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Abstract 

 
Event is a phenomenon that lately has become more common, especially within the tourism 

industry. This essay is a study within human geography and with focus on the meaning and the 

design of events. The purpose with this essay is to examine and describe the concept of event 

and to show how events can influence a region. Falkenberg is situated in the county of Halland 

by the west coast and the sea and because of that a natural tourist destination. The city is a 

known seaside resort since the end of the nineteenth century. Our method is a case study with 

interviews with seven of the participants active within events in Falkenberg. 

 

This essay shows that events are limited in time and space, they have their own attraction and 

uniqueness and it all sums up into what the visitor expects to experience and what they will 

experience. An event is a business opportunity, and it increases the flow of visitors and money 

through the region. The image of the region can be influenced by events and in the long run 

lead to a brand that enhances the regions values.  
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“Why a festival 

When done right, festival truly a community 
Development tool. They focus on the community’s image, 
foster volunteerism, retain local dollars, enhance tourism, 

provide profits for local non-profits, encourage family 
activities and put the fun into the community. Festivals, 

especially in smaller communities, are an excellent way to 
enhance all that’s good about community.”1

                                                 
1 Brennan, M. Festival development in small communities, 1997, s. 32 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

När man kommer till en ny stad och en ny region ser man på sin nya omgivning med nya 

ögon. När en av denna uppsats författare flyttade till Halland och Falkenberg, initierades en 

diskussion om evenemang. Många synpunkter och åsikter kom fram och det första fröet till vår 

gemensamma uppsats var sått. 

 

Globaliseringen leder till att såväl företag som individer blir allt rörligare. Det tidsrum vi rör 

oss i blir allt större. Avsaknaden av platsbundenhet kan också leda till rotlöshet, vi upplever 

kanske inte samma ”lojalitet” till en enskild region längre.  Utvecklingen, som den ser ut idag, 

gör att konkurrensen ökar mellan olika städer och regioner. Vinnarna är de som lyckas dra till 

sig både människor och företag, där själva regionen står för attraktionen. Förlorar gör de som 

stannar i den mentalitet och struktur som förknippas med det gamla industrisamhället.2 

Globaliseringen ger ibland en känsla av maktlöshet men skapar också möjligheter. Ökad 

samordning och avlägsnandet av olika hinder, bidrar till att behovet av innovativa, lärande och 

flexibla företag och regioner ökar. Ju mer globaliserade vi blir desto mer beroende blir vi av 

det lokala. Där konkurrensfördelarna finns, där finns även de växande regionerna.3

 

Falkenberg ligger i Hallands län längs med västkusten och havet. Staden har sedan slutet av 

1800-talet varit känd för att vara en badort, och är därför en naturlig turistdestination. 4 Staden 

har kvar sina stränder och sitt badliv, men den lockar idag även med de årliga revyerna och 

varuhuset Gekås i Ullared. Det ordnas årligen ett antal olika evenemang och festivaler såsom 

visfestivalen som går av stapeln den första veckan i juli, och har så gjort de senaste 22 åren. På 

Vallarnas friluftsteater har det spelats buskis sedan 1996, med trogna besökare som 

återkommer årligen. Under vintermånaderna spelas det revy och revygänget har vunnit fina 

priser med sina egenproducerade nummer. Falkenberg har även en hel del andra evenemang 

under årets gång som mässor och utställningar. Falkenberg är därför en intressant stad att 

studera när det gäller evenemang då det under en lång tid har varit en stad för nöjen. 

 

                                                 
2 Olsson, S. Det offentliga stadslivets förändringar, 1998, s. 98 
3 Brulin, G. Faktor X, 2002, s. 9 
4 Sjögren, P. & Wirdheim, A. Halland, 1998, s. 88ff 
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”Falkenberg är numera ett nöjescentrum året runt. Hit vallfärdar 100 000-tals människor för att 

t ex se sommarens lustspel på Vallarnas Friluftsteater, besöka Visfestivalen eller Jazzdagarna i 

Hwitans trädgård, barnteater, kräftfestivalen i Glommen, STCC på Falkenbergs motorbana, 

Falkenbergsrevyn eller besöka något av alla andra arrangemang som ordnas runt om i 

kommunen”.5 Så beskrivs Falkenberg när regionen säljs in till lokalbefolkning, turister och 

besökare. En av anledningarna till att vi valde Falkenberg för vår uppsats är dess mångfald vad 

gäller evenemangsutbudet. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsen har fokus på regional utveckling, utvecklingen av en plats (Falkenberg) där 

evenemang kan spela en roll på olika sätt, samt betydelsen och utformningen av evenemang. 

Evenemang är ett fenomen som på sista tiden blivit ett allt mer vanligt begrepp i 

turismsammanhang och även för den vanliga människan. Många städer anordnar årligen ett 

brett utbud av evenemang. Vi vill skapa en förståelse för fenomenet evenemang. Ordet 

evenemang kan ha olika betydelser för olika individer. Vi vill undersöka om evenemang är ett 

enhetligt begrepp och ifall olika arrangörer av evenemang uppfattar begreppet på olika sätt. 

Som följd av detta kommer vi även att undersöka vad olika arrangörer har för syften och 

målsättningar med sina respektive evenemang.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva begreppet evenemang och att visa hur 

evenemang kan påverka Falkenbergs kommun. 

 

För att få svar på detta kommer vi att behandla följande frågor: 

• Vilka syften och målsättningar finns med evenemang? 

• Finns det några grundläggande delar evenemang alltid består av? 

• Finns det något behov av evenemang? 

• Hur kan evenemang påverka en region? 

• Finns det samverkan mellan de olika regionala aktörerna när det gäller evenemang? 

 

                                                 
5 Falkenbergs Turist AB, 2006 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Metodval 

Vårt arbete grundar sig på en litteraturstudie om evenemang, och regional utveckling. Vi 

använde oss av tidigare rapporter och studier inom evenemangsforskning och sammanställde 

därefter syfte och problemformulering. Arbetets nästa steg var att göra en empirisk 

undersökning med hjälp av olika aktörer inom Falkenbergs evenemangsarena. Efter att ha 

sammanställt vårt empiriska material gick vi vidare med djupare litteraturstudier inom 

kulturgeografin inför analysen av vårt material. 

 

För att kunna undersöka och beskriva begreppet evenemang och visa hur evenemang kan 

påverka en region i dagens Sverige, har vi valt att göra en fallstudie med kvalitativ inriktning. 

Anledningen till att vi valde att göra en fallstudie beror på att vi vill undersöka en specifik 

företeelse eller händelse.6 I detta fall är vi intresserade av att förstå hur evenemang kan 

påverka en region och den regionen vi i har valt att undersöka är Falkenbergs kommun. Enligt 

Bell är fallstudien en lämplig metod för att undersöka samspelet av olika faktorer i en viss 

situation, t ex att varje evenemang har egenskaper som är gemensamma med andra evenemang 

men kan också ha egna unika drag.7 Fallet är viktigt eftersom det åskådliggör något som är 

vikigt för företeelsen i fråga om vad den kan innebära.8 En fallstudies slutresultat ger oftast en 

tät beskrivning av de företeelser eller händelser som studeras och det resultat vi strävar efter är 

att kunna ge en så bred beskrivning som möjligt av hur evenemangen påverkar Falkenberg. Vi 

vill även med vårt uppsatsarbete få en klarare bild av hur evenemang kan påverka en region 

och även detta kan lättare åskådliggöras med hjälp av fallstudien. 9

 

Vi har använt oss av en intervju som varit strukturerad med färdiga frågemallar. (Se bilaga) 

Intervjusituationen var informell vid de personliga mötena. 

 

Intervjuerna har varit fokuserade på evenemang och dess påverkan på en region. 

Respondenterna har olika yrkesroller och olika befattningsgrad och detta har bidragit till att 

tyngdpunkten fallit på olika frågor beroende på vilken respondent som har svarat. För att alla 

                                                 
6 Merriam, S. Fallstudien som forskningsmetodik, 1994, s. 24 
7 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik, 2000, s. 16ff 
8 Merriam, S. 1994, s. 25 
9 Merriam, S. 1994, s. 26ff 
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skulle ha samma förutsättningar har frågorna varit öppna. Fördelen med detta har varit att 

varje respondent har haft möjlighet att formulera sig fritt. Dock kan det finnas en svaghet med 

att ha öppna frågor genom att man som intervjuare missar information på grund av att en 

specifik fråga till respondenten inte ställs och man kan därför missa andra frågor och svar av 

relevans. Det är också svårt att jämföra våra svar med något annat eftersom de är unika för just 

denna fallstudie.10

 

Intervjuerna har genomförts dels genom personliga möten, dels via e-post. Fördelen med att 

intervjuerna har genomförts på olika sätt, är att antalet respondenter har ökat. Nackdelen är att 

det på detta sätt kan bli svårare att jämföra samtalsintervjuer med e-postundersökningen i 

analysen. En del av intervjuerna har genomförts som samtal och möjligheten till följdfrågor 

har funnits, samtidigt som de intervjuer som gjorts via e-post har varit opåverkade av oss som 

intervjuare.11  Även detta kan ses som en nackdel i och med att vi inte i dessa fall har kunnat 

ställa några följdfrågor. Intervjuerna har skett på det sätt som varit lämpligast för varje enskild 

respondent. Två har intervjuats på sina respektive arbetsplatser, en respondent har intervjuats i 

en lånad konferenslokal (motsvarar arbetsplatssituationen hos de två föregående), de andra 

fyra har valt att medverka genom att svara på våra frågor via e-post. Samtliga har blivit 

uppringda och tillfrågade om sin medverkan i förväg. Under det samtalet har vi även talat om 

vilka möjligheter som har funnits att delta och i vilket sammanhang denna undersökning görs. 

 

De intervjuer som har skett genom möten har tagit ca 30 minuter, under tiden har intervjuaren 

gjort anteckningar i det färdiga frågeformuläret med öppna svarsalternativ.  

 

2.2 Urval 

De undersökningsenheter vi har valt, det urval vi har gjort, har grundat sig på den kunskap vi 

har om regionen och dess aktörer. De vi har valt att intervjua är: arrangörerna av de två största 

evenemangen sett till publikantal samt arrangören av ett av Falkenbergs äldsta evenemang, för 

att få ett långsiktigt perspektiv. För att få en så total förståelse av evenemangen i Falkenberg 

som möjligt har vi valt att intervjua biljettansvarig på turistbyrån. För att få en regional bild av 

evenemang i Falkenberg har vi intervjuat kommunchefen (Falkenbergs Kommun) och Vd på 

Falkenbergs Turist AB, det lokala turismbolaget där Turistbyrå, Innerstadsförening och 

Näringslivsservice finns. Ytterligare ett intressant perspektiv, med bland annat både 

                                                 
10 Halvorsen, K. Samhällsvetenskaplig metod, 1992, s. 82ff 
11 Bell, J. 2000, s. 120ff 

 5



nytänkande och risktagande, får vi från den lokala arrangören av mässor och events. 

Representanterna ger tillsammans en god bild av det rådande evenemangsklimatet i 

Falkenberg, såväl ur arrangörsperspektiv som ur turismperspektiv.   

 

Vår studie bygger på material inhämtat från Falkenbergs kommun under tiden 10-20 december 

2004. Intervjuer har skett med följande personer: 

Bo Nordin, arrangör av mässor och events 

Bo Persson, arrangör av Visfestivalen/Värdshuset Hwitan 

Göran Grell, Vd, 2entertain AB 

Kristina Lundin, biljettansvarig Falkenbergs Turist AB 

Marie-Louise Wernersson, egen företagare/FalkenbergsRevyn 

Reino Jacobsson, Vd, Falkenbergs Turist AB 

Rolf Landholm, kommunchef i Falkenbergs Kommun 

 

2.3 Resultatets pålitlighet och giltighet 

Reliabiliteten, hur pålitligt vårt resultat är, påverkas i hög grad av metodvalet och är avgörande 

för hur tillförlitligt och giltigt det resultat vi får fram är. En hög nivå av reliabilitet innebär att 

om en liknande undersökning görs på samma sätt når man liknande resultat.12  Valet av 

respondenter påverkar självklart vårt resultat och genom att lägga till eller ta bort en eller flera 

respondenter kan resultatet påverkas. Genom att välja fallstudien både stärker och försvagar vi 

reliabiliteten. Den kritik som ofta tas upp när det gäller fallstudier är att det är svårt att 

kontrollera och få information via oberoende källor, gäller faktafrågor, det resultat man får 

fram kan då bli snedvridet.  I intervjumallen har vi med tre delfrågor i samma fråga (Hur ser 

den rumsliga samverkan ut mellan region och evenemang? Varifrån kommer besökarna och 

hur rör de sig i regionen? Upplever du kring effekter av detta?). De flesta respondenter har 

därför valt att fokusera sina svar på en av frågorna även om de har försökt svara på alla tre. 

Samtidigt som vi inser att resultatet kan ha påverkats och ett alternativ hade varit att helt 

bortse från svaren på frågan, anser vi ändå att svaren är betydelsefulla för vårt resultat. Därför 

har vi valt att ta hänsyn till detta i vår tolkning men vi har ändå analyserat svaren och 

presentera resultaten i uppsatsen. Vi har gjort vårt yttersta för att ta fram relevant och 

kontrollerbar information. En del av våra respondenter har dock valt att svara på våra frågor 

via e-post, där vi inte har haft den fördelen av att kunna ställa följdfrågor eller kunna få ett 

                                                 
12 Bell, J. 2000, s. 89ff 
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förtydligande på de svar vi fått, däri ligger en av uppsatsens svagheter. Ytterligare kritik är att 

det kan vara svårt att generalisera utifrån denna typ av resultat och finns det egentligen något 

värde i forskningen när man bara undersöker ett fall. Det går dock att generalisera utifrån 

resultat från fallstudier, det är beroende av hur mycket vår fallstudie liknar andra fall eller 

situationer och hur det går att relatera till andra fallstudier och situationer.13  

 

                                                 
13 Bell, J. 2000, s. 17 
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3 Evenemang och regional utveckling 

3.1 Vad är ett evenemang? 

I Svenska Akademiens ordlista definieras ordet evenemang som ”märklig händelse; 

tillställning”.14 Man kan säga att evenemang har funnits i alla tider genom att människor bl.a. 

firat årstidsbundna riter och högtider av olika slag. Här i Sverige firas midsommar, jul, nyår, 

påsk och andra högtider enligt inhemsk tradition, men redan tidigare fanns folkliga evenemang 

såsom marknader och tornerspel. Det var händelser som utspelades ganska ofta och/eller 

regelbundet. Dessa evenemang hade man dels för att roa och locka en publik dels för att knyta 

olika kontakter. I dagens mångkulturella samhälle är evenemangen kanske viktigare och mer 

centrala än de någonsin har varit. De huvudsakliga anledningarna till ökningen av 

evenemangsutbudet beror på att vi idag har mer fritid och en större budget för våra 

fritidssysselsättningar.15 I dag satsar även kommunerna och olika företag på att marknadsföra 

sig själva genom olika evenemang.  

 

Evenemang utmärker sig från det fasta turismutbudet genom att de utspelar sig under en 

begränsad tid och den inneboende unikhet varje evenemang har.16 De ger en stämning och 

känsla som sträcker sig förbi vardagen. Generellt sätt kan man säga att evenemang är en 

händelse eller upplevelse som utspelas för att uppnå olika mål. Dessa mål kan vara sociala, 

kulturella eller företagsanknutna.17 Det är den betydelsen av ordet evenemang som denna 

uppsats utgår från. 

 

Evenemang förekommer i många olika format; konferenser, välgörenhetsinsamlingar, 

sportevenemang, festivaler, sociala sammankomster, ceremonier, konstrelaterande 

framträdanden, prisutdelningar, nyproduktintroducering och liknande evenemang.18 Liksom 

evenemangen kan delas in i olika kategorier kan de även delas in i storleksordning. Det finns 

megaevenemang som omfattar internationella intressen såsom de Olympiska spelen. Och 

mindre evenemang som har en större betydelse för en stad eller region. Dessa evenemang kan 

arrangeras endast en gång eller kan vara återkommande och de används ofta för att förstärka 

turismdestinationens attraktionskraft. I Sverige har vi evenemang som t ex Pridefestivalen, 
                                                 
14 Svenska akademien, 1998 
15 Allen, J. Harris, R. McDonnel, I. & O´Toole W. Festival and special event management, 2002, s. 5 
16 Getz, D. Event marketing & event tourism, 1997, s. 1 
17 Allen, J. m fl. 2002, s. 11  
18 Wiersma, E. Creative event development:a guide to stratetgic success in the world of special events, 2000, s. 
10ff 
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Hultsfredsfestivalen och Göteborgskalaset. Ett lokalt evenemang är oftast inte så stort och det 

riktar sig mera till den lokala besökaren.19 Evenemangsbranschen, de som jobbar med och 

kring evenemang, finns också på många olika ställen. De återfinns i mötesindustrin, 

upplevelseindustrin, underhållningsindustrin och evenemangsindustrin med alla dess 

arrangörer och producenter.20

 

3.2 Syften med evenemang 

Enligt evenemangsforskaren Elizabeth Wiersma har alla evenemang som syfte att nå specifika 

mål och objekt. De punkter hon nämner är: 21

• Evenemang ger tillfällen att skapa relationer mellan deltagare och åskådare. 

• De skapar spänning och publicitet. 

• De underhåller och paketerar nöjen. 

• De når en specifik publik och kan kalla den till en planerad händelse. 

• De kan lösa eller illustrera problem och således nå specifika resultat. T ex evenemang 

om miljöproblem där man visar på hur man kan lära sig att värna om vår miljö. 

• De kan förmedla budskap och känslor. 

• De kan sälja och visa produkter och service.  

 

Alla evenemang har olika syften och mål. När det gäller festivaler skapas dessa för att dra 

lokalbefolkningen och turister till en händelse eller upplevelse och för att få besökarna att 

spendera mera pengar i regionen. Dessa underhållningsbaserade evenemang skapar tillfällen 

att visa upp olika produkter och tjänster man vill erbjuda konsumenterna. Intäkter från 

festivaler och liknande kan komma från entréavgifter, spel, lekar, reklam och souvenirer. 

Temaevenemangen kan vara uppbyggda kring en mängd olika teman såsom mat och 

historia.22 Många av de återkommande evenemangen i Falkenberg bygger på något tema 

såsom kräftfestivalen i Glommen, Hwitans visfestival och jazzfestival m.m. 

 

Konserter och teaterföreställningar är evenemang som kan locka en bred och geografiskt 

spridd publik oavsett om de utspelar sig i en konserthall eller på en utomhusteater. Genom att 

matcha den befintliga produkten med livsstil och image kan professionella arrangörer hitta rätt 

                                                 
19 Larsson, M. Förnyelsearbetet i återkommande evenemang: En fallstudie av Storsjöyran, 2003, s.239 
20 Sterner, H. Eventproduktion, 2004, s. 12 
21 Wiersma, E. 2000, s. 9 
22 Wiersma, E. 2000, s. 10 
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målgrupp. Konsert- och teateranläggningar kan också ge ett intryck till sina besökare genom 

tydlig profilering, medvetenhet och fördelaktig produktplacering.23  

 

Ur en ekonomisk synvinkel handlar turism om konsumtion som förflyttar sig, med andra ord 

det som köps in och konsumeras i samband med resandet. Evenemang kan fylla en uppgift för 

regionen genom att det ges tillfälle för turisten att konsumera på, under och i anslutning till 

evenemanget.24 Evenemang med specifika teman och festivaler kan skapa en årlig 

turismutveckling och även ge den minsta av orter en del av turisminkomsterna. 

 

3.3 Evenemangets utformning 

När det gäller utformningen och arrangerandet av olika evenemang i en region borde det för 

regionens välbefinnande finnas en evenemangsplan. Om inte regionen har någon organisation 

för att utarbeta en sådan plan bör de olika aktörerna tillsammans enas om en plan för att alla i 

regionen ska kunna få en så gynnsam situation som möjligt.25  

 

Getz menar att för att ett evenemang ska lyckas krävs det att ett antal olika faktorer kan 

samarbeta. Detta beror på att evenemang kan påverka en mängd olika aktörer och att alla 

delarna i ett evenemang påverkar varandra. Ifall det sker några förändringar i den direkta 

omgivningen kommer det att påverka hela evenemanget och dess organisation. När 

evenemanget sammanstöter med kommunen, miljön och när det gäller ekonomiska frågor har 

de alla lika stor inverkan på evenemanget.26

 

Vid utformningen av ett evenemang finns det oftast en bakomliggande organisation som 

skapar de olika delar ett evenemang är beroende av. De grunder som behövs är organisation 

och koordination; ledarskap, utveckling och kontroll; tillgång till personal, finansiering och 

marknadsföring.27 Arrangörerna måste först och främst utarbeta en plan för att ett evenemang 

ska lyckas och de delar man bör ta hänsyn till är bland annat att: hitta ett syfte, etablera mål, 

göra en situationsanalys, identifiera alternativa strategier, välja hur det ska utvecklas och 

slutligen göra en uppföljning.28

 
                                                 
23 Wiersma, E. 2000, s. 11 
24 Larsson, M. 2003, s. 7  
25 Getz, D. 1997, s .101 
26 Getz, D. 1997, s. 11ff 
27 Getz, D. 1997, s. 11 
28 Getz, D. 1997, s. 101ff 
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Evenemang som är återkommande kan dra nytta av att ha en organisation som är medveten om 

att det krävs förnyelse. Även om en besökare är trogen ett evenemang söker han nya, 

annorlunda och spännande upplevelser vid varje besök. Ett evenemang som inte förnyar sig 

har svårt för att attrahera återkommande besökare. Evenemang som däremot har genomgått 

någon slags förändring, men ändå behållit sina utmärkande drag kan stärka sin image och 

därmed öka attraktiviteten.29  

 

Enligt Wiersma finns det ett par saker som alltid fungerar i ett lyckat evenemang; bra mat och 

dryck, lekar, underhållning, tävlingar och kreativitet.30

 

3.4  Evenemang och attraktion 

Många turistorganisationer kämpar för att nå den internationella publiken, men när det gäller 

evenemang och festivaler är de ofta beroende av den lokala och regionala befolkningen. Ett 

evenemang kan fungera som en attraktion för att få människor utanför regionen att besöka 

evenemanget och regionen och detta i sig har ett egenvärde. Utöver detta kan evenemanget 

även ha betydelse för befolkningen som redan bor och verkar i regionen. Evenemang kan 

också ge den effekten att man behåller sin hemmapublik och deras köpkraft, istället för att de 

reser utanför regionen. 31   

 

När en turist befinner sig i ett visst område söker denne ofta någonting att göra under sin 

vistelse och om det då utspelar sig ett evenemang av något slag kan det leda till att man lockar 

in turisten till den aktiva händelsen. Enligt Gunn (1988) är en destinations attraktioner 

effektivast när de är samlade i kluster och att det är omfattningen som erbjuder variation och 

förhöjer styrkan i den regionala marknadsföringen.32

 

Attraktiviteten är ett mätverktyg för hur stark en attraktion kan vara i termer av antal besökare 

det lockar, den geografiska spridningen av marknadsområdet eller sin dragningskraft jämfört 

med konkurrensen. Mill and Morrison (1985) använde termen ”dragkraft” och länkade den 

med den distans folk är villiga att resa för att uppleva en attraktion. De gjorde skillnad mellan 

lokala, regionala och nationella eller internationella marknadsområden. Evenemangsturismen 

                                                 
29 Larsson, M. 2003, s. 239ff 
30 Wiersma, E. 2000, s.28ff 
31 Getz, D. 1997, s. 52 
32 Gunn i Getz, D. 1997, s. 53 
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kan därför förstärka attraktiviteten hos individuella evenemang och festivaler och använda 

dem för att höja hela regionens attraktivitet.33

 

3.5 Varför besöker man evenemang? 

Alla människor har olika behov eller motiv och kräver olika förmåner för att göra ett besök på 

ett evenemang. Det är därför viktigt för dem som anordnar evenemanget att lära sig förstå 

behoven, motiven och de förväntningar som den potentiella besökaren har för att kunna 

påverka besökaren och göra densamma nöjd.34 För en del besökare av evenemang så är det 

själva underhållningen, t ex musiken, som är det viktigaste medan det för andra kan vara 

gemenskapen som är viktigast. När människor med liknande värderingar och normer 

sammanstrålar i ett evenemang och förenas i en upplevelse skapar de ett osynligt band mellan 

dem.35     

 

Enligt Getz finns det ett underliggande mänskligt behov av att resa, finna fritidsaktiviteter eller 

att besöka ett evenemang. Olika motiv leder till olika beteenden. Människor förutsätter att 

vissa aktiviteter eller erfarenheter ska kunna tillfredställa deras behov av vad de vill ha och 

behöver. Dessa behov kan tillgodoses av en mängd olika aktörer. Det är därför varje 

evenemang tävlar med olika valmöjligheter och fritidsysselsättningar. Likväl finns en mängd 

andra barriärer att övervinna som personliga möjligheter och begränsningar, tid, pengar och 

sociala influenser. Andra faktorer som direkt påverkar besökare till evenemanget är t ex läge, 

tillgänglighet och vad det kostnad att besöka det. Även om konsumenten bestämt sig för att 

närvara kan det finnas olika anledningar till att denne inte dyker upp, t ex sjukdom, ont om 

pengar, ont om tid, annat evenemang dök upp på vägen som verkade mer intressant m.m.36  

 

Vidare måste hänsyn tas till att olika individer uppfattar upplevelserummet på olika sätt. 

Individen påverkas bl a av egna värderingar, sitt humör och sin trivsel i omgivningen.37 Den 

person som besöker ett evenemang kommer oftast dit med ett huvudmål och det är att finna ett 

nöje, bli berikad eller att uppleva något.38

 

                                                 
33 Mill och Morris i Getz, D. 1997, s. 53 
34 Getz, D. 1997, s. 273ff 
35 Edström, A., Beckérus, Å., Larsson., B-E. Evenemangsföretagande, 2003, s. 16 
36 Getz, D. 1997, s. 273ff 
37 Mossberg, L. Upplevelserummet och kundens beteende, 2003, s. 116 
38 Mossberg, L. 2003, s. 111 
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3.6 Regionen - en destination 

I detta avsnitt resonerar vi kring begreppen region, destination och hur regionen kan ses som 

en destination när vi tittar på regionalutveckling. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till 

befolkningen i regionen, de är ambassadörer som kan bidra till en god regional utveckling. 

 

”Destinationen är ett resmål vars geografiska utsträckning inte är absolut och därför kan verka 

en aning diffus”.39 Definitionen sker genom turistens beteende i tid och rum och i 

destinationens betydelse för lokalbefolkningen och de som arbetar i regionen. Destinationen 

kan vara en hel region likaväl som en enskild plats.40 Om regionen skall ses som en 

destination är det viktigt att det finns ett samarbete mellan de olika aktörerna inom regionen. 

De behov som ska tillgodoses (lokalbefolkning och tillfälliga besökare) växlar och varierar 

under säsong och från ett år till ett annat. Behoven kan också variera mellan olika delar av 

regionen till exempel kan den norra delen ha högsäsong under hösten och den södra på våren. 

Genom flexibilitet kan aktörerna dra nytta av varandra. För att tillgodose kundens behov kan 

varje enskild företagare behöva ta hjälp av andra företagare i regionen. Det kan vara någon av 

de enskilda komponenterna i turistprodukten (åka, äta, bo, göra och shoppa) som den enskilda 

företagaren inte kan erbjuda. Tillsammans kan kanske alla företagare i regionen tillgodose 

dessa behov och jobba för att samarbetet utvecklas.  Poängen är att samarbete, kvalitet och 

flexibilitet gynnar alla på sikt. Regionen kan växa och antalet besökare kan öka.41

 

I det geografiska rummet kan en destination ses som ett sammanhållande turistiskt utbud. För 

att en destination ska kunna fungera som en samlokalisering krävs det att de tjänster som 

regionen kan erbjuda sina turister har ett ömsesidigt beroende. De turistprodukter man 

erbjuder turisten bör därför komplettera varandra. Detta resulterar i att det oftast är en 

angelägenhet för företagarna i en region att överbygga olika gap gentemot marknaden för att 

kunna locka till sig turister som besöker och konsumerar i den egna regionen.42 De som dock 

har den centrala rollen i regionens turismutveckling är turistorganisationerna som med sina 

resurser förfogar över ett inflytande över de andra aktörerna. De kan påverka en regions 

turismutveckling trots att de oftast inte själva står för de olika turistprodukterna.43  

 

                                                 
39 Bohlin, M. Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv, 2000, s. 296ff 
40 Bohlin, M. 2000, s. 296ff 
41 Bohlin, M. 2000, s.296ff 
42 Elbe, J .  Att sälja Småland: Destinationsmarknadsföring i Nätverksperspektiv. 2003, s. 125 
43 Elbe, J. 2003, s. 127 
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I och med att evenemangskulturen är en snabbt växande marknad så kan evenemang användas 

som en motor för att utveckla en region.44 Ett årligen återkommande evenemang kan t ex bidra 

till att det i regionen skapas en tillfällig efterfrågan på tjänster som kan leda till att locka nya 

entreprenörer att starta företag i regionen, vilket i sig kan leda till en positiv inflyttningstrend 

till regionen. Ett evenemang kan även hjälpa till att skapa ett starkt varumärke för regionen. 45

 

Demografiska förändringar påverkar de regionala tillväxtprocesserna. Den ekonomiska 

geografin har, genom att bortse från befolkningsgeografins potential, förbisett en av de allra 

viktigaste faktorerna bakom olikheter i den regionala utvecklingen.46 Enligt Gunnar Myrdal 

växer framgångsrika regioner fram genom inflyttning, det gäller att skapa en cirkel av positiva 

effekter. I princip bygger det på att ökat antal invånare leder till ökad efterfrågan på varor och 

tjänster. Detta leder till behov av större andel lokala investeringar och en ökad attraktivitet i 

företagsklimatet, som i sin tur leder till behov av ny arbetskraft och befolkningen ökar då allt 

fler attraheras av regionen. Det motsatta är en negativ spiral som leder till att det skapas en 

utflyttningsregion.47  

 

De ekonomiska effekterna av en demografisk förändring är beroende av vilken åldersgrupp det 

är som ökar. Orsaken till detta är att de olika demografiska grupperna skiljer sig markant åt 

vad det gäller ekonomiskt beteende.48 Historiskt sett har ökningen av den äldre populationen 

skett på bekostnad av medelålders och detta har i sin tur lett till ökande offentliga utgifter och 

samtidigt en försvagad ekonomisk tillväxt.49

 

Förflyttningen av människor och deras verksamheter till städerna, urbaniseringen, sker inte 

slumpmässigt, utan det verkar finnas en bakomliggande ordning som styr förflyttningarna. 

Vissa städer förblir små, medan andra växer sig allt större. När man ser hur städerna sprider 

sig i ett land är det tydligt att städerna verkar behöva ett visst avstånd från varandra. Det är 

snarare regel än undantag att det finns en viss distans mellan olika städer.50 Turismen kan här 

bidra till att skapa en positiv bild av en ort och på så sätt påverka t ex inflyttning och 

                                                 
44 Edström, A. m fl. 2003, s. 18 
45 Edström, A. m fl. 2003, s. 164 
46 Malmberg, B. Befolkningsgeografin - en bortglömd pusselbit? 2000, s. 45 
47 Myrdal, G. i Berger, S. 2000, s. 46ff 
48 Malmberg, B. 2000, s. 48 
49 Malmberg, B. 2000, s. 51 
50 Öhman, J. Urbanisering, staden och konkurrensen. 2000, s. 59 
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investeringsvilja positivt.51 Det offentligas engagemang i turism brukar försvaras med att 

denna bidrar till sysselsättning och skatteintäkter som kommer den egna orten till gagn.52  

 

Destinationens, centralortens, inflytande avtar i samband med att avståndet från orten ökar. 

Inflytandet från en centralort till en annan skiftar i ett fiktivt gränsområde där tyngdpunkten 

tas från en centralort för att sedan övergå i nästa.53 Skillnaden i turismsammanhang är att 

besökaren har rest till destinationen, det finns i den bemärkelsen ingen lokal marknad. Vad 

som däremot stämmer är att attraktionskraften, dragningen till platsen ökar ju bredare utbud 

destinationen erbjuder. Man kan alltså med hjälp av strategisk planering i näringslivet och av 

destinationernas alla delar uppnå centralortsstatus i den egna regionen.54 ”Centralortsteorin 

kan på detta sätt ligga till grund både för att beskriva och analysera konkurrenssituationen för 

en viss destination men också för att ge impulser till tänkbara utvecklingsstrategier för att 

utveckla turistnäringen på orten eller i området genom att komplettera utbudet så att 

centraliteten höjs”.55

 

3.7 Regionalism och image 

Kultur och identitet spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Både forskare och 

politiker menar att behovet av en regional identitet har ökat på grund av globaliseringen och 

den europeiska integrationen. Regional ekonomisk utveckling underlättas på många olika sätt 

av att det finns en regional identitet och kultur.56  Nedgången i industrisektorn anses i många 

fall bidra till att turismsektorn, i synnerhet turism med kulturell anknytning, får en mer 

framträdande och betydande roll i den regionala ekonomin.57 Ett kulturellt evenemang kan ha 

ekonomisk betydelse precis som en ekonomisk företeelse kan ha en kulturell innebörd. Det 

finns en koppling mellan kultur och ekonomi. En företeelse är inte enbart ekonomisk, social, 

kulturell eller politisk, allt hänger samman och kan bestå av flera delar som skapar en helhet.58

 

I den globala jakten på ekonomisk tillväxt är regioner konkurrenter. Sett ur detta perspektiv 

blir ett rikt kulturliv en konkurrensfördel. En tydlig regional kultur och atmosfär, en känsla för 

den enskilda regionen, är fördelaktigt när det gäller att attrahera investerare, företag och 
                                                 
51 Elbe, J. 2003, s. 127 
52 Elbe, J. 2003, s. 127 
53 Törnqvist, G. Renässans för regioner, 1998, s. 60ff 
54 Bohlin, M. 2000, s. 302 
55 Bohlin, M. 2000, s. 303 
56 Syssner, J. What kind of regionalism?, 2006, s. 133 
57 Syssner, J. 2006, s. 142 
58  Hermelin, B. Ekonomisk realitet eller kulturella fantasier? 2000, s 198   
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människor till regionen.59 Tanken att ett rikt kulturliv ökar intresset utifrån för regionen 

hänger starkt samman med image. En regions image kan ha en avgörande betydelse för de 

ekonomiska förutsättningarna i regionen. En image kan vara sann eller falsk, positiv eller 

negativ, oavsett vilket så påverkar den image som omvärlden har av regionen det som händer 

inom regionen. Genom att arbeta aktivt med en gemensam regional profil kan man skapa en 

plattform som hela regionen arbetar utifrån, och på detta sätt kan man försöka påverka 

omvärlden syn på regionen.60

 

En korrekt, sann och positiv image anses vara viktig inte bara för att attrahera aktörer utanför 

regionen. Det är också viktigt för regionens invånare. För att vara attraktiv för andra 

underlättar det om regionen och dess invånare är stolta över sin egen kultur och identitet. 

Målgruppen i kampanjer blir därför inte bara besökare utifrån, utan istället är det första målet 

att nå de egna invånarna, skapa en vi-känsla.61

 

Ett återkommande argument är att kulturell samhörighet och känslan av regional tillhörighet 

gör att människor tar mer ansvar för utvecklingen i regionen. Regional kultur och identitet 

baserad på det som enar oss och de särdrag som gör oss unika fungerar som en smältdegel, och 

bidrar till en stolthet och en självkänsla i regionen, det blir det sammanbindande kittet mellan 

människor.62

 

I kontrast till regional identitet står det faktum att samhället uppfostrar oss till individualister, 

överallt finns möjligheter att göra individuella val. En region är därför inte samstämmig i allt 

per automatik utan det behöver finnas en strategi och ett planerat utvecklingsarbete för att nå 

en enighet kring den minsta gemensamma nämnaren i regionen. Vi är olika som individer och 

vi finns i olika grupper i samhället, detta framhävs ibland som en fördel och ibland som en 

nackdel. Olika grupper kan ha olika mål, detta syns i alla delar av samhället, även i vardagen i 

t ex musik, reklam och litteratur som anpassas till individen. Den ökade betydelsen av 

symboler och image i vardagslivet påverkar oss som individer och även på samhällsnivå. 

Samhällskulturen är baserad på image eller annorlunda uttryckt på kopior av verkligheten som 

tillslut får eget liv. Marknadsföring och massmedia spelar en stor roll genom att det skapas 

                                                 
59 Syssner, J. 2006, s. 137 
60 Syssner, J. 2006, s. 138 
61 Syssner, J. 2006, s. 139 
62 Syssner, J. 2006, s. 140 
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symboler som har sin egen innebörd som inte relaterar till omvärlden utan till en hyperrealitet, 

ett extremt exempel är Disneyworld som i princip är en egen parallell verklighet. 

 

Konsumentens urval av produkter, de olika nischade marknaderna och alla olika modeller och 

stilar bidrar till att skapa ett fragmenterat samhälle där människor är tillsynes förhäxade av 

konsumtion och saknar socialt ansvar. Stadens kultur är delad och det finns inga garantier för 

att strukturen är hållbar i det långa loppet. 63

 

En region består alltså inte enbart av en kultur eller en image utan vi är i allra högsta grad 

individer. Det är en av de svårigheter som behöver överbryggas när man arbetar med att skapa 

en regional plattform att utgå ifrån.  

 

3.8 Teorisammanfattning 

För att sammankoppla de olika teoretiska delarna så kommer vi att göra en sammanställning.  

 

Ett evenemang är något som utspelas för att roa och locka en publik som drar med sig en hel 

del bieffekter till en region, ort eller plats. Dessa bieffekter är något som den vanlige 

besökaren inte tänker på men som kan visa sig vara positivt eller negativt för den egna 

regionen. De evenemang som den här uppsatsen bygger på är lokala evenemang från 

Falkenbergs kommun och de kan återspeglas i olika resultat i regionen och på så sätt driva 

regionen framåt.  

 

Syfte, behov, attraktion, utformning och utveckling, dessa delar behövs för att ett evenemang 

ska kunna driva utvecklingen framåt och ge fler effekter till regionen. När de olika delarna 

sammanfaller till ett gemensamt intresse kan evenemang hjälpa en region att förstärka dess 

image, ekonomi, inflyttande och att skapa en lokal känsla.  

 

                                                 
63 Knox, P., Pinch, S. Urban Social Geography 2000, s.  65ff 
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4 Resultat 

4.1Vad är ett evenemang? 

På frågan vad ett evenemang är för något, har vi fått liknande svar, men det finns dock en 

nyansering i svaren beroende på respondenternas position och sysselsättning. De flesta av 

aktörerna i Falkenberg anser att ett evenemang är en tidsbegränsad företeelse avsedd att skapa 

en upplevelse. Evenemanget kan vara en engångshändelse, men lika gärna återkommande. En 

del anser att evenemang engagerar besökarna, andra menar att det är kravlös underhållning, i 

vissa fall ska besökaren även få med sig kunskap från evenemanget. Aktörerna är dock ganska 

överens om att evenemang har en egen attraktionskraft. 

 

Vår kommentar och analys: 

Generellt sätt kan man säga att evenemang är en händelse eller upplevelse som utspelar sig för 

att uppnå olika mål. Evenemangen når sin unikhet genom att de bara utspelar sig en enda gång 

eller att de är årligen återkommande och inte en fast attraktion. I och med att evenemangen 

utspelar sig så sällan skapar de en känsla av vardagsflykt och feststämning. I Falkenberg är de 

flesta evenemang utav lokal karaktär och riktar sig därför mest till den egna regionen. De 

evenemang som utspelar sig i Falkenberg är den lokala marknaden, konferenser och 

föreläsningar av olika slag, festivaler, artistframträdanden, konstutställningar, sporthändelser, 

konserter och teaterpjäser. Dessa olika evenemang har dock en mängd olika mål, men det som 

enar dem är att de är till för att locka en publik och nå framgång både för arrangörer och den 

egna regionen.  

 

4.2 Är evenemang viktigt för aktörerna? 

Alla aktörerna är helt klart överens om att evenemang är viktiga. Syftet med det enskilda 

evenemanget är en avgörande faktor bakom varför evenemang är viktiga. För de näringsidkare 

som befinner sig i producentledet är evenemang viktiga, eftersom det är vad man lever av. 

Utöver det bidrar evenemangen med positiva bieffekter i övriga näringslivet, även hos de 

näringsidkare som inte aktivt bidragit. Våra aktörer ser även att genom evenemang kan man 

stärka en regions eller ett företags image och profil samtidigt som det kan vara en positiv 

faktor för invånarna som utöver bostad och arbete kan uppskatta utbudet. Turistnäringen anser 

sig ha mycket att vinna på evenemang då det skapar affärsmöjligheter och ger ett ökat flöde av 

besökare. I Falkenbergs fall hjälper de större evenemangen till att placera Falkenberg på den 
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svenska turistkartan. Möjligheten finns också att genom evenemangsutbudet stärka 

Falkenberg, som varumärke, så att det blir känt och attraherar nya marknader.  

 

Vår kommentar och analys: 

Evenemangsforskare menar att alla evenemang har som syfte att nå specifika mål och objekt. 

Vanliga faktorer som styr arbetet med evenemang är lönsamhet och för att uppnå detta kan 

man använda sig utav professionell och säljande paketering där produkten erbjuds med 

tilläggstjänster. Som exempel kan nämnas att biljetter till ett evenemang säljs tillsammans med 

hotell övernattning och restaurangbesök och på så sätt sprider man inkommande pengar så att 

de gynnar mer än en aktör. Evenemanget har ett underhållningsvärde för besökaren och om 

attraktiviteten är hög kommer man enbart för detta evenemang och resterande aktiviteter under 

besöket blir ringar på vattnet. När aktören har skapat ett unikt eller extra intresseväckande 

evenemang leder det till ökad publicitet, vilket också stärker kundens förväntning och 

spänning inför besöket. Publiciteten kan utnyttjas till att stärka Falkenberg som varumärke, 

genom att flera aktörer går in och gör större satsningar tillsammans där man riktar sig mot en 

eller flera målgrupper. Här kan evenemang med specifika teman ge en mindre ort 

konkurrensfördelar. 

 

Andra evenemang har sin styrka i att de skapar en relation till besökaren, detta stärker 

återbesöken och leder också till att den känsla besökaren får av evenemanget förmedlas vidare 

till vänner och bekanta. 

 

Genom att använda sig av evenemang för att belysa eller lösa problem kan evenemangen även 

ha en samhällsnytta genom att presentationen sker i ett format som är lätt att ta till sig. 

 

4.3 Målsättningar 

”Att få fem stjärnor av fem möjliga”, med andra ord att hålla en nivå som ligger över kundens 

förväntningar och öppnar för återbesök. Många av Falkenbergs evenemang är återkommande, 

långsiktighet i alla kundkontakter och ett aktivt arbete med kvalitet är därför viktigt för alla 

aktörer. Målsättningen med evenemang varierar mellan de olika arrangörerna. 

 

Evenemangen måste vara lönsamma, eftersom om de inte går runt på egen hand är de inte 

heller en långsiktigt lönsam affär. När det gäller lönsamheten är det viktigt för aktörerna att 

hitta rätt biprodukter, då det är entréavgifter, spel, lekar, reklam och souvenirer som genererar 
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intäkterna. Man kan skapa en produkt för att på ett underhållningsbaserat sätt kunna visa upp 

olika produkter och tjänster. 

 

Vår kommentar och analys: 

För att uppnå fem stjärnor av fem möjliga måste aktörerna, speciellt vid återkommande 

evenemang, hitta nya vägar för att attrahera den återkommande besökaren. Festivalbesökare 

söker oftast nya, annorlunda och spännande upplevelser. Ett evenemang som inte förnyar sig 

kommer därför att ha svårare att få tillbaka sin publik, än ett evenemang som varje år 

genomgår någon form av förnyelse utan att förlora sina karaktärsdrag. Dessa evenemang 

bidrar till ökad image och kan därför innebära ökad aktivitet i regionen. 

 

Om man ser på de mera generella syftena med ett evenemang är de mera övergripande än vad 

aktörerna i Falkenberg har svarat, även om de i sitt faktiska arbete säkert tar hänsyn till fler av 

de syften, som ligger bakom olika typer av evenemang, vilka vi beskriver i vår teoretiska 

genomgång.  

 

4.4 Evenemangets beståndsdelar 

Respondenternas resultat på frågan om vilka delar ett evenemang består av, speglar deras egen 

situation. Även om svaren liknar varandra i huvudsak skiljer det mycket mellan dem när vi 

tittar på uttryckssätt och graden av specificering. Utifrån aktörerna är ett evenemangs 

grundläggande delar: upplevelse, arrangemang, tema, marknadsanalys, marknadsföring, 

produktion, uppföljning, geografiskt avgränsat, tidsmässigt avgränsat, riktat mot en bestämd 

målgrupp, deltagare, faciliteter och skratt. Till exempel menar arrangören som fokuserar sig på 

att samla företag kring olika evenemang att de grundläggande delarna är att hitta ett tema, en 

bra produkt för att presentera och sätta ett företag i en speciell nisch. Lokalisering, 

marknadsföring och organisationen kring arrangemanget är också viktigt. Arrangörer som 

arbetar med evenemang av mera underhållningsbaserad karaktär har fokus på att besökaren 

verkligen har roligt och att de tekniska lösningarna kring evenemanget fungerar. För dem som 

själva inte arrangerar evenemang kan fokus ligga på biljettförsäljning, olika kontakter och 

hjälpa till med att svara på frågor. 

 

Vår kommentar och analys: 

Alla evenemang är olika uppbyggda beroende på typ av evenemang, men det som alla bra 

evenemang har att luta sig på är: organisation, samordning, ledarskap, utveckling och kontroll, 
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tillgång till personal, finansiering och marknadsföring. När sedan en klar organisation finns 

behöver ett syfte utarbetas, tydliga mål skapas, situationsanalyser utföras, bra strategier formas 

för att styra utvecklingen. Som arrangör bör man också alltid göra en uppföljning av sitt 

evenemang. Uppföljning är en viktig del för att se om man har nått förväntat resultat och även 

en bra grund för framtida evenemang.  

 

Evenemang som arrangeras mer än en gång är litet mer komplicerade än ett 

engångsevenemang, då festivalbesökare söker nya och annorlunda upplevelser.  Ett 

evenemang som varje år genomgår någon form av förnyelse men behåller sitt utmärkande 

karaktärsdrag kan därför stärka sin image och därmed attraktiviteten. Om arrangörerna har 

gjort en bra utvärdering kan de därför lättare se vad som kan behöva förnyas.  

 

Det är även viktigt för arrangörerna att på något sett samverka inom den egna regionen för att 

man på så sätt ska kunna få en så gynnsam situation som möjligt. Detta för att 

evenemangsmarknaden har en mängd olika aktörer som påverkar varandra och ifall det sker 

några oväntade händelser vid tidpunkten för det egna evenemanget kan det påverka både 

evenemang och dess organisation.  

 

4.5 Behov 

”Vi är mätta på det materiella, vi söker upplevelser som ger kickar.” Aktörerna är överens om 

att det finns ett behov av evenemang och därför är det också av intresse för samhället i stort. 

När vi ser på svaren kring evenemangets funktioner visar det sig återigen att det i hög grad 

speglar den enskilda aktörens position och sysselsättning. Vi ser att de mer 

underhållningsbaserade aktörerna pekar på att alla vill ha roligt, att man i dagens samhälle 

behöver underhållning och avkoppling efter jobbet. Evenemanget är ett medel för att skapa 

mötesplatser som ger meningsfullhet. Evenemangsutbudet bidrar till att skapa en positiv spiral, 

befolkningen får underhållning samtidigt som det kan vara identitetsstärkande för orten. En 

ökad lojalitet och en stolthet över den egna regionen är en effekt. På en ort med många mindre 

aktörer kan evenemangen ha en större betydelse för hela näringslivet, eftersom när 

genomströmningen av människor ökar, då ökar konsumtionen i hela regionen. Ett evenemang 

kan även ge idéer, inspiration, glädje, sorg och skapa funderingar.  
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Vår kommentar och analys: 

När man tittar på vad ett evenemang har för betydelse i samhället, kan vi tydligt se att det 

skapas för att roa och locka en publik och också för att knyta olika kontakter. I dagens 

mångkulturella samhälle är evenemangen kanske viktigare och mera centrala än de någonsin 

har varit. Att det idag finns ett ökat evenemangsutbud kan bero på att vi idag prioriterar 

fritiden mer och använder en allt större del av vår budget till våra fritidssysselsättningar. 

 

Något som våra aktörer inte har berört direkt i den här frågan är den ekonomiska effekten 

evenemangen har i ett samhälle. Detta kan bero på deras tolkning av ordet samhällsintresse i 

vår fråga. I och med att all turism handlar om förflyttande av konsumtion krävs det ett utbud 

och en efterfrågan, som nås genom organiserade arrangemang som möjliggör dessa utbyten. 

Evenemangen bidrar också med sysselsättning och skatteintäkter som gynnar den egna orten. 

Allt detta kan också leda till en positiv inflyttnings- och investeringsvilja hos såväl befolkning 

som företag. 

 

Med gemensamma krafter och en långsiktig planering, där kommun, näringsliv och 

organisationer möts för att skapa en destination, når man konkurrensfördelar och kan på så sätt 

stärka sin position i regionen. 

 

Turistmål tenderar att vara säsongsbundna och många aktörer brottas med problemet att 

förlänga säsongen, här kan evenemang vara lösningen. Om evenemangsutbudet i den egna 

regionen är stort och varierat kan det leda till att man behåller den egna befolkningen i 

regionen och att de, istället för att resa iväg, stannar i regionen och spenderar sina pengar där. 

 

4.6 Regional påverkan 

Att evenemang påverkar regionen genom att de ger uppmärksamhet är aktörerna eniga om. Vi 

har bland annat fått följande svar;  

• Framgång i Halland kommer ifrån utbudet av evenemang. 

• Regionen får uppmärksamhet – god publicitet, arbetstillfällen och visar att det finns en 

kreativitet i regionen. 

• Destinationen kan hamna i fokus, få en image, en kvalitetsstämpel och ge ekonomiska 

effekter åt båda hållen. 
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• Goodwill för staden. Regionen får uppmärksamhet, det talas om staden. Evenemang 

inbringar pengar till orten. 

• Det kan skapa flera gästnätter i många boendeanläggningar, det gynnar restaurangerna 

positivt och skapar merförsäljning i butikerna.  

 

Det svar som sticker ut mest är ”sommaren börjar när visfestivalen startar”. Visfestivalen är en 

återkommande sommarfestival i Falkenberg, och falkenbergaren anser att det inte är sommar 

förrän den har dragit igång.  

 

Vår kommentar och analys: 

”Visfestivalen är startskottet för sommaren” visar på att den är tydligt förankrad hos 

falkenbergsborna. Evenemang har betydelse för lokalbefolkning liksom för turister. En plats 

som är trevlig att bo på är också trevlig att besöka och omvänt. En nöjd besökare eller en stolt 

invånare är den bästa marknadsföring en region kan få. 

 

Turistorganisationen kan med fördel ha en centralroll i skapandet av en destination där 

turistnäring, näringsliv och företag möts för att skapa en attraktiv region. Samspelet mellan de 

olika aktörerna när man skapar en destination är viktigt. Målet måste vara att skapa en plats 

där man vill bo och leva, samtidigt som det måste finnas goda förutsättningar för besökare att 

se och uppleva olika typer av evenemang. Det geografiska rummet kan inte flyttas, man får 

arbeta med de fysiska förutsättningar som ges.  

 

Det finns ekonomiska fördelar med ett gott evenemangsklimat som beror på att evenemang i 

sig har ett egenvärde, det konsumeras inför, på och i anslutning till ett evenemang. Det bildas 

också ringar på vattnet, även företag som inte arbetar med det specifika evenemanget får sålt 

produkter och tjänster, som de kanske inte skulle ha sålt annars. En positiv effekt som får 

hjulen att snurra i hela regionen. 

 

Destinationen kan vara en hel region likaväl som en enskild plats. Dess inflytande avtar när 

avståndet ökar. Den dragningskraft destinationen har är sammanlänkad med den distans folk är 

villiga att resa för att uppleva ett evenemang.  Besökaren har rest till destinationen, det finns i 

den bemärkelse ingen lokal marknad, konkurrensen är global. Attraktionskraften, dragningen 

till platsen ökar, ju bredare utbud destinationen erbjuder. Strategisk planering i näringslivet 

kan leda till att ett enskilt evenemang blir centrum i den egna regionen. Man kan på detta sätt 
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beskriva och analysera konkurrenssituationen för en viss region och utarbeta 

utvecklingsstrategier för att utveckla turistnäringen i regionen genom att komplettera utbudet 

för att höja hela regionens attraktivitet. 

 

4.7 Samverkan mellan de olika regionala aktörerna 

En del av de lokala arrangörerna samarbetar på så sätt att de tar hänsyn till varandra bland 

annat genom att inte lägga premiärer samma dag och vänder sig till varandra för konstruktiv 

kritik. De använder sig även till viss del av samma personal.  

 

Som kringeffekt ser våra respondenter att evenemangen de ordnar leder till att gästnätterna i 

Falkenberg ökar. När man anordnar en mässa resulterar det i att utställare och besökare har 

behov av logi och mat. En mässa och liknande evenemang leder till entreprenörskap och kan 

ge effekter i regionen både före och efter det att den har inträffat. Våra respondenter har svarat 

att i regionen finns ett klimat, som gör att arrangörer genom evenemang även kan påverka 

andra delar av näringslivet. De större evenemangen i regionen kan även skapa nya eller extra 

arbetstillfällen under perioden för evenemanget.  

 

Vår kommentar och analys: 

När man tittar på de olika svar vi har fått på varifrån den vanlige besökaren kommer kan vi se 

att många av Falkenbergs besökare kommer från Skåne, Göteborg och Mellansverige, men det 

största antalet besökare kommer dock från närområdet.  

 

De svar vi har fått när det gäller de negativa effekterna ett evenemang kan skapa, rör de fall då 

det arrangeras för många evenemang. Om några inte riktigt håller måttet kan detta bli negativt 

för hela regionen. Evenemangen kan även leda till nedskräpning och slitage av 

evenemangsområdet. Det kan även leda till mera avgaser i centrum. 

 

En samlokalisering innebär att det finns ett ömsesidigt beroende mellan de aktörer som 

erbjuder tjänster som efterfrågas av besökare. Turistorganisationen, kommunen och 

näringslivet i en region har mycket att vinna med en gemensam plattform för evenemang. De 

positiva effekterna kan utöver ökad inflyttning, fler arbetstillfällen och liknande ekonomiskt 

mätbara effekter, även vara geografiskt betingade och påverka det rumsliga perspektivet i 

turismens produktionssystem, att man hittar nya nätverk, samarbetsformer och uttryckssätt. 
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Evenemang och evenemangsskapande kan vara ett bra medel för att överbygga olika gap som 

finns i en region mellan olika marknader. Såväl marknaden i övrigt som arrangörer av 

evenemang har ett gemensamt intresse nämligen att locka till sig besökare och öka 

konsumtionen i regionen. I en region där man har lyckats med en destinationsmarknadsföring 

kan effekterna därför bli högre än där man enbart jobbar för sin egen sak. Regioner som når 

framgång kommer därför att skapa större kringeffekter genom till exempel ökade 

skatteintäkter, höjd image och ett bättre företagsklimat. 

 

Vad gästen efterfrågar kräver mer än en leverantör och detta kräver samarbete. Det finns flera 

olika producenter som står för olika delar av en helhet, turistprodukten. 

 

4.8 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis kan vi på vårt resultat tydligt se att evenemang kan påverka en region 

både positivt och negativt. Det är dels själva evenemanget och arrangören, dels publik och 

karaktär som kan bidra till att stärka eller försvaga en regions utveckling. Inte heller att 

förglömma i detta sammanhang är arbetet i regionen runt omkring och bakom evenemangen, 

de nätverk som genom sin existens eller icke-existens kan vara avgörande. Detta skapar 

effekter som sträcker sig utöver de tänkta målen. De kan ge nya arbetstillfällen, nya 

marknader, positivt inflyttande och en starkare regionalkänsla hos befolkningen.  
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5 Diskussion och slutsats 

Vi har under uppsatsskrivandet kommit fram till att evenemang är ett begrepp som kan 

uppfattas olika av olika personer, men generellt sett är evenemang en unik händelse som är 

något utöver det vanliga. En av orsakerna till det är att evenemang inte är en del av vardagen 

utan något som utspelas relativt sällan. Det finns en mängd olika former av evenemang, en del 

riktar sig mot en enskild grupp människor medan andra vänder sig till en bredare publik, både 

åldersmässigt och geografiskt. 

 

Evenemang erbjuder en arena där människor från olika sociala skikt kan mötas. De kan skapa 

en gemensamhetskänsla inom regionen bland befolkningen och näringslivet. Arrangörerna 

indikerar att det finns ett stort behov hos lokalbefolkning och turister att på något sätt lockas 

till underhållning. En av anledningarna till detta är att vi idag lever i ett stressigt samhälle med 

snabba vändningar. Som samhället ser ut idag och den situation man befinner sig i som individ 

med höga krav på både arbete och fritid, gör att behovet av att koppla av och koppla bort 

vardagen ökar. Att för ett ögonblick få försvinna in i ett evenemang, en upplevelse eller en 

aktivitet av något slag är det nya sättet att snabbt ”ladda batterierna”. Vi är idag mer 

kunskapssökande, mer kräsna än tidigare, men samtidigt är vi mer intresserade och nyfikna. Vi 

är även mer villiga att bli roade och underhållna, helst ska allt serveras på silverfat! 

Evenemang är därför viktigt för dagens samhälle, det påverkar både sina besökare och 

arrangörerna av evenemang. 

 

Ett evenemang kan bestå utav en mängd olika delar. Grundläggande är en bra organisation och 

syfte. Andra delar som är viktiga är god mat och dryck, underhållning och kreativitet. En av de 

viktigaste egenskaperna hos ett evenemang är att det lockar till sig en publik. 

 

När det gäller vilka målsättningar som finns med evenemang är det enkelt uttryckt så att det 

finns lika många målsättningar som det finns arrangörer. De svar vi har fått från 

respondenterna saknar konkreta förslag på vilka effekter ett evenemang kan skapa utöver 

lönsamhet. Vår tolkning av det är att lönsamhet har en hög prioritet hos arrangörerna och att 

de därför kanske förbiser andra mervärden. Turistorganisationen och kommunen har här ett 

ansvar att styra diskussioner och framtida strategiplaner i en riktning som tydliggör andra 

värden. Den profil man ger regionen eller den image man förstärker ger effekter som är mer 

djupgående och har mer långsiktiga följder än de rent ekonomiska vinsterna. Man kan 
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exempelvis medvetet verka för att förlänga säsongen, stärka en regional tillhörighetskänsla, 

minska rumsliga och emotionella gap mellan olika grupper i samhället. I en attraktiv region 

med positivt klimat vad gäller inflyttning, nyföretagande och arbetstillfällen kan en gemensam 

översiktlig gemensam strategi ge regionen konkurrens fördelar. I Falkenberg har kommun och 

näringsliv goda förutsättningar, arbetet med att skapa en attraktiv region är påbörjat och de 

tidiga effekterna börjar enligt media att synas. I framtiden skulle man kunna utnyttja 

evenemangens potential i profilskapande aktiviteter och marknadsföring för regionen. Det 

finns en stor möjlighet att med hjälp av evenemang attrahera vissa utvalda kundsegment. 

Destinationen kan i större utsträckning användas för att positionera och differentiera regionen 

från konkurrenterna. Vi ser här att evenemang har en stor funktion att fylla. 

 

Viktigt är att alla aktörer har en seriös inställning. Det tar fler år att skapa och utveckla en god 

evenemangskultur, men det räcker med ett enda misslyckat evenemang för att förstöra det. 

Precis som i allt nätverks- och organisationsarbete så är man inte starkare än sin svagaste länk. 

Beroende på vilken karaktär evenemanget har kan det skapa mervärden och vara 

underhållande och upplyftande, men det kan också orsaka slitage på sin omgivning. Det kan 

vara både fysiskt och psykiskt slitage. Likväl som ett evenemang kan höja en regions image 

kan det även sänka den, om man inte har undersökt vad det finns för behov, förutsättningar 

och kulturell gemenskap, på den tilltänkta platsen och försöker skapa ett evenemang är det 

dömt att misslyckas.  

 

Man bör ha i åtanke att det nu är en globaliserad värld vi konkurrerar i. Vi anser att aktörerna 

på mindre orter bör lägga intern konkurrens åt sidan för att med gemensamma ansträngningar 

nå större mål. Därigenom nås större marknader och de positiva effekterna för hela regionen 

ökar.  

 

Utifrån våra intervjuer ser vi att det finns utrymme för Falkenbergs arrangörer att utöka och 

utveckla samarbetet mellan de olika aktörerna för evenemang, turismorganisationen och 

kommunen. Att arbeta i nätverk där det finns ett tydligt och uttalat gemensamt mål, som 

stärker hela regionens attraktivitet, kan skapa en plats att mötas för både kommun och 

näringsliv. Vi tycker att profilskapande evenemang som stärker de positiva elementen i hela 

regionen är ett av de bättre alternativen för att ge effekt hos fler än de enskilda aktörerna. 

Genom att arbeta med evenemang i organiserade nätverk och med en strategisk plan i 

bakgrunden finns verktygen för att ta lärdom av varandras evenemang. Uppföljning av 
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evenemang och utvärdering av effekterna av evenemang, både de positiva och de negativa, är 

avgörande för att skapa en framgångsrik region. 

 

Vi har i arbetet med denna uppsats haft tankar och funderingar, som vi inte har haft utrymme 

att utveckla, men de kan säkert ligga till grund för framtida undersökningar. En av våra tankar 

är att fördjupa frågeställningen och studera ett enskilt evenemang hos ett evenemangsbolag 

och se dess effekter på samhället. En liknande ansats kan göras med utgångspunkt i 

turismorganisationernas arbete, vilka evenemang de berör och hur de påverkar regionen. Vill 

man gå på bredden är det möjligt att göra en uppföljande jämförelse av evenemangets 

betydelse mellan olika städer och regioner. Den intressantaste frågeställningen vi har haft 

under arbetets gång är: Har alla regioner i Sverige samma möjligheter att utvecklas med hjälp 

av evenemang? 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva begreppet evenemang och att visa hur 

evenemang kan påverka en region i dagens Sverige, vi har valt Falkenbergs kommun. 

Uppsatsen fokuserar på betydelsen samt utformningen av begreppet evenemang. För att få svar 

på detta behandlar vi följande frågor: Vilka syften och målsättningar finns med evenemang? 

Finns det några grundläggande delar evenemang alltid består av? Finns det något behov av 

evenemang? Hur kan evenemang påverka en region? Finns det samverkan mellan de olika 

regionala aktörerna när det gäller evenemang? 

 

Falkenberg ligger i Hallands län och är en attraktiv och populär turistdestination på den 

svenska västkusten. Staden har sedan slutet av 1800-talet varit känd för att vara en badort. 

Falkenberg är därför en intressant stad att studera när det gäller evenemang, då det under en 

lång tid har varit en stad för nöjen. 

 

Fallstudien är en lämplig metod för att undersöka samspelet av olika faktorer i en viss 

situation. Slutresultatet ger oftast en beskrivning av det som studeras och det resultat vi strävar 

efter är att kunna ge en så bred beskrivning som möjligt av hur evenemangen påverkar 

Falkenberg. Uppsatsen baseras på intervjuer med sju representanter som tillsammans ger en 

god bild av det rådande evenemangsklimatet i Falkenberg, både ur arrangörsperspektivet och 

ur turismperspektivet. Intervjuerna har varit möjliga att genomföra dels genom möten och dels 

genom e-post.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att ett evenemang tolkas som en tidsbegränsad företeelse 

avsedd för att skapa en upplevelse. Alla evenemang har sin egen attraktionskraft och unikhet 

och sina egna mål att uppnå. Evenemang skapar affärsmöjligheter, ökar flödet av besökare och 

pengar i regionen. Dessa bieffekter, som kan uppfattas både positivt och negativt, spiller över 

till fler företagare än de som är aktiva inom evenemangsbranschen. Vilka faktorer som är 

viktigast varierar bland de olika aktörerna, det kan vara att stärka den lokala profilen, bidra till 

att skapa en image och i förlängningen ett attraktivt varumärke. Evenemang är viktigt för de 

lokala arrangörerna, men även för samhället i stort. Aktörerna eftersträvar också att nå en så 

hög kvalitet som möjligt samtidigt som evenemanget måste vara lönsamt. När man talar om 

behov av evenemang idag så är de flesta aktörer eniga om att vi är mätta på det materiella och 
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söker upplevelser som ger ”kickar”. Evenemang har blivit allt mer viktiga och centrala 

mötesplatser. Regionen påverkas av evenemang genom den uppmärksamhet som skapas.  

 

Slutsatserna av detta blir att den profil man ger regionen eller den image man förstärker ger 

effekter, som är mer djupgående och har mer långsiktiga följder än de rent ekonomiska 

vinsterna. Det kan vara att förlänga säsongen, stärka en regional tillhörighetskänsla, öka 

inflyttningen i regionen eller skapa ett bra klimat för nyföretagande. I framtiden skulle man 

kunna utnyttja evenemangens potential i profilskapande aktiviteter och marknadsföring för 

regionen. Det finns en stor möjlighet att med hjälp av evenemang attrahera vissa utvalda 

kundsegment. Destinationen kan i större utsträckning användas för att positionera och 

differentiera regionen från konkurrenterna. Vi ser här att evenemang har en stor funktion att 

fylla. 
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Intervjuer gjorda under tiden 10-20 december 2004: 

Bo Nordin, arrangör av mässor och events 

Bo Persson, arrangör av Visfestivalen/Värdshuset Hwitan 

Göran Grell, Vd, 2entertain AB 

Kristina Lundin, biljettansvarig Falkenbergs Turist AB 

Marie-Louise Wernersson, egen företagare/FalkenbergsRevyn 

Reino Jacobsson, Vd, Falkenbergs Turist AB 

Rolf Landholm, kommunchef i Falkenbergs Kommun 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Beskriv vad ett evenemang är för dig? 

2. Är evenemang viktigt för ditt företag/organisation/kommun? I så fall varför?  

3. Vilka målsättningar har du som arrangör med dit evenemang? (svara endast om du är 

arrangör) 

4. Finns det grundläggande delar evenemang alltid består av?  

5. Upplever du att den finns något samhällsintresse eller behov av evenemang? Fyller 

evenemanget någon funktion? 

6. Hur kan evenemang påverka en region? Ge gärna exempel. 

7. Hur ser den rumsliga samverkan ut mellan region och evenemang? Varifrån kommer 

besökarna och hur rör de sig i regionen? Upplever du kring effekter av detta? 

Positiva/negativa.  
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