är viktigt att forskaren utgår från 

frågeställningarna vid analysering för att hitta det som är relevant. En organiserad genomgång 

och läsning av det material som analyseras krävs för att kunna hitta dessa viktiga teman 

(Johannesson & Tufte 2013). Nyckelorden som användes vid analysen valdes utefter uppsatsens 

frågeställningar för att hitta det som var relevant.  

 

2.5 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 
För att komplettera den kvalitativa metoden som gjorts i denna uppsats så har också en 

kvantitativ innehållsanalys varit en del utav genomförandet av uppsatsen. Enligt Esaiasson et. al 

(2012) så innebär en innehållsanalys att analysera någon form av text, muntlig inspelning eller 

bilder. En kvantitativ innehållsanalys betyder att ett innehåll undersöks så att det går att jämföra 

informationen som uppkommer, informationen formuleras sedan i sifferform. Denna metod är 

lämplig när en forskare vill ha reda på hur ofta en viss information förekommer i en text eller hur 

mycket plats det tar. I en kvantitativ innehållsanalys är dessa de viktigaste elementen. Det som var 

syftet med innehållsanalysen i denna uppsats var just att undersöka hur Karlstad använder sig av 

de två evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt i sin marknadsföring. Detta gjorde att vi 

räknade förekomsten av namnen på evenemangen och ordet ”Karlstad”. Vi kollade också hur 

stor plats orden tog i marknadsföringsmaterialet. Varför vi tittade efter hur mycket plats Karlstad 

fick och hur ofta det nämndes i evenemangens marknadsföring var för att se hur samarbetet 

mellan evenemangen och Karlstad gynnar staden. Esaiasson et. al (2012) säger att kvalitativa 

innehållsanalyser innehåller också dessa delar men även andra delar som inte är kvantitativa, 

vilket kan vara en svaghet då det är svårt för en forskare att vara objektiv och visa på exakt data. I 

uppsatsen valdes en kvantitativ innehållsanalys just för att inte låta egna åsikter spegla 

informationen som tas fram då det kan vara svårt att få fram det som är relevant utan att vara 
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subjektiv. Materialet för innehållsanalysen i uppsatsen är olika sorters marknadsföringsmaterial. 

Innehållsanalysen används för att ge en kompletterande bild av hur marknadsföringen beskrivs i 

intervjuerna som gjorts. Esaiasson et. al (2012) menar att kvantitativa innehållsanalyser, precis 

som kvalitativa, också innehåller delen att tolka texterna för att kunna sätta allt i rätt kategori som 

sedan räknas. I analysen som gjordes för denna uppsats så valdes olika kategorier på förhand för 

att kunna hålla ordning och dessa var ”Karlstad”, ”Putte i Parken” och ”Svenska Rallyt” för att se 

hur ofta dessa namn fanns med i de olika marknadsföringsmaterialen.  

 

Det handlar också om hur innehållet som analyseras står i relation till hur informationen ska se ut 

egentligen enligt exempelvis en sakkunnig person inom det ämnet som studeras (Esaiasson et. al 

2012). I vårt fall är det respondenten som är den som är kompentent inom området och 

förväntas ha en korrekt bild av hur marknadsföringen ser ut, detta vill vi undersöka och se om 

det stämmer överens med hur marknadsföringsmaterialet ser ut på hemsidor och i broschyrer.  

 

2.6 GENOMFÖRANDE OCH URVAL 
Vi sökte på Internet för att ta reda på vilka personer som hade mest kunnighet gällande 

evenemang och marknadsföring i Karlstad. Vi valde att kontakta de personer som skulle vara 

mest representativa för sin organisation utifrån vad vi ville komma fram till i vårt syfte och 

frågeställningar. Det är inte heller så många som jobbar inom turismsektorn i Karlstad vilket 

begränsade vårt urval av respondenter. Vi frågade om dessa kunde ställa upp på intervju eller 

vilka vi kunde hänvisas till. Detta kan kallas för snöbollsmetoden. Johannesson och Tufte (2013) 

skriver att snöbollsmetoden innebär att forskaren tar reda på vilka individer som vet mest om 

ämnesområdet. Dessa i sin tur kan ge tips om andra personer att intervjua för uppsatsen 

(Johannesson & Tufte 2013). Vi mejlade totalt 15 personer från Karlstad kommun, Putte i 

Parken, Svenska Rallyt, Mariebergsskogen, Great Event of Karlstad samt Karlstad Convention 

Bureau då vi var medvetna om att vissa kanske inte skulle ha möjlighet att ställa upp på intervju. 

Totalt svarade sju av dessa som kunde ställa upp på intervju. Resterande åtta personer hänvisade 

till de sju personer som redan tackat ja till intervju vilket innebar att dessa var mest relevanta för 

att besvara vårt syfte och frågeställningar. Även detta kan ses som ett resultat av att det inte finns 

så många som arbetar med frågor gällande marknadsföring och evenemang i Karlstad. De vi har 

intervjuat är turismchefen, vikarierande utvecklingsledaren och kommunikationsstrategen på 

Karlstad kommun, VD:n på Svenska Rallyt samt två arrangörer på Putte i Parken. Varför vi 

intervjuade två personer från Putte i Parken var för att de kompletterande varandra, en av dem 

var aktiv i marknadsföringen medan den andra hade mer koll på evenemanget i sig. Vi har också 
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intervjuat VD:n på Great Event of Karlstad för att respondenten arbetar mycket med Karlstad 

och stadens evenemang och vi ville få en extra inblick i detta.  

 

Vi hade mejlkontakt fram och tillbaka med var och en av intervjupersonerna för att bestämma tid 

och plats, vilket blev på respektive intervjupersons arbetsplats. Vi skickade även förberedande 

intervjufrågor (se bifogade bilagor). De respondenter som skiljde sig från detta var arrangörerna 

från Putte i Parken, vanligtvis är deras arbetsplats i Karlskoga men de hade andra möten 

planerade i Karlstad och intervjun skedde då på Karlstad universitet. Detta påverkade dock inte 

intervjun då miljön blev liknande som arbetsplats eftersom vi bokade ett rum och fick en bra 

samtalsmiljö. Innan intervjuerna bestämde vi att enbart två av oss skulle närvara på grund av att 

intervjun skulle bli rörig med för många personer. Vid varje intervju började vi med att presentera 

oss och vårt arbete, samt fråga om det var okej att spela in intervjun för senare transkribering och 

analys. Vi spelade in varje intervju med två mobiltelefoner för att vara säkra på att vi fick med all 

information, vi skrev även ner en sammanfattning för hand. Under intervjun ställdes även 

följdfrågor för att tydliggöra och förstå svaren bättre.  

 

När intervjuerna var gjorda lyssnade vi igenom dem och transkriberade hela intervjuerna. Vi tog 

med relevant information och uteslöt irrelevanta ljud och uttryck, detta på grund av att vi inte 

analyserade språket i sig utan innehållet. Sedan började kodningsprocessen där vi noga läste 

igenom intervjumaterialet i pappersform och markerade med olika färgpennor för att fånga 

likheter, skillnader och de viktigaste aspekterna. Vi ordnade intervjumallen och materialet utefter 

temana ”turism”, ”marknadsföring”, ”evenemang” och ”destinationsutveckling” och dessa är 

baserade på de valda teorierna som presenteras senare i uppsatsen. Därefter identifierade vi vissa 

nyckelord och analytiska kategorier utifrån syfte, frågeställningar och till viss del även här kopplat 

till teorierna. Eftersom vi utgick från detta så bestämde vi oss för att leta information som 

kopplades till ”marknadsföring av evenemang”, ”platsmarknadsföring”, ”destination”, 

”utveckling”, ”sport”, ”musik”, ”Putte i Parken” och ”Svenska Rallyt”. Dessa var nyckelorden 

och de analytiska kategorierna som vi använde oss av. Vi sammanställde sedan intervjuerna i 

empirikapitlet. 

 

I vår innehållsanalys av marknadsföringsmaterial användes tre broschyrer. Dessa var Karlstad 

Guide 2015, Karlstad Varmt Välkommen och Rally Magazine. Vi har även kollat på hemsidor där 

de marknadsför sig, dessa var Karlstad kommuns turisthemsida www.visitkarlstad.se, Putte i 

Parkens hemsida www.putteiparken.se och Svenska Rallyts hemsida www.rallysweden.com. 
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Dessa broschyrer var de som fanns tillgängliga. Vi började med att diskutera vad vi ville leta efter 

i marknadsföringsmaterialet för att få en tydligare bild. Det som undersöktes var först och främst 

hur ofta evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt syntes i Karlstads marknadsföring och 

hur stort utrymme dessa fick. Vi tittade också efter hur ofta, och hur stor plats, Karlstad fick i 

evenemangens marknadsföring för att se hur samarbetet med evenemangen gynnar Karlstad. I 

innehållsanalysen bestämdes olika kategorier för att kunna hålla skillnad på storleken på bilder. 

Dessa kategorier var ”liten”, vilket innebar en bild som var mindre än en tredjedel av en hel sida, 

”mellan” som var från en tredjedel till en halv sida och ”stor” vilket var från en halv sida till en 

hel sida. På så sätt kunde vi skilja utrymmet åt som bilderna tog i marknadsföringen. Vi läste noga 

igenom broschyrerna som låg till grund för analysen. Vi sökte efter orden ”Karlstad”, ”Putte i 

Parken” och ”Rally Sweden” så att vi kunde se frekvensen av dem. Sedan letade vi efter bilder av 

Karlstad, Putte i Parken och Svenska Rallyt. Samma sätt användes till hemsidorna och vi klickade 

oss fram för att inte missa något. Därefter jämförde vi de resultat vi fått fram om de stämde 

överens med de svar vi fått från våra respondenter angående marknadsföringen. 

 

2.7 METOD- OCH KÄLLKRITIK 
När det kommer till forskning och insamling av information finns det två olika typer av data, 

dessa är primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in för att användas i 

uppsatsen, detta kan exempelvis vara intervjuer (Björklund & Paulsson 2003). I denna uppsats 

användes först och främst intervjuer för att erhålla pålitlig information. Detta var vår primära 

källa. En nackdel, i vårt fall, med denna typ av data var att dem vi intervjuat inte lyfte speciellt 

många negativa aspekter då dem arbetar med att bland annat marknadsföra Karlstad. Vi skickade 

också ut intervjufrågorna i förväg till våra respondenter vilket kan ha påverkat resultatet då de 

kunde förbereda sig på att undvika att säga vissa saker, till exempel att lyfta negativa aspekter. 

Sekundärdata är den information som redan finns och har använts till andra syften än uppsatsen. 

Detta kan till exempel vara litteratur som böcker och broschyrer (Björklund & Paulsson 2003). 

Litteratur användes för att förklara och förstå bland annat begrepp och teorier. Vi använde oss 

också av broschyrer och hemsidor för att kunna göra en innehållsanalys på materialet. Även här 

är en nackdel att de negativa aspekterna inte lyfts fram då det är marknadsföringsmaterial. 

Eftersom vi analyserade marknadsföringsmaterialet på våren så var det mycket mindre 

marknadsföring om just Svenska Rallyt, då detta evenemang utspelar sig i februari, än vad det är 

före, och i samband, med evenemanget och därför kan inte detta ses som exakta data. Putte i 
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Parken däremot äger rum på sommaren vilket gör att informationen vi fått fram genom 

innehållsanalysen är korrekt. 

2.8 VALIDITET OCH RELIABILITET  
Validitet handlar om giltighet och det innebär hur relevant informationen är som samlats in för 

frågeställningarna som forskaren har valt. I kvalitativa undersökningar är det lättare att försäkra 

sig om hög validitet än i kvantitativa eftersom ändringar kan göras under uppsatsens gång om fler 

detaljer som kan svara på frågeställningarna upptäcks. Om det är fler forskare som arbetar med 

forskningen så ger det en högre validitet (Larsen 2007). Den information som samlats in för 

denna uppsats är mycket relevant då vi intervjuat personer som jobbar inom ämnet som studeras 

och de är kunniga inom området. Vi har också varit flera forskare i uppsatsen vilket också det 

bidrar till en högre validitet.  

Reliabilitet är forskningsspråk för tillförlitlighet och detta innebär hur pålitlig datan i arbetet är. 

Ett exempel är att göra samma intervju vid två olika tillfällen för att se om resultaten blir likadana 

eller om det finns något som skiljer dem åt (Johannessen & Tufte 2003). Hög reliabilitet betyder 

att undersökningen ska kunna göras två gånger och fortfarande nå fram till samma resultat. 

Reliabilitet betyder också att data som samlats in behandlas ordentligt och noga. För att få en hög 

reliabilitet krävs det att forskaren håller reda på intervjumaterial med mera för att inte blanda ihop 

vem som har sagt vad (Larsen 2007). Om denna studie skulle göras en gång till så är det inte helt 

säkert att den skulle ge samma resultat eftersom ändringar sker hela tiden inom Karlstad 

kommun och evenemangen. Ändå kan en relativt hög reliabilitet försäkras genom att vi har varit 

mycket noggranna med att hålla ordning på allt material och allt som presenterats är tydligt och 

exakt. Reliabiliteten kan dock ha blivit lägre eftersom vi intervjuat personer som endast försöker 

lyfta positiva aspekter inom ämnet men eftersom vi gjort en kvantitativ innehållsanalys och sett 

fenomenet från en annan vinkel så väger detta tillbaka reliabiliteten.  

2.9 ETISKA REFLEKTIONER 
Etik innefattar olika regler och handlar om relationen mellan människor, vad vi får och inte får 

göra mot varandra. Inom turism finns det en mängd olika etiska faktorer att tänka på. Exempel 

på detta är arbetsvillkor inom turismsektorn, maktförhållanden mellan turist och arbetare, hållbar 

turism, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Det är viktigt att turistföretagen tar ett större 

ansvar när det kommer löner och arbetsvillkor när det kommer till anställda i branschen. Även 

miljöpåverkan vid exempelvis flygresor är viktigt att tänka på när det kommer till turism som det 

internationella fenomen det är. Dock är sannolikheten att något förändras inom denna del av 
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resande förhållandevis låg, då en sådan förändring skulle påverka turismen i världen för mycket 

(Syssner 2013). 

 

Vid genomförandet av denna uppsats har en etisk medvetenhet funnits då vi eftersträvat att 

skapa en trygg miljö för alla inblandade. Inom forskning bör det tänkas på etik, speciellt vid 

datainsamling, till exempel intervjuer då forskaren har kontakt med andra individer. Det Svenska 

Vetenskapsrådet har utvecklat principer för samhällsvetenskaplig forskning. Det finns ett krav 

som heter individskyddskravet vilket innebär att individer har skydd från olämplig insyn i sina 

livsförhållanden. Individer får inte bli utsatta för psykisk eller fysisk skada eller bli kränkta på 

något sätt och detta är mycket viktigt. Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav och 

dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare i undersökningen om 

forskningens syfte och visa att deltagandet är frivilligt. Forskarens namn och 

institutionsanknytning ska tydligt framgå vid första kontakten. Om det finns risker för obehag ska 

detta framgå och forskaren ska berätta vad insamlingen kommer att användas till (Johannessson 

& Tufte 2013). Vid första kontakt med intervjupersonerna presenterade vi oss med namn och 

vilken utbildning vi går. Syftet med uppsatsen förklarades och det framgick tydligt att intervjun 

skulle ske på deras villkor, de fick bestämma tid och vart de ville träffas. Vi förklarade också vad 

deras intervjuer skulle användas till.  

 

Före intervjun fick intervjupersonerna information om att dem kunde avbryta när som helst om 

de ville. På det här sättet kunde dem känna att intervjun skedde på deras villkor. Vid första 

kontakten så fick dem också bestämma hur lång tid dem ville ha på sig, men vi gav 

rekommendationer när dem frågade hur lång tid som behövdes. Detta kan kopplas till 

samtyckeskravet som enligt Johannesson & Tufte (2013) innebär att deltagarna i undersökningen 

själva får bestämma över sitt deltagande. Deltagarna ska själva bestämma under hur lång tid dem 

ska delta och ska kunna avbryta intervjun när som helst utan att få några konsekvenser.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i forskningen ska ges konfidentialitet i så stor 

utsträckning som möjligt och att deras uppgifter ska förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

det. Om forskning innefattar frågor som är känsliga så är det viktigt att deltagare i forskningen 

inte kan identifieras av utomstående personer (Johannesson & Tufte 2013). Då uppsatsen inte 

innehåller några känsliga ämnen frågade vi om det gick bra att använda deras titel i uppsatsen. 

Eftersom intervjupersonerna i denna uppsats har en speciell titel så är det relativt lätt för 
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utomstående personer att få tillgång till vilka dem är, vi förklarade även att uppsatsen kommer att 

publiceras på Internet. Johannessen och Tufte (2013) skriver att nyttjandekravet handlar om att 

uppgifter som samlats in endast får användas till forskningsmål. Uppgifterna får inte till exempel 

säljas eller lånas ut (Johannesson & Tufte 2013). Uppgifterna som samlats in för uppsatsen har 

endast använts till forskningsändamål och de har också förvarats så att ingen annan kan få 

tillgång till dem. Vi berättade för intervjupersonerna att uppsatsen kommer att publiceras på 

Divas hemsida och frågade om dem ville ha vår uppsats när den var färdig. För att förhålla sig till 

etik ska forskaren ska fråga deltagare i undersökningen om dem vill veta vart resultaten kommer 

att publiceras. Även om dem vill ta del av, i vårt fall, den färdiga uppsatsen (Codex 2015).  

 

I denna uppsats har en kvalitativ undersökningsmetod använts i form av intervjuer med individer som har en 

viktig roll inom evenemang- och marknadsföringssektorn i Karlstad. Utifrån inläsning på olika metoder var 

kvalitativ metod mest relevant för denna uppsats då det blev mer djupgående men det behövdes också en 

kompletterande metod då vi ville få ut mer information inom ämnet och se det från en annan vinkel. Denna 

kompletterande metod blev en kvantitativ innehållsanalys av marknadsföringsmaterial.  
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3.0 TEORI 
I teoriavsnittet förklaras tidigare forskning på ämnet, sedan presenteras teorier inom marknadsföring, evenemang 

och destinationsutveckling. Ordningen faller sig naturligt i avsnittet då marknadsföring är en funktion bestående 

av många olika delar och evenemang kan vara ett verktyg inom detta. Därefter avsmalnar teoridelen ytterligare och 

lyfter destinationsutveckling vilket förväntas vara ett resultat av marknadsföring och evenemang tillsammans. De 

tre olika begreppen kopplas till turism och avslutningsvis kopplas de ihop med varandra.  

3.1 TIDIGARE FORSKNING 
För att komma fram till vad som skulle presenteras i tidigare forskning valdes det att utgå från tre 

stora begreppen som presenteras senare i detta avsnitt, vid sökningen av tidigare forskning. Dessa 

är marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling. Quinn (2009) visar på hur forskning 

om evenemang och festivaler har en stor och viktig del inom turismforskning. Evenemang har 

ökat de senaste åren och det finns även ett växande intresse för att förstå detta fenomen. Det går 

genom litteratur att avläsa hur evenemang och festivaler är de mest lönsamma och snabbt 

växande ämnena inom turismforskning. Det tydligaste området inom denna typ av forskning 

behandlar strategi och förvaltning av evenemang. Inom samhällsvetenskaplig turismforskning 

finns en del som inkluderar kulturella och sociala frågor gällande evenemang så som hur 

samhället agerar producent och konsument med mera (Quinn 2009). Sportturism är en av de 

snabbast och mest växande typerna av inriktad turism internationellt. Antalet sportevenemang, 

bara i USA, har växt med 10,5 procent mellan år 2010-2012. Denna ökning tyder på att länder 

och regioner som agerar värd åt evenemangen insett vikten av sportevenemang när det kommer 

till utvecklingen av turism, men även ekonomisk utveckling. Ett sportevenemang tillsammans 

med destinationen bör anpassas till de olika besökare som kan tänkas vistas på denna typ av 

evenemang för att skapa ett handlande hos besökarna som stämmer med platsens 

marknadsföringsmål. Resultat av detta kan vara återbesök till platsen, positiva inställningar till 

evenemanget och ekonomisk tillgång för alla runt evenemanget. Det gäller inte enbart för 

sportevenemangsarrangörerna (Alexandris & Kaplanidou 2014).  

 

Larson och Fredriksson (2012) behandlar ämnet om hur destinationsutveckling sker via 

evenemang. Det påvisas hur dagens upplevelsesamhälle kraftigt påverkas av en växande 

evenemangskultur samt hur de upplevelser besökare till ett evenemang kan vara med om lockar 

turister och lokalbefolkning. Detta ger möjlighet till nationell och internationell marknadsföring. 

Genom två fallstudier på Göteborg och Helsingborg så kan det avläsas att städerna kommit olika 

långt i arbetet med evenemang för destinationsutveckling. Detta resulterar i frågor angående 
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betydelsen för stadens storlek, historiska arv och politiska engagemang. En viktig tendens som 

går att avläsa mellan de olika fallen är vikten av satsningar på evenemangsarenor och 

multikoncept runt evenemanget. Idag, och troligtvis även i framtiden, är och kommer detta att bli 

avgörande hur evenemanget som multikoncept byggs upp med närhet till bland annat mat, logi 

och shopping (Larson & Fredriksson 2012).  

 

Sant et. al (2013) presenterar också en artikel som behandlar ämnet evenemang för 

destinationsutveckling. Den handlar om att vara värd för de Olympiska Spelen ses som en kraftig 

ekonomisk resurs eller tillgång och lockar många turister. De Olympiska Spelen har mer och mer 

rört sig från att enbart vara ett mega-evenemang till att målas upp som en unik chans till att hävda 

en stads, en regions eller ett lands plats på den internationella turismmarknaden. Även om ett så 

stort evenemang medför vissa negativa effekter som exempelvis överbefolkning så anses 

fortfarande Olympiska Spelen vara ett väldigt starkt sätt till att utveckla turismen inom en stad, en 

region eller ett land. Destinationers marknadsföringsorganisationer har numera börjat utnyttja de 

fördelar som kan ses i samband med mega-evenemang och de förväntar sig att dessa positiva 

effekter ska leva kvar efter att evenemanget är över. Detta refereras till som arv och består ofta av 

fördelar som ökad uppmärksamhet, förbättrad bild av platsen och återbesök. Vid fallstudien för 

artikeln vilken var Vancouver som värd för Olympiska Spelen år 2010, kunde det ses tydliga 

positiva effekter på bland annat byggandet av ett flertal sportarenor. När det kommer till 

platsmarknadsföring så kan den positiva påverkan av evenemang avläsas genom en ökad turism 

och ett stärkt platsvarumärke. Genom artikeln vill författarna även belysa vikten av ett ständigt 

och ökat samarbete när det kommer till strategier för destinationsutveckling (Sant et. al 2013).  

 

En ytterligare artikel belyser värdet av evenemang och i just detta fall kulturella festivaler och 

styrker de tidigare artiklarna i det faktum att på lokal, nationell och internationell nivå bidrar 

denna typ av turism till platsmarknadsföring och ökade turistströmmar. Det belyser även hur det 

kan bidra eller missgynna platsvarumärket beroende på om evenemang är lyckat eller misslyckat 

(Irina & Andrei 2012). Som kontrast till de tidigare artiklarna och som en typ av fortsättning till 

ovanstående påstående om att ett evenemang även kan ha negativa effekter. Så redogör den sista 

artikeln för möjligheten att de positiva effekterna av evenemang som verktyg för marknadsföring 

och destinationsutveckling är överskattad. Som värd åt ett mega-evenemang finns ofta en väldigt 

positiv, nästan romantisk bild, av hur många fördelar som medföljer ett sådant arrangemang. 

Arbete, ekonomi, global marknadsföring och platsvarumärket förväntas få ett uppåtsving genom 

att vara värd åt denna typ av företeelse. Artikeln syftar till att skapa en sund misstro till att 
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evenemang har sådana extremt positiva effekter. Dock försöker detta påvisas genom en fallstudie 

över koreaners syn på Kinas image, vilket författarna nämner själva, kan bli svårt att applicera på 

andra fall då det finns en speciell relation mellan länderna. Det som artikeln lyckas med är att 

skapa en ökad medvetenhet och kanske bidrar denna medvetenhet (Kim et. al 2014) till ytterligare 

större studier kring området. 

 

Det som går att se enligt den sökning som gjorts på tidigare forskning kring ämnena för denna 

uppsats är att de flesta artiklar handlar om marknadsföring, evenemang och 

destinationsutveckling i en större kontext. Detta på grund av att dem behandlar stora städer, eller 

till och med länder, oftast ur ett internationellt perspektiv. Det som hittades var mest fallstudier 

som presenterade stora evenemang och specifika platser. En central del som gick att utläsa var 

sportevenemang och då handlade det främst om exempelvis stora evenemang som Olympiska 

Spelen. Det går att se att marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling går hand i hand 

då den tidigare forskningen oftast problematiserar detta tillsammans. Något som också går att 

utläsa av den tidigare forskningen är att användning av evenemang i marknadsföringen av en 

destination är effektivt då det har blivit mer populärt med exempelvis festivaler och sport. Detta 

gör att de flesta destinationer antagligen använder sig av detta sätt för att locka fler besökare. 

 

3.2 MARKNADSFÖRING 
En plats ska locka besökare och det krävs då att destinationen kopplas med positiva 

uppfattningar och attraktioner. Marknadsföring är ett viktigt verktyg för att locka besökare. Det 

kan ske på olika sätt, till exempel genom Internet eller tidningar samt genom evenemang för att 

sätta destinationen på kartan och ge en positiv bild.  

 

3.2.1 Vad är marknadsföring? 
Marknadsföring är ett begrepp som är väldigt svårbegripligt och svårdefinierat, något som är av 

stor vikt och är ett stort arbete på vägen till ett lyckat genomförande av exempelvis evenemang. 

När det till vardags pratas om marknadsföring används begreppet förhållandevis lättvindigt, i 

förekommande fall även utan att förstå vilken komplex process det är, genom att nämna 

marknadsföring. Marknadsföring förknippas ofta enbart med reklam (Mossberg & Sundström 

2013). 
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Marknadsföring avser beskriva hela processen från en idé om en vara eller tjänst, tills den 

tidpunkt då detta når kunden. Marknadsföring kan delas upp i fyra kategorier och dessa är: 

produkt, pris, plats och reklam/tillvägagångssätt för att nå den tilltänkta målgruppen (Business 

Dictionary 2015). Marknadsföring behöver med andra ord vara en typ av ett ramverk för en hel 

organisation och ett sätt att förhålla sig i de olika delarna av processen för att spegla det, 

exempelvis ett företag eller en kommun gemensamt vill framställa sig som. Detta kan i sin tur 

kopplas till två vanligt förekommande föreställningar om begreppet, att marknadsföring och 

försäljning är samma sak men detta är falskt. Försäljning blir en del i marknadsföringsprocessen 

och marknadsföringen är till för att underlätta denna del. Dock är marknadsföring något som 

täcker mer än enbart säljtillfället. Det är omöjligt för marknadsföring att vara detsamma som 

försäljning då processen startar långt innan det finns en produkt att sälja. Det är 

marknadsundersökningar, tillgång och efterfrågan av produkter vilka är stora och viktiga delar av 

marknadsföringen. Den andra uppmärksammade missuppfattningen är att marknadsföring är 

något endast en arbetsgrupp (på exempelvis ett företag) jobbar med. Denna arbetsgrupp är något 

som finns där arbetets huvudfokus ligger på marknadsföring men för att ett företag eller liknande 

ska lyckas med sina mål behöver hela organisationen vara på samma plan. För om exempelvis de 

som jobbar med samarbetsrelationer har ett bra bemötande medan de som jobbar med 

kundrelationer i sin tur kanske visar motsatsen så faller på ett sätt hela marknadsföringsprocessen 

som resultat (Kotler 1999). En definition på marknadsföring är: ”Marknadsföring är aktiviteten, 

uppsättning av institutioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har 

värde för kunder, klienter, partners och samhället i stort.” (American Marketing Association 2015). 

 

3.2.2 Marknadsföring med hjälp av evenemang 
En allmän definition på evenemang är: ”En aktivitet som är avgränsad i tiden med huvudsakligt syfte att 

förmedla sinnesintryck. Det har ett program, en arrangör och ett antal deltagare.” (Anderson & Larsson-

Mossberg 1994, refererad i Johannesen & Tufte 2012 s. 179). Evenemang bidrar till att 

destinationer kan göra reklam för sig själva både nationellt och internationellt för att locka till sig 

besökare (Larson & Fredriksson 2012).  

 

Då denna uppsats i sitt syfte och med hjälp av frågeställningarna ska inbringa en djupare 

förståelse för hur evenemang kan användas i marknadsföringen av en mindre stad, med exempel 

utifrån Karlstad (Putte i Parken och Svenska Rallyt) krävs en genomgång av just marknadsföring 

via evenemang, ”event marketing”. Följande definition av begreppet är högst aktuell och passar 

väl in på de evenemang och den stad vi valt att basera vår studie på: ”Event marketing är en ansats 
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för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. I event marketing är 

evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett 

budskap kommuniceras.” (Behrer & Larsson 1998, s. 18). Att använda sig av event marketing är 

inget som begränsas av exempelvis vilken typ av företag eller kommun det är, om organisationen 

är stor eller liten har ingen betydande roll. Det som behöver tas hänsyn till är val av evenemang i 

förhållande till mål för investeringen. Denna typ av marknadsföring anses även i många fall vara 

betydligt mer kostnadseffektiv i förhållande till vanlig marknadsföring. Det finns exempel på att 

event marketing skulle ge sju gånger mer exponering för en given budget, i förhållande till vad 

traditionell marknadsföring ger (Behrer & Larsson 1998).  

 

Ofta dras paralleller mellan sponsring och event marketing. Sponsring är en typ av samarbete 

mellan olika parter och syftar till att ha en positiv effekt för alla de inblandade. Det är med andra 

ord ingen välgörenhet även om det går att sponsra välgörande funktioner (Mossberg & 

Sundström 2013). För att sponsring ska vara synonymt till event marketing krävs dock att avtalet 

anpassas till kommunikationsbehovet av den sponsrande organisationen. I denna studie följs 

dock ”tipset” utifrån Behrer och Larsson (1998), att använda event marketing som begrepp för 

att beskriva båda ovanstående definitioner av detta (Behrer & Larsson 1998). 

 

När en ansats inom marknadsföring väljs bör det, oavsett vilken, först och främst finnas tydliga 

mål vad gäller syfte för aktiviteten. Utan ett tydligt mål blir sedan utvärderingsmöjligheterna 

begränsade. Exempel på mål som event marketing med fördel skulle kunna hjälpa uppnå som 

även skulle vara bas för utvärderingar av evenemangets effekter är att generera produktövning 

och ökad försäljning. Andra mål kan vara att erhålla stöd från distributionsledet, exponering, 

kampanjreduktioner i pris etcetera men också att nå målgruppen, skapa varumärkesimage, 

uppmärksamhet och publicitet. Event marketing kan också hjälpa till att utgöra incitament för 

säljkåren och skapa entusiasm, skapa relationer med aktörer i distributionsledet samt vara 

kostnadseffektiv (Behrer & Larsson 1998). Dessa exempel skulle på olika sätt kunna kopplas till 

kommunikationsbehovet en kommun har. Ovan nämnt mål för event marketing, att skapa 

varumärkesimage och uppmärksamhet, framstår i förhållande till studien och Karlstad som en 

viktig punkt då Karlstad sedan år 2012 arbetat mycket kring sin image och sitt platsvarumärke 

”Visit Karlstad” (Visit Karlstad 2015). 
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3.2.3 Platsmarknadsföring 
Att lyfta platsmarknadsföring i samma kapitel som event marketing faller sig naturligt då 

marknadsföringen av en plats i många fall liknar skapandet av ett välgrundat och starkt 

varumärke. För att kunna bygga ett platsvarumärke måste det i arbetet finnas en kunskap om 

platsens unika drag och platsens identitet kopplat till en helhetsbild. Att marknadsföra en plats 

utan att ta hänsyn till lokalbefolkningens syn, besökarnas syn, ortens associationer och kärnvärde 

skulle inte fungera. I många fall misslyckas, exempelvis kommuner, med att bygga ett 

platsvarumärke då de valt att rikta in sig på och lyfta allt för generella egenskaper hos platsen. De 

har misslyckats med att lyfta det som faktiskt är unikt och trovärdigt med platsen (Mossberg & 

Sundström 2013). I marknadsföringen av en plats är det viktigt, likt annan marknadsföring, att 

förmedla en enad bild av det som marknadsförs, i detta fall platsen. Likt annan marknadsföring 

bör det även finnas tydliga mål och syften med marknadsföringsarbetet. Att förändra bilden av en 

plats är svårt då det ofta finns en förutbestämd uppfattning av platsen sedan innan. Där av vikten 

med en tydligt förmedlad gemensam bild i varumärkesbyggandet (Mossberg & Sundström 2013). 

Evenemang kan vara ett verktyg för att marknadsföra en plats, exempelvis sport, musik eller 

andra kulturevenemang. Genom att koppla dessa evenemang kulturellt och historiskt till platsen 

kan det ge uttryck för känslor från besökare till platsen (Aronsson 2012).    

 

3.3 EVENEMANG 
Cirka en miljon evenemang arrangeras runt om i världen varje år. I samhällen ses evenemang fylla 

en viktig roll från flera perspektiv, bland annat socialt och ekonomiskt (Larson & Fredriksson 

2012). Fenomenet evenemangsturism är relativt nytt men det har blivit mycket viktigt för 

turismen och kan ses i de flesta destinationer. Det spelar en nyckelroll för destinationer för att 

kunna konkurrera med andra städer (Getz 2008). 

 

3.3.1 Definition av evenemang 
Då evenemang utgör en betydande del av teorin och uppsatsen som helhet krävs först och främst 

en redogörelse för vad evenemang faktiskt är. Getz (2007) skriver att allt som drar publik kan 

vara ett evenemang men skillnaden mellan evenemang och andra attraktioner är att evenemang 

oftast håller på en kort period medan andra attraktioner är permanenta. Ett evenemang har en 

början och ett slut och är alltså temporära (Getz 2007). Det finns flera olika sorters evenemang. 

Evenemang kan vara direkta vilket förstås som att de upplevs på plats av publiken eller så kan det 

vara massmedialt vilket betyder att de förmedlas på exempelvis television. Evenemang kan vara 
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regelbundna eller engångsföreteelser. Det kan också delas in i lokala eller turistiska evenemang. 

Lokala evenemang är mindre evenemang på lokal nivå som är avsett för en lokalbefolkning 

medan turistiska evenemang skapas endast för att locka turister och används i marknadsföringen 

av destinationen (Larson & Fredriksson 2012). 

 

Det finns olika storlekar på evenemang: stora evenemang kallas för mega-evenemang. Dessa är så 

stora att de lockar ett stort antal turister och media uppmärksammar detta mycket samt ger 

positiva ekonomiska effekter för platsen (Larson & Fredriksson 2012). I denna uppsats lyfts 

Svenska Rallyt som ett exempel på hur evenemang används i marknadsföringen av en mindre 

stad. Detta evenemang kan refereras till som ett mega-evenemang. Larson och Fredriksson 

(2012) skriver att hallmark-evenemang är ett annat sorts evenemang och är oftast mindre än 

mega-evenemang men spelar en viktig roll för en destination, dessa är ofta återkommande och 

kopplas till platsens image och varumärke. Sedan finns också små evenemang och de är främst till 

för lokalinvånare men är ett bra komplement till de stora evenemangen för att visa att platsen är 

händelserik. Kulturella evenemang är festivaler, likt Putte i Parken som är det andra exemplet i 

uppsatsen men kan även vara karnevaler, parader och religiösa evenemang. Konst- och 

underhållningsevenemang kan vara till exempel konserter och utställningar. Företag- och 

handelsevenemang är möten, konferenser, kongresser eller mässor. Sportevenemang kan delas in 

i amatör- eller professionella evenemang. Utbildning- och forskningsevenemang innefattar 

konferenser, seminarier eller workshops. Fritidsevenemang kan vara idrottslekar. Politiska och 

statliga evenemang innefattar besök från viktiga människor eller politiska möten. Privata 

evenemang är de som hålls av individer, familjer eller sociala grupper (Larson & Fredriksson 

2012). 

	  

Turismevenemang eller så kallade mega-evenemang eller hallmark-evenemang är ofta kulturella 

evenemang eller idrottsevenemang och det krävs en finansiering för att hålla dem. Mega-

evenemang kan förklaras på tre olika sätt: antal besökare (en miljon), genom att mäta i pengar 

eller psykologiska termer, alltså rykte och hur viktigt det är att uppleva evenemanget. Ett 

evenemang kan sätta en plats på kartan inom turism och därför är evenemang viktiga för att 

marknadsföra en destination för att attrahera turister och investeringar (Hall 2005). Evenemang 

planeras för att nå ett speciellt resultat som rör ekonomi, kultur, samhälle eller miljö. Ett 

evenemang är socialt konstruerat eftersom vi har förutfattade meningar om evenemanget när vi 

hör talas om det. Olika evenemang så som sportevenemang eller festivaler kan skapa många olika 

känslor, till exempel glädje, självförverkligande och spänning (Getz 2007).	  
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3.3.2 Evenemangs effekter 
Det finns positiva och negativa effekter av evenemang. Inom den ekonomiska delen så är det 

positiva bland annat att konsumtionen av besökarna ökar, arbetstillfällen skapas, 

arbetskraftsutbudet ökar, levnadsstandarden blir bättre och fastigheter får ökat värde. Några 

negativa aspekter som kan följa ett evenemang kan vara att priser ökar under evenemanget, 

misslyckandet att locka turister, att det kan finnas bättre alternativ att investera i, otillräckliga 

resurser och uppskattningar av vad evenemanget kommer kosta på lång sikt. Användning av 

anläggningar samt att lokalbefolkningen inte får tillgång till evenemanget på grund av kostnad 

eller begränsat antal biljetter kan också ses som nackdelar med evenemang (Hall 2005).  

 

De positiva effekterna av evenemang inom turism och marknadsföring kan vara att platsen som 

är värd för evenemanget får ökad medvetenhet av turister, även ökade investeringar och att det 

skapas nya attraktioner och övernattningsalternativ. Det negativa kan vara att dåligt rykte skapas 

för platsen på grund av otillräckliga anläggningar eller höga priser. De miljömässiga effekterna av 

evenemang är också både positiva och negativa. Det som gynnar miljön är att det kan byggas nya 

anläggningar, skapa bättre infrastruktur på platsen och att bevara arv. Nackdelar med evenemang 

kan vara att miljön skadas, förändringar i naturliga processer, föroreningar och överbeläggning. 

De sociala och kulturella fördelarna med evenemang är ökat intresse och medverkande i 

aktiviteter av lokala invånare, bättre medvetenhet om mänskliga rättigheter och starkare identitet. 

Det negativa med evenemang, socialt sett, kan vara ökad brottslighet med mera (Hall 2005). De 

positiva psykologiska effekterna av evenemang kan vara att lokalbefolkningens stolthet ökar. De 

negativa effekterna inom det psykologiska kan vara att lokalbefolkningen blir otrevliga mot 

besökare. Politiska fördelar med evenemang kan vara att igenkännandet av platsen kan öka 

internationellt och att färdigheterna hos planerare utvecklas. Nackdelar kan vara ekonomiskt 

utnyttjande av lokalbefolkningen för att bidra till tillväxten på platsen och förvrängningar av 

evenemanget för att visa att platsen är bra. Andra nackdelar kan också vara oförmågan att nå eller 

hantera mål och ökning av administrativa kostnader (Hall 2005). En annan fördel med 

evenemang är att det kan resultera i att destinationer som har det svårt att locka turister året om 

får en jämnare turistbeläggning och kan attrahera fler besökare även när det är lågsäsong (Larson 

& Fredriksson 2012). 

 

Många evenemang går med förlust ekonomiskt eftersom det är svårt att täcka alla kostnader som 

till exempel kommunens bidrag. Evenemang kan gå med förlust när det gäller ekonomi men det 

kan ändå vara positivt för platsen att ha evenemanget då det på lång sikt kan attrahera flera 
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besökare vilket ger en positiv image och ger en ekonomisk tillväxt på lång sikt (Larson & 

Fredriksson 2012). 

 

3.3.3 Sportevenemang 
Något som kommit till att växa är att arrangera sportevenemang och varför detta blivit så pass 

stort är på grund av medias utveckling av television och informationsteknik. Sport har blivit ett 

intresse som ökat i hela världen för både de som utövar sporter och de som är intresserade av att 

se på sport. Stora evenemang som exempelvis världsmästerskap är väldigt attraktivt men också 

mindre evenemang har fått ett ökat intresse. Dock så är denna sektor känslig och kan förändras 

fort vilket innebär att det gäller att vara med i modet och kunna anpassa sig efter detta. För att 

destinationer ska kunna arrangera sportevenemang behöver destinationen där evenemanget tar 

plats vara attraktiv. Under den senaste tiden har det lagts stora summor pengar på att bygga 

arenor och genom att utveckla evenemangsturism på en destination kan det öka medvetenheten 

hos fler besökare som vill se vad destinationen mer har att erbjuda (Larson & Fredriksson 2012). 

	  

Evenemangsturism handlar mer och mer om det sociala. Det viktiga är att umgås samt själva 

känslan med evenemanget. Speciellt inom sport, där en stor del av intresset ligger i stämningen 

och att få uppleva evenemanget med andra personer. Det kan vara viktigare än själva sporten i sig 

ibland. Detta liknar festivaler på det sättet att det sociala är väldigt viktigt. Ofta finns många 

kringliggande aktiviteter runt ett evenemang, så som restauranger och shopping för att kunna 

erbjuda ett utbud som passar alla som besöker evenemanget. Något som blivit mer vanligt är att 

koppla fler sorters genrer inom ett och samma evenemang, att till exempel erbjuda både 

sportevenemanget i sig men också ha med musikuppträdanden. Dock finns en problematik med 

utvecklandet av olika evenemang eller arenor då osämja kan uppstå angående vad som är 

attraktivt eller inte och vem det är som tycker det är attraktivt. Att utveckla sportevenemang och 

dess arenor ses som kortsiktiga lösningar på förmodligen ekonomiska problem och det finns 

ingen som vet om det kommer bli ett positivt långvarigt resultat (Larson & Fredriksson 2012). 

Ett sorts evenemang som har fått mycket uppmärksamhet under senare år och har växt mycket är 

motorsportsevenemang (Jamal & Robinson 2012). Det finns också andra sorts evenemang, 

festivaler, till exempel, är också en populär genre av detta (Larson & Fredriksson 2012). 

 

3.3.4 Festivaler 
Getz (2007) skriver att festivaler är en stor del inom evenemangsturismen. Det finns olika sorters 

festivaler men den vanligaste formen är kulturella festivaler som kan vara olika former av konst 
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och finnas på olika platser. Den populäraste formen av kulturella festivaler är musikfestivaler och 

dessa kan vara av alla olika sorters musikgenrer, festivaler används ofta för att ge platser ett 

varumärke och identitet. Ett begrepp som tas upp är "festivalization" vilket innebär att 

utnyttjandet av festivaler i platsmarknadsföring och turism oroar många som fruktar 

kommersialisering, överproduktion av evenemang och att den kulturella autenticiteten ska 

försvinna (Getz 2007). Musikfestivaler har även det växt väldigt mycket den senaste tiden. 

Festivaler kan inkludera, men också exkludera, personer genom till exempel olika musikstilar eller 

kultur. Vissa festivaler är lokala där lokalbefolkningen är mycket engagerade och det lockar främst 

besökare från närliggande orter. Det finns också festivaler som är mer kommersiella som 

arrangeras av organisationer från storstäder. Något som kan vara negativt med festivaler för 

lokalinvånare på destinationen är ökad trafik, trängsel och miljöutsläpp. De som bor där 

festivalen tar plats kan känna irritation för att oönskade besökare kommer dit (Gibson & Connell 

2011). Genom att locka till sig besökare genom evenemang kan destinationer lyckas att skapa en 

attraktiv image och det spelar en viktig roll inom destinationsutveckling (Larson & Fredriksson 

2012). 

3.4 DESTINATIONSUTVECKLING 
En destination är ett geografiskt område som skapats som resmål för turister där turism formas 

och används. Några exempel i Sverige kan vara Stockholm, Göteborg och Malmö. Turister kan 

bidra till utveckling för en destination och hjälper till att öka platsens ekonomiska situation samt 

det kulturella och sociala på platsen (Bohlin & Elbe 2012). Fallstudien i denna uppsats är ett 

ytterligare exempel på en svensk destination, Karlstad. 

 

3.4.1 Definition av destinationsutveckling	  
Det finns några utgångspunkter för att förklara destinationsutveckling enligt Bohlin och Elbe 

(2012). Dessa är först och främst turisterna, vilka är destinationens besökare. De individer som 

besöker platsen påverkar lokalbefolkningen som ”är” destinationen. Vad gör då en plats till en 

destination? ”För att en plats ska vara en destination krävs något förenklat tre saker: attraktioner, 

infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen.” (Bohlin & Elbe 

2012, s. 13). Attraktionerna, eller den dragningskraft som finns till platsen, är den mest centrala 

delen för turister. Det kan bland annat vara att kunna vistas i natur, ta del av kultur och 

äventyrsupplevelser, eller att bara få vara på en plats och känna av stämningen. Mer konkreta 

exempel på attraktioner är bland annat skidanläggningar, evenemang, nöjesparker, 

badanläggningar, längdskidsspår och vandringsleder. Infrastruktur är också något som krävs för 

destinationsutveckling och detta kan till exempel vara fungerande vägar, energiförsörjning och 
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vattensystem, vilket en plats behöver ha för att vara funktionsduglig. Ett utbud av stödjande 

tjänster är också viktigt och innebär exempelvis logi, livsmedel och möjligheten till andra diverse 

inköp. Om en destination har dessa tre saker finns det stor chans att turister känner till platsen 

men det kan även vara så att dem inte gör det. Det beror helt på vilken identitet platsen har 

skapat eller förmedlar till turister genom exempelvis media (Bohlin & Elbe 2012). 

Det finns olika typer av destinationer eftersom dessa inte har samma egenskaper eller 

storleksområden. Destinationer kan delas in i urbana och rurala destinationer. Urbana 

destinationer är de som finns i städer och de attraktioner som staden har att erbjuda. Rurala 

destinationer är de som tar plats på landsbygden och naturen används till stor del i attraktionerna 

eller aktiviteterna. Destinationer kan även delas in i säsonger. Skidorter som Sälen och Åre har 

vintersäsong, Gotland och Öland har sommarsäsong medan Siljan i Dalarna har attraktioner året 

runt. För att gå över på destinationens aktörer så har dem olika intressen och vill olika saker. De 

aktörer som finns på destinationen är de som är intresserade av att utveckla platsen. De företag 

som är mer beroende av turisterna är turistföretagen som har bland annat hotell, camping eller 

restauranger. Företag som inte är lika beroende av turisterna är bland annat affärer och taxibolag 

(Bohlin & Elbe 2012). 

Destinationer befinner sig i olika faser. Var en destination är i sin utveckling är olika och beror 

helt på vad det är för slags destination. Detta kan ses genom Butlers destinationslivscykel som 

analyserar vilka faser en destination går igenom. De faser som förklaras är: inledning, expansion, 

mognad, mättnad och förfall. I faserna inledning, expansion och mognad är efterfrågan stor och 

utbudet kanske inte räcker till. I mättnadsfasen kompenseras utbudet upp och det får en balans. 

Destinationen kommer att förfalla om det vid mättnadsfasen inte utvecklas, exempelvis 

produkter och turister väljer sig då till annat håll. För att ett förfall inte ska ske krävs att alla 

aktörer har ett bra samarbete och en bra planering över destinationen (Bohlin & Elbe 2012).  

Müller (2012) skriver att destinationsbegreppet är viktigt inom turismen men att det är svårt att 

definiera vad en destination är. En destination kan exempelvis vara en rumslig företeelse som 

innehåller service och aktiviteter, eller så kan en destination vara en plats som skapas genom 

sociala samspel, dock inte av lokala invånare utan av turister. Det finns några allmänna drag av 

definitioner av en destination vilka är: en sammansatt turistvara som har resurser, varor och 

tjänster, olika ekonomiska och sociala sysslor som håller samman turismens delar, företag som 

har ansvar för planering och administration. Att i destinationsutveckling samordna flera delar än 

de ekonomiska är viktigt och gör att destinationerna kräver planering för att fungera. Målet för 
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att utveckla destinationer är en mätbar tillväxt av besöksantalet och att det blir ett inre värde av 

varuutbudet (Müller 2012). 

 

3.4.2 Marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling  
De tre begreppen marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling är tänkt att fungera 

som en ram för analys av vårt empiriska material. Ek och Hultman (2007) skriver att hur en 

destination marknadsförs är oftast genom konsumtion och de företag som existerar på 

destinationen sätts i en handelskontext. Det innebär att visa upp specifika platser på 

destinationen, många gånger för att dra till sig fler besökare. Konsumtion handlar om att visa upp 

sig och vad olika aktörer på platsen har att erbjuda, för är inte destinationen tillräckligt attraktiv är 

det nästintill omöjligt att hålla sig konkurrenskraftig i relation till andra, exempelvis, städer (Ek & 

Hultman 2007). För att marknadsföra en destination kan i många fall evenemang vara 

användbart. Många evenemang genomförs varje år i hela världen och besökare och 

lokalbefolkning lockas av dessa. Evenemang handlar om att besökarna ska känna en 

känslomässig kraft, till exempel vid ett idrottsevenemang kan en besökare känna spänning om en 

fotbollsmatch är jämn och sedan känna lycka om rätt lag vinner. I många fall kan evenemang ses 

som en viktig funktion i strävan efter destinationsutveckling. I arbetet med att skapa ett 

varumärke kring en destination är i många fall evenemang ett bra verktyg, då det fyller funktionen 

att förmedla sig och sitt varumärke nationellt och internationellt för att locka till sig besökare. En 

destination bör lägga fokus på att utnyttja evenemang när det kommer till att marknadsföra sig 

som en plats med en mängd aktiviteter. Ytterligare bör evenemang användas för att bidra till ett 

massmedialt intresse för platsen. Evenemang kan även användas av en destination för att ta till 

vara på de långsiktigt positiva resultat som ofta följer. Genom att kunna erbjuda en stor mängd 

och variation av evenemang skapas en möjlighet för destinationen som helhet att bli 

uppmärksammad som en attraktiv plats där det alltid händer något. I samhällen ses evenemang 

fylla en viktig roll från flera perspektiv, bland annat socialt och ekonomiskt. Ett samhälles 

planering för destinationsutveckling är idag mer marknadsorienterad, att aktörerna har som 

utgångspunkt att lägga fokus på de nya besökarna. Genom att utveckla evenemangsturism kan 

det ”öppna ögonen” på besökare som vill se vad destinationen mer har att erbjuda (Larson & 

Fredriksson 2012). 

 

Genom ovanstående redogörelse för de olika begreppen marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling i ett 

samband går det att påvisa logiken och relevansen för hur dessa tre begrepp hänger ihop och presenteras i teorin. I 

många fall framstår de tre begreppen i praktiken vara beroende av varandra, vilket syfte och frågeställningar som 
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ligger till grund för denna uppsats till viss del handlar om. När en destination arrangerar eller är värd för ett 

evenemang så krävs en marknadsföringsprocess, vilken bör syfta till att anpassa evenemanget till platsen. Vilket i 

sin tur ska resultera i attraktionskraft för turistströmmar. Detta för att skapa en möjlighet till att kunna 

utvecklas som destination.  
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4.0 EMPIRI 
I empiriavsnittet presenteras intervjumaterialet som vi samlat in för denna uppsats. Först introduceras 

respondenterna och deras bakgrund. Avsnittet är uppdelat efter de viktigaste teman vilka är baserade utifrån 

uppsatsens syfte. Följande teman är: turism, marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling men för att 

förstå bättre har vi döpt om rubrikerna till: Karlstad som turiststad, Marknadsföring via evenemang, Evenemangs 

betydelse och Utveckling av destination Karlstad. Empiriavsnittet utgörs av den fallstudie vi valt att genomföra av 

Karlstad och exemplen Putte i Parken och Svenska Rallyt. Avslutningsvis presenteras det material som erhållits 

av den kvantitativa innehållsanalysen. 

4.1 RESPONDENTER 

I syfte att göra empirimaterialet tydligare så följer här en kortare presentation av de som 

intervjuats och de olika organisationer dem arbetar för. Respondenterna utgörs av sju personer 

vilka tre av dem jobbar på Karlstad kommun, en jobbar på Great Event of Karlstad, en på 

Svenska Rallyt och de två resterande arbetar på Putte i Parken.  

Vi har intervjuat turismchefen på kommunen och denne har jobbat under den titeln i närmare tre 

år och arbetar på turismenheten. Turismenheten tillhör Karlstad kommun och där arbetar en 

turismchef, en utvecklingsledare samt en webbredaktör. Arbetsuppgifterna är att arbeta med 

strategi och mål, samt uppdrag som politikerna sätter. En annan respondent var 

utvecklingsledaren på Karlstad kommun och denne vikarierar på tjänsten och började där april år 

2014. Respondentens största del av arbetsuppgifterna är att underhålla kommunens turisthemsida 

men också att marknadsföra Karlstad och ta emot samtal från säljare som vill ha med Karlstad i 

deras tidningar, broschyrer och annonser. Tillsammans med andra anställda inom turismenheten 

inkluderas även arbete med kampanjer och mässor. På grund av omorganisering har 

turismenheten ingen långsiktig marknadsplan i dagsläget. Respondenten påpekar att arbetet är 

mest att locka besökare genom webbplatsen. Kommunikationsstrategen som också är en av våra 

respondenter jobbar på Karlstad kommun och började arbeta med detta år 2013. De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att arbeta med varumärket Karlstad. Inom arbetet med 

varumärket Karlstad ingår att ständigt leta nya vägar till att utveckla varumärket ytterligare och att 

arbeta med den grafiska profilen som bland annat sker genom att visa upp Karlstad i samband 

med evenemang.  

En av våra respondenter var VD:n på Great Event of Karlstad som ägs av Färjestad BK 

(Karlstads ishockeylag) och har tre huvudsakliga uppdragsgivare. Dessa är Löfbergs Arena, 
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Karlstad CCC och Karlstad kommun. För Löfbergs Arena arbetar företaget med alla de 

vinstdrivande delarna som inte är ishockey. När det kommer till Karlstad CCC arbetar företaget 

framför allt med musikevenemang och mässor. Karlstad kommun köper tjänster som går under 

evenemangsturism, vilket definieras efter en speciell plan de arbetat fram som underlag för vad 

som ska arbetas med. VD:n på Great Event of Karlstad startade bolaget i januari år 2011 och har 

sedan dess varit VD där. Arbetsuppgifterna innehåller avtalsskrivningar, ett kreativt arbete med 

att hitta upplevelser som Karlstad och framförallt Great Event of Karlstad, ska gynnas av. 

Bolagets arbete överlag innebär ett stort personalansvar men de främsta arbetsuppgifterna går ut 

på att kommunicera med en mängd olika uppdragsgivare och arrangörer av evenemang.  

Vi fick även möjligheten att intervjua VD:n på Svenska Rallyt. År 1950 startade rallyt och då var 

det inte en delaktighet av ett världsmästerskap utan innebar att rally kördes från en specifik plats i 

Sverige för att köra till en stad i Norrland. Rallyt utvecklades sedan till KAK-rallyt, Vinterrallyt, 

International Swedish Rally och Uddeholm Swedish Rally för att tillslut kallas Svenska Rallyt. Att 

rallyt blev en del av ett världsmästerskap har varit en utdragen resa och tack vare att det redan 

fanns rally i Värmland var det en fördel för att det skulle komma att anordnas i Karlstad. Svenska 

Rallyt har samarbete tillsammans med Karlstad kommun vilket innebär att Svenska Rallyt ska 

marknadsföra kommunen genom bland annat television, banners, som ”hosting city” och 

restauranger. VD:n på Svenska Rallyt har arbetet där sedan år 2011. Tidigare har han jobbat med 

många olika områden, inom rallyt, men blev inte VD förrän juli år 2014. Utslaget på ett helt år 

varierar arbetsuppgifterna mycket då organisationen är väldigt liten under lågsäsongen, dock är 

respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter att ta hand om det ekonomin och marknaden samt 

kommunikationen är en stor del av arbetet.  

De två respondenterna från Putte i Parken arbetar för det mesta tillsammans och planerar 

gemensamt för festivalen. Dock har en av dem mer ansvar för marknadsföringen och dem 

kompletterar varandra. Putte i Parken arrangerades för första gången år 2008 i Karlskoga och 

företaget har tre anställda som arbetar året med festivalen på olika sätt. Putte i Parken var fyra år i 

Karlskoga innan den flyttade till Karlstad år 2012 på grund av att Karlstad var en bättre stad för 

det dem ville åstadkomma med festivalen, vilket var att utvecklas och växa. Karlstad har en bättre 

infrastruktur, fler invånare och bättre tillgänglighet, med exempelvis tåg, detta var också orsaker 

till varför festivalen flyttade. 
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4.2 KARLSTAD SOM TURISTSTAD 

Eftersom Karlstad är fallstudien för denna uppsats är det som viktigt att lyfta de intervjuade 

personernas syn på staden som turiststad. Detta är även kopplat till frågeställningarna gällande 

evenemang, då evenemang enligt respondenterna är en stor del av stadens turism. När det 

kommer till hur Karlstad ses som turiststad är respondenterna, framförallt de från Karlstad 

kommun, förhållandevis överens om att Karlstad är en mycket bra turiststad. Speciellt om det ses 

ur en evenemangsvinkel där idrott och musikevenemang tar en stor plats och ses som 

framgångsrikt. Enligt respondenterna är kanske Karlstad till och med i topp fyra över Sverige, 

efter Stockholm, Göteborg och Malmö, som evenemangsstad. Enligt Dagens Industri (2007) går 

detta till viss del att styrka där det står att Karlstad är Sveriges fjärde största idrottskommun efter 

de tre större städerna, nämnda ovan. Vid granskning av intervjumaterialet fanns det tydliga och 

intressanta tendenser till vad som är intressant att peka på vid beskrivning av en stad som bra 

turiststad. Siffror, topp fyra i landet och antal hotellnätter är exempel på sådant som gör Karlstad 

till en bra turiststad enligt flera av de intervjuade personerna. Dock kan det urskiljas en annan 

mening i sammanhanget, en mening som avviker från de allt så positiva påståenden om Karlstad 

som turiststad. Enligt denna mening är Karlstad väldigt vackert. Karlstad har fantastiskt mycket 

fina hotell och restauranger vilket kan argumenteras vara viktigt för en turist, dock fattas enligt 

just denne respondent en offentlig organisation och beredskap som stöttar större arrangörer i 

Karlstad och Värmland. Denna funktion finns i andra stora evenemangsstäder i Sverige, vilka 

personen i fråga tidigare fått använda sig av för att ordna boende i Värmland då den funktionen 

fattas. När det kommer till upplevelser som tros kunna locka turistströmmar till staden skiljer sig 

meningarna något åt. Shopping och restaurangutbudet nämns i flera fall som en gemensam 

positiv aktivitet för Karlstad men även evenemang och kulturattraktioner i form av Värmlands 

museum, Lars Lerin och operan uttalas vara en stor fördel för staden. Ur ett massmedialt 

perspektiv framstår Svenska Rallyt som det överlägset största evenemanget Karlstad och 

Värmland agerat värd åt. Vänern lyfts även denna som en viktig resurs, vilken påpekas faktiskt 

vara Europas största sjö. Vatten och natur ses som viktigt och Karlstads läge precis vid Vänern är 

unikt och något som kanske skulle behöva lyftas och jobbas mer med än vad som görs idag. 

Överlag är det dock svårt att urskilja specifika attraktioner och evenemang som skulle fungera 

som dragplåster. Något som i många fall, av respondenterna, anses vara en styrka är bredden på 

utbudet. Dock kan denna bredd även ses som en svaghet på grund av bristen av specifika stora 

sevärdheter eller attraktioner. Att staden inte har ett så starkt varumärke för turism kan göra det 

svårt att locka besökare utifrån. En annan svaghet som går att avläsa ur intervjumaterialet är det 
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faktum att Karlstad är relativt litet i förhållande till de städer kommunen valt att kategorisera sig 

med och konkurrera mot.  

4.3 MARKNADSFÖRING VIA EVENEMANG 

När det kommer till marknadsföring av Karlstad kommun finns det en gemensam uppfattning 

hos alla respondenter i uppsatsen som tyder på att evenemang är en stor bidragande och viktig 

faktor i marknadsföringen av staden. Den typ av evenemang som används flitigast i arbetet med 

att sälja in staden hos eventuella besökare är huvudsakligen kulturella evenemang eller 

attraktioner som relaterar till musik, teater eller sport. Det faktum att respondenterna lyfter sport 

och musik som centrala delar inom arbetet med turism och evenemang öppnar för, att senare i 

analysen, koppla detta till aktuella teorier och frågeställningar i uppsatsen. I våra intervjusvar kan 

vi utläsa att främst syns sportevenemanget Svenska Rallyt i Karlstads marknadsföring, men även 

Färjestad BK gör sig till synes i materialet.  

När det kommer till de större evenemangen som Putte i Parken och Svenska Rallyt finns det även 

ett marknadsföringsavtal som syftar i att reglera vilka rättigheter Karlstad kommun har att ta plats 

och synas i de två exemplifierade evenemangens egen marknadsföring. Detta är något som 

kommunen betalar för i dessa två fall och på så vis blir även arrangemangens reklam och 

marknadsföring ett hjälpmedel i att marknadsföra Karlstad. Genom denna typ av samarbete, i 

huvudsak med Svenska Rallyt, når Karlstad ut till en väldigt stor nationell och internationell 

publik bestående av eventuella besökare. Detta exemplifieras av en respondent genom att berätta 

om hur det på WRC:s (FIA World Rally Championship) hemsida finns en reklamfilm för 

Värmland, i vilken en berättarröst redogör för hur det är i Värmland och Karlstad. Förutom detta 

blir även Värmland och Karlstad representerat i samband med Svenska Rallyt inför en tv-publik 

på cirka 100 miljoner personer, enligt respondenten. Denna funktion menas i vissa fall även Putte 

i Parken ha, dock i en mindre och snarare nationell skala. Framförallt nu inför utvecklingen av 

evenemanget Putte i Parken som riktar sig mot Stockholm, förväntas Karlstad ytterligare nå en 

större publik då evenemanget i år anordnas även där. Detta räknas med att resultera i positiva 

effekter för Karlstad som varumärke och även de samarbetspartners som kommer synas i 

samband med evenemanget.   

Generellt sett, baserat på de svar intervjuerna resulterat i ses evenemang som något väldigt 

positivt i marknadsföringen av en stad som Karlstad i vår studie. Målet för staden är att faktiskt 

bli och vara den fjärde största evenemangsstaden i Sverige. Om Karlstad kan kopplas ihop med 

positiva evenemang är fördelarna många. Bland annat skatteintäkter, arbetsmöjligheter, inkomster 
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i besöksnäringen, hotell, affärer och restauranger. Negativa effekter finns det knappt några spår 

av i det insamlade materialet. En respondent har lagt fram en negativ effekt i samband med 

marknadsföring via evenemang, denna är det som följer baksidan av att spegla sig i 

evenemangens positiva glans, det faktum att om det blir ett väldigt dåligt evenemang av någon 

anledning så färgar detta av sig på hela Karlstad som följd.  

4.4 EVENEMANGS BETYDELSE 

Till viss del går evenemang- och marknadsföringsdelarna ihop med varandra på grund av hur 

forskningsfrågorna är formulerade i uppsatsen. Det som ändå går att avläsa ur det insamlade 

empirimaterialet är att det från kommunens sida arbetas i stor utsträckning med evenemang. 

Även om de respektive arrangörerna för större evenemang sköter det mesta reklam- och 

genomföranderelaterade kring sina tillställningar arbetar kommunen mycket runtomkring dessa 

händelser. Framförallt kommunikation i anslutning med evenemangen är av intresse för Karlstad 

men även enklare och ofta tråkigare delar av arrangemangen landar på kommunen som, till 

exempel städning efteråt. När det kommer till evenemang och liknande tillställningar som 

arrangeras av kommunen själva hamnar detta ofta under kultur- och fritidsförvaltningen vilket 

inkluderar turismenheten. Annars arbetar turismenheten på kommunen mycket med att 

presentera evenemang och andra händelser i de kommunala kommunikationskanaler som står till 

deras förfogande. Just Putte i Parken och Svenska Rallyt är två av de större evenemangen i 

Karlstad och är mycket betydande då de går att kommunicera utanför Värmland. Putte i Parken 

har sedan det blev en gratisfestival, möjligtvis blivit mer inriktat till lokalbefolkningen, men 

hjälper ändå till att höja helhetskvaliten för Karlstad. VD:n på Svenska Rallyt berättade att 

känslan är väldigt viktig vid ett evenemang. Festen och stämningen spelar en stor roll och är halva 

upplevelsen. Det går att se utifrån intervjun att Svenska Rallyt satsar på fler saker än själva 

sporten för att kunna locka fler besökare.  

När det kommer till betydelsen av stadens storlek i förhållande till hur attraktiva eller lyckat 

genomförda evenemang blir är svaret entydigt, stadens storlek har en avgörande och viktig roll 

för evenemangets genomförande och resultat. Den poäng som vill tydliggöras i samband med 

detta påstående är att närheten till stora mängder människor och upptagningsområdet blir väldigt 

mycket större om jämförelse av Karlstad sker med exempelvis Stockholm. VD:n för Svenska 

Rallyt ger i samband med detta ämne även en inblick i sin situation utifrån problematiken kring 

städers storlek och dess betydelse. VD:n berättar att de får negativ kritik internationellt sett, då 

just Svenska Rallyt som en del i rally-VM är för litet. På så sätt har de inom rallyvärlden blivit en, 
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som respondenten framställer det, udda spelare. Detta beror på att det ständigt pågår en typ av 

urbanisering i den bemärkelsen att rally-VM, internationellt sett, drar sig mer och mer mot de 

större städerna och speciellt huvudstäder. Karlstad är i denna kontext en kanske för liten stad, då 

redan Sverige är ett litet land i rally-VM. För att ett evenemang ska kunna genomföras på ett bra 

sätt och genom det resultera i positiva effekter krävs det dock mer än en stor geografisk yta eller 

stor tillgång till publik. För att ett evenemang ska lyckas krävs en bra och fungerande organisation 

runt om hela projektet, ett nätverk av människor som jobbar med allt från logistik, säkerhet, mat 

och dryck till kommunikation och ekonomi. Det som Karlstad har gott om, med tanke på den 

geografiska storleken, är gästbäddar. Det finns, i förhållande till stadens storlek, mycket boenden, 

vilka även är relativt nära till centrum och restauranger. För Svenska Rallyt blir även vädret en 

avgörande faktor för genomförande och kvalité av evenemanget.  

Förutom de positiva effekterna av evenemang kopplat till marknadsföring finns även en mängd 

andra effekter. Denna typ av arrangemang resulterar bland annat i ökade turistströmmar och 

gästnätter, taxirörelser och turister som besöker andra aktiviteter i staden. Negativa effekter var 

extremt svåridentifierade genom granskning av intervjumaterialet, dock nämndes miljöpåverkan 

lite flyktigt. 

4.5 UTVECKLING AV DESTINATION KARLSTAD     

När det kommer till destinationsutveckling finns det tydliga tendenser i det insamlade empiriska 

materialet att just marknadsföring via evenemang och evenemang har en stor betydelse för 

samhället i stort och på vis blir en viktig del för destinationsutvecklingen. Mycket av det som 

sagts under denna del av intervjuerna tyder på att de tre begreppen marknadsföring, evenemang 

och destinationsutveckling går hand i hand med varandra. Detta gör sig tydligt genom att 

respondenterna reflekterar tillbaka till tidigare svar de gett under intervjuerna. På grund av detta 

möjliggörs diskussion kring varför evenemang har en betydande roll inom destinationsutveckling 

i kommande analys.   

Rätt och bra genomförda evenemang sätter Karlstad på kartan i ett positivt sken och detta 

resulterar i sin tur till de positiva associationerna personer utanför staden har till Karlstad, enligt 

respondenterna. För att locka besökare och kanske inflyttare finns det en gemensam mening 

bland respondenterna som visar på att en glad, livlig och driftig stad framstår som en attraktiv 

stad. Kan detta på ett bra sätt förmedlas till de nationella och internationella massorna av 

människor ökar chanserna till besökare och inflyttare. På detta sätt blir det en viktig del i 

destinationsutvecklingen av Karlstad, detta är respondenterna eniga om. När det kommer till 
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negativa effekter på destinationsutvecklingen som resultat av marknadsföring med hjälp av 

evenemang är svaren väldigt begränsade. Svaren är till och med så få att faktiskt ingen av 

respondenterna kan se några som helst negativa effekter för destinationsutvecklingen genom 

detta tillvägagångssätt att marknadsföra staden.   

4.6 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS  

Det som kan avläsas från innehållsanalysen av Karlstads marknadsföringsmaterial, i form av 

broschyrer, är att väldigt lite användning av evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt 

förekommer. I Karlstad Guide 2015 fanns endast en ”liten” bild (se punkt 2.6) som kan ses från 

Svenska Rallyt men ingen alls från Putte i Parken. I denna broschyr nämndes evenemangens 

namn enbart varsin gång på hela 34 sidor som guiden bestod av. Detta visar att det bara fanns två 

sidor med marknadsföring av evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt, vilket motsvarar 

ungefär sex procent marknadsföring. Den andra broschyren, Karlstad Varmt Välkommen, 

innehöll 58 sidor och där syntes ordet Rally Sweden en gång och Putte i Parken två gånger. Detta 

var också på två sidor, vilket är cirka 3,5 procent av hela broschyren. Inga bilder fanns med i 

denna. Analysering av Karlstad kommuns turisthemsida gjordes på samma sätt för att se 

frekvensen och utrymmet av evenemangen. Där syntes inte Putte i Parken och Svenska Rallyt på 

startsidan men efter att ha kollat igenom flikarna så syntes namnet ”Putte i Parken” en gång på 

hemsidan. ”Rally Sweden” nämndes också en gång.  

På Putte i Parkens hemsida fanns ordet ”Karlstad” med 25 gånger och det fanns fem bilder enligt 

kategorin ”liten”. Vid jämförelse av hur mycket Karlstad syns i Putte i Parkens marknadsföring, 

och vice versa, så är det tydligt att Karlstad får mycket plats och kan förmedla sitt varumärke till 

större publik. Däremot använder sig inte Karlstad så mycket av evenemanget på sina egna 

marknadsföringskanaler för att locka fler besökare.  

Vid analyseringen av hur ofta Karlstad omnämns samt hur stor plats staden tar i Svenska Rallyts 

marknadsföring, så syns Karlstad mycket mer än vad rallyt syntes i Karlstads marknadsföring. I 

Rally Magazine, som är rallyts egen tidning, fanns en stor bild med reklam för kommunen samt 

åtta bilder i vår kategori ”liten” och en bild som räknas till kategorin ”mellan” samt en bild som 

hamnade i kategorin ”stor”. Ordet ”Karlstad” förekom så många gånger som 33 gånger. 

Tidningen innehöll 106 sidor varav Karlstad var med på 17 av dem, vilket innebär att Karlstad är 

med i 16 procent av marknadsföringen. På Svenska Rallyts hemsida fanns ordet ”Karlstad” med 

26 gånger samt fanns en ”liten” bild med. Karlstad använder sig inte så mycket av Putte i Parken 
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och Svenska Rallyt i sin egen marknadsföring, dock leder samarbetet till att Karlstad syns mycket 

i de enskilda evenemangens reklam.  

Empiriavsnittet har behandlat det material vi erhållit av intervjuerna av respondenterna i Karlstad kommun, 

Putte i Parken och Svenska Rallyt. Karlstad som turiststad ses som en evenemangsstad men saknar dock stor 

specifika attraktioner. Marknadsföring via evenemang är något som Karlstad använder sig av när det gäller att 

locka besökare. Det är tydligt att marknadsföring, evenemang och destinationsutveckling är beroende av varandra 

och detta ger en möjlighet till att reflektera över att evenemang är en bidragande faktor inom destinationsutveckling 

för en stad i analyskapitlet. 
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5.0 ANALYS 
I detta kapitel kommer en analys presenteras där teorierna kopplas till det empiriska materialet i uppsatsen. 

Kapitlet utgår från frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen. Analysprocessen har formats av vår 

socialkonstruktivistiska inriktning då forskare inte kan undersöka ett ämne utan att bli påverkad av omvärlden 

och egna åsikter. Detta kopplas på samma sätt till empirism som är uppsatsens epistemologiska inriktning som 

menar på svårigheten med att förhålla sig objektiv till ämnet. Arbetet med analysen har präglats av medvetenheten 

om att objektivitet är svårt att uppnå, på grund av detta har vi hela tiden jobbat för att hålla oss så objektiva som 

möjligt. Eftersom uppsatsen utgår från en induktiv ansats så tar detta uttryck i analysen då påståendena vi gör 

grundas i empirin för att sedan bekräftas av teorin. 

5.1 EN MINDRE STADS MARKNADSFÖRING VIA EVENEMANG 
Enligt American Marketing Association (2015) är marknadsföring en aktivitet och en uppsättning 

av organisationer och processer. Detta görs för att generera, kommunicera, tillhandahålla samt 

leverera erbjudanden som kunder och samhället överlag värdesätter. Utifrån det empiriska 

materialet kan vi utläsa likheter mellan Karlstad och denna teoretiska förankring. Marknadsföring 

utgörs enligt empiriavsnittet för uppsatsen av evenemang vilket gör det förhållandevis 

oproblematiskt att koppla det till denna teori som pekar på att marknadsföring är en aktivitet där 

det krävs och finns en stöttande organisation som genomför processen. Marknadsföringens syfte 

som nämns och i enlighet med American Marketing Association (2015) utgörs av att generera, 

kommunicera, tillhandahålla och leverera erbjudanden stämmer även detta in på vad 

marknadsföringen via evenemang av Karlstad önskar och enligt det empiriska materialet ofta 

bidrar till.  

 

Evenemang bidrar till att en destination kan marknadsföra sig på en nationell och internationell 

skala för att locka turister. Svenska Rallyt är för Karlstad ett viktigt evenemang som når ut till 

många besökare. Det är både i, och utanför, Sverige som besökare lockas till Karlstad. I samband 

med detta får staden synas mycket med rallyt. Även Putte i Parken sägs ha denna funktion enligt 

respondenterna, även om det är i en mindre skala inom Sverige. Putte i Parken ska utvecklas och 

genomföras i Stockholm vilket kommer ge Karlstad ett starkare varumärke då evenemanget är 

förknippat med staden samt att marknadsföring av Karlstad kommer att ske under Putte i Parken 

i Stockholm, detta medför positiva effekter för staden. Att använda sig av marknadsföring via 

evenemang, vilket i teoriavsnittet refereras till som event marketing, menas ha positiva effekter på 

värdplatsen i fokus oberoende av exempelvis ett företag eller en kommuns storlek i 

sammanhanget. Det som påvisas vara en avgörande faktor för hur goda effekter som kan komma 



	   46	  

utifrån event marketing på exempelvis platsens mål är, snarare än storlek, hur väl valda och 

anpassade evenemangen i fråga är till platsens mål för sin marknadsföring (Behrer & Larsson 

1998). Genom att granska det empiriska materialet går detta teoretiska påstående enligt 

respondenternas svar att ifrågasätta till viss del, framförallt utifrån Svenska Rallyts perspektiv. 

Respondenterna var eniga om att storlek på staden till viss del var avgörande för hur lyckat 

genomförda evenemangen slutligen blev. Evenemanget, i sin tur, kan färga av sig på besökarnas 

erfarenheter och på så vis påverka helhetsintrycket av staden Karlstad. Ur denna mening skulle 

resonemanget om att event marketing gå att applicera på en stad oavsett storlek (Behrer & 

Larsson 1998) falla platt. Det som utifrån teori och empiri dock skulle kunna ifrågasättas är då 

hur bra anpassat vissa evenemang är till Karlstad. Svenska Rallyt som enligt intervjusvaren 

framställs som ett stort evenemang på en väldigt liten plats, internationellt sett i rally-VM, är 

extremt stort i förhållande till storleken på Karlstad och Värmland. Då är frågan hur bra anpassat 

detta evenemang är till platsen. Den bakomliggande problematiken som finns i detta fall är att 

evenemanget är knutet till platsen via tradition och från arrangörernas sida behöver det anpassas 

för att fungera tillsammans med resterande delar i rally-VM, internationellt. Från Karlstad 

kommuns sida, troligtvis även resterande delar av Värmland som blir påverkade (även om vi inte 

kan säga detta utifrån vår studie), är rallyt mycket bra. Det påpekas i det empiriska materialet att 

gästnätter, skatteintäkter, näringslivet i stort och områdets möjlighet till nationell och 

internationell kommunikation i form av television och annan reklam kopplat till rallyt blir extremt 

stort vilket är viktigt då Karlstad kan attrahera fler turister. Frågan som resonemanget då 

utmynnar i, är denna typ av publicitet inför denna publik överensstämmande med Karlstads mål 

för marknadsföringsinvesteringar? Det är då inte event marketing som är omöjligt att applicera 

utan snarare just det Behrer och Larsson (1998) pekar på, att anpassningen och målet för 

investeringarna är oklara. Ur denna vinkel skulle då Putte i Parken vara en mer relevant 

platsanpassad investering för Karlstad kommun. Enligt respondenter från detta evenemang är 

Karlstad en stad i optimal storlek för just deras arrangemang. Även detta evenemang skapar en 

bra kanal för kommunens önskade kommunikation. Dock inom ett mindre geografiskt område.  

 

Många destinationer kan misslyckas med att bygga ett platsvarumärke för att de riktar in sig på att 

förmedla allt för generella drag hos platsen (Mossberg & Sundström 2013). De svar vi fått av våra 

respondenter motbevisar till viss del detta eftersom Karlstad inte har något unikt att locka med 

men ändå har många turister. Dock skiljer sig svaren åt mellan respondenterna och det går att se 

från några av dem att Karlstad har ett väldigt väletablerat och starkt konstruerat varumärke, 

framförallt om det sätts i en svensk kontext. I och med de intervjuer som har genomförts ges det 
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möjlighet till att påstå och bekräfta att Karlstad har en stark association till solen. Det har även 

enligt våra intervjuer genomförts varumärkesundersökningar som tyder på att svenska folket, 

utan att räkna med Karlstadborna själva, har en stark eller tydlig positiv känsla när det kommer 

till hur de upplever staden även om de i vissa fall aldrig besökt den själva. En fundering som 

skulle kunna framställas i detta sammanhang är den om verklighetsankring i utvecklandet av ett 

platsvarumärke. Mossberg och Sundström (2013) behandlar begreppet platsmarknadsföring och 

platsvarumärke och det finns en tydlig anvisning till att verklighetsankra platsvarumärket i något 

unikt och tydligt. Något typiskt för platsen som avses marknadsföras i samband med varumärket 

(Mossberg & Sundström 2013). Vid frågor rörande vad som är unikt för Karlstad i empirin, vad 

som kan dra människor till staden, var svaren tvetydiga. De styrkor som lyftes i form av 

shoppingturism och restaurangbesök är knappast något som är unikt för Karlstad som turiststad. 

Detta behöver inte ens styrkas genom empiri och teori. Denna brist på något identifierbart unikt 

för Karlstad framstår enligt Mossberg och Sundström (2013) som något av ett problem, för hur 

unik är egentligen solen för turismen i Karlstad? I och med detta resonemang måste det ändå 

påpekas att Karlstad har lyckats väldigt bra med sitt varumärke utifrån vad som skulle liknas vid 

ett problem enligt denna teori. Flera av respondenterna nämnde att evenemang är en viktig del i 

turismen för Karlstad och detta kan vara ett sätt att stärka varumärket. Enligt Behrer och Larsson 

(1998) finns många positiva effekter med att använda evenemang för att marknadsföra sig, till 

exempel att öka försäljning, skapa ett starkare varumärke samt att synas mer och erhålla 

uppmärksamhet från fler besökare (Behrer & Larsson 1998). I intervjuerna som gjorts för 

uppsatsen framgår det att fördelarna med att använda evenemang i sin marknadsföring är att det 

blir skatteintäkter och ökad inkomst i besöksnäringen. De negativa effekterna var väldigt få vilket 

då kan förklara varför Karlstad använder evenemang för att marknadsföra sig. Eftersom det går 

att se att Karlstad använder sig av marknadsföring via evenemang så kan vi utläsa att även andra 

mindre städer kan använda sig av denna marknadsföring för att locka besökare.  

 

5.2 SVENSKA RALLYT OCH PUTTE I PARKENS BETYDELSE I 

MARKNADSFÖRINGEN AV KARLSTAD 
Alexandris och Kaplanidou (2014) menar att sportturism växer internationellt. Detta beror på att 

värddestinationen för evenemanget har förstått betydelsen av sportevenemang för att kunna 

utveckla sin turism och få en ekonomisk tillväxt. Det material som samtliga intervjuer för 

uppsatsen resulterat i visar tydligt på att denna teori skulle stämma överens med det verkliga 

läget, kopplat till Svenska Rallyt och deras ekonomiska betydelse för Karlstad och Värmland som 
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turistdestination. Sportevenemang överlag har en betydande roll inom marknadsföringen av 

Karlstad och Svenska Rallyt är det som utmärker sig i mängden. I det empiriska materialet lyfts 

även kulturella evenemang som festivaler, likt Putte i Parken, som en viktig komponent. Enligt 

Larson och Fredriksson (2012) kan evenemang delas upp i olika kategorier beroende på storlek. 

Stora evenemang refereras till som mega-evenemang och dessa attraherar många besökare och 

syns mycket i media. För att ett evenemang ska kunna placeras i denna kategori krävs att det är 

mycket besökare, att evenemanget går med vinst eller hur viktig betydelse evenemanget har för 

destinationen, till exempel genom rykte. Utifrån insamlat empiriskt underlag kan just Svenska 

Rallyt uppenbart refereras till som ett mega-evenemang, baserat på den massmediala 

uppmärksamhet rallyt har nationellt och internationellt. Även de tidigare nämnda ekonomiska 

fördelar rallyt bidrar till skulle kunna placera evenemanget som ett mega-evenemang. Hall (2005) 

uttrycker att hallmark-evenemang är en annan evenemangsform och dessa är mindre än mega-

evenemang, storleksmässigt, och dessa är oftast återkommande. Utifrån denna beskrivning av 

evenemangsformen skulle Putte i Parken passa väl in, då det är en kulturell musikfestival och 

årligen återkommande. Även dessa har en nyckelroll för destinationer då de binds samman med 

platsens varumärke. I det empiriska materialet går detta dock inte att urskilja då varken Putte i 

Parken eller Svenska Rallyt har någon tydlig koppling till Karlstads varumärke, mer än i viss 

marknadsföring eller reklam. Enligt den kvantitativa innehållsanalysen som presenteras i den 

empiriska delen av uppsatsen är Putte i Parken och Svenska Rallyt knappt synliga i Karlstads egen 

marknadsföring. Att inte undrande reflektera över hur detta kommer sig är svårt, då dessa två 

evenemang i intervjuerna påstås vara så stora och viktiga för staden. Karlstad skulle troligtvis 

kunna få ut mer av samarbetet med evenemangen genom att använda dem mer i sin egen reklam 

och på så vis locka fler besökare. För både mega-evenemang och hallmark-evenemang behövs 

finansiering för att kunna genomföra dessa evenemang (Hall 2005). Det finns ett avtal mellan de 

två exemplifierade evenemangen och Karlstad kommun som ska bestämma hur mycket utrymme 

Karlstad får i samband med evenemangen och deras marknadsföring. Detta är något kommunen 

betalar för och på så vis finansieras evenemangen och leder till ytterligare exponering av Karlstad. 

Frågan är om det från Karlstads sida anses vara tillräckligt med den marknadsföring som sker 

genom evenemangen. Dessutom verkar det som att Karlstad genom denna överenskommelse 

inte själva behöver lägga lika mycket energi på att marknadsföra sig på egna kanaler genom 

evenemangen. Dock enligt våra intervjusvar sa respondenterna på Karlstad kommun att dem 

använder sig av Putte i Parken och Svenska Rallyt i sin egen marknadsföring. Kommunen har 

alltså med evenemangen i sin marknadsföring på Internet och i broschyrer. Detta för att visa att 

Karlstad är en stad som har ett rikt utbud där det händer mycket. Vid jämförelse av 
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intervjusvaren och den kvantitativa innehållsanalysen stämmer inte detta överens. Det förefaller 

sig vara så att Karlstad inte tar tillvara på de två evenemangen i den utsträckning som de kanske 

skulle kunna med tanke på hur betydelsefulla dem är, då evenemangen är återkommande och 

stora attraktioner för Karlstad. 

 

Det sociala tar mer plats i evenemangsturismen idag än vad det har gjort förr. Detta går speciellt 

att se inom sportevenemang där en viktig del är stämningen och själva känslan med upplevelsen. 

Det är vanligt att ett sportevenemang kan ha till exempel musiktillställningar för att kunna locka 

en bredare målgrupp (Larson & Fredriksson 2012). Detta går att koppla till vad respondenten för 

Svenska Rallyt påpekade, nämligen att festen och stämningen runt om och på ett evenemang 

spelar en viktig roll då det är en stor del av upplevelsen. Detta gör att Svenska Rallyt satsar på fler 

angelägenheter än enbart rallyt i sig, till exempel musikframträdanden. Detta är bra för Karlstad 

då de genom Svenska Rallyt når ut till fler besökare i en mer varierad ålder.  

 

Förutom de ekonomiska faktorerna, som tydligt utgör en stor del av samarbetet mellan 

evenemangen och Karlstad kommun i denna uppsats fallstudie, krävs ett välplanerat samarbete 

mellan de olika inblandade aktörerna om destinationen ska ha möjlighet att utvecklas (Bohlin & 

Elbe 2012). Även när det kommer till detta syns i det empiriska materialet en antagen 

medvetenhet om vikten av en fungerande organisation som jobbar med allt runt om ett 

evenemang. Logistik, säkerhet och boende är exempel på viktiga faktorer som vid ett evenemang 

behöver fungera för att genomförandet ska bli lyckat. En respondent som i den empiriska delen 

av uppsatsen sticker ut med sin åsikt i detta ämne, menar att just det ovan diskuterade kravet för 

ett lyckat evenemang inte kan mötas av Karlstad och Värmland. Enligt denne fattas just en 

offentlig organisation och beredskap för att stötta större arrangörer när det kommer till att 

förenkla bokandet av boende, restauranger och liknande. Många stora städer i Sverige har denna 

funktion och tidigare har respondenten fått använda sig av en annan stads organisation för att 

boka boende i Värmland. Detta framstår som en stor nackdel när det kommer till att arrangera 

större evenemang i Karlstad. Det verkar även som om Karlstad kommun har en bild av att deras 

arbetssätt med evenemang fungerar väldigt bra, vilket inte stämmer överens med alla intervjusvar 

det empiriska arbetet resulterat i. I och med att Karlstad, enligt respondenterna, har som mål att 

bli den fjärde största evenemangsstaden i Sverige uppfattas det som svårt att bli när den önskade 

organisationen som ovan nämnts finns på andra platser men fattas i Karlstad och Värmland. 

Müller (2012) menar också på att det är viktigt att en destination inte bara lägger fokus på 
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ekonomi utan även innefattar andra delar när det kommer till destinationsutveckling (Müller 

2012). Som i detta fall exempelvis kan vara bokningar.  

 

5.3 EVENEMANGS BIDRAG TILL DESTINATIONSUTVECKLING 
För att kunna utveckla en destination kan större evenemang spela en stor roll eftersom det 

resulterar i fler besökare och ekonomisk tillväxt. Det kan också sätta en plats på kartan, inom 

turism (Sant et. al 2013). Enligt respondenterna i intervjuerna för uppsatsen så kan ett evenemang 

som är genomfört på rätt sätt ge destinationen en plats på kartan och representera staden på ett 

positivt sätt till potentiella besökare. Genom att ha ett stort utbud av evenemang och på ett bra 

sätt kunna visa upp att Karlstad kommun är en glad och driftig stad där mycket händer så 

framstår staden som attraktiv enligt respondenterna. Detta kan kopplas till Ek & Hultman (2007) 

som skriver att en destination måste framstå som attraktiv genom att uppvisa de olika 

aktiviteterna som finns på platsen för att kunna konkurrera med andra destinationer (Ek & 

Hultman 2007). Om attraktiviteten, till exempel evenemangen, hos en stad kan förmedlas bidrar 

detta i stor utsträckning till destinationsutvecklingen och ger möjlighet till att vara 

konkurrenskraftiga. Även enligt Getz (2008) är evenemang en viktig del för en plats för att kunna 

konkurrera med andra destinationer (Getz 2008). 

 

Irina och Andrei (2012) menar att ett evenemang kan ge positiva effekter för en destination men 

också negativa om ett evenemang misslyckas. Det lyfts att evenemang verkar ha enbart positiva 

effekter men enligt Kim et. al (2014), så finns det baksidor. Några exempel på detta tar Hall 

(2005) upp och skriver om de negativa effekterna av evenemang vilka kan vara att priser ökar, att 

evenemanget kanske inte lockar så många besökare som önskats eller att platsen inte har 

tillräckligt med resurser för att ta emot ett ökat antal besökare på destinationen. När ett 

evenemang kommer till en plats kan det även medföra negativitet från lokalbefolkningen till 

besökare på grund av att dem tycker att besökarna blir ”inkräktare” på deras mark. Från våra 

respondenter var det svårt att få veta vad evenemang kan ge för negativa effekter, miljöpåverkan 

var den enda effekt som nämndes. Att både positiva och negativa effekter kommer med ett 

evenemang är ganska självklart. Dock vill förmodligen respondenterna ge en så positiv bild som 

möjligt av dem själva och företagen och nämner inte mer än miljöpåverkan vilket är en ganska 

självklar negativ effekt. Det skulle vara intressant att veta om respondenterna medvetet väljer att 

neka till negativa effekter på evenemang eller om dem faktiskt inte vet om några. Hall (2005) 

skriver även om det positiva inom den ekonomiska delen, vilket är att bland annat att handelns 

intäkter ökar, att det skapar arbete samt att människors levnadsstandarder ökar. Befolkningen kan 
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se evenemang som att något stort händer med platsen vilket gör att människorna kan känna 

stolthet. Ett evenemang kan även ge positiva effekter på turismen vilket kan visa sig genom 

utländska besökare. Några av respondenterna i uppsatsen svarade på detta och säger att positiva 

effekter av evenemang visas i form av bland annat fler antal besökare och fler gästnätter.  

 

Destinationer lockar till sig besökare från hela världen genom att använda evenemang för att 

marknadsföra sig (Larson & Fredriksson 2012). Enligt undersökningen som utgjort grunden för 

denna uppsats går det tydligt att påvisa vikten av marknadsföring via evenemang för 

destinationsutveckling, eftersom samtliga respondenter i mer eller mindre utsträckning uttryckt 

just detta. De intervjuade har sagt att många turister lockas av evenemang och därför är det bra 

att använda sig av evenemang för att marknadsföra sig som destination. 

 

Genom att teorierna och de empiriska uppdelningarna kategoriserats, för att kunna öka jämförbarheten, har 

analysen bestått av att göra just detta. Likheter och skillnader mellan teori och empiri har uppkommit i arbetet 

med analysen. Det gick att avläsa utav analysen att de flesta respondenter oftast hade liknande åsikter, att 

evenemang har en viktig funktion för Karlstad och kan hjälpa till att sätta staden på kartan. Vid den 

kvantitativa innehållsanalysen kunde vi se att Karlstad tar stor plats i Putte i Parkens och Svenska Rallyts 

marknadsföring men inte tvärtom, även om respondenterna antyder på hur viktig roll evenemangen har i 

marknadsföringen. Analysen har i sin tur bidragit till att slutsatser har kunnat dras i kapitlet som följer.  
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6.0 SLUTSATS 
En av de tydligaste slutsatserna som går att dra i och med denna studie är den gemensamma bild 

som faktiskt finns om att marknadsföring via evenemang och evenemang i sig ses som något 

väldigt positivt. När det kommer till att svara på varför en mindre stad väljer att använda sig av 

evenemang i sin marknadsföring är svaret enkelt att urskilja. Det ger staden en kanal för 

kommunikation och dialog med fler människor. Dessa två element framställs som väldigt bra och 

viktiga ur en kommuns synvinkel då en ständig dialog med invånare och potentiella inflyttare 

krävs. De positiva effekter av ekonomi, attraktivitet och platsvarumärket som lyfts i och med det 

insamlade empiriska materialet och i det teoretiska underlaget i uppsatsen, är även dessa 

bidragande faktorer till varför just Karlstad använder sig av marknadsföring via evenemang. Den 

tidigare forskningen, de behandlade teorierna och även det empiriska materialet gemensamt pekar 

övervägande på de positiva effekterna av denna typ av marknadsföring. I och med detta faller det 

sig naturligt att dra slutsatsen att detta tillvägagångssätt även skulle vara applicerbart på andra 

mindre städer än Karlstad. Så varför använder sig en mindre stad av marknadsföring via 

evenemang? Det skapar kanaler för kommunikation till möjliga inflyttare och turister. Det bidrar 

till ekonomiska fördelar i form av ökade skatteintäkter, arbetstillfällen och ökad inkomst i 

besöksnäringen. Att marknadsföra sig via evenemang bidrar även till att staden framstår som 

livlig och attraktiv vilket enligt det empiriska materialet ses som något mycket positivt.   

     

Ytterligare en slutsats som i och med denna studie går att dra är den som behandlar frågan hur 

Putte i Parken och Svenska Rallyt används i marknadsföringen av Karlstad. Att de två 

evenemangen har en betydande roll råder det inga tvivel om. Frågar du respondenter 

representerande de båda evenemangen och även respondenter representerande Karlstad 

kommun samstämmer de alla i vikten av dessa två evenemang för en stad som Karlstad. Från 

kommunen påpekas dock även vikten av en rad andra evenemang som även dessa ses som 

väldigt viktiga. Det den kvantitativa analysen visar är dock bristen av användning av de två 

evenemangen i Karlstads egna marknadsföring. Så slutsatsen skulle kunna menas vara den att de 

två evenemangen används som viktiga verktyg i marknadsföringen av Karlstad, dock mestadels 

genom att Karlstad får göra reklam i evenemangens marknadsföringsmaterial. Det som skulle 

kunna hävdas genom denna slutsats är att Karlstad skulle kunna utnyttja de två större 

evenemangen ytterligare i sin marknadsföring. Så hur används de två evenemangen i 

marknadsföringen av staden? Genom att Karlstad investerat pengar i evenemangen når staden ut 

till de bådas publik med sin marknadsföring, dialog och kommunikation genom evenemangens 

egen reklam.   
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En av frågorna som ligger till grund för uppsatsen handlar om hur Karlstad som fallstudie kan 

belysa hur evenemang bidrar till destinationsutveckling för en mindre stad. Det går att se att 

evenemang kan bidra till destinationsutveckling för en mindre stad. Genom att ha undersökt 

Karlstad som fallstudie går det att se att alla respondenter i intervjuerna håller med om att 

evenemang är en bidragande faktor till destinationsutveckling. Att en stad använder sig av 

evenemang för att locka turister är effektivt både enligt respondenterna och vad teorikapitlet 

visar. De fördelar som följer ett evenemang väger över nackdelarna vilket gör att använda sig av 

evenemang gör att en stad ökar sin attraktivitet. Eftersom respondenterna var så eniga om de 

positiva effekterna av evenemang tror vi att flera mindre städer också kan använda sig av 

evenemang för att utvecklas som destination.  

  

Överlag kan vi urskilja att mindre städer med fördel kan använda sig av evenemang i sin 

marknadsföring för att utvecklas som destination. Denna typ av marknadsföring kan bidra med 

väldigt många positiva effekter till en stad och är i många fall ett mycket kostnadseffektivt sätt att 

synas på. Troligtvis skulle en liknande studie på en annan mindre stad kunna resultera i en positiv 

syn när det kommer till marknadsföring via evenemang.  

6.1 VIDARE FORSKNING 
	  
För vidare forskning anser vi att en djupgående studie med ett kritiskt perspektiv på evenemang 

skulle vara mycket intressant. Det har framkommit tydligt genom arbetet att den generella synen 

på evenemang är extremt positiv. Det framstår som förhållandevis svårt att hitta negativa vinklar 

på fenomenet där av intresset för en just sådan studie. 

 

Det skulle förutom ovanstående exempel kunna vara av intresse att studera ytterligare kring hur 

svenska städer jobbar med sitt platsvarumärke. Hur skiljer sig arbetet mellan de olika städerna? 

Vilka städer och vilken metod för arbetet med platsvarumärket har fungerat bäst? Att dra 

paralleller mellan de lyckade och mindre lyckade varumärkena i Sverige skulle bli intressant. Just 

frågan om verklighetsankring och koppling till det unika med platsen skulle kunna vara fokus för 

framtida forskning. 
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BILAGOR 
	  
Bilaga 1 
Intervjufrågor till Karlstad kommun och Great Event of Karlstad 

• Vad innefattar er tjänst?  

- Kan ni beskriva era arbetsuppgifter? 

• Vad gör ni på kommunen/Great Event of Karlstad? 

• Vad gör ni för att få Karlstad att bli en attraktiv evenemangsstad? 

 

Turism 

• Hur ser ni på Karlstad som turiststad? 

• Vad skulle ni säga att Karlstad har som gör att besökare vill komma hit? 

• Tycker ni att det finns några svagheter med Karlstad som behöver förbättras?  

 

Marknadsföring 

• Hur marknadsförs Karlstad genom evenemang? 

- Skiljer det sig mellan sommar och vinter? 

• Vilka riktas evenemangen Putte i Parken och Svenska Rallyt till och varför?  

- Försöker man bredda målgruppen? 

 

Evenemang 

• Hur viktig är storleken på staden för att arrangera evenemang? 

• Vad krävs för att evenemang ska lyckas? 

• Vad avgör vilka evenemang som arrangeras i Karlstad? 

• Vilka är de positiva/negativa effekterna av evenemang? 

• Hur arbetar kommunen/Great Event of Karlstad med evenemangen Putte i Parken och 

Svenska Rallyt? 

 

Destinationsutveckling 

• Hur har Karlstad främjats av att ha evenemang som Putte i Parken och Svenska Rallyt? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor Putte i Parken  

• När började ni arbeta som arrangörsrepresentanter på Putte i Parken? 

- Kan ni beskriva era arbetsuppgifter? 

• Vad arbetade ni med innan ni blev arrangörsrepresentanter på Putte i Parken? 

- Vilka uppgifter hade ni då? 

 

Putte i Parken 

• Hur länge har Putte i Parken funnits (i Karlstad och Karlskoga) och vad gör ni? 

• Hur arbetar ni med evenemanget under pågående festival samt resten av året? 

• Varför flyttades festivalen från Karlskoga till Karlstad? 

• Varför blev festivalen gratis? 

• Varför utökar ni till andra platser (Stockholm)? 

 

Turism 

• Hur ser ni på Karlstad som turiststad? 

- Vad skulle ni säga att Karlstad har som gör att besökare vill komma dit? 

 

Marknadsföring 

• Vilka riktas Putte i Parken till och varför?  

- Försöker man bredda målgruppen? 

• Hur jobbar ni med marknadsföringen av Putte i Parken? 

• Är Karlstad kommun aktiv i marknadsföringen av Putte i Parken? 

- Tar ni kontakt med kommunen eller tvärtom? 

• Kommer Karlstad marknadsföras när Putte i Parken anordnas i Stockholm och andra 

platser?  

 

Evenemang 

• Hur viktig är storleken på staden för att arrangera evenemang? 

• Vad krävs för att evenemang ska lyckas och vad kan orsaka svårigheter? 

• Vilka är de positiva/negativa effekterna av evenemanget? 

 

Destinationsutveckling 

• Vilka effekter tror ni att Putte i Parken har på Karlstad som destination?  

- Tror ni att detta kommer förändras när ni utökar Putte i Parken till andra platser? 
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Bilaga 3	  
Intervjufrågor Svenska Rallyt 

• När började ni arbeta som VD? 

- Kan ni beskriva dina arbetsuppgifter? 

• Vad arbetade ni med innan ni blev VD på Svenska Rallyt? 

- Vilka uppgifter hade ni då? 

• Vad gör ni som VD för att få Karlstad att bli en attraktiv evenemangsstad? 

• Hur länge har Svenska Rallyt funnits? Vad gör ni på företaget? 

• Hur arbetar ni med evenemanget under pågående rally samt resten av året? 

• Varför används just Karlstad för invigning och avslutning på rallyt? 

 

Turism 

• Hur ser ni på Karlstad som turiststad? 

• Vad skulle ni säga att Karlstad har som gör att besökare vill komma hit? 

 

Marknadsföring 

• Vilka riktas Svenska Rallyt till och varför?  

- Försöker man bredda målgruppen? 

• Hur gör ni för att locka dem som inte är intresserade av motorsport? 

• Hur jobbar ni med marknadsföringen av Svenska Rallyt? 

• Är Karlstad kommun aktiv i marknadsföringen av Svenska Rallyt? 

- Tar ni kontakt med kommunen eller tvärtom? 

 

Evenemang 

• Hur viktig är storleken på staden för att arrangera evenemang? 

• Vad krävs för att evenemang ska lyckas och vad kan orsaka svårigheter? 

• Vilka är de positiva/negativa effekterna av evenemanget? 

 

Destinationsutveckling 

• Vilka effekter har Svenska Rallyt på de inblandade kommunerna, framför allt Karlstad? 
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