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Sammanfattning 

Valet av studieämne föll naturligt då det finns ett intresse att arbeta kring evenemang i 

framtiden och ambitionen är att skapa en större förståelse om evenemang som ett användbart 

verktyg inom turismnäringen. Syftet med studien är att undersöka hur Malmö stad använder 

sig av evenemang för en ökad attraktionskraft och studera hur Eurovision Song Contest 2013 

och Handbolls-VM 2011 har använts i detta syfte. 

 

Studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom intervjuer med Malmö stad, Malmö 

Turistbyrå, Tourism in Skåne och Event in Skåne. Insamlingen av empiri har utförts genom 

kvalitativa telefonintervjuer samt en kvalitativ mailintervju, alla dessa baserades på ett icke-

sannolikhetsurval gällande urvalet av respondenter. Samtliga intervjuer har haft öppna frågor 

och varit semistrukturerade. Intervjufrågorna har utformats utifrån studiens frågeställningar 

och har anpassats efter respektive respondent. I studien har även en litteraturstudie genomförts 

utifrån tre rapporter med fokus på de effekter som uppstod genom Handbolls-VM 2011. 

Studiens teoretiska referensram utgår från förklaring av attraktionskraft, typer av evenemang, 

effekter av evenemang, evenemangsturism, samarbete och image. 

 

Undersökningen har strukturerats upp utefter de intervjuer och litteraturstudie som har gjorts. 

Gemensamma rubriker har skapats för att få en tydligare struktur och en röd tråd för att göra 

studien läsvänlig. Analysen har strukturerats upp utifrån studiens frågeställningar. 

 

Slutsatsen av studien är att Malmös attraktionskraft ökar genom evenemang då staden har ett 

bra utvecklat samarbete mellan stadens aktörer. Detta gör att staden skapar möjligheter för att 

arrangera fler attraktiva evenemang. Attraktionskraften ökar även genom att det finns en 

medvetenhet i staden när det gäller vilka positiva effekter evenemang kan bidra till, 

exempelvis att stärka stadens image, skapa en bättre gemenskap bland lokalbefolkningen och 

ett ökat besöksantal. Studien visar att både Handbolls-VM 2011 och Eurovision Song Contest 

2013 har bidragit till ovanstående effekter.  

 

 

Marie Björlekvist och Sanja Matic 

 

 

Nyckelord: Turism, Malmö, Eurovision Song Contest 2013, Handbolls-VM 2011, 

Attraktionskraft, Evenemang 
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Abstract 

Choosing a research subject fell naturally due to an interest of working with events in the 

future, and an ambition to create a greater understanding about the use of events as a tool 

within the field of tourism. The purpose of the study is to investigate how Malmoe City makes 

use of events to increase its appeal, and in particular how Eurovision Song Contest 2013 and 

the World Cup in Handball 2011 were used in this purpose. 

  

The purpose and research questions of the study have been answered through interviews with 

Malmoe City, the Tourism Agency of Malmoe, Tourism Skane and Event in Skane. Empirical 

data was collected through the use of telephone interviews and a qualitative mail interview 

with a non-probability selection of respondents. The interview questions were designed in 

accordance with the purpose of the study, and were adapted based on each respondent. A 

literature study was also conducted, based on three reports focusing on the effects generated 

by the World Cup in Handball 2011. The study’s theoretical frame of reference was based on 

explanations of attractiveness, types of events, effects of events, event tourism, cooperation 

and image. 

  

The investigation has been structured based on the conducted interviews and the literature 

study. Mutual headlines have been created to ensure a clear structure and a thread, in order to 

make the study readable. The analysis has been structured based on the research questions of 

the study. 

  

The conclusion of the study is that Malmoe’s appeal increases through events, and in that the 

city has a well-developed cooperation between the different actors. In turn, this creates 

opportunities for the city to create attractive events. The appeal also increases with the city’s 

awareness of the positive effects that an event may contribute to, e.g. to strengthen the image 

of the city and create a better sense of community among the locals. The study shows that 

both the World Cup in Handball 2011 and the Eurovision Song Contest 2013 contributed to 

the above-mentioned effects.  

 

Marie Björlekvist and Sanja Matic 

 

 

Keywords: Tourism, Malmoe, Eurovision Song Contest 2013, World Cup in Handball 2011, 

Attractiveness, Events 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet skapar en förståelse och ger en introduktion av studiens val av ämne 

samt problemdiskussion, syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

 

I Sverige ansvarar den statliga myndigheten Tillväxtverket över statistik, strategier och 

samverkan inom svensk turismnäring. Verksamheten samarbetar tillsammans med Visit 

Sweden och arbetar utifrån ”att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en 

långsiktig konkurrenskraftig turistnäring” (Turismdelegationen 1995, s.4). Tillväxtverket har 

konstaterat att turismkonsumtionen i Sverige med åren utvecklas och förväntas öka med åren 

(Tillväxtverket 2010, s.10).   

 

En bidragande faktor till turismutvecklingen är evenemangsturism (Kristinehamn.se odat.). 

Idag anses evenemangsturismen vara en av turismnäringens mest lönsamma näring 

(Mossberg, Johansen 2006, s.136). Då evenemangsturismen ständigt växer blir det allt 

viktigare för evenemangsarrangörer att erbjuda ett högre underhållningsvärde som är utöver 

det vanliga. Det krävs fler uppseendeväckande evenemang som gärna fångar medias och olika 

målgruppers intresse (Mossberg, Johansen 2006, s.136). Sverige har idag ett attraktivt 

evenemangsutbud, som årligen attraherar till sig flera besökare till städer i landet 

(Kristinehamn.se odat.). 
 

Ett evenemang som har ett högt underhållningsvärde och som fångade medias intresse var 

Eurovision Song Contest 2013 som arrangerades i Malmö på Malmö Arena den 18 maj. 

Genom evenemanget fick både Malmö och Sverige möjligheten att stärka sin attraktionskraft 

och visa upp de olika attraktioner som finns att tillgå. År 2011 arrangerades Handbolls-VM 

2011 bland annat i Malmö och ses i efterhand som ett lyckat evenemang. Dessa evenemang 

har påverkat Malmö stads attraktionskraft och studien undersöker hur Malmö stad använder 

sig av evenemang för att öka sin attraktionskraft.  

1.2 Problemformulering 

Turismnäringen är en stor del av samhället och vikten av turismnäringens roll för ett land 

fortsätter att ta plats. Evenemangsturism är i sin tur en stor del av turismnäringen och studien 

undersöker hur evenemang kan bidra till en ökad attraktionsraft, genom att utgå utifrån de 

effekter som ett evenemang har på staden på lång och kort sikt. Studien fokuserar på hur 

Malmö stad använder sig av evenemang för en ökad attraktionskraft och genom det 

undersöker samarbetet i regionen och hur evenemang kan påverka en stads image. Studien 

utgår utifrån Eurovision Song Contest 2013 och Handbolls-VM 2011, för att genom dessa 

evenemang visa hur evenemang generellt kan användas för att få en ökad attraktionskraft och 

skapa en större förståelse för ämnet. Anledning till det valda studieämnet är att evenemang är 

en intressant utgångspunkt och intresset finns att studera hur en stad kan utvecklas med hjälp 

av evenemang.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur Malmö stad använder sig av evenemang för en ökad 

attraktionskraft.   

1.4 Frågeställningar 

- Hur använder Malmö stad sig av evenemang för att attrahera besökare? 

 

- Hur har Malmö stad använt sig av Eurovision Song Contest 2013 och Handbolls-VM 2011 

för en ökad attraktionskraft? 

1.5 Avgränsningar 

I studien har en avgränsning varit nödvändig och studien har avgränsats till Malmö stad, 

istället för att utgå utifrån Sverige. Anledningen till detta beror på att Malmö är Sveriges 

tredje största stad samt en viktig förbindelse med Europa genom Öresundsbron. Studien har 

avgränsats till att enbart fokusera på evenemangen Eurovision Song Contest 2013 och 

Handbolls-VM 2011. Eurovision Song Contest 2013 valdes med anledningen av att 

evenemanget är relevant i tiden och Handbolls-VM 2011 med anledning av att evenemanget 

ses som ett lyckat evenemang och med liknande storlek som Eurovision Song Contest 2013. 

Detta för att lättare kunna dra gemensamma slutsatser kring evenemang. Med bakgrund i detta 

fokuserar studien på hur Malmö stad använder sig av evenemang för att öka sin 

attraktionskraft.  
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2. Bakgrund  

I avsnittet presenteras en bakgrundsbeskrivning om Eventstrategin för Öresundsregionen, 

Region Skåne, Malmö, Eurovision Song Contest 2013 och Handbolls-VM 2011. 

2.1 Eventstrategi Öresundsregionen 

Öresundskommittén är ett samarbete mellan kommuner och regioner i Öresundsregionen 

bestående av 12 medlemsorganisationer från Danmark och Sverige. De svenska 

medlemmarna är Region Skåne, Malmö stad, Helsingborg stad, Lunds kommun och 

Landskrona stad och de danska medlemmarna är Region Hovedstaden, Region Sjælland, 

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune, 

Kommunekontaktråd Hovedstaden och Kommunekontaktråd Sjælland. 

(Öresundskommittén.se odat) 

 

År 2010 utvecklade Öresundskommittén en strategi för hur regionen på längre sikt ska ha 

möjlighet att arrangera allt större evenemang. Eventstrategin för Öresundsregionen sträcker 

sig till och med år 2027 och utgår utifrån två grundläggande premisser: ”Öresundsregionen 

som en trovärdig och givande gemenskap”, samt ”events som katalysator för tillväxt, 

integration och livskvalitet” (Öresundskommitténa 2012, s.6). Strategin är uppdelad i tre faser; 

den första fasen sträcker sig från år 2012-2015 och fokus ligger på att utforma ett samarbete i 

regionen och uppmärksamma de kompetenser regionen har kring att arrangera evenemang. 

Den andra fasen varar från år 2016-2019 och fokuserar på att regionen ska anordna 

medelstora evenemang, för att få arrangörserfarenheter. Fasen handlar även om att stärka 

regionens varumärke som en evenemangsdestination. Den sista fasen sträcker sig från år 

2020-2027 där fokus ligger på att regionen kommer ha möjligheten att arrangera stora 

evenemang och potentialen att attrahera fler besökare från framförallt Tyskland i och med 

Fehman-förbindelsen, en tunnel som sträcker sig mellan Tyskland och Danmark 

(Öresundskommitténa 2012, s.5). Strategin fokuserar främst på evenemang som har en 

internationell genomslagskraft och regional förankring, där långvariga och djupgående 

effekter av evenemang ligger i fokus. Slutligen läggs ytterligare fokus på varaktiga värden 

och tillväxt och idén att evenemang skapar effekter även i resten av samhället 

(Öresundskommitténa 2012, s.8). Strategin ska bidra till fler besökare och arbetstillfällen, 

stödja regionala visioner och utvecklingsplaner, utveckla ett samlat varumärke för regionen 

och skapa en gemenskap bland medborgare med hjälp av större och bättre upplevelser för 

dessa (Öresundskommitténa 2012, s.4). Eventstrategin utvecklades med anledningen av den 

potential regionen har för gemensam utveckling i och med förbindelsen mellan Sverige och 

Danmark. Genom samarbetet förbättras båda ländernas möjligheter och kunskaper kring att 

arrangera evenemang, vilket gör länderna konkurrenskraftiga tillsammans 

(Öresundskommitténa 2012, s.6). 

 

Målet för strategin är ”att det skapas flera events med internationell potential i 

Öresundsregionen på lokal, regional och transnationell nivå. Dessa events ska bidra till att 

skapa tillväxt och till att realisera den övergripande visionen om att Öresundsregionen år 

2020 ska vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region.” (Öresundskommitténa 

2012, s.3) 

 

För att lättare uppnå strategins mål i den första fasen har Öresund Event Center utvecklats. 

Det är ett treårigt EU-finansierat projekt som ska hjälpa regionen när det gäller 

implementering och operationalisering av projekt. Syftet med projektet är att med hjälp av 

stöd vid projekt bidra till ökad marknadsföring av regionen. (Öresundskommitténa 2012, s. 

5+18) 

http://www.regionh.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/
http://kk.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.brk.dk/
http://www.kl.dk/
http://www.kl.dk/


  

9 

 

 

En av anledningarna till att Malmö fick möjligheten att arrangera Eurovison Song Contest 

2013 är Eventstrategin som är utvecklad för Öresundsregionen. Detta då strategin fokuserar 

på att kommunerna i regionen ska samordna sina resurser, exempelvis genom bildandet av 

Öresund Event Center för att möjliggöra arrangerandet av stora evenemang. 

(Öresundskommitténb 2012, s. 18-19) 

2.2 Region Skåne  
Region Skåne har bland annat ansvar över näringslivets utveckling i Skåne (Region Skånea 

2011). En del av näringslivet är Business region Skåne som är Skånes marknadsbolag. 

Tillsammans med dotterbolagen Tourism in Skåne, Event in Skåne, Invest in Skåne och Film 

i Skåne arbetar Business region Skåne för att genom stora evenemang och investeringar 

attrahera fler besökare (Region Skåneb 2011). 

2.3 Malmö 

Malmö är en centralort som tillhör Skånes län och räknas som Sveriges tredje största 

folktätaste tätort (NE.sea, odat). Malmö är en besöksstad som har ett centralt geografiskt läge 

med närhet till Europa. Citytunneln, Öresundsbron och direktförbindelse med tåg till och från 

Copenhagen Airport har ökat tillgängligheten till Malmö. Det långsiktiga målet för Malmö är 

att utforma staden till en framgångsrik mötes- och evenemangsstad med fokus på en attraktiv, 

effektiv samverkan och lättillgänglig stadsmiljö (Malmö Turism 2012, s.3+18).  

 

2.4 Eurovision Song Contest  
Eurovison Song Contest är ett musikevenemang där ungefär 25 länder tävlar med en 

framröstad artist från respektive land. Eurovison Song Contest arrangerades första gången den 

24 maj år 1956 i Lugano, Schweiz (Eurovisiona odat.)  Syftet med Eurovison Song Contest år 

1956 var att ”överbrygga avstånden mellan de europeiska länderna genom ett tv-program 

med lättare underhållning” och att skapa en europeisk gemenskap (Malmö stada odat.). 

Eurovison Song Contest arrangeras varje år i de land som vann föregående år under 

månaderna mars-maj och varje år har evenemanget ungefär 125 miljoner tv-tittare runt om i 

Europa (Eurovisionb odat.). 

År 2012 tävlade Loreen för Sverige och vann finalen i Baku, Azerbajdzjan som resulterade i 

att Malmö arrangerade Eurovision Song Contest 2013. Den 18 maj ägde Eurovision Song 

Contest 2013 rum på Malmö Arena och var den 58:e upplagen av tävlingen med 39 tävlande 

länder (Malmö stadb odat.). Arrangörerna bakom Eurovision Song Contest 2013 i Malmö var 

Sveriges television, Malmö Arena, Region Skåne och Malmö stad (Malmö stadc odat.).  

Malmö valdes som arrangörsstad för Eurovision Song Contest 2013 tack vare stadens 

infrastruktur och för deras tidigare erfarenheter av arrangerandet av Melodifestivalen. Malmö 

valdes efter en helhetsbedömning där det konstaterades att staden passade bäst både när det 

gäller själva TV-sändningarna och det som händer runt omkring (Eurovisionc odat.) 

Anledningen till att Malmö valdes som arrangörsstad framför Stockholm var på grund av 

”perfekt infrastruktur, en närhet till Europa och en uppskattning för Melodifestivalen och 

Eurovison Song Contest som är utöver det vanliga” (Svt.sea 2012). 

 

Malmö var den minsta arrangörsstaden för Eurovision Song Contest sedan år 1993. 

Arrangörerna skriver att Malmös storlek gav många fördelar (Svt.seb 2012). Stadens storlek 

bidrog till den övergripande vision som arrangörerna hade med Eurovision Song Contest 

2013, att tävlingen skulle tillbaka till sina rötter, enkelheten och mindre kostnader (SVD.se 
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2013). Malmös storlek bidrar även till att besökarna ska känna att de hela tiden är en del av 

upplevelsen av Eurovision Song Contest 2013. För att uppnå detta använde arrangörerna sig 

av stadens resurser för att ge besökarna mer än bara en arenaupplevelse. Även valet av en 

mindre arena bidrog till den övergripande visionen, att besökarna på så sätt tillåts komma 

närmare artisterna och en mer nära atmosfär (Svt.seb 2012). 

2.5 Handbolls-VM 2011  

År 2011 arrangerades Handbolls-VM 2011 i Sverige och arrangörstäderna var Malmö, 

Stockholm, Göteborg, Lund, Kristianstad, Jönköping, Norrköping och Lindköping (HUI 

Research 2011, s.2+8). I tävlingen medverkade 24 länder och tävlingen sändes i 162 länder 

samt hade cirka två miljoner tv-tittare. Evenemanget gav en omsättning på 85 miljoner kronor 

och 222 000 biljetter såldes (HUI Research 2011, s.8). Dessa siffror gjorde evenemanget till 

det största i Skandinavien år 2011 och är Region Skånes största hittills (Läs år 2011) (PwC 

2011, s.5). 
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3. Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens utgångspunkt, forskningsstrategi och de metoder som 

har använts som stöd för studien. Både insamlingsmetoder och metoder för dataanalys 

kommer att presenteras, samt för- och nackdelar med dessa. 

3.1 Studiens utgångspunkt och angreppssätt  

Ontologiska frågeställningar handlar om på vilket sätt det som undersöks ska uppfattas. De 

ontologiska frågeställningarna har två utgångspunkter, konstruktionism och objektivism. 

Objektivism utgår från att människor möter sociala företeelser av fakta som inte kan påverkas 

samt att händelser sker utifrån förutbestämda mönster.  Konstruktionism utgår från att sociala 

företeelser alltid skapas i ett samspel med varandra och att dem ständigt förändras (Bryman 

2002, s.30-31). Detta innebär att organisationer i samhället kan påverka varandra och samspel 

med varandra. Detta innebär även att organisationer alltid har en möjlighet att förändras. 

Studien har en konstruktionistisk utgångspunkt då syftet är att undersöka hur Malmö stad 

använder sig av evenemang för en ökad attraktionskraft. För att studiens syfte ska kunna 

besvaras, krävs det att studien undersöker hur organisationer tillsammans arbetar när det 

gäller evenemang och genom detta skapa en förståelse för hur olika aspekter kring evenemang 

påverkar arrangörsstaden. 

3.2 Kvalitativ metod  

Den konstruktionistiska utgångspunkten i studien går hand i hand med en kvalitativ 

undersökningsmetod. I den kvalitativa metoden ligger fokus på tolkning av ord och mening 

utifrån individens egen uppfattning (Bryman 2002, s.34-35). Anledningen till att en kvalitativ 

metod har valts i studien är för att uppnå studiens syfte samt skapa en förståelse för hur 

evenemang påverkar attraktionskraften i en stad utifrån respondenternas svar. Studien baseras 

på respondenternas uppfattning och kunskaper krig de frågor som har ställts och 

intervjusvaren har därefter tolkats. Tolkningarna har noga bearbetas för att undvika 

missförstånd och systematiska fel. 

3.2.1 Hermeneutik 

Den kvalitativa metoden kan ses som hermeneutisk. Hermeneutik är en kunskapsuppfattning 

som utgår från att förståelse och inte enbart förklaring ska skapas för det som studeras 

(Bryman 2002, s.25-26). Inom kvalitativ analys tas begreppet ”den hermeneutiska spiralen” 

upp. Detta innebär att förståelse och tolkning av material ska ske växelvis med insamling av 

nytt material. Denna process upprepas enda tills det inte framkommer nya tolkningar av 

materialet (Hjerm, Lindgren 2010, s.88). När alla intervjuer var genomförda, utfördes en 

litteraturstudie gällande Handbolls-VM 2011 i syfte att finna evenemangseffekter av tidigare 

evenemang och som ett komplement till intervjuerna. 

3.2.2 Kvalitativa intervjuer  

I utformningen av en kvalitativ intervju måste forskaren fråga sig själv vilket empiriskt 

material som behövs för att kunna besvara forskningsstudiens frågeställningar. Frågorna ska 

täcka de områden forskaren är intresserad av och frågorna ska vara utformade utifrån 

intervjupersonens perspektiv (Bryman 2002, s.305). I studien är frågorna utformade utifrån 

studiens frågeställningar och utifrån de teorier som har tillämpats i studien. Kvale (1996) tar 

upp sju steg för kvalitativa intervjuer och det första steget är tematisering, som innebär att 

studiens ämne och syfte först fastställs. Det andra steget är planering, som handlar om att 

välja metod för undersökningen och utforma en intervjuguide. Tredje steget är utförandet av 

själva intervjun, där ett ”reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen” (Kvale 

1996, s.85) ska användas. Fjärde steget är att intervjumaterialet ska förebredas inför analysen. 
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I det femte steget görs en analys av intervjumaterialet. I det sjätte steget ska slutsatser av 

analysen dras. Utifrån kvalitetskriterier så som generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

granskas slutsatsen. Det sjunde och sista steget handlar om att redovisa undersökningens 

resultat utifrån vetenskapliga kriterier. Denna studie har utgått utifrån dessa ovanstående sju 

steg vid de intervjuer som har genomförts. Då möjligheten inte fanns att åka till Malmö samt 

en begränsad tidsram bygger inte studien på personliga intervjuer. Studien bygger på både 

telefonintervjuer och personliga intervjuer vilket har påverkat studien både positivt och 

negativt. Detta i och med att det finns både positiva och negativa aspekter med alla kvalitativa 

intervjumetoder som kan påverka studiens resultat, aspekter som tas upp längre ner i texten. 

Oavsett vilka metoder som hade använts hade påverkat studien både positivt och negativt. 
 

Nackdelen med att använda sig av mailintervjuer är att det finns en risk att respondenten 

väljer att inte svara på vissa frågor och att respondenten missuppfattar frågor då den icke-

verbala kommunikationen finns tillgänglig (Bryman, Bell 2010, s.527). I studiens empiriska 

undersökning har en mailintervju genomförts med Linda Herkel.  

 

 
3.2.3 Intervjuguide 

Enligt Bryman (2002) bör forskaren ha i åtanke att skapa en ordning i intervjuguiden. Det vill 

säga att frågorna som rör vissa specifika teman följer varandra på ett bra sätt men att 

forskaren är medveten om att ordningsföljden av frågorna kan variera under intervjuns gång. 

Forskaren bör även formulera intervjufrågorna på ett sätt att de underlättar svaren för studiens 

frågeställningar. Intervjufrågorna som utformas ska täcka de områden som behövs för att 

kunna besvara studiens frågeställningar och det ska ske utifrån respondenternas perspektiv. 

Innan intervjun genomförs säger Bryman (2002) att forskaren bör notera respondentens 

bakgrundsfakta, som exempelvis namn, ålder och position i organisationen (Bryman 2002, 

s.305). Denna studies intervjufrågor som respondenterna har fått besvara har varit 

semistrukturerade. Det innebär att forskaren ställer frågor kring på förhand bestämda teman 

och respondenterna får möjligheten att utforma svaren utifrån sina egna åsikter (Bryman 

2002, s.301). Intervjufrågorna har utformats utifrån studiens frågeställningar och har 

anpassats till respektive respondent, detta för att olika respondenter har möjligheten att 

besvara olika frågeställningar i studien. Intervjufrågorna har utformats kring specifika teman 

och antalet frågor har varierat. Innan intervjuerna genomfördes ställdes bakgrundfrågor kring 

varje respondent för att få en tydligare bild om vilka de är och deras befattning inom 

organisationen. För en överblick av alla frågor som ställdes till respektive respondent, se 

bilaga 1-4. 

3.2.4 Telefonintervjuer  

När telefonintervjuerna genomfördes användes en ljudupptagare för att spela in samtalen. 

Detta för att undvika att anteckna och sammanfatta under intervjun. Då intervjuerna är 

inspelade, har risken minimeras att missa information som har sagts under intervjun samt att 

allt material finns dokumenterat. Genom detta underlättades transkriberingen av intervjuerna 

och varje intervju renskrevs omgående. Innan intervjuerna påbörjades, ställdes frågan om 

deras tillåtelse att spela in samtalet samt förklarade syftet med inspelningen. 

3.2.5 Mailkommunikation 

Anledningen till varför mailintervjuer gjordes var på grund av avståndet mellan Stockholm 

och Malmö stad, vilket försvårade att befinna sig på plats för intervjuerna. Bryman och Bell 

(2010) skriver att en mailintervju genomförts via epost-kommunikation med en respondent 

och namnger intervjuformen för ”Individuella intervjuer online” (Bryman, Bell 2010, s.525). 

Mailintervjuer ger fördelen att författarna undviker att transkribera intervjusvaren (Hjerm, 
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Lindgren 2010, s.85). Det är även en fördel att intervjun inte behöver spelas in, vilket 

undviker systematiska fel och brus (Bryman, Bell 2010, s.526). Nackdelen med att använda 

sig av mailintervjuer är att det finns en risk att respondenten väljer att inte svara på vissa 

frågor och att respondenten missuppfattar frågor då den icke-verbala kommunikationen finns 

tillgänglig (Bryman, Bell 2010, s.527). I studiens empiriska undersökning har en mailintervju 

genomförts med Linda Herkel.  

3.3 Urval 

Urvalet av respondenter är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att alla tänkbara 

respondenter inte har samma möjlighet att bli valda för att vara med i undersökningen. Vissa 

har haft en större chans att bli utvalda än andra (Bryman 2002, s.101). Studiens empiriska 

undersökning baseras bland annat på skribenternas tankar kring vilka respondenter som är 

relevanta för studien. Detta innebär att vissa har haft en större möjlighet att bli vald till studien 

än andra.  

 

Respondenterna har valts utifrån studiens syfte och den kunskapen de har för att besvara 

studiens frågeställningar. Detta innebär att urvalet av respondenterna bygger på ett strategiskt 

urval. Kvale (1992) förklarar att ett strategiskt urval innebär att forskaren väljer att använda 

sig av respondenter som innefattar den största kunskapen inom området. Respondenterna har 

även valts då de är en del av Eventstrategin för Öresundsregionen. Medvetenheten finns att 

detta urval kan skapa en ensidig bild av studiens syfte i och med att respondenterna arbetar för 

att främja evenemang och fokuserar främst på dess positiva sidor. 

 

Insamlingen av studiens empiriska material baseras på respondenter från olika organisationer.   

Under insamlingen av studiens empiriska material har ett flertal respondenter kontaktas men 

dessvärre har endast ett fåtal av dessa har haft möjligheten att delta i studien innan den 18-19 

maj. Detta har påverkat studien eftersom möjligheten att intervjuera fler personer har 

begränsats på grund av ett datum. Detta bidrog till att en litteraturstudie genomfördes, som ett 

komplement till intervjuerna. För en sammanställning av vilka respondenter som har 

kontaktats, se bilaga 5. 

 

3.3.1 Val av respondenter 

 

Valet av respondenter har varierat utifrån studiens frågeställningar. Utifrån 

Evenemangsstrategin som finns utvecklad för Öresundsregionen och utifrån de organisationer 

som arbetar med strategin, baseras den empiriska undersökningen på intervjuer från Linda 

Herkel från Malmö stad, Gun Eriksson från Malmö Turistbyrå, Stefan Svensson från Tourism 

in Skåne och Pehr Palm från Event in Skåne. Då syftet med studien är att undersöka hur 

Malmö stad använder sig av evenemang för en ökad attraktionskraft är dessa organisationer 

relevanta för studien.  

 

Respondent Organisation Befattning Datum Intervjuform Längd 

Linda Herkel Malmö stad Kommunikatör 2013-04-25 Mailintervju -  

Gun Eriksson Malmö 

Turistbyrå 

Turistbyråchef 2013-04-30 Telefonintervju 

 

15 min 

Pehr Palm Event in Skåne VD 2013-05-03 Telefonintervju 6 min 

Stefan Svensson  Tourism in 

Skåne  

Affärsutvecklare 

av evenemang 

2013-05-03 Telefonintervju 28 min 
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Linda Herkel arbetar som kommunikatör på Malmö stad. Herkel (2013) arbetar med 

kommunikationen både externt och internet (Herkel, 2013).  

 

Svensson (2013) arbetar för Tourism in Skåne som affärsutvecklare av evenemang. Svensson 

(2013) har varit med och arrangerat tidigare evenemang som exempelvis Handbolls-VM 

2011. Svenssons (2013) arbetar med att få arrangörerna att arbeta mot besökarna, coacha 

arrangörerna, ge besökarna en större upplevelse, att besökarna ska uppleva att det är enkelt 

och smidigt att resa i Malmö, boka boende och att hitta attraktiva aktiviteter och fler 

evenemang (Svensson, 2013).  

 

Pehr Palm är VD för organisationen Event in Skåne. Valet att intervjua Palm beror på att 

Palm arbetar med evenemang över hela Skåne och arbetar med att arrangera attraktiva 

evenemang samt marknadsföra regionen som en evenemangsregion. Som VD på Event in 

Skåne ansvarar Palm över budget, personal, marknadsföring, driften, värva event till Skåne 

och marknadsföra Skåne som en eventregion. Palm (2013) arbetar med varumärket som avser 

hela Skåne (Palm, 2013). 

 

Gun Eriksson är turistbyråchef på Malmö Turistbyrå. Valet att intervjua Gun Eriksson beror 

på att Eriksson är insatt gällande stadens utvecklingsmöjligheter och arbetar tillsammans med 

de andra organisationerna med Eurovison Song Contest 2013. 

3.4 Analys av data 

Studiens empiriska undersökning bygger på kvalitativa intervjuer och nedstående 

tillvägagångssätt används för att analysera studien. Genom kodningen av de intervjuer som 

har genomförts, har en överblick skapats över studiens insamlade material och genom det 

underlätta tematiseringen och analysen av materialet.  

 

Analys av kvalitativ data sker utifrån följande tre steg; 

1. Reduktion av data (Kodning): Det första steget innebär att det insamlade materialen ska 

bearbetas och ordnas. En övergripande ordning bland all data ska skapas för att göra 

materialet mer hanterbart. Syftet är att forskaren ska leta och hitta mönster i det insamlade 

materialet och uppmärksamma de mest centrala dragen. (Hjerm, Lindgren 2010, s.87-93) 

 

2. Presentation av data (Tematisering): Datan ordnas lite mer noggrant kring teman. De 

mönster som har hittats i materialet i det tidigare steget förfinas och fokus ligger på att hitta 

samband och relationer kring de mönster som finns. (Hjerm, Lindgren 2010, s.87-94) 

 

3. Presentation av data (Summering): I det tredje steget ligger fokus på att göra en 

sammanhängande beskrivning av det insamlade materialet. Datamaterialet ska användas som 

en utgångspunkt för analyser och slutsatser. (Hjerm, Lindgren 2010, s.86-94) 

 

3.5 Typer av källor 
Studien baseras främst på primära källor men valet har gjorts att även komplettera materialet 

med sekundära källor. 

 
3.5.1 Primära källor 

Studiens empiriska undersökning baserats främst på de intervjuer som har genomförts och 

dessa intervjuer har givit studien primära källor. Primära källor innebär att det är forskaren 

själv som har samlat in materialet till studien (Holme, Solvang 1997, s.132). Fördelen med 

dessa källor är att det insamlade materialet är anpassat för studiens specifika syfte och 
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kännedom finns om hur insamlingen av det empiriskt material har gått till. De primära 

källorna i studien bygger på respondenternas svar utifrån intervjufrågorna. 

3.5.2 Sekundära källor 

Som tidigare nämnt i studien fanns svårigheter med att få respondenter till studien, då de har 

varit upptagna med förberdelser inför den 18 maj och finalen av Eurovision Song Contest 

2013. På grund av detta har studien kompletteras med en litteraturstudie av Handbolls-VM 

2011 som bland annat arrangerades i Malmö.  Detta för att undersöka hur ytterligare ett 

evenemang har påverkat Malmö stads attraktionskraft. Definitionen av andrahandskällor är att 

materialet till studien är insamlat av en annan forskare vid en tidigare tidpunkt och med ett 

annat syfte (Bryman 2002, s.208). 

3.6 Validitet 

Validitet är ett återkommande begrepp inom forskningsstudier, som undersöker hur bra 

forskaren lyckas mäta det han eller hon påstås mäta (Hjerm, Lindgren 2010, s.33). En 

forskningsstudie kan ha en god eller en sämre validitet och det förekommer att det är svårt att 

avgöra studiens validitet (ibid.). Att uppnå en god validitet, det vill säga en giltig studie, är en 

viktig förutsättning för att forskaren ska kunna anta trovärdiga slutsatser (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud 2011, s.61). Baserat på studiens teoretiska referensram kring 

evenemang har intervjufrågorna till studiens syfte skapats. Svaren på intervjufrågorna har 

analyserats och redovisas i studiens empiridel. Empirin i studien visar på hur evenemang kan 

bidra till en ökad attraktionskraft, vilket även är studiens syfte. I och med att respondenterna i 

studien arbetar med att främja evenemang kan empirin uppfattas som ensidig, vilket i sin tur 

även visar sig i andra delar av arbetet.   

3.7 Reliabilitet 

En forskningsstudie kan ha en hög eller en låg reliabilitet beroende på hur pålitligt det 

insamlade materialet är (Holme, Solvang 1997 s.94). En hög reliabilitet innebär att en 

forskningsstudie får samma resultat, om den genomförs på nytt oavsett vem det är som 

genomför undersökningen (Hjerm, Lindgren 2010, s.33).  Samt att forskningsstudien har 

frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. När en forskningsstudie har en låg 

reliabilitet, beror det främst på slump- och/eller slarvfel under datainsamlingen och 

databearbetningen. Exempelvis på slump- och slarvfel är hörfel under intervjuer, 

missförstånd, tolkningssvårigheter och slarviga eller oläsliga anteckningar av det insamlade 

materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2011, s.70). I studien finns det 

beskrivet hur studien har genomförts, detta för att skapa möjligheten att kunna upprepa en 

studie med samma syfte vid ett senare tillfälle. Materialet i studien baseras främst på primära 

källor genom intervjuer som är gjorda med respondenter som arbetar inom evenemang. 

Genom insamlingen av det empiriska materialet har systematiska fel och slarvfel undvikitis. 

Detta genom att en ljudupptagare har använts under intervjuerna istället för att anteckna under 

intervjuernas gång. Utifrån detta har hörfel under intervjuerna undvikits och möjligheten att 

lyssna på intervjuerna upprepande gånger har funnits.  

 

3.8 Källkritik 

Källkritik är en uppsättning metodregler som forskaren kan använda för att bedöma 

trovärdigheten i det insamlade materialet. Det finns fyra regler som kan användas som ett 

verktyg för att bedöma det insamlade materialets trovärdighet. Dessa fyra är följande: äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet innebär huruvida det insamlade materialet inte är 

förfalskat och att det är äkta. Oberoende innebär huruvida två olika källor till det insamlade 

material påstår samma sak. Samtidighet innebär hur lång tid efter en händelse information om 
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händelsen är nerskriven för att undvika minnesfel. Tendens innebär huruvida den person som 

har skrivit en viss källa har gett en trovärdig bild av händelsen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud 2011, s.303-311). Denna studie uppfyller dessa kriterier till stor del då 

källorna är kunniga och kompetenta inom sina områden. Med bakgrund i detta är dessa källor 

pålitliga. Även den litteratur som har använts i studien uppfyller dessa kriterier. Detta för 

rapporterna har skrivits under samma år som Handbolls-VM 2011 arrangerades, för att få en 

trovärdig bild av händelsen.  

 

Den kritik som kan riktas mot källorna i denna studie är att respondenterna inte är oberoende i 

och med att alla respondenter arbetar för att främja evenemang och arbetar tillsammans för att 

uppnå detta. Intresset för respondenterna i och med detta ligger främst i att visa på 

evenemangens positiva sidor och visa på att de positiva sidorna överväger de negativa. Att 

alla respondenter arbetar för att främja evenemang gör även att de har liknande syn på 

evenemang, vilket gör det svårare att få fram negativa sidor gällande evenemang och dess 

attraktionskraft. Detta innebär att studien kan uppfattas som ensidig där fokus ligger på den 

positiva sidan av evenemang. Trovärdigheten i studien hade varit större om materialet till 

studien även hade baserats på respondenter som kan ge en annan, inte enbart positiv syn på 

evenemang och dess attraktionskraft. 

3.9 Etik 

I vetenskapliga forskningsstudier finns det etiska aspekter som sätter gränser för forskningens 

frihet och främst när fokusen ligger på människor eller djur (Holme, Solvang 1997, s.333). 

Etik definieras som följande: 

 

”Etik uppfattas som ett mer eller mindre systematiskt medvetandegörande och bearbetade av 

de principer, värden och normer som ingår i moralen. Etik är moralens teori, värden och 

normer som aktualiseras i en konkret situation och som påverkar konkreta 

handlingar”(Holme, Solvang 1997, s.331). 

 

I forskningsstudier som har människor och samhället som utgångspunkt, måste forskaren ta 

hänsyn till de etiska regler som finns. En grundläggande utgångspunkt i samhällsforskning är 

att ha respekt för sina medmänniskor. Det är högst relevant att om respondenten önskar 

tystnadsplikt, samtycke, diskretion och anonymitet, ska detta följas strikt av forskaren. 

Respondenten/respondenterna får inte luras till att ta ställning i en fråga, utan ska få 

möjligheten att välja själv om sitt deltagande eller inte. Forskaren måste även försäkra sig om 

att respondenterna inte tar skada av studien. Det innebär att forskaren måste anpassa sig efter 

respondenten önskemål i bearbetningen av det insamlade materialet. Exempelvis förekommer 

det att respondenten väljer att avböja att svara på frågor och det bör forskaren respektera. 

(Holme, Solvang 1997, s.331-333) 

 

Under insamlingen av studiens empiriska material har hänsyn tagits till dessa etiska aspekter. 

När samtliga respondenter kontaktades fick dessa en presentation av vilka författarna var, 

studiens syfte och vad som var studiens undersökning. Innan telefonintervjuerna genomfördes 

ställdes frågan om respondentens godkännande att använda en ljudupptagare och dess syfte 

och förklarade hur svaren kommer att användas. Samtliga respondenter gav deras tillåtelse att 

deras namn publiceras i studien. Slutligen erbjöds respondenterna möjligheten att få ta del av 

slutversionen av studien.  
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4. Tidigare forskning och teoretisk referensram  

4.1 Tidigare forskning 

I avsnittet presenteras tidigare forskning inom samma område som studiens syfte för att skapa 

en djupare förståelse för studien. Tidigare forskning har även används som en utgångspunkt 

för studiens teorier. 

4.1.1 Effekter av evenemang 

En stad som väljer att arrangera ett Mega event måste i de flesta fall investera i sin 

infrastruktur. För att investeringarna ska vara lönsamma för staden, krävs det att dessa 

investeringar inte enbart anpassas utifrån det kommande evenemanget utan även för stadens 

framtid (Solberg, Preuss 2007, s.213). Solberg och Preuss (2007) tar upp två typer av 

infrastrukturella investeringar som en stad kan göra; hårda respektive mjuka infrastrukturella 

investeringar. Hårda investeringar fokuserar på den fysiska infrastrukturen och mjuka 

investeringar fokuserar på de olika erfarenheter som en stad får genom evenemanget.  

 

Hårda investeringar 
Majoriteten av alla städer som arrangerar ett evenemang behöver göra någon form av 

investering (Solberg, Preuss 2007, s.216). Med dagens teknik går det att skapa tillfälliga 

arenor och annan infrastruktur som kan monteras ner efter evenemanget, men en stad som 

bygger permanent infrastruktur skapar en dragningskraft till staden. I framtiden blir det ett 

minne av det evenemang som har arrangerats för besökare och på så sätt attraheras fler 

besökare att besöka staden (Solberg, Preuss 2007, s.217).   

 

Mjuka investeringar 
För turismsektorn kan arrangerandet av ett evenemang leda till att staden och befolkningen 

som på olika sätt är en del av evenemanget, får nya erfarenheter, som i sin tur kan gynna 

framtida besökare. De som är en del av evenemanget får nya färdigheter när det gäller service 

och gästfrihet och staden blir ett attraktivt val för framtida evenemang. (Solberg, Preuss 2007, 

s.218) 

 

Vidare menar Solberg och Preuss (2007) att de investeringar inom olika områden som staden 

gör för ett evenemang även senare kan utnyttjas av stadens befolkning. Även andra 

undersökningar har visat på samma resultat och detta gör att invånarna får en positiv syn på 

turismen i staden och turismutvecklingen med hjälp av evenemang (Jackson 2008, 

s.247+252). 

 

De mjuka investeringarna förbättrar kvaliteten på den turismprodukt som en stad kan erbjuda 

och de hårda investeringarna bidrar till att etablera nya turismprodukter (Solberg, Preuss 

2007, s.218). När mjuka och hårda investeringar kombineras får staden en möjlighet till ökad 

turism på lång sikt (Solberg, Preuss 2007, s.219). Ofta tar arrangörsstäder för givet att 

arrangerandet av ett Mega event och de investeringar staden gör automatiskt ska attrahera fler 

besökare både på lång och kort sikt (Solberg, Preuss 2007, s.213). Enligt undersökningar är 

detta felaktigt, istället krävs det att staden regelbundet utvecklar sitt turismutbud. Om en stad 

slutar utvecklas är risken stor att turismen minskar (Solberg, Preuss 2007, s.218). 

  

4.1.2 Mega events påverkan på en stad 

Mega events påverkan på en stad är betydande då effekten på området blir permanent, oavsett 

var arrangören väljer att arrangera evenemanget (Zografos, Deffner 2007, s.335).  
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Arrangerandet av ett evenemang på en specifik plats kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg som hjälper stadslandskapet och landet att positionera sig och få en 

plats på kartan (Zografos, Deffner 2007, s.337). 

 

För att arrangera evenemang krävs det en noggrann stadsplanering av staden. Detta resulterar 

i en modernisering av stadslandskapet, speciellt för stadslandskap med svagare infrastruktur. 

Mega events leder till förnyelse av logi, restauranger, sevärdheter, turismpåverkan och 

attraherar företag att etablera sig i området. Detta leder till en ekonomisk tillväxt för 

stadslandskapet (Zografos, Deffner 2007, s.335).  Globaliseringen av Mega events har ökat de 

senaste åren och detta beror på att länder har blivit införstådda med dess positiva påverkan på 

en stad. Anordnandet av Mega events hjälper städer att finna motivationen hos alla inblandade 

aktörer att arbeta mot samma vision, det vill säga att städerna ska betraktas som ett centrum 

för kulturell, social och ekonomiskt centrum som kontinuerligt utvecklas och globaliseras. 

Mega events och stadsplanering går hand i hand och det finns ett tydligt samband (Coccossis, 

Tsartas 2001, s.174, se Zografos, Deffner 2007, s.336). 

 

Zografos och Deffner (2007) skriver att desto mer marknadsföring det finns kring ett 

evenemang genom media och television, desto större blir tillväxten av evenemanget, 

exempelvis Oscarsgalan och Eurovision Song Contest (Zografos, Deffner 2007, s.336). 

 
4.1.3 Image 
Många evenemangsarrangörer tar för givet att evenemang kommer leda till att staden 

automatiskt får uppmärksamhet på lång sikt. Enligt flera undersökningar visar det dock att 

många inte ens kommer ihåg staden ett år senare efter att evenemanget har ägt rum (Solberg, 

Preuss 2007, s.220). Undersökningar visar att imagen av en stad hos besökarna inte ändras 

märkbart direkt efter ett evenemang utan att dessa förändringar tar tid. Endast ett evenemang 

bidrar inte till att imagen av en stad ändras men det är ett steg i rätt riktning (Li, Kaplanidou 

2011, s. 252-254). Detta gör det viktigt att arrangörerna av ett evenemang planerar både kort-

och långsiktigt när det gäller utveckling av staden, för att allt det som utvecklats inför 

evenemanget även ska kunna användas efter evenemanget (Solberg, Preuss 2007, s.226-227). 

Evenemang ska används som en investering som på lång sikt skapa en positiv image av staden 

hos besökarna (Lee, Taylor 2005, s.596). 

4.2 Teoretiskt referensram 

I avsnittet presenteras studiens teoretiska referensram som baseras på tidigare forskning. 

Nedanstående teorier är även utvalda genom deras relevans för studiens syfte. 

4.2.1 Attraktionskraft 

Enligt Kozak och Rimmington (1998) definieras en stads attraktionskraft utifrån fem 

kategorier; attraktioner, faciliteter och service, infrastruktur, värdskap och kostnader. Utifrån 

ovanstående fem kategorier definieras attraktionskraften hos en stad av hur väl en besökares 

uppfattade behov tillfredställs av staden under sitt besök (Herington, Merrilees, Wilkins 2013, 

s.150). Detta innebär att besökare utvärderar en stads attraktionskraft utifrån stadens 

besöksfaciliteter samt hur tillgängliga dessa har varit under besöket i staden (Cracolici, 

Nijkamp 2008, s.337 och Mayo, Jarvis 1981 s. 201, se Herington, Merrilees, Wilkins 2013, 

s.150). Hu och Richie (1993, se Herington, Merrilees, Wilkins 2013, s.150) resonerar som 

ovanstående författare och fortsätter att attraktionskraft hos en stad innebär känslor, 

uppfattningar och åsikter som en besökare har om en stad och dess förmåga att uppfylla 

besökarens semesterbehov. Framför allt handlar det om att uppfylla besökarens känslor kring 

att få koppla av och få uppleva något nytt (Cracolici, Nijkamp 2008, s.337). 
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I Sverige arbetar Tillväxtverket med att genom ” människor, företag, kommuner och regioner 

skapa attraktiva miljöer” (Tillväxtverket, odat) utifrån de unika förutsättningar Sverige har 

som destination. Service, kultur och fritid, digital tillgänglighet, upplevelser och hur vi bor är 

exempel på vad som skapar attraktionskraft.” (ibid.). Det är genom 

Besöksnäringsprogrammet som Tillväxtverket ämnar skapa och bibehålla en hög 

attraktionskraft i Sverige, vilket bland annat kan göras genom evenemang 

(Näringsdepartementet, 2012).  

 

4.2.2 Vad är ett evenemang 

Ett evenemang är en tillställning med en unik atmosfär som antingen är planerad eller 

oplanerad. Evenemang arrangeras under en begränsad tidsperiod och kan förflyttas mellan 

olika städer. Besökarna kan variera beroende på vad det är för evenemang och evenemang kan 

vara lokala, nationella, internationella och ha besökare i olika åldrar. Evenemanget arrangeras 

inom bestämda datum och kan antingen vara återkommande eller en engångsföreteelse. För 

besökarna ses ett evenemang som en speciell tillställning utöver den vardagliga upplevelsen 

och en plats för sociala, fritids- eller kulturupplevelser (Getz 1997, s.1-4). Evenemangen kan 

vara direkta och/eller massmediala, som innebär att evenemangen antingen upplevs direkt av 

publiken och/eller förmedlas genom media (Bohlin, Elbe 2007, s. 179). Innan en stad väljer 

att arrangera större evenemang är det viktigt att först bygga upp en bas av framgångsrika 

lokala och regionala evenemang (Bohlin, Elbe 2007, s. 183).  

 

Evenemang skapar möjligheter för en stad att marknadsföra sig nationellt och internationellt 

för att attrahera besökare. Det förekommer att städer som har brister gällande attraktiva och 

unika attraktioner exempelvis vacker natur, väljer att positionera sig som en evenemangsstad. 

Samtidigt använder sig etablerade turismstäder av evenemang som ett komplement för att öka 

sin attraktivitet. (Bohlin, Elbe 2007, s. 177) 

 

4.2.3 Typer av evenemang  

I studien definieras olika typer av evenemang utifrån Getz (1997) definitioner av evenemang 

och Getz (1997) definierar evenemang utifrån deras storlekar (Getz 1997, s.4).  

 

Mega events: Mega events är det evenemang som klassas som störst och som bidrar till stora 

ekonomiska effekter på staden. Mega events har en stark attraktionskraft för turism och 

attraherar stora strömmar av turister till staden samt massmedial uppmärksamhet (Bohlin, 

Elbe 2007, s. 179). Getz (1997) skriver även att Mega events ökar besöksantalet i en stad och 

ett exempel är Olympiska Spelen (Getz 1997, s.6).  

 

Hallmark events: Mossberg och Johansen (2006) beskriver ett Hallmark event som ett 

evenemang som förknippas med en specifik stad eller plats, exempelvis Hultsfredsfestivalen 

(Mossberg, Johansen 2006, s.136). Hallmark events har en stark attraktionskraft samt en 

betydande roll för staden. Evenemangen är återkommande och bidrar till en stark image och 

kan användas som ett strategiskt val när en stad behöver förbättra sin positionering (Getz 

1997, s.5-6).  

 

Special events: Getz (1997) skriver att det inte finns en gemensam definition för Special 

events och definieras olika av arrangören och besökaren, detta på grund av att ”speciellt” kan 

uppfattas olika. Special events arrangeras i samband med firande, hyllning eller när en aktör 
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vill framföra ett speciellt tema. Special events är öppen för allmänheten och är antingen en 

engångsföreteelse eller arrangeras sällan (Getz 1997, s.4).  

 

Planned events: Getz (1997) skriver att det inte finns en gemensam definition av Planned 

events samt att de vanligaste typerna är festival, utställningar, möten, sportevenemang och 

konstevenemang. Planned events kan även definieras som Special events (Getz 1997, s.7).  

4.2.4 Effekter av evenemang 

Anledningen till varför städer arrangerar evenemang, är på grund av att evenemang bidrar till 

positiva effekter för arrangörstaden och även i vissa fall för landet. Resultatet av ett lyckat 

evenemang är de positiva effekterna, som är anledningen till att evenemangsturismen 

vidareutvecklas. Innan arrangörerna och staden väljer att genomföra ett evenemang är det 

viktigt att de studerar vilka positiva effekter och vilka negativa effekter som evenemanget kan 

bidra till. Ett evenemang som medför negativa effekter kan påverka allmänheten och förmedla 

en negativ publicitet i media samt leda till ekonomiska stämningar (Allen, O’Tolle, 

McDonnell, Harris 2002, s.25). Ett större evenemang, som exempelvis ett Mega event har 

större risker att få fler negativa effekter eftersom fler saker kan gå fel (Allen, O’Tolle, 

McDonnell, Harris 2002, s.28). Allen, O’Tolle, McDonnell, Harris (2002) tar upp fyra 

kategorier inom vilka evenemang kan ha både positiva och negativa effekter. Dessa kategorier 

är sociala effekter, fysiska och miljömässiga effekter, politiska effekter och turism och 

ekonomiska effekter. Fokus i studien har lagts på de fysiska och miljömässiga effekterna och 

turism och ekonomiska effekterna då dessa effekter är relevanta för studiens syfte. 

  

Fysiska och miljömässiga effekter av evenemang 
 

Positiva effekter Negativa effekter 

Arrangörstaden får möjligheten att visa upp 

miljön 

Miljöskador 

Ökar miljömedvetenheten Föroreningar 

Förbättringar av infrastruktur, transport, 

kommunikation 

Förstörelse av kulturarv 

Stadsomvandling, förnyelse av 

arrangörstaden 

Bullerstörningar, trafikstockningar 

Ökade skatteintäkter Högre prissättning 
Källa: Allen, O’Tolle, McDonnell, Harris 2002, s.26. 

 

För att undvika negativa effekter av den fysiska platsen och miljön, bör arrangörstaden bejaka 

dess känslighet och vidta åtgärder för att undvika detta. Det krävs en god kommunikation 

mellan de iblandade aktörerna samt en gemensam strategi. Att arrangera ett evenemang i en 

stad bidrar oftast till kostsamma utgifter för arrangörstaden. Dock resulterar dessa utgifter i en 

förbättring av infrastrukturen som leder till en förbättring av miljön. (Allen, O’Tolle, 

McDonnell, Harris 2002, s.30) 
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Turism och ekonomiska effekter av evenemang 
 

Positiva effekter Negativa effekter 

Destinationsmarknadsföring (image 

förändras) 

Motstånd från lokalbefolkningen mot turism 

Ökat besöksantal på destinationen Förlust av autenticitet, sämre tillit 

Besökare stannar längre tid Skador på arrangörstadens status och rykte 

Högre avkastning Exploatering 

Ökade skatteintäkter Högre prissättning 

Skapar fler arbetsmöjligheter Kostnader 
Källa: Allen, O’Tolle, McDonnell, Harris 2002, s.26. 

 

Evenemang attraherar till sig besökare som resulterar i positiva ekonomiska effekter och fler 

arbetstillfällen. Fler länder har blivit införstådda med turismens positiva utveckling genom 

evenemang (Allen, O’Tolle, McDonnell, Harris 2002, s.34). Evenemang kan ses som en 

magnet som attraherar till sig besökare och gör så att besökarna väljer att stanna längre eller 

återkomma vid ett senare skede (Allen, O’Tolle, McDonnell, Harris 2002, s.35). Ökningen av 

antalet besökare kan bland annat bidra till en ökad möjlighet även för mindre städer att 

utvecklas till turismstäder. För att detta ska vara möjligt krävs det att dessa mindre städer 

utvecklar en produkt som eftersträvas av besökare (Kolb 2006, s.4). 

4.2.5 Evenemangsturism 

Getz (1997) har definierat evenemangsturism som: 

- Planering, utveckling och marknadsföring av evenemang som turistattraktioner. Katalysator 

för annan utveckling och imageskapande. Ökar attraktionskraften till städer och attraktioner. 

- Ett marknadssegment som består av de människor som reser för att gå på evenemang, eller 

som kan motiveras att gå på evenemang när de är iväg på en resa. (Getz 1997, s.16) 

En annan definition av evenemangsturism är ”frequently occurring events outside normal 

activities and are largely driven by profit motives”. (Getz 2008, se Jackson 2008, s.240) 

Getz (2008) skriver att evenemangsturism på senare år har fått en mer betydande roll för 

städer och dess turismnäring samt används som ett verktyg för städer att konkurrera med 

andra. Getz (2008) nämner även att alla evenemang som anordnas inte behöver vara 

turismorienterade. De kan användas som ett verktyg för att stärka gemenskapen i samhället 

eller som ett bidrag till kulturell och urban utveckling i städer (Getz 2008, s.1).  

Från turismindustrins sida ses evenemang som värdefulla attraktioner som bidrar med 

mervärde till en stad och även som ett hjälpmedel för att marknadsföra och skapa en bättre 

image av staden (Getz 2008, s.4).  Evenemangsturism ska används som ett hjälpmedel att 

uppnå staden mål och att tillfredsställa besökare (Getz 1997, s.21). Många städer väljer även 

att använda sig av evenemangsturism under staden lågsäsong som kompensation (Ryan et al. 

1998, se Jackson 2008, s.240). Samtidigt är det många städer vars hela turismsäsong kretsar 

kring olika evenemang. Dessa städer arrangerar även andra aktiviteter kring dessa evenemang 

och omfördelar resurserna för att passa evenemangen (Jackson 2008, s.240). 

4.2.6 Definition av image 

Det finns inte en gemensam definition av begreppet image vilket gör att definitionen kan 

variera beroende på vilken situation begreppet används i. En definiton av image är att image 

är en kombination av ”övertygelser, idéer och intryck som ett folk har av en plats” (Kotler, 
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Kotler R. Andreasen 1991, se Haider, Rein 1993, s.141). Image kan även definieras som en 

mental bild som är resultatet av människors idéer, förväntningar, känslor av en stad och kan 

variera mellan personer då olika människor kan ha olika uppfattningar om en plats (Kotler, 

Haider, Rein 1993, s.141). 

 

För att en image ska vara effektiv för en stad krävs det att imagen är giltig, trovärdig, enkel, 

tilltalande och utmärkande (Kotler, Haider, Rein 1993, s.149-150). För att uppnå detta är det 

viktigt att det finns ett samarbete mellan staden och dess aktörer för att tillsammans arbeta 

mot en gemensam image som är trovärdig och enkel att uppfatta, för att undvika förvirringar 

och olika uppfattningar. Imagen måste vara tilltalande och trovärdigt för att kunna attrahera 

besökare till staden och för att de i ett senare skede ska återkomma. För att en stad ska bli 

framgångsrik genom sin image är det viktigt att imagen är trovärdig med unika karaktäristiska 

egenskaper som urskiljer sig från andra städer.  Idag har konkurransen vuxit mellan städer 

vilket gör det viktigt att en stad har en positiv och trovärdig image eftersom 

förstagångsbesökare inte kan testa på produkten innan köpet (Kotler, Haider, Rein 1993, s. 

149-152).  

4.2.6.1 Evenemangs påverkan på image 

Evenemang kan ses som ett marknadsföringsverktyg för att utveckla en stad och skapa en 

attraktionskraft gentemot besökare (Stadsledningskontoret 2011, s.9). Genom att evenemanget 

når ut till flera olika målgrupper underlättas skapandet av en positiv image för evenemanget 

på platsen (Mossberg, Johansen 2006, s.136, se Getz 1997). Evenemang kan bidra till 

utformningen av en stad och ett lands image. Det förekommer att städer väljer att anordna 

större evenemang med anledning att ge kännedom om platsen, utveckla och förmedla en 

positiv image (Getz 1997, s.136).  

 

En förekommande företeelse är att turismstäder med en svagare image, väljer att använda sig 

av evenemang för att förbättra dess image och använda evenemang som imageskapande. Ett 

av de mest kända exemplen är OS i Barcelona år 1992. Barcelona var en stad med en svag 

image men som år 1992 anordnade OS som resulterade i att Barcelona hamnade i global fokus 

och var starten till en framgångsrik destinationsutveckling. (Bohlin, Elbe 2007, s. 177)  

4.2.6.2 Medias påverkan på image 

En stads image kan skapas eller förbättras via publicitet och genom att attrahera turister till 

attraktiva evenemang. Många evenemang har inte potentialen att attrahera till sig ett stort 

besöksantal men i de flesta fallen blir media intresserade. Media publicerar information om 

evenemanget och staden som antingen förmedlar en positiv eller en negativ image av staden. 

Om media skulle förmedla en negativ image innebär det oftast katastrofala konsekvenser för 

staden, då imagen fördärvas. En global uppmärksamhet och publicitet i media som fokuserar 

på staden, även om det är under en kort period, är värd betydligt för staden. (Getz 1997, s.57) 
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5. Empiri  

I avsnittet presenteras det insamlade materialet som består av intervjuer samt sekundärdata 

utifrån relevanta rapporter.  

5.1 Intervju med Malmö stad   

Intervju med Linda Herkel, 2013-04-24. 

 

Evenemang 

I framtiden vill Malmö stad arrangera fler evenemang då evenemang hjälper en stad att 

utvecklas (Herkel, 2013). Evenemang sätter Malmö på kartan och skapar ett bra rykte om att 

det är lätt att arrangera evenemang i Malmö. Malmö är en bättre evenemangsstad än andra 

städer då kommunikationerna i Malmö är bra. Malmö är en relativt liten stad och det är enkelt 

att skapa evenemangsbubblan (ibid.). 

 

Effekter av evenemang 

Genom att Eurovision Song Contest 2013 arrangerades i Malmö kommer staden att gynnas. 

Människor kommer att prata om Malmö och det är flera i Europa som inte vet att Malmö 

finns. Detta gör att familjer får ytterligare en stad att lägga på listan över att platser att besöka. 

Det finns inga negativa effekter som uppstod i samband med att Malmö arrangerade 

Eurovision Song Contest 2013. (Herkel, 2013) 

 

Image och samarbete 

Malmö stad vill förmedla en image med fokus på Malmö som en kreativ och ung stad. De 

främsta egenskaperna som kännetecknar Malmö som turiststad respektive evenemangsstad är 

att Malmö är en stad med många olika ansikten – den kulturella staden med ett stort utbud av 

musik – bred som smal. Men även den hållbara staden som har ett stort intresse för att bygga 

hållbara områden där det värnas om miljön. Utöver detta är bilden av Malmö olika beroende 

på vart i Malmö individen bor. Skåningarna anser att Malmö är en stor stad och befolkningen 

från Köpenhamn anser att Malmö är en mindre mysig stad. (Herkel, 2013) 

 

Malmö stad vill skapa en äkta bild av staden – att Malmö erbjuder ett stort utbud – men att det 

även finns problem som de arbetar med. Malmö stad vill skapa en attraktiv stad där turister 

och besökare ska få känslan att ”i Malmö skulle jag kunna bo”. (Herkel, 2013) 

 

Malmö stad samarbetar med aktörer, bland annat med hotellen, arenorna och Citysamverkan 

för att förmedla en gemensam image av staden. Evenemang i Malmö har bidragit till ett bättre 

samarbete mellan aktörer och bidragit till fler hotell. (Herkel, 2013)  

  

5.2 Intervju med Malmö Turistbyrå 

Intervju med Gun Eriksson, 2013-04-30. 

 

Malmö stad har två turistbyråer, Skånegården och Börshuset. Turistbyråernas huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att ta hand om de besökare som kommer till Malmö med ett gott värdskap. 

Malmös turistbyråer arbetar för är att få återkommande besökare och arbetar under Malmö 

stad och är kommunala. När Öresundsbron stod klar år 2000 ville kommunen att Malmös 

turistbyråer skulle vara kommunal för att få en överblick över arbetet som sker. (Eriksson, 

2013) 
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Evenemang 

Det är viktigt att det alltid finns något som händer i Malmö och staden arbetar med att det ska 

finnas aktiviteter 365 dagar om året. Som evenemangsstad arbetar Malmö med att alla ska 

vara delaktiga och inkluderade. Befolkningen i Malmö ska känna ett ”wow”, att det sker 

aktiviteter hela tiden. Malmö är en ungdomsstad och ungefär hälften av Malmös befolkning är 

under 35 år enligt Eriksson (2013). Många vill flytta till Malmö, och eftersom det är en 

ungdomlig stad måste staden byggas för framtiden (Eriksson, 2013).  

 

Malmö kommer att ha Malmöfestivalen i slutet på år 2013 och det är många som inte känner 

till festivalen. När besökarna kommer till Malmö och ser alla artister kommer de att känna sig 

väldigt välkomna. Därefter när besökarna kommer hem igen och återberättar deras vistelse, 

blir besökarna ambassadörer för Malmö, vilket är fantastiskt. Idag pratas det om Malmö som 

en stad vilket är roligt och det är så Malmö tänker. (Eriksson, 2013) 

 

Effekter av evenemang 

Den 18 maj arrangerade Malmö stad Eurovision Song Contest 2013 som är ett fredskapande 

projekt och har varit det sedan 1950-talet. I Malmö talas det ungefär 160 språk och det fanns 

många bosatta från de tävlande länderna. Eurovision Song Contest 2013 kommer att gynna 

Malmö på lång sikt och det har redan märkts av (Eriksson, 2013). 

 

Eriksson (2013) ser inga negativa effekter med att arrangera Eurovision Song Contest 2013 i 

Malmö. Alla evenemang som arrangeras ska vara hållbara, genomtänkta och värna om miljön. 

Malmös turistbyråer arbetar för att alla ska vara delaktiga i ett evenemang och att alla ska 

vilja vara med (ibid.). 

 

De styrkor Malmö har med arrangerandet av Eurovison Song Contest 2013 är att Malmö är en 

liten storstad, alla känner alla och det är enkelt att hitta rätt person när ett projekt ska göras i 

staden. Svagheterna handlar om att det krävs mycket planering kring ett evenemang, att det 

kostar mycket pengar och att mycket av dessa pengar läggs på säkerheten kring evenemang. 

Dessa svagheter gäller för vilken stad som helst som tar sig an ett stort evenemang (Eriksson, 

2013). Enligt Eriksson (2013) kommer Eurovision Song Contest 2013 att bidra till Malmös 

utveckling som en evenemangsstad. Eurovision Song Contest är det femte största 

evenemanget i världen och evenemanget attraherar besökare från hela världen, vilket är 

fantastiskt (ibid.). 

 

Evenemangsturism 

Genom Eurovision Song Contest 2013 kommer det besökare för att titta på arenan, vilket gör 

arenan till en sevärdhet i sig och som stärker helheten. Exempelvis besökte spanska familjer 

arenan innan evenemanget arrangerades då de inte lyckades få tag i biljetter. Även spanska 

kryssningsfartyg kommer att komma till Malmö tio gånger under sommaren 2013. Alla 

besökare kunde följa evenemanget på flera utomhusscener (Eriksson, 2013). Enligt Eriksson 

(2013) upplever besökare att det är Malmöbor och att de blir positivt överraskade när de 

besökare Malmö. Besökarna blir överraskade, känner sig som hemma och det är det staden 

ska arbeta vidare med. Utomhusprogrammen arrangerades för att det är ett bra sätt för att alla 

ska kunna vara delaktiga men även ett sätt för att får besökare att känna på och komma 

tillbaka till Malmö och Sverige (ibid.).  

 

Malmö har ett stort utbud av aktiviteter och attraktiva erbjudanden. Den delen av 

lokalbefolkningen som inte var intresserade av Eurovision Song Contest 2013 insåg vad de 

kunde få ut av evenemanget.  Fokusen har legat på att tänka igenom varenda detalj för att det 
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ska kännas rätt och bli rätt (Eriksson, 2013). Enligt Eriksson (2013) hjälper evenemang 

Malmö att konkurrera om besökare med andra städer. Eftersom Malmö var arrangörsstaden 

för Eurovision Song Contest 2013 har många varit intresserade av att vid senare tillfällen 

arrangera evenemang i staden. Näst på tur står ishockey och Junior-VM i slutet av år 2013, 

bland annat Kanada och USA är involverade i evenemangen (ibid.).  

 

Image och samarbete 

Malmös image stärks genom att besökare kommer till staden och går på evenemang och 

berättar hur fantastisk deras vistelse var för omgivningen. Det fina med Malmö är att det är en 

liten stad med 300 000 invånare och det går att greppa allting. Staden har en god 

Citysamverkan som arbetar jättebra tillsammans, arbetet sker med varandra och inte mot 

varandra (Eriksson, 2013). Enligt Eriksson (2013) finns ett beroende av andra aktörer i staden 

och därför finns ett samarbete med dessa, bland annat hotellen och restaurangerna. Arbetet 

sker utifrån samma strategi och förmedlar samma saker. Samarbetet med aktörerna underlättar 

utvecklingen av staden och det fungerar inte om alla inte är med. Tillsammans kan Malmö 

utvecklas och försöka bygga för framtiden (ibid.). 

 

Enligt Eriksson (2013) ville SVT att Eurovision Song Contest 2013 skulle vara lagom stort 

och inte ett jätteprojekt. Det var en anledning till att Malmö valdes som arrangörstad då 

Malmö är en mer intim stad och tiden fanns för att skapa en mer äkta atmosfär. Malmö har 

även fördelen med närheten till Danmark och det fanns besökare som flög till Kastrup men 

även till Malmö Airport. Dessa besökare som kom arbetade Malmös turistbyråer med för att 

de ska känna att de vill återkomma till Malmö. (Eriksson, 2013) 

 

5.3 Intervju med Tourism in Skåne 

Intervju med Stefan Svensson, 2013-05-03. 

 

Evenemang  

Svensson (2013) har ett förtroende för evenemang då vetskapen om vad evenemang genererar 

finns. Svensson (2013) har tidigare arbetat med Handbolls-VM 2011 när det anordnades i 

Malmö. Enligt statistiska mätningar som har gjorts, ökade gästnätterna under den perioden 

10-25% och slutsatsen dras att evenemang attraherar till sig enormt många besökare utifrån 

(ibid.). 

 

Enligt Svensson (2013) är det viktigt att kunna visa upp fler aktiviteter i staden än bara själva 

evenemanget samt visa upp vad mer en besökare kan göra när hon/han redan är på besök. 

Detta anses viktigt för att ett välskött evenemang ska kunna ge effekter på lång sikt. Om 

besökaren då får en positiv upplevelse när han/hon besöker en stad men inte hinner uppleva 

aktiviteter eller se allt, så resulterar det i att besökaren vill återkomma (ibid.). 

 

Effekter av evenemang 

Eurovision Song Contest 2013 är ett evenemang där många nationaliteter är iblandade. Det 

som är bra med Malmö är att staden har en otrolig mångfald och det är en blandning av 

människor. De som annars känner sig utanför i samhället fick nu en betydande roll med att ta 

hand om sitt hemland och att bli en tolk och guide. Detta skapade en gemenskap och 

samhörighet och förändrade vi-känslan (Svensson, 2013). Enligt Svensson (2013) var 

Eurovision Song Contest 2013 bättre på detta än vad tidigare evenemang har varit, 

exempelvis Handbolls-VM 2011. 
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Efter Eurovision Song Contest 2013 kommer det att arrangeras fler evenemang, bland annat 

Junior-VM i Ishockey som arrangeras vid årsskiftet 2013-2014. Evenemanget kommer att 

attrahera till sig minst lika många besökare som Eurovision Song Contest 2013 och det 

kommer att komma besökare från Kanada, USA och Ryssland. Junior-VM hålls på Malmö 

Arena under en vecka, från 26 december till 4-5 januari. Evenemanget är Malmös nästa stora 

megaevenemang. (Svensson, 2013) 

 

Evenemangsturism 

Sverige har blivit mer införstådd med kraften som finns i ett evenemang; relationsbyggande, 

skapandet av kontakter, byggandet av image, politikernas påverkan och så vidare (Svensson, 

2013). En stad behöver genomföra evenemang och skapa ett bra evenemangs-CV och varje 

evenemang innebär en check på stadens CV-lista. Varje evenemang skapar stora kunskaper 

som bidrar till förbättringar för nästkommande evenemang och arrangemangen blir större. 

Enligt Svensson (2013) hjälper evenemang absolut städer att konkurrera med andra städer om 

besökare. Malmös tidigare evenemang har enbart bidragit till positiva effekter. Det kapital 

som kommer utifrån har stärkt turismnäringen, resturanger, handel, transporter och resterande 

aktörer. Alla som får möjligheten att tjäna pengar genom ett evenemang gör ett evenemang 

positivt (ibid.). 

 

Enligt Svensson (2013) kommer Malmös turismnäring att gynnas på lång sikt genom 

Eurovision Song Contest 2013. Styrkorna med att Eurovision Song Contest 2013 är i Malmö 

är att staden får en plats på kartan samt visar upp en arena i världsklass. En annan styrka är 

närheten från Kastrup som ligger 12 minuter från arenan. Från centralen till Malmö Arena tar 

det sju minuter (ibid.). 

 

Eurovision Song Contests svaghet är att det är ett nischat evenemang och att det finns 

människor som inte är intresserade av schlager. En annan svaghet är att om det läggs mycket 

kraft på ett stort unikt evenemang finns risken att andra evenemang glöms bort (Svensson, 

2013). Men enligt Svensson (2013) övervinner styrkorna svagheterna och vinsterna är större 

med ett större evenemang. Möjligheten att visa vad Malmö står för och vad framförallt 

regionen står för är viktigt (ibid.). 

 

Samarbete och image 

Tourism in Skåne samarbetar med andra aktörer inom regionen för att förmedla en gemensam 

image. Bland annat arbetar Tourism in Skåne tillsammans med Öresunds Event Center som 

består av både svenskar och danskar. Tillsammans arbetas det med att värva och gynna 

regionen med evenemang. Samarbete med andra aktörer ses som ett måste.  Idag finns det ett 

samarbete med Öresund i syfte att byggas ihop sundet mot Hamburg genom en tunnel som 

kommer stå klar 2018-2020. Tunneln kommer ge möjligheten att åka till Hamburg på två och 

en halv timme och det kommer att ge en otrolig storstadsregion. Detta kommer bidra till att 

regionerna slås ihop och Skåne måste samarbeta med Tyskland på ett annat sätt än vad som 

görs idag. Idag finns det redan ett antal projekt som är igång för att skapa ett bättre och 

närmre samarbete med norra Europa och norra Tyskland. (Svensson, 2013) 

 

Svensson (2013) anser att evenemang hjälper Malmö att stärka dess image. Eurovision Song 

Contest är ett imageskapande evenemang men även ett tv-evenemang i en stor utsträckning 

och då är det viktigt att Malmö, Skåne och Öresundsregionen säljs in som en stor och viktig 

besöksregion. På lång sikt är det viktigast att visa upp medias bild av evenemanget i och med 

att det är ett så stort tv-evenemang. I samband med Eurovison Song Contest 2013 förväntades 
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Malmö ta emot ungefär 3000 internationella journalister och tävlingen sändes i 42 länder 

(Svensson, 2013). 

 

Målet var att visa upp mer av Malmö och Skåne än bara arenan för journalisterna. Exempelvis 

anordnades olika turer för att visa dem Skåne och låta dem se vad mer som finns. Tourism in 

Skåne vill alltid visa Skåne från sin bästa sida för att kunna sälja på lång sikt. Om inte 

evenemang används för att visa upp vad som finns runtomkring så ger evenemangen ingen 

merförsäljning heller. På detta sätt arbetades det med Eurovision Song Contest 2013 och att få 

journalistera att skriva om det Malmö vill marknadsföra. Men även att ge dem en anledning 

till att återbesöka Malmö vid ett senare tillfälle. Detta är medveten strategi från Tourism in 

Skåne och en av de största arbetsuppgifter var att arbeta mot de internationella journalisterna. 

(Svensson, 2013) 

 

Tourism in Skåne arbetar med att förmedla en positiv bild av Malmö till alla besökare som 

kommer till regionen. Till de besökarna som kom i syfte med Eurovision Song Contest 2013 

gavs Malmö ett tillfälle att visa upp stadens natur, närheten till naturen och Kastrup flygplats 

och mycket av det som sker på plats. Det som är unikt med Malmö är att det finns vingårdar, 

vandring, en otrolig mångfald och god mat. Det finns många mindre men väldigt bra 

resturanger och gårdsbutiker som är rekommenderade att besökas. Den närheten som Skåne 

har att erbjuda är ett viktigt verktyg. (Svensson, 2013) 

 

Självklart visas Malmö upp från sin bästa sida och staden arrangerar även andra aktiviteter på 

stan regelbundet. Dessa aktiviteter under Eurovision Song Contest 2013 skulle få människor 

att förstå att det pågår en folkfest i Malmö och få intrycket att det är roligt att besöka Malmö. 

Det är de sekundära effekterna av evenemang som är lönsamma för Malmö, det vill säga när 

Malmö och Skåne visas från en annan sida och påverkar besökarens bild. Det finns folk som 

tror att det enbart sker regelbundna skottlossningar i Malmö och tror att Malmö inte har något 

annat att erbjuda. Det är denna negativa bild som har målats upp och genom Eurovision Song 

Contest 2013 skapades ett perfekt tillfälle för Skåne att förändra bilden till en positiv istället. 

Redan innan Eurovision Song Contest 2013 hade arrangerats, skrev media om evenemanget. 

Detta hjälpte Skåne att få bort fokusen på nämnda skottlossningar och negativiteter som har 

präglat Malmö. Detta har självklart påverkat och fördärvar Malmös image men genom 

Eurovision Song Contest 2013 fick Malmö hjälp att bygga upp sin image igen. (Svensson, 

2013) 

 

Svensson (2013) beskriver exempelet då Handbolls-VM arrangerades år 2011 i Skåne. Under 

evenemanget närvarade ingen svensk politiker från riksdagen. Om ett VM utspelar sig i 

exempelvis Spanien eller Tyskland, så är deras statsminsiter eller en annan högt uppsatt 

person närvarande. Detta av anledningen till att höja landets image och visa att de är 

engagerade (Svensson, 2013). 

 

5.4 Intervju med Event in Skåne 

Intervju med Pehr Palm, 2013-05-03. 

 

Effekter av evenemang 

Genom att Eurovision Song Contest 2013 arrangerades i Malmö gynnas regionen. Evenemang 

i helhet hjälper Skåne att konkurrera om besökare och stärker bilden av Malmö, både 

nationellt och internationellt. Eurovision Song Contest 2013 kommer att bidra till en 

turistomsättning på över 150 miljoner kronor och ett PR-värde på över 500 miljoner kronor. 
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Evenemanget gynnar även de mjuka värdena i Malmö, exempelvis stoltheten som 

medborgarna upplever genom Eurovision Song Contest 2013. (Palm, 2013) 

 

Eurovision Song Contest 2013 kommer att leda till många positiva effekter. Dock finns det 

alltid människor som ogillar kulturevent, idrottsevenemang och andra event. Det finns alltid 

människor som påverkas på något sätt eller tycker att kostnaderna inte är i relation till vad 

evenemanget bidrar till, men merparten har en positiv inställning. Det finns både kortsiktiga 

och långsiktiga effekter och Eurovision Song Contest 2013 kommer att bidra till Skånes 

utveckling som evenemangsregion. Fler arrangörer kommer att vilja arrangera evenemang i 

Malmö. Skånes tidigare evenemang har bidragit till turismekonomiska effekter, vilket har 

resulterat i att Skåne i dagsläget genomför över 100 evenemang per år. Alla dessa evenemang 

bidrar till en bättre turismekonomi, PR-effekter och skapar arbetstillfällen i regionen. (Palm, 

2013) 

 

Innan Eurovision Song Contest 2013 arrangerades, uppskattades det att lokalbefolkningen 

hade en positiv inställning till evenemanget. Media gav en bild om att evenemanget var 

väldigt uppskattat. En undersökning kommer att genomföras kring detta för att få det bekräftat 

om evenemanget var uppskattat eller inte.  Det var stort för Skåne men även för Sverige att 

möjligheten gavs att arrangera ett så stort evenemang. Eurovision Song Contest 2013 var det 

största evenemanget som Sverige kan få på många år framöver eftersom regeringen har sagt 

nej till att gå in med garantier till Fotbolls-VM, Vinter-OS och Raileycup i golf. (Palm, 2013) 

 

De effekter som Event in Skåne vill uppnå genom framtida evenemang kan inte avslöjas då 

Stockholm och Göteborg inte får ta del av informationen. (Palm, 2013)   

 

Image 

Malmö ska uppfattas som en dynamisk och spännande stad med en hög attraktionsnivå. 

(Palm, 2013) 

5.5 Handbolls-VM 2011 

En litteraturstudie har genomförts på tre olika rapporter om Handbolls-VM 2011 och 

turismnäringen i Malmö.  

 
5.5.1 Att våga vinna - En utvärdering av Region Skånes medverkan i Handbolls-VM 2011  

Region Skåne ansåg att det var viktigt att följa upp huruvida mästerskapet motsvarade de 

förväntningar som fanns. Därmed gav Region Skåne ett uppdrag till PwC att genomföra en 

undersökning kring detta. 

 

Effekter av evenemang 

De drivkrafter som finns hos en stad för att arrangera evenemang är intäkter, konsumtion, 

arbetstillfällen, uppmärktsamhet i media, i samhället och globalt. Drivkraften är även att 

skapa en upplevelse i staden och regionen som i sin tur skapar berättelser om staden som 

besökare kan föra vidare till sin omgivning. (PwC 2011, s.10) 

 

Ett arrangerat mästerskap som används på rätt sätt av arrangörsstaden kan skapa en gemensam 

kraftsamling och fungera som en katalysator för tillväxt och stolthet bland invånarna i staden 

(PwC 2011, s.11). Idag får mjuka faktorer en allt större betydelse för en regions utveckling. 

Dessa mjuka faktorer är samarbete, samverkan och förtroende. ”Regionerna ansvarar för sin 

egen tillväxt och det är genom att stärka de mjuka faktorerna som regionen stärker sin 

konkurrenskraft”. (PwC 2011, s.12) 
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De effekter som skulle uppnås genom Handbolls-VM 2011 var följande: 

- Ökat varumärkeskapital. Ett lyckat event skapar ett bra rykte och ett positivt varumärke. 

- Visionsförverkligande. Att komma närmare den övergripande vision som finns när det gäller 

evenemang. 

- Medborgarkapital. Stolthet över att ha lyckas med ett stort evenemang. Även sociala kapital 

när det gäller förtroende och samarbetsrelationer som skapats för framtida evenemang. 

- Intellektuellt- & humankapital. Vikten läggs på att individer och grupper ständigt lär, 

utvecklas och förnyas. Viktigt att ta tillvara på erfarenheter och kunskaper. 

-En framtidssäkrad region. Ett lyckat evenemang leder till förväntningar för nästa evenemang. 

(PwC 2011, s.35-39) 

 

Enligt de respondenter som blev tillfrågade i rapporten var Handbolls-VM 2011 ett väl 

genomfört evenemang (PwC 2011, s.33).”Det var ett lyckat VM, ur alla aspekter. Sportsligt, 

arrangersmässigt, ekonomiskt m.m. Regionen visar att man kan hantera stora evenemang”. 

”All press och alla besökare samt en bra genomförd Hanbolls-VM ger effekter på ökad 

turism, sociala kontakter, mer förståelser för andras och våra olikheter, ökad social 

kompetens”. ”Malmö har satts på kartan, framförallt i Danmark.” (PwC 2013, s.34). 

 

Evenemangsturism  

Region Skåne använde Handbolls-VM 2011 som en startpunkt för framtiden. Handbolls-VM 

2011 var ett medvetet verktyg för det regionala utvecklingsarbetet. Målet var att öka turismen 

och stärka regionen som en evenemangsdestination (PwC 2011, s.23). En av regionens styrkor 

för att få arrangera Handbolls-VM 2011 var att nya multiarenor planerades byggas i Skåne. 

Även regionens läge gynnade beslutet i och med närheten till stora handbollsnationer, som 

Tyskland, Polen, Danmark och Norge. Dessa resulterade i att utövare och besökare från dessa 

länder kunde ta sig till evenemanget betydligt lättare (PwC 2011, s.24). 

 

Handbolls-VM 2011 begränsades inte till arenorna utan det fanns även aktiviteter utanför 

arenorna. Vid varje spelort och på andra ställen, anordnades Fan Zones dit 

handbollsintresserade kunde se matcherna på storbildsskärm och samtidigt umgås. (PwC 

2011, s.27) 

 

Desto fler evenemang som Region Skåne arrangerar som stärker regionens varumärke, desto 

större är möjligheten att få en ökad avkastning och tillväxt genom de evenemang som 

arrangeras. Detta eftersom att varje evenemang som arrangeras leder till erfarenheter om hur 

nästa evenemang ska göras samt att olika samarbeten och nätverk stärks. (PwC 2011, s.31)  

 

Med en tydlig eventpolicy är eventverksamhetens betydelse för stadens utveckling väl 

förankrat i den högsta politiska ledningen. Detta skapar möjligheter att arbeta snabbt och 

flexibelt för att inte gå miste om de stora eventen – ett arbetssätt som bör lyftas fram och med 

fördel kan skapa en prototyp för framtiden. (PwC 2011, s.40) 

 

Samarbete och image 

Region Skåne lyckades bra med att bygga relationer under Handbolls-VM 2011 och framstå 

som en trovärdig samarbetspartner. Det som främst lyftes fram var Region Skånes 

förhållningssätt kring samarbeten med andra kommuner i regionen. Det var en styrka att så 

många kommuner i regionen tillsammans visade att de ville arrangera Handbolls-VM 2011. 

Samarbetet underlättade även dialogen mellan alla kommuner. (PwC 2011, s.27)  
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Det gäller att skapa engagemang och delaktighet kring en interaktiv arbetsprocess som 

handlar om att stärka det regionala varumärket där nya evenemang är en del i arbetet. Malmö 

har kommit långt i sin ambition att vara en evenemangstad. Staden är en viktig aktör i det 

regionala varumärkesarbetet. (PwC 2011, s.40)  

 

5.5.2 Evenemangseffekter Handbolls-VM 2011 

Undersökningen är baserad på djupintervjuer och varje respondent har en koppling till 

Handbolls-VM 2011 inom olika områden (HUI Research 2011, s.2). Undersökningen har 

gjorts av HUI Research på uppdrag av SHR (HUI Research 2011, s.1). 

 

Effekter av evenemang 

Efter arrangerandet av Handbolls-VM 2011 har tre direkta effekter konstaterats som är 

följande: 

 

”1. Deltagares och åskådares närvaro och konsumtion  

  2. Publicitet (både av Handbolls-VM och Sverige som arrangörsnation)  

  3. Lokalt och regionalt samarbete kring VM-projektet”.  (HUI Research 2011, s.13) 

 

Utifrån de tre ovanstående effekter har tre sekundära effekter konstateras: utveckling, folkfest 

och ökad kännedom om handboll och arrangörstaden.  

 

Utveckling 

Den första sekundära effekten är utveckling. När det stod klart att Handbolls-VM 2011 skulle 

arrangeras i Malmö började staden redan två år innan invigningen med att konstruera en 

hemsida för evenemanget. VM-bolaget påvisade redan från början att planeringen och 

framförhållningen av Handbolls-VM 2011 var en förutsättning för att i slutändan uppnå ett 

lyckat evenemang. Det ställs stora krav på arrangörerna inför förberedelser, samverkan och 

samarbete. Dessa krav som skapats bland de involverade aktörerna kan i ett senare skede 

komma till nytta kring andra stora evenemang.  Kunskaperna om hur samverkan kring ett 

evenemang fungerar kan användas i många sammanhang vid senare tillfälle. All kunskap och 

utveckling som Handbolls-VM 2011 har bidragit till har stärkt både Sverige som land och 

Malmö som region (HUI Research 2011, s.16). ”Den kanske viktigaste och mest långvariga 

sekundära effekten av Handbolls-VM 2011 är fördjupade kunskaper om hur man planerar 

och driver storskaliga projekt.” (Book, se HUI Research 2011, s.16). 

 

Handbolls-VM 2011 har inte haft en betydande effekt på infrastrukturen men har bidragit till 

offentliga infrastruktursatsningar och påskyndandet av planerande satsningar. Citytunneln i 

Malmö stod klar en månad tidigare än vad som hade beräknats och detta var på grund av att 

Handbolls-VM 2011 hade ett behov av goda transportmöjligheter. (HUI Research 2011, s.17-

18) 

  

Folkfest 

Den andra sekundära effekten som uppstod var folkfest. De aktörer som var involverade i 

arrangerande av evenemanget har beskrivit en gemensam bild som står för gemenskap och 

stolthet hos lokalbefolkningen. ”Lokalbefolkningen fick en känsla av att världen kom till dem 

och de fick något gemensamt och positivt att enas kring och prata om.” (Mattsson Weijber, se 

HUI Research 2011, s.21).  Evenemang skapar ett kollektive minne för besökarna som 

tillsammans upplevde evenemanget (HUI Research 2011, s.21).   
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Folkfesten som arrangerades i samband med evenemanget har förmedlat en positiv bild av 

Sverige internationellt, som en god värdnation för idrottsevenemang. Värdskap står för glädje, 

folkfest och för den stolthet som lokalbefolkningen upplever med sin region. 

Lokalbefolkningens stolthet i arrangörstäderna av Handbolls-VM 2011 stärker bilden av 

Sverige som värdnation. Utifrån ett evenemangs- och turismperspektiv innebär värdskap det 

goda bemötandet som besökarna upplever genom evenemanget. Ett gott värdskap med ett bra 

rykte skapar förutsättningar för en ökad attraktionskraft som gynnar både staden, besökare 

och lokalbefolkningen. (HUI Research 2011, s.32) 

 

Ökad kännedom om handboll och arrangörsdestinationen 

Det har konstaterats att större idrottsevenemang bidrar till destinationsfrågor med fokus på 

tillgänglighet, infrastrukturinvesteringar av hotell och arenor samt av de aktörer som 

tillsammans skapar en attraktiv stad. Med ett evenemang som Handbolls-VM 2011 som 

utgångspunkt tas dessa frågor upp och diskussionen bidrar till vad som krävs av en stad för att 

kunna arrangera ett större evenemang. Detta resulterar i skapandet av förutsättningar för ett 

strategiskt samarbete mellan aktörer för utvecklingen av städer. (HUI Research 2011, s.32) 

 

Evenemangsturism  

Uppfattningen av Handbolls-VMs storlek är att evenemang i samma storlek ökar intresset för 

arrangörsstaden och Sverige som land samt stärker stadens attraktivitet.  För städer som 

Göteborg och Malmö är Handbolls-VM ett evenemang som stärker stadens attraktionskraft 

tillsammans med andra evenemang. Detta resulterar i fler besökare på lång sikt. (HUI 

Research 2011, s.31) 

 

VM-organisationen menar att folkfesten kring Handbolls-VM 2011 är ett resultat av att det i 

efterhand ansågs att evenemanget var lyckat och att folkfesten har stärkt Sveriges 

evenemangs-CV. Arrangörerna hoppas på att det lyckade evenemanget ska ligga i grunden för 

att få möjligheterna att arrangera Handbolls-EM 2016 (damer) och Handbolls-VM 2018 

(herrar). ”Vi ser tillbaka på Handbolls-VM som ett lyckosamt evenemang och chanserna för 

att vi ska få hit andra stora evenemang har tack vare Handbolls-VM 2011 ökat.”. (Ström, se 

HUI Research 2011, s.24) 

 

Samarbete och image 

Handbolls-VM 2011 var ett samverkansprojekt för första gången mellan Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Genom evenemanget har nya allianser bildats och Handbolls-VM 2011 ingick i 

en medveten strategi bland dessa tre städer för ett fortsatt samarbete i framtiden. Strategin var 

att värva fler internationella dam och herr- handbollsevenemang till Sverige. (HUI Research 

2011, s.17) 

 

Ett VM-evenemang kan fungera som en inkörsport som fångar upp en besökares intresse och 

får besökaren att vilja besöka landet/regionen. De utländska besökarna som besökte 

Handbolls-VM 2011 och fick en positiv upplevelse av evenemanget och Sverige som 

värdnation, kan komma att återbesöka Sverige i framtiden. Chanserna ökar om besökarna ser 

Sverige som ett attraktivt resmål med aktiviteter samt att besökarna blir en god ambassadör 

för Sverige och pratar gott om värdlandet för sin omgivning. Det är svårt att kvantifiera 

antalet återbesökande med det har konstaterats att upptäckandet av en stad bidrar till 

återkommande besökande. (HUI Research 2011, s.22) 
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5.5.3 Malmö Turism 
 

Evenemangsturism 

Visionen för Malmö är att staden ska vara norra Europas ledande stad med aktiviteter och 

delaktighet, och positioneras som en lekfull och nyfiken stad. Malmö ska ha ett stort utbud av 

kultur och aktiviteter som ska skapa möten mellan människor. Malmö har ett stort utbud av 

mötes- och evenemangsanläggningar (Malmö Turism 2012, s.3). Genom möten och 

evenemang i Malmö skapas delaktighet, kreativitet och utvecklingen av staden. Utbudet av 

aktiviteter ska gynna både besökare och befolkningen i Malmö. Vidare står det i visionen att 

Malmö ständigt ska förnyas och skapa överraskningar (Malmö Turism 2012, s.7). År 2011 

ökade Malmös totala turismomsättning till 6,8 miljarder kronor, vilket är rekord. Detta beror 

på det ökade antalet övernattningar och dagsbesök i Malmö (Malmö Turism 2012, s.11).  

 

Malmö har redovisat deras internationella besökare under år 2011 i tre grupper: 

”- Internationella gästnätter på hotell 327 865  

  - Internationella gästnätter hos släkt/vänner 419 000  

  - Internationella dagsbesökare 1 200 000”. (Malmö Turism 2011, s.17) 

 

Malmö satsar på att vara ”en mötes- och evenemangs-destination i världsklass” och 

kännetecknas av en gedigen samverkan och en gemensam vision bland aktörerna (Malmö 

Turism 2012, s.32).  De senaste åren har Malmö fått ett bredare utbud av kultur, sport och 

nöjen och besökarna har nu tillgång till betydligt fler upplevelser än tidigare. Malmö har blivit 

en stad som är känd för teater, opera, musikevenemang, musikaler och idrott på större publika 

arenor som Malmö Arena, Stadionmässan, Malmö Konferenscenter, Swedbank Stadion och 

Nya Malmömässan. De nya arenorna används för olika arrangemang som bland annat stora 

företagsmöten, sportaktiviteter då de har stora kapaciteter och flexibilitet. Genom arenorna 

och Malmös utbud av mötes- och evenemangplatser skapar Malmö en unik ställning som 

mötesplats för spännande evenemang. Malmö stad och dess näring har ett sort intresse av 

evenemang och att evenemang anordnas i Malmö eftersom dessa skapar identiteter och 

exponering som kan användas för att öka Malmös attraktionskraft. Malmö beslutade år 2011 

att bygga ett nytt kongress- och konserthus för att göra Malmö ännu mer attraktivt för möten 

och evenemang och som kommer att vara klart år 2015. Med Malmös starka infrastruktur, 

tillväxt och geografiska läge är vision om att bli en ledande kongresstad i Europa 

genomförbart (Malmö Turism 2012, s.35). 
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6. Avslutning 

6.1 Analys 

I avsnittet presenteras studiens analys där studieresultatet kopplas med relevanta teorier och 

tidigare forskning. 

 

Attraktionskraft 

Tillväxtverket arbetar utifrån ”att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och 

en långsiktig konkurrenskraftig turismnäring” (Turismdelegationen 1995, s.4).  

Tillväxtverket arbetar genom Besöksnäringsprogrammet för att skapa och bibehålla en hög 

attraktionskraft i Sverige, bland annat genom evenemang (Näringsdepartementet, 2012). 

Genom evenemang kan en hög attraktionskraft skapas och bibehållas (Näringsdepartementet, 

2012). Evenemang kan ses som ett marknadsföringsverktyg för att utveckla en stad och skapa 

en attraktionskraft gentemot besökare (Stadsledningskontoret 2011, s.9). Öresundsregionen 

har en utvecklad Eventstrategi som fokuserar på att arrangera evenemang inom regionen som 

har en internationell genomslagskraft med långvariga effekter, för att på så sätt skapa 

attraktionskraft (Öresundskommitténa. 2013, s.6). 

 

Enligt Kozak och Rimmington (1998) definieras en stads attraktionskraft utifrån fem 

kategorier; attraktioner, faciliteter och service, infrastruktur, värdskap och kostnader 

(Herington, Merrilees, Wilkins 2013, s.150). Ett gott värdskap med ett bra rykte skapar 

förutsättningar för en ökad attraktionskraft som gynnar både staden, besökare och 

lokalbefolkningen. Evenemang kan fungera som en inkörsport för att fånga en besökares 

intresse för en stad (HUI Research 2011, s.22). Enligt Svensson (2013) hjälper evenemang en 

stad att konkurrera med andra städer om besökare. Event in Skåne arbetar hela tiden med att 

hitta fler evenemangsarrangörer till staden eftersom de är medvetna om evenemangs 

attraktionskraft i en stad (Palm, 2013). Evenemang som har arrangerats i Malmö tidigare har 

enbart resulterat i positiva effekter på attraktionskraften och effekterna har stärkt 

turismnäringen, handel, kommunikationen och aktörerna i staden. Även om det finns många 

positiva effekter som evenemang bidrar till bör detta inte tas förgivet men då respondenterna i 

denna studie arbetar med att främja evenemang är det den positiva sidan som främst visas 

upp. Eurovision Song Contest 2013 kommer att gynna Malmös attraktionskraft genom de 

besökare som kom i samband med evenemanget och även gynna staden på lång sikt 

(Svensson, 2013). Även om medvetenheten finns att evenemang kan gynna attraktionskraften 

i staden på lång sikt, tar ingen av respondenterna upp specifikt hur detta ska göras och om det 

finns någon utarbetad plan. Handbolls-VM 2011 definieras som ett Mega event och under 

perioden ökade antalet gästnätter med 10-25 %. Handbolls-VM 2011 hade effekter på 

Malmös attraktionskraft (HUI Research 2011, s.8). 

 

Evenemang 

Ett evenemang är ett arrangemang med en unik atmosfär och som är något utöver det vanliga 

för besökaren. Evenemang ger städer en möjlighet att marknadsföra sig både nationellt och 

internationellt för att attrahera besökare (Getz 1997, s.1-4). Städer kan använda sig av 

evenemang för att positionera sig som en evenemangsstad, som hjälper staden att få en plats 

på kartan. Det förekommer att städer använder sig av evenemang för att öka stadens 

attraktivitet (Bohlin, Elbe 2007, s.177 och Zografos, Deffner 2007, s.337).  Enligt Herkel 

(2013) är det till Malmös fördel att arrangera så många evenemang som möjligt, eftersom 

evenemangen hjälper Malmö att utvecklas. Evenemang är även ett bra sätt för Malmö att få en 

plats på kartan och skapa medvetenhet om staden hos besökare och andra människor. 
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Arrangerandet av fler evenemang leder till att Malmö kan skapa ett rykte som en bra 

evenemangsstad (Herkel, 2013).  

 

Evenemang fungerar som en magnet som attraherar besökare till staden och som även kan 

bidra till att besökaren väljer att stanna längre. Allt fler länder blir mer och mer införstådda 

med de effekter som ett evenemang ger (Allen, O´Tolle, McDonnell & Harris 2002, s.34-35) 

och effekterna ger även möjlighet för mindre städer att utvecklas till turismstäder (Kolb 2006, 

s.4). Enligt Eriksson (2013) arbetar Malmö för att alla ska vilja vara delaktiga vid 

arrangerandet av ett evenemang. Om lokalbefolkningen känner att de är en del av ett 

evenemang och själva kan dra nytta av evenemanget, ges större möjligheter att 

lokalbefolkningen blir positivt inställda till en ökad turismutveckling (Jackson 2008, 

s.247+252). 

 

Typer av evenemang 

Det finns flera olika typer av evenemang en stad kan arrangera. I studien har distinktionen 

mellan dessa evenemang baserats på dess storlek (Getz 1997, s.4). Eurovision Song Contest 

har i studien definieras som ett Mega event i och med att evenemanget kommer att ge Malmö 

en ökad attraktionskraft och attrahera stora besöksströmmar till staden.  Mega events 

påverkan på en stad är betydande då effekten på området blir permanent, oavsett vart 

arrangörerna väljer att anordna evenemanget (Zografos, Deffner, 2007). Enligt Svensson 

(2013) vinner en stad mer på att arrangera större evenemang än mindre.  

 

Enligt Getz (1997) definieras ett Mega event som ett evenemang med stor attraktionskraft 

som bidrar till en massmedial uppmärksamhet och ger stora ekonomiska effekter på staden. 

Mega events leder till förnyelse av logi, restauranger, sevärdheter, turism-påverkan och 

attraherar företag att etablera sig i området. Även detta leder till en ekonomisk tillväxt för 

stadslandskapet (Zografos, Deffner 2007, s.335). Mega events har en stark attraktionskraft för 

turism och attraherar stora strömmar av besökare till staden (Bohlin & Elbe, 2007).  

 

Effekter av evenemang  

Förutom besökare genererar evenemang även andra effekter som i sin tur kan påverka 

attraktionskraften för en stad. Allen, O´Tolle, McDonnell & Harris (2002) tar upp fyra 

kategorier av effekter med positiva och negativa effekter inom varje kategori. Studien utgår 

endast från två kategorier: fysiska och miljömässiga effekter och turism och ekonomiska 

effekter. Inom fysiska och miljömässiga effekter ingår följande positiva effekter: ökad 

miljömedvetenhet, förbättring av infrastruktur, transport, kommunikation, stadsomvanligt och 

förnyelse av staden. Förnyelse av staden som en effekt av evenemang tas även upp av andra 

forskare, detta i och med att evenemang kräver stadsplanering som i sin tur leder till förnyelse 

av staden (Zografos, Deffner 2007, s.335). Även om det är kostsamt att göra alla dessa 

investeringar så överstiger intäkterna av evenemanget kostnaderna (Allen, O´Tolle, 

McDonnell & Harris 2002, s.30). Inom kategorin turism och ekonomiska effekter ingår 

följande positiva effekter: destinationsmarknadsföring (imagen förändras), ökat besöksantal 

på destinationen och högre avkastning (Allen, O´Tolle, McDonnell & Harris 2002).  

 

Gällande de effekter av evenemang som tas upp av respondenterna i studien, tar alla 

respondenter enbart upp positiva effekter. Det är svårt att avgöra om det bara kommer att 

resultera i positiva effekter då studiens teoretiska referensram antyder på att evenemang även 

kan bidra till negativa effekter. Att endast positiva effekter tas upp av respondenterna har som 

effekt att evenemang och dess effekter framställs som bättre än vad de faktiskt är. Detta kan 
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bero på att det kontinuerligt arbetas med att undvika negativa effekter samt att majoriteten av 

tidigare evenemang har bidragit till positiva effekter. 

 

Eurovision Song Contest kommer 2013 att utveckla Malmö som en evenemangsstad 

(Eriksson, 2013). Enligt Palm (2013) kommer Eurovision Song Contest 2013 att bidra till 

positiva effekter för staden. De positiva effekterna kommer att vara fler arbetstillfällen, 

ekonomiska effekter, återkommande besökare samt bidra till Skånes utveckling som 

evenemangsregion. Alla som får möjligheten att tjäna pengar på ett evenemang, gör att 

evenemang får positiva effekter (Svensson, 2013). Enligt Palm (2013) kommer Eurovision 

Song Contest 2013 att bidra till en turismomsättning på över 150 miljoner kronor och ett PR-

värde på över 500 miljoner kronor. Eurovision Song Contest är ett tv-evenemang som sänds i 

42 länder och i samband med evenemanget kom det ungefär 3000 internationella journalister 

(Svensson, 2013). Gällande de journalister var syftet att visa upp så mycket som möjligt av 

vad Malmö har att erbjuda. Svensson (2013) har ett stort förtroende för denna typ av 

evenemang då hans erfarenheter av tidigare evenemang har visat vilka effekter som 

evenemang genererar. Enligt Eriksson (2013) arbetade Malmö med att ge ett gott värdskap till 

de besökarna som anslöt sig till Eurovison Song Contest 2013 samt att få dessa besökare att 

vilja återkomma. Genom Eurovision Song Contest 2013 kommer allt fler människor att få upp 

ögonen för Malmö som en stad att besöka (Herkel 2013). Fokus har legat på att tänka igenom 

alla detaljer kring Eurovision Song Contest 2013 för att evenemanget ska passa så många som 

möjligt (Eriksson, 2013). Det är viktigt att staden kan visa upp vad mer besökaren kan göra än 

att gå på ett evenemang, för att på så sätt skapa attraktionskraft även på lång sikt. På lång sikt 

kommer Eurovision Song Contest 2013 att gynna Malmös turismnäring (Svensson, 2013).  

 

Enligt Solberg & Preuss (2007) kan permanent byggd infrastruktur inför ett evenemang 

fungera som ett minne av enenemanget och genom det attrahera besökare. Enligt Eriksson 

(2013) har Malmö arbetat utifrån samma tänkande med Eurovision Song Contest 2013. Innan 

evenemanget arrangerades, kom det besökare till staden som inte hade fått biljetter till 

Eurovision Song Contest 2013. Arenan blev en sevärdhet i sig och som bidrog till att stärka 

helheten av Malmö som en attraktiv stad (Eriksson 2013). 

 

Handbolls-VM 2011 definieras som ett Mega event och under perioden ökade antalet 

gästnätter med 10-25 %. Handbolls-VM 2011 hade effekter på attraktionskraften för Malmö. 

Handbolls-VM 2011 sändes i 162 länder, hade cirka två miljoner tv-tittare och bidrog till en 

omsättning på 85 miljoner kronor (HUI Research 2011, s.8). Handbolls-VM 2011 användes 

som en startpunkt för att i framtiden använda evenemang som ett medvetet verktyg för 

utveckling av evenemangsverksamheten (PwC 2011, s.23). 

 

Undersökningen som har genomförts av HUI Research (2011, s.32) gällande Handbolls-VM 

2011, visar att större evenemang bidrar till att städer måste lägga fokus på tillgängligheten i 

staden och infrastrukturinvesteringar för att ha möjligheten att arrangera ett större evenemang. 

Vidare nämns det att dessa frågor är bra att ta upp för att städer ska kunna fortsätta att 

utvecklas. Gällande Handbolls-VM 2011 har evenemanget inte haft så stora effekter på 

infrastrukturen när det gäller nya satsningar för Handbolls-VM 2011, dock har evenemanget 

bidragit till att redan planerade satsningar har påskyndats, evenemanget har fungerat som en 

katalysator (HUI Research 2011, s.17-18).  

 

Ett evenemang fungerar som en katalysator för infrastrukturen, tillväxt och stolthet bland 

invånarna i staden (PwC 2011, s.11). ”…en bra genomförd Handbolls-VM ger effekter på 

ökad turism, sociala kontakter, mer förståelse för andras och våra olikheter, ökad social 
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kompetens” (PwC 2011, s.34). Ytterligare turism och ekonomiska effekter förutom ökad 

turism som tas upp när det gäller Handbolls-VM 2011 är ett ökat varumärkeskapital, ett 

visionsförverkligande kring den övergripande vision som finns när det gäller evenemang och 

en framtidssäkrad region. Ett lyckat evenemang ökar möjligheterna för att arrangera fler 

evenemang (PwC 2011, s.35-39). Handbolls-VM 2011 har fungerat som en katalysator (HUI 

Research 2011, s.17-18).   

 

Effekter av evenemang- tidigare forskning 

Den stolthet som beskrivs uppstå bland lokalinvånarna som nämns ovanför kan även kopplas 

med tidigare forskning som har gjorts kring effekter av evenemang. Forskningen visar på att 

det uppstår effekter på städer när det gäller hårda investeringar; infrastrukturella investeringar 

och mjuka investeringar; de effekter som uppstår hos lokalbefolkningen (Solberg, Preuss 

2007). Enligt tidigare forskning gällande mjuka investeringar visar det att lokalbefolkningen 

som är en del av ett evenemang och gemenskapen kring det får nya erfarenheter när det gäller 

service och gästfrihet. Detta leder till att fler besökare attraheras och staden blir ett attraktivt 

val för framtida evenemang (Solberg, Preuss 2007, s.218). Om invånarna känner att de är en 

del av ett evenemang som attraherar besökare och kan själva dra nytta av evenemanget så är 

möjligheterna större att de bli positivt inställda till en turismutveckling (Jackson 2008, 

s.247+252). 

 

Enligt Eriksson (2013) arbetar Malmö med att alla ska vilja vara delaktiga vid arrangemanget 

av ett evenemang. Eurovision Song Contest 2013 är ett evenemang där många olika 

nationaliteter är delaktiga (Eriksson, 2013 och Svensson, 2013). Detta tillsammans med att 

även Malmö är en stad med en stor mångfald öppnar möjligheten för att enklare skapa en 

gemenskap och samhörighet i staden. Den del av lokalbefolkningen som annars känner sig 

utanför i samhället fick genom Eurovision Song Contest 2013 en betydande roll genom att ta 

hand om sitt hemland och agera som tolk, guide (Svensson, 2013). Genom media har en 

positiv inställning av Eurovision Song Contest 2013 uppfattas från lokalbefolkningens sida 

(Palm, 2013). Detta kan dock inte fastställas helt då en undersökning kring 

lokalbefolkningens inställning inte har genomförts ännu. Även tidigare arrangerade 

evenemang i Malmö har visat på positiva effekter från lokalbefolkningens sida. Ett av målen 

med Handbolls-VM 2011 var att lokalbefolkningen skulle känna en stolthet över ett lyckat 

evenemang och utvecklas, få nya kunskaper och erafarenheter, som även konstaterades (PwC 

2011, s.35-39). Handbolls-VM 2011 ledde till en folkfest där ”Lokalbefolkningen fick en 

känsla av att världen kom till dem och de fick något gemensamt och positivt att enas kring och 

prata om” (Karin Mattson Weijber, se HUI Research 2011, s.21). Genom folkfesten 

förmedlades en positiv bild av hela Sverige som värdnation för evenemang. Ett gott värdskap 

med ett bra rykte skapar förutsättningar för en ökad attraktionskraft som gynnar både staden, 

besökare och lokalbefolkningen, evenemang fungerar som en inkörsport för att fånga en 

besökares intresse till staden (HUI Research 2011, s.22). Även om medvetenheten kring att 

evenemang fungerar som ett sätt att fånga besökarnas intresse tas upp, tas det inte upp hur 

evenemanget ska bidra till att även i framtiden attrahera besökare. Något som exempelvis 

Solberg och Preuss (2007) tar upp i studiens teoretiska referensram.   

 

Evenemangsturism 

Evenemang har som tidigare nämnt positiva effekter på en stad, både på stadens infrastruktur 

och befolkning. På senare år har evenemang och evenemangsturism fått en allt större 

betydelse för städer och dess attraktions- och konkurrenskraft (Getz 2008, s.1 och Getz 1997, 

s.16). Evenemang ses som värdefulla attraktioner som bidrar med mervärde till staden (Getz 

2008, s.4) och används av många städer som verktyg för att öka attraktionskraften under 
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lågsäsong (Ryan et al. 1998, se Jackson 2008, s.240). Sverige har blivit allt mer införstått med 

kraften som finns i evenemang (Svensson, 2013) och för Malmö är det viktigt att det alltid 

finns något som händer i staden. Staden arbetar med att det ska finnas aktiviteter 365 dagar 

om året. Genom de arenor som finns i Malmö och stadens utbud av mötes- och 

evenemangsplatser skapar Malmö en ”en unik ställning som mötesplats för spännande 

evenemang” (Malmö Turism 2012, s.35). Befolkningen ska känna att ”wow”, det sker 

aktiviteter hela tiden (Eriksson, 2013).  

 

Om besökaren får en positiv upplevelse men inte hinner uppleva alla aktiviteter som erbjuds, 

resulterar det i att besökaren vill återkomma (Svensson, 2013). Utbudet av aktiviteter ska 

gynna både besökare och lokalbefolkningen i Malmö (Malmö Turism 2011, s.7). Evenemang 

hjälper Malmö att konkurrera om besökare och är ett bra verktyg för att attrahera besökare 

(Svensson, 2013). Malmö har en tydlig utvecklad evenemangspolicy med en tydlig strategi 

som hjälper staden att konkurrera om besökare. Evenemangspolicyn underlättar utvecklingen 

av evenemangsverksamheten och skapar möjligheten att arbeta fort för att inte gå miste om att 

evenemang (PwC 2011, s.40). 

 

Turismstäder som redan är etablerade kan använda sig av evenemang för att öka sin 

attraktivitet (Bohlin, Elbe, 2007). Städer väljer att arrangera evenemang av den anledningen 

att evenemang bidrar till positiva effekter för arrangörstaden och resultatet av ett lyckat 

evenemang är just de positiva effekterna. Det är viktigt att arrangörstaden granskar vilka 

positiva respektive negativa effekter som evenemanget kan bidra till. Ett evenemang som 

medför negativa effekter kan komma att påverka allmänheten och förmedla en negativ bild i 

media. Ett Mega event har större risker att få fler negativa effekter än mindre evenemang 

eftersom fler saker kan gå fel (Allen, O’Tolle, McDonnell & Harris 2002). Malmö kommer att 

gynnas av att Eurovision Song Contest 2013 hålls i staden, människor kommer att prata om 

Malmö och få ytterligare en stad att lägga på listan över besöksplaster (Herkel, 2013). 

Eurovision Song Contest 2013 kommer inte att bidra till negativa effekter för Malmö som 

arrangörstad (Herkel, 2013). En svaghet med att arrangera evenemang är att det krävs mycket 

planering och att det kostar mycket pengar, men att det gäller för vilken stad som helst som 

tar sig an ett stort evenemang (Eriksson, 2013).  

 

Evenemangs-CV 

Desto fler evenemang en stad arrangerar desto fler erfarenheter skapas inför framtida 

evenemang, enligt Bohlin och Elbe (1997) är det viktigt att en stad bygger upp en bas av 

framgångsrika lokala och regionala evenemang innan staden väljer att arrangera ett större 

evenemang. En stad behöver genomföra evenemang och skapa ett bra evenemangs-CV. Varje 

evenemang är en check på stadens evenemangs-CV och evenemang bidrar till kunskaper, 

förbättringar och möjligheter att arrangera större evenemang (Svensson, 2013). Handbolls-

VM 2011 var ett evenemang som har stärkt hela Sveriges evenemangs-CV (HUI Research 

2011, s.24) Då Malmö är arrangörsstad för Eurovision Song Contest 2013 har många varit 

intresserade av att vid senare tillfällen arrangera evenemang i Malmö. Nästa stora evenemang 

som kommer att arrangeras i Malmö är Juniorhockey-VM som hålls från 26 december till 4-5 

januari, som är under Malmös lågsäsong (Eriksson 2013 & Svensson 2013). Enligt Palm 

(2013) kommer Eurovision Song Contest 2013 att bidra positivt till hela Skånes långsiktiga 

utveckling som evenemangsregion och att fler arrangörer kommer vilja arrangera evenemang 

i regionen. Handbolls-VM 2011 har varit delaktig i utvecklingen då Malmö kunde nyttja 

kunskaperna som försåg efter evenemanget inför framtida evenemang (HUI Research 2011, 

s.16). Fler evenemang hjälper även regionen med att stärka dess varumärke (PwC 2011, s.31). 

Eurovision Song Contest 2013 kommer att leda till att fler evenemang arrangeras i Malmö 
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(Svensson, 2013). Enligt Eriksson (2013) har arrangörer visat intresse för att arrangera fler 

evenemang i staden efter Eurovision Song Contest 2013. 

 

Image 

Förutom att evenemang bidrar till att stärka stadens varumärke, bidrar dessa även till 

utformningen av en positiv image av staden (Getz 1997, s.136). Evenemang bidrar med ett 

mervärde och ses som värdefulla attraktioner till en stad och hjälper staden att marknadsföra 

sig och skapa en bättre image (Getz 2008, s.4). För att en stad ska kunna skapa en god image 

som möjligt krävs det att imagen är giltig, trovärdig, enkel, tilltalande och utmärkande 

(Kotler, Haider, Rein 1993, s.149-150). Malmö stad har ett stort intresse för att evenemang 

ska arrangeras i Malmö just på grund av att evenemang skapar positiva identiteter och kan 

användas för att öka Malmös attraktionskraft. Staden satsar på att vara ”en mötes- och 

evenemangs-destination i världsklass” (Malmö Turism 2012, s.35). Det ska skapas en äkta 

bild av Malmö, där besökarna får känslan att ”i Malmö skulle jag kunna bo” (Herkel 2013). 

Malmös image stärks genom att besökare som kommer till staden och går på evenemang 

sedan berättar för sin omgivning hur fantastiskt deras besök var. Besökarna blir en 

ambassadör för staden och sprider dess budskap (Eriksson 2013). Genom Eurovision Song 

Contest 2013 ville Malmö att besökarna skulle få en känsla av att dem är Malmöbor och att 

detta ska vara en positiv överraskning för dem (Eriksson, 2013).   

 

Enligt Eriksson (2013) ville SVT att Eurovision Song Contest 2013 skulle vara lagom stort 

och inte ett jätteprojekt. Det var en anledning till att Malmö valdes som arrangörstad då 

Malmö är en mer intim stad och tiden fanns för att skapa en mer äkta atmosfär. Malmö har 

även fördelen med närheten till Danmark och det fanns besökare som flög till Kastrup men 

även till Malmö Airport. Malmö sågs som en mer lämplig arrangörstad än andra städer i 

Sverige. Genom att Eurovision Song Contest är ett tv-evenemang fick Malmö möjligheten att 

visa upp vad staden har att erbjuda. En stads image kan förbättras via publicitet och media. En 

global uppmärksamhet och publicitet i media som fokuserar på staden, även om det är under 

en kort period, är värd betydligt för staden (Getz 1997, s.57). 

 

Evenemang bidrar inte bara till att förstärka en stads image utan de kan även bidra till att 

ändra en stads image. Denna förändring sker inte på kort sikt utan evenemang ses som en 

investering för att på lång sikt ändra en stads image dock är det en bra investering för att på 

lång sikt skapa en positiv image (Lee, Taylor 2005, s.596). Även Malmö har sett möjligheten 

att med hjälp av Eurovision Song Contest 2013 ändra den negativa imagen som idag 

förekommer i samband med staden. Enligt Svensson (2013) har det skapats en negativ image 

av Malmö i och med att det finns folk som tror att det sker regelbundna skottlossningar i 

staden och att staden inte har något annat att erbjuda. Eurovision Song Contest 2013 hjälper 

Malmö att ta bort fokusen från skottlossningarna som har påverkat och fördärvat bilden av 

Malmös image och genom Eurovision Song Contest 2013 kan en positiv imagen byggas upp 

igen (Svensson 2013). 

 

Det förekommer att städer med en svagare image väljer att använda evenemang för att 

förstärka dess image (Bohlin, Elbe 2007, s.177). En stads image kan förstärkas genom 

publicitet och genom att attrahera besökare till attraktiva evenemang. Genom media 

publiceras en image av en stad och publiciteten av imagen är värdefull för staden (Getz 1997, 

s.57). Eurovision Song Contest är ett imageskapande evenemang och den publicitet Malmö 

får i och med Eurovision Song Contest 2013 kommer att stärka stadens image. Genom 

publiciteten som fås genom journalister vill Malmö visa upp stadens bästa sida och 

marknadsföra vad Malmö erbjuder förutom Eurovison Song Contest 2013. Genom detta för 
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att attrahera återkommande besökare (Svensson, 2013). Enligt Svensson (2013) vill de visa 

upp närheten till naturen, den otroliga mångfalden och god mat.  

 

När Handbolls-VM 2011 arrangerades ville Malmö visa upp ett väl genomfört evenemang 

och andra aktiviteter för att attrahera återkommande besökare. Dessa besökare kom att 

fundera som ambassadörer för andra i sitt hemland (HUI Research 2011, s.22). Handbolls-

VM 2011 hjälpte Malmö att få en plats på kartan och besökarna fick imagen av att staden kan 

hantera stora evenemang (PwC 2011, s.34). 

 

Samarbete 

För att en stad ska kunna skapa en effektiv image krävs det att staden och dess aktörer 

samarbetar för att tillsammans skapa en trovärdig image (Kotler, Haider & Rein 1993, s.149-

152). Tourism in Skåne samarbetar med aktörer i hela regionen för att förmedla en gemensam 

image (Svensson, 2013). Genom evenemang stärks en regions image, därför gäller det att 

skapa engagemang och delaktighet bland alla verksamma aktörer (PwC 2011, s.40). Under 

Handbolls-VM 2011 fick hela Region Skåne beröm för att ha lyckats skapa ett bra samarbete 

och bra relationer under evenemanget. Detta skapade en image av regionen som en trovärdig 

samarbetspartner (PwC 2011, s.27). 

 

Även Getz (2008, s.1) menar att evenemangsturism kan används för att öka samarbetet och 

stärka gemenskapen i en stad och på så sätt bidra till att staden utvecklas. Att anordna 

evenemang hjälper städer att hitta motivation hos alla inblandade aktörer att arbeta mot 

samma vision (Coccossis och Tsartas 2001, s.174, se Zografos, Deffner 2007, s.336). Om ett 

arrangerat evenemang används på rätt sätt av arrangörsstaden kan det skapa en gemensam 

stolthet bland invånarna i staden och i sin tur leda till bättre samarbete och samverkan (PwC 

2011, s.12). Genom Handbolls-VM 2011 hölls även en folkfest i staden och påvisade 

lokalbefolkningens stolthet över att ha varit en del av gemenskapen kring ett lyckat  

evenemang (HUI Research 2011, s.21). 

 

Avslutningsvis konstateras det genom studiens teorier och tidigare forskning att ett bra 

samarbete i staden mellan alla aktörer är viktigt för att skapa en attraktionskraft genom 

evenemang. Enligt Allen, O’Tolle, McDonnell och Harris (2002, s.30) krävs det en god 

kommunikation mellan inblandade aktörer samt en gemensam strategi för hur arbetet ska ske. 

Enligt Herkel (2013) är Malmö en är en bättre evenemangsstad än andra städer då det finns en 

bättre kommunikation i Malmö, även att Malmö är en mindre stad underlättar arrangerandet 

av evenemang. Evenemang har också bidragit till ett bättre samarbete mellan aktörer (Herkel, 

2013). Malmö är en liten storstad som har en bra Citysamverkan där arbetet sker med 

varandra och inte mot varandra och där det finns ett beroende av andra aktörer (Eriksson, 

2013). Arbetet sker utifrån samma strategi och att alla aktörer förmedlar samma sak. För att 

stora evenemang ska kunna arrangeras krävs det att en stad börjar diskutera vad som krävs av 

staden för att lyckas med detta och hur staden behöver utvecklas (Eriksson, 2013). För att 

utvecklingen ska vara möjlig krävs det ett samarbete mellan alla stadens aktörer (HUI 

Research 2011, s.32).  
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6.2 Slutsats 

Här presenteras studiens slutsats utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

Det faktum att respondenterna i studien har en vinklad och partisk inställning till evenemang 

påverkar även studiens slutsats och har gjort det svårt att i vissa skeden se en annan aspekt av 

evenemang och dess attraktionskraft, framför allt med tanke på att ingen av respondenterna 

ser några större negativa effekter när det gäller evenemang. 

 

Hur använder Malmö stad sig av evenemang för att attrahera besökare? 

Malmö stad, Malmö Turistbyrå, Tourism in Skåne och Event in Skåne är alla medvetna om 

evenemangs attraktionskraft på Malmö stad och arbetar ständigt för att arrangera fler 

evenemang. För staden är det viktigt att det alltid finns aktiviteter som sker. Medvetenheten 

finns om att evenemang är ett bra verktyg för att attrahera besökare. Att Malmö arrangerar 

fler evenemang leder till att staden får ett rykte som en bra evenemangsstad. I och med att 

medvetenheten finns i Malmö kring vilka positiva effekter ett evenemang kan bidra med, gör 

att möjligheterna för att aktivt arbeta för att få arrangera fler evenemang ökar. Detta resulterar 

i att Malmö kan attrahera fler besökare. Malmö är en del av den eventstrategi som finns 

utvecklad för Öresundsregionen och detta visar på att staden är medveten om att evenemang 

är ett bra sätt för att attrahera besökare på och att det krävs ett samarbete med andra aktörer 

för att uppnå detta. Även om medvetenheten kring fördelarna kring evenemang finns hos dem 

som arbetar inom branschen, behöver det inte automatiskt betyda att denna medvetenhet även 

finns hos resten av stadens befolkning vid alla evenemang som arrangeras i staden. Det krävs 

en positiv inställning kring evenemang och dess betydelse även hos resten av stadens 

befolkning för att evenemang ska bli lyckade, detta i och med att befolkningen är en del av 

vad som skapar en gästvänlig atmosfär i staden och i och med detta gör staden mer attraktiv. 

Som Pehr Palm säger ska en undersökning genomföras med syftet att undersöka hur 

Eurovison Song Contest 2013 har uppfattas av lokalbefolkningen. Innan undersökningen är 

gjord är det dock svårt att med säkerhet kunna utala sig lokalbefolkningens inställning till 

evenemanget.   

 

Evenemang hjälper stadens aktörer att samarbeta, vilket i sin tur leder till en bättre samverkan 

bland dessa, detta eftersom att det skapas större möjligheter att arragera fler attraktiva 

evenemang för besökare. Samarbete är en förutsättning för att kunna skapa en attraktionskraft 

till en stad genom evenemang. Kommunikationen mellan aktörer i Malmö är bra och arbetet 

sker tillsammans och förståelsen finns för att aktörer är beroende av varandra i arbetet med att 

göra Malmö till en attraktiv stad genom evenemang. Malmö har alla dessa fungerade 

komponenter kring ett bra samarbete, vilket gör att staden har bra förutsättningar att attrahera 

besökare genom evenemang. 

 

Organisationerna inser även att det är viktigt att visa upp vad mer besökaren kan göra och att 

det finns fler aktiviteter vid sidan av evenemanget. Det krävs fler aktiviteter vid sidan av 

evenemanget för att uppnå en merförsäljning och få effekter på lång sikt. Detta bidrar till att 

det finns en större möjlighet att besökaren återkommer vid ett senare tillfälle för att uppleva 

det de inte hann med gången innan. Evenemang fungerar som en ögonöppnare för besökarna 

att bli medvetna om Malmö som en besöksstad.  

 

Evenemang bidrar även till att utforma och stärka en positiv image av staden, som Malmö är 

medveten om. Staden har ett stort intresse för att evenemang ska arrageras i Malmö just för att 

det skapar en positiv image. Medvetenheten gör att möjligheten är större för Malmö att arbeta 
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med att stärka en positiv image av staden genom evenemang och på så sätt attrahera fler 

besökare, i och med att en positiv image ökar attraktionskraften till en stad. 

 

För att evenemang ska attrahera besökare krävs det även att lokalbefolkningen är positivt 

inställd till en ökad turismnäring. Detta då lokalbefolkningen är en del av besökarens 

upplevelse och om lokalbefolkningen visar upp ett gott värdskap blir staden mer attraktiv för 

besökaren. Tidigare evenemang i Malmö har visat på en positiv inställning från 

lokalbefolkningens sida i och med att dem själva har känt av de positiva effekterna av 

evenemang. Positiva effekter skapar en positiv inställning inför framtida evenemang. Detta är 

bra för framtiden då det ger en större möjlighet att befolkningen även kommer att ha en 

positiv inställning även inför framtida evenemang. 

 

Hur har Malmö stad använt sig av Eurovision Song Contest 2013 och Handbolls-VM 

2011 för en ökad attraktionskraft?  

Både Handbolls-VM 2011 och Eurovision Song Contest 2013 har resulterat i att besökare har 

fått upp ögonen för Malmö som en attraktiv besöksstad. Detta kan konstateras utifrån studiens 

empiri i och med att båda evenemangen bidrog och förväntades bidra till en ökad 

turismomsättning och ökat besöksantal. Siffror gällande Eurovision Song Contest 2013 finns 

inte än men enligt Palm (2013) kommer Eurovison Song Contest 2013 ge en 

turismomsättning på 150 miljoner kronor (Palm, 2013). Handbolls-VM 2011 visade en 

ökning med 10-25 %, denna ökning skedde under lågsäsong. Handbolls-VM 2011 bidrog till 

att besökare attraherades till Malmö även under lågsäsong. Detta visar på att evenemang kan 

fungera som ett bra sätt att attrahera besökare när dem annars inte nödvändigtvis skulle välja 

att besöka staden. Då siffrorna för turismomsättningen för Eurovision Song Contest 2013 inte 

finns dokumenterade än, är det svårt att säga att vinsterna med säkerhet kommer bli så stora 

som 150 miljoner kronor. Ingen av respondenterna tar upp det faktum att många av dem som 

besökte Eurovision Song Contest 2013 hade möjligheten att istället för att under Eurovision 

Song Contest 2013 bo i Malmö, fanns möjligheten att bo i Danmark i och med dess närhet till 

Malmö. Detta gör att vinsten för Sveriges och Malmös del blir mindre än vad den skulle 

kunna ha blivit.  

 

Vidare har Handbolls-VM 2011 även fungerat som en katalysator för utveckling av staden. 

Citytunneln stod färdig en månad tidigare på grund av att evenemanget krävde bättre 

transportmöjligheter. Detta visar på att evenemang bidrar till en positiv utvecklig av staden 

som gynnar både befolkningen samt besökare och staden får en större kapacitet att attrahera 

besökare. Även om evenemang bidrar till en utveckling av staden, behöver utvecklingen inte 

alltid vara positiv på sikt. Teorierna i studien tar även upp negativa effekter, dessa negativa 

effekter tas dock inte upp när det gäller Handbolls-VM 2011 utifrån de undersökningar som 

har tagits del av i denna studie. Anledningen till detta kan möjligtvis vara att effekterna inte 

var tillräckligt stora i respektive stad i och med att evenemanget var fördelat på flera städer. I 

och med att Eurovision Song Contest 2013 är ett nyligen avslutat evenemang finns inga 

uppgifter än kring dessa effekter. Det behöver dock inte betyda att evenemanget klarade sig 

från negativa effekter lika bra som Handbolls-VM 2011, bland annat med tanke på att 

Eurovision Song Contest 2013 arrangerades i enbart en stad som skulle handskas med alla 

effekter, både positiva och negativa.   

 

Handbolls-VM 2011 var ett evenemang som stärkte både Malmös och Sveriges evenemangs-

CV. Även Eurovision Song Contest 2013 har bidragit till att fler evenemangsarrangörer har 

fått upp ögonen för Malmö som evenemangsstad. Båda evenemangen har bidragit till att 

stärka stadens varumärke som evenemangsstad. Detta hjälper Malmö att utveckla sitt 
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evenemangs-CV och utvecklas som evenemangsstad. I och med detta ökade möjligheten att 

arrangera ännu fler attraktiva evenemang som även i framtiden kommer attrahera besökare. 

 

Eurovision Song Contest 2013 har även hjälpt Malmö att bygga upp en positiv image igen 

efter att imagen har påverkats negativt på grund av skottlossningar i staden. Bilden byggs upp 

ännu mer även med hjälp av de besökare som har varit i Malmö under Eurovision Song 

Contest 2013 och har fungerat som ambassadörer i sitt hemland och har kunnat förmedla 

vidare den positiva bilden av Malmö. I detta fall användes Eurovision Song Contest 2013 som 

ett sätt att stärka Malmös image. I och med att besökarna får en positiv bild av Malmö är 

möjligheterna större att det skapar en attraktionskraft för besökarna att komma till Malmö. 

Även om Eurovision Song Contest 2013 som ett enskilt evenemang sägs ha bidragit till att 

skapa en mer positiv image av Malmö behöver det inte betyda att imagen kommer att finnas 

kvar även i framtiden tack vare ett enda evenemang. Detta i och med att det krävs att städer 

kontinuerligt fortsätter att arbeta med sin image. De intervjuer som har gjort i studien, tar 

respondenterna främst upp vilken image av Malmö som ska förmedlas till besökare under 

evenemanget. Det är endast under intervjun med Stefan Svensson som det specifikt tas upp att 

Eurovision Song Contest 2013 är en del av ett långsiktigt arbete med Malmös image.   

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande studie men istället fokusera på vilken typ 

av evenemang som är effektivast för att få en ökad attraktionskraft på en stad/destination. En 

sådan studie kan bygga på att författarna undersöker flera olika städer/destinationer och olika 

slags evenemang för att se vilken typ av evenemang som har bidragit till flest positiva effekter 

på lång sikt. Ett annat förslag är att genomföra en studie med fokus på hur samarbetet ser ut 

bland alla aktörer för att tillsammans skapa en positiv image genom evenemang.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor Malmö stad 

De fyra första bakgrundfrågorna ställdes till alla respondenter. Därefter varierade frågorna 

utifrån deras kunskapsområden.  

 

1. Namn?  

2. Företag/organisation?  

3. Befattning?  

4. Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Image 
1. Vilka egenskaper kännetecknar Malmö stad som turiststad respektive som 

evenemangsstad? 

2. Vilken image av Malmö stad vill ni att besökare ska ha i dagsläget? 

3. Vilken image vill ni att besökare ska ha av Malmö stad i framtiden i och med 

evenemangsstrategin som har utvecklats för Öresundsregionen 

4. Samarbetar ni med andra aktörer för att förmedla en gemensam image av Malmö stad? I så 

fall vilka samarbetar ni med? 

 

Evenemangsturism 

1. Är evenemangsturism (turister som besöker Malmö stad för att gå på evenemang) viktigt 

för Malmö stad?  

2. Vill Malmö stad arrangera fler evenemang i framtiden? I så fall på vilket sätt kan fler 

evenemang bidra till stadens utveckling?  

3. Anser ni att evenemang hjälper staden att konkurrera med andra städer om besökare? I så 

fall på vilket sätt? På vilket sätt är Malmö stad en bättre evenemangsstad än andra städer? 

4. På vilket sätt kommer Eurovision Song Contest 2013 att gynna Malmö stad? 

5. Tror ni att det kommer uppstå negativa effekter i Malmö stad av att arrangera Eurovision 

Song Contest 2013? 

 

Effekter på samhället 

1. Vilka effekter har tidigare evenemang i Malmö stad bidragit till inom följande områden? 

Sociala/kulturella? Exempelvis har lokalbefolkningen uppfattat evenemangen som något 

positivt eller negativt, på vilket sätt i så fall? 

Fysiska/miljöeffekter? Exempelvis infrastruktur, miljömedvetenhet?  

Politiska effekter? Har evenemang bidragit till bättre eller sämre samarbete och gemenskap 

bland aktörer i staden?  

Turism och ekonomiska effekter? Exempelvis har evenemang bidragit till fler långsiktiga 

arbetstillfällen, i så fall inom vilka områden? 

2. Vilka effekter vill ni uppnå genom framtida evenemang som tidigare evenemang inte har 

bidragit till? 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor Malmö Turistbyrå 
 

Image 

1. Vilka egenskaper kännetecknar Malmö stad som turiststad respektive som 

evenemangsstad? 

2. Vilken image av Malmö stad vill ni att besökare ska ha i dagsläget?  

3. Vilken image vill ni att besökare ska få av Malmö stad i framtiden i och med 

evenemangsstrategin som har utvecklats för Öresundsregionen? 
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4. Samarbetar ni med andra aktörer för att förmedla en gemensam image av Malmö stad? I så 

fall vilka samarbetar ni med? 

 

Evenemangsturism 

1. Är evenemangsturism (turister som besöker Malmö stad för att gå på evenemang) viktig för 

Malmö stad?  

2. Vill Malmö stad arrangera fler evenemang i framtiden? I så fall på vilket sätt kan fler 

evenemang bidra till stadens utveckling? 

3. Anser ni att evenemang hjälper staden att konkurrera med andra städer om besökare? I så 

fall på vilket sätt? På vilket sätt är Malmö stad en bättre evenemangsstad än andra städer? 

4. På vilket sätt kommer Eurovision Song Contest 2013 att gynna staden? 

5. Tror ni att det kommer finnas negativa effekter i Malmö stad av att arrangera Eurovision 

Song Contest 2013? 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor Tourism in Skåne 

 

Image 

1. Vilka egenskaper kännetecknar Malmö stad som turiststad respektive som 

evenemangsstad? 

2. Vilken image vill ni att de som besöker Malmö stad ska få av staden i dagsläget? 

3. Vilken image vill ni att besökare ska ha av Malmö stad i framtiden i och med 

evenemangsstrategin som har utvecklats för Öresundsregionen? 

4. Anser ni att de evenemang Malmö stad arrangerar hjälper staden att stärka dess image? 

5. Samarbetar ni med andra aktörer för att förmedla en gemensam image av Malmö stad? I så 

fall vilka samarbetar ni med? 

 

Samarbete 

1. Vilka samarbetar ni med för att göra Malmö stad till en attraktiv evenemangsstad? 

2. Underlättar samarbetet med andra aktörer utvecklingen av staden för framtida evenemang? 

I så fall på vilket sätt? 

 

Evenemangsturism 

1. Hur stor del av Malmö stads besökare kommer till Malmö stad med syftet att gå på 

evenemang? Är evenemangsturism en stor del av den totala turismnäringen? 

2. Är det fler besökare som kommer till Malmö stad för att gå på evenemang än tidigare? 

3. Hur arbetar ni med att få besökare som kommer till Malmö stad för att gå på evenemang att 

vid ett senare tillfälle komma tillbaka? 

4. Anser ni att evenemang hjälper staden att konkurrera med andra städer om besökare? I så 

fall på vilket sätt? På vilket sätt är Malmö stad en bättre evenemangsstad än andra städer? 

5. På vilket sätt kommer ni att ta till vara på de besöksströmmar som Eurovision Song Contest 

2013 kommer att generera? Har ni någon strategi för hur ni ska få dessa besökare ska komma 

tillbaka till Malmö stad? 

6. Tror ni att Eurovision Song Contest 2013 kommer att gynna Malmö stads turismnäring på 

lång sikt? Finns det någon plan på hur ni ska ta till vara de effekter som uppstår kring 

Eurovision Song Contest 2013 på lång sikt? 

7. Vilka styrkor respektive svagheter finns det med att arrangera Eurovision Song Contest 

2013 i Malmö stad? 

8. Varför är Malmö stad en bra stad att arrangera evenemang i? 

9. Hur kommer Eurovision Song Contest 2013 att bidra till att Malmö stad utvecklas som en 

evenemangsstad? 
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Effekter 

1. Vilka effekter har ni upplevt att tidigare evenemang i Malmö stad har bidragit till? Positiva 

respektive negativa och inom vilka områden? 

 

Bilaga 4. Intervjufrågor Event in Skåne 

 

Image 

1. Vilken image vill ni att besökare ska ha av Malmö stad i framtiden i och med 

evenemangsstrategin som har utvecklats för Öresundsregionen? 

2. Samarbetar ni med andra aktörer för att förmedla en gemensam image av Malmö stad? I så 

fall vilka samarbetar ni med? 

 

Evenemangsturism 

1. Är evenemangsturism (turister som besöker Malmö stad för att gå på evenemang) viktig för 

Malmö stad?  

2. Anser ni att evenemang hjälper staden att konkurrera med andra städer om besökare? I så 

fall på vilket sätt? På vilket sätt är Malmö stad en bättre evenemangsstad än andra städer? 

3. På vilket sätt kommer det faktum att Eurovision Song Contest 2013 hålls i Malmö stad 

gynna staden? 

4. Tror ni att det kommer finnas negativa effekter i Malmö stad av att arrangera Eurovision 

Song Contest 2013? 

5. Kommer Eurovision Song Contest 2013 att bidra till att Malmö stad utvecklas som en 

evenemangsstad? I så fall på vilket sätt? 

6. Vilka är fördelarna/nackdelarna med att arrangera Eurovision Song Contest 2013 i Malmö 

stad istället för andra städer i Sverige? 

7. Tror du att Eurovision Song Contest 2013 kommer leda till att fler arrangörer väljer att 

arrangera evenemang i Malmö stad? I så fall varför? 

 

Effekter 

1. Vilka turism- och ekonomiska effekter har tidigare evenemang i Malmö stad bidragit till? 

2. Vilka effekter vill ni uppnå genom framtida evenemang som tidigare evenemang inte har 

bidragit till? 

 

Bilaga 5. Tillfrågade respondenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respondent Organisation Anledning 

Camilla Ekelund Malmö stad Ej tid -18 maj 

Per Olov Bergqvist Malmö stad  Ej tid 

Johan Hermansson  Malmö Turism Ej tid -19 maj 

Katarina Olsson Malmö Turism Ej tid - 18 maj 

Marie Holmberg Malmö Turism Ej tid - 18 maj 

Helena Östberg  Region Skåne Ej tid - 19 maj 

Henrik Gidlund Region Skåne Ej tid - 18 maj 

Sara Brynskog  Tourism in Skåne Ej tid - 19 maj 

Dan Nilsson Tourism in Skåne Ej tid 

Lena Andersson  Tourism in Skåne Ej tid 

Marie Ljung Tourism in Skåne Ej tid - 19 maj 
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Bilaga 6. Ansvarsfördelning 

 

Ansvaret har fördelats jämt mellan oss båda under hela studien. Vi kan inte säga att någon av 

oss har haft ett större ansvar inom ett specifikt område då arbetet har skett tillsammans. 


