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Titel    VART TOG MUSIKEN VÄGEN? 
    - En kvalitativ undersökning om hur ett evenemang  
      Kan användas som kommunikationsverktyg.  
 
Bakgrund och 
problem   Länder och städer lägger allt mer fokus på att arbeta med det egna  

varumärket och har  därmed fått ett mer företagsliknande seende med medborgarna 
som konsumenter. Samtidigt använder de sig i allt större utsträckning av evenemang 
som ett marknadsföringsmedel. Evenemang av olika slag har på så viss blivit ett 
kraftfullt kommunikationsverktyg. Men ännu finns det inte tillräckligt med studier 
kring hur evenemang påverkar platsen eller platsens befolkning. 

 
Syfte     Studiens huvudsyfte är att bidra med ökad förståelse för hur en plats kan 

kommunicera sitt varumärke genom ett evenemang som Eurovision Song Contest.  
Genom att analysera skapandet av 2013 års Eurovision koncept "We Are One" och 
se vilken typ av påverkan det kan ha på värdstaden. 

 
Metod    Studien baseras på kvalitativ forskning i form av halvstrukturerade intervjuer med 

personer som har insyn i årets svenska produktion av Eurovision Song Contest.  
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som t. ex ekonomi, näringslivet, mediabilden etc. Konceptet skapas med hjälp av 
storytelling metoden där varumärket framställs genom en berättelse, genom vilket 
det går att urskilja ett budskap värdlandet vill kommunicera. Vi kan konstatera att 
evenemang har en tendens att ge en kortsiktig effekt och för att arbeta mer 
långsiktigt krävs det att medborgaren får ta en större del i processen för att 
evenemanget ska skapa mervärde för platsen och dess medborgare. Slutligen kan vi 
se att oavsett värdland förblir Eurovision en säljande plattform, där kommande 
värdländer kommer att avgöra tävlingens utveckling och framtid. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställning. Vi definierar 
dessutom bärande begrepp för att avslutningsvis presentera uppsatsen disposition. 
 
 
Det var en euforisk stämning när Loreen segrade i Eurovision Song Contest i Baku 2012 och 
tog tillbaka den åtråvärda musiktävlingen till Sverige. Sångerskan bröt showens alla 
föreliggande förväntningar genom att framföra en mäktig låt barfota och i en enkel silhuett. 
Hon blev en konstrast till övriga artister som satsade på storslagna ljusshower, avancerade 
tekniska lösningar och med stora dansgrupper på scen. Loreen blev en udda fågel och lät 
musiken tala för sig själv. Sångerskan Loreen gjorde ett starkt intryck på fler än bara tittarna, 
hennes framförande inspirerade de svenska arrangörerna och tanken om ett mäktigt men 
avskalat Eurovision började ta form. Men vad händer egentligen när världens största 
musiktävling hamnar i händerna hos ett land och vad kan man göra med den?  

1.1 Problembakgrund 
 
Så fort nyheten om att Sverige hade segrat i Eurovision och spridit sig i medierna började 
spekulationerna kring vilken stad som skulle få äran att stå värdstad för musiktävlingen. I 
månader slogs Stockholm, Göteborg och Malmö om värdskapet men till slut var det Malmö 
som fick äran att ta sig an den prestigefyllda uppgiften att arrangera Eurovision (Dahlander 
2012). Enligt SVT:s vd Eva Hamilton, är ”mångkulturella Malmö den idealiska staden för det 
här internationella evenemanget” (Amster 2012). Ett viktigt påstående som tyder på att 
Malmö vill belysa den mångkulturella aspekten som något positivt trots att media har 
förmedlat det motsatta. Staden som haft en tuff bild i media har enligt Karin Book (2013) 
mest att vinna på värdskapet, men också mest att förlora, i egenskap av att det är en stad i 
omvandling. Vidare menar Book att det finns en tendens att länder som genomgår 
ekonomiska förändringar och/eller där det finns starka politiska intressen för att visa upp 
landet som framgångsrikt och mäktigt använder evenemang främst för att marknadsföra sig. 
 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att evenemang har blivit ett nytt 
kommunikationsverktyg genom vilket man kan nå stora publiker för att framföra ett visst 
budskap. Ett fenomen som Eurovision, kan studeras utifrån flera olika perspektiv. Vi väljer att 
studera evenemanget som en kommunikationskanal med fokus på att analysera hur 
evenemangets budskap är uppbyggt och hur det används av platsen där evenemanget äger 
rum.  
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1. 2 Studiens syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att nå ökad förståelse för hur en plats kan kommunicera sitt varumärke 
genom ett evenemang. Genom att analysera arbetet med skapandet av 2013 års Eurovision-
koncept kommer vi att nå kunskap om hur värdstaden arbetar med sin marknadsföring och i 
det strategiska arbetet använder sig av storytelling för att kommunicera ut platsens varumärke.  
 
Utifrån ovanstående syfte har vi arbetat fram två frågeställningar som vi anser är väsentliga i 
sammanhanget:  
 
1.   Hur kommunicerar man ut ett budskap genom Eurovision som  
kommunikationskanal och vad ingår i konceptet? 
 
2.  Hur kommer Malmö som värdstad använda sig av årets koncept i sin platsmarknadsföring 
och vilka värden lyfts fram i profileringen av staden? 
 
Vi anser att området är relativt orört inom medie-och kommunikationsvetenskapen och 
därmed viktigt att undersöka utifrån den aspekten att mycket tyder på att Eurovision är ett 
kraftfullt kommunikationsverktyg. Detta är en viktig aspekt i den bemärkelsen att städer 
skapas, gestaltas och upplevs av människor till stor utsträckning genom medierna och ju 
längre bort en plats ligger desto mer ökar mediernas betydelse. Exponering i medierna anses 
förstärka en stads attraktionsförmåga och används som ett sätt att förmedla en önskvärd bild 
till allmänheten (Hadenius m.fl. 2008). I samband med evenemanget ökar också mediedrevet 
på plats vilket kan påverka besöksantalet och användas som en uppskattning av evenemangets 
ekonomiska effekter (Kotler & Lane 2006). Det faktum att evenemang av olika karaktär gör 
länder och städer till mer attraktiva platser undersöks inte tillräckligt kritiskt för att kunna 
ifrågasätta vilken nytta det faktiskt ger, med tanke på den enorma resursbank som arrangerar 
evenemanget samt hur målgruppen påverkas. Eurovision som evenemang är unikt vilket gör 
det mer betydelsefullt att undersöka som kommunikationskanal. 

1.3  Begreppsförklaring 
 
Behov & Mervärde 
Behov och mervärde är två återkommande begrepp i vår studie. Vi definierar behov som ett 
lands avsaknad på faktorer som påverkar landets varumärke t. ex ekonomi, näringslivet, 
mediabilden etc. Mervärde definierar vi utifrån den ekonomiska eller socialt bundna vinst ett 
land eller stad får genom att hålla i ett evenemang som Eurovision. 
 

EBU 
Är en förkortning av European Broadcasting Union. Organisationen som grundande 
Eurovision Song Contest och är världens största sammanslutning av nationella TV- och 
radiobolag.  
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ESC 
Är en förkortning av Eurovision Song Contest som är en årlig återkommande sångtävling och 
världens största underhållningsprogram som arrangeras av European Broadcasting Union 
(EBU). 

Evenemang 
Vi ser ett evenemang som ett verktyg genom vilket en plats arbetar med profilering i sin 
varumärkesuppbyggnad. 

Koncept 
 I vår studie arbetar vi med ett Eurovision koncept. Vi har valt att benämna två delar under 
begreppet koncept som innefattar en slogan, som är ett uttryck oftast i en kort sentens för ett 
varumärke samt en logotyp, som är ett grafiskt märke för varumärket. Årets Eurovision slogan 
är ”We Are One” och logotypen är en fjäril. 

Plats 
En plats är något som konstrueras socialt och utöver en geografisk lokalitet är platsen också 
meningsbärande och skapas i sociala relationer och nätverk (Ek & Hultman 2007). Vi 
kommer att använda oss av begreppet plats och syfta till hur en stad kommuniceras ut som en 
produkt och får en kommersiell betydelse gentemot medborgarna på platsen. 
 
Platsmarknadsföring  
Teorin om Platsmarknadsföring syftar till att förklara en plats som varumärke och produkt. 
Omfattande begrepp är profil, identitet och image. Teorin ger ett perspektiv på medborgaren 
som en konsument. Begreppet har ett engelskt ursprung och benämns i litteraturen även som 
placemarketing eller citybranding. 
 
Storytelling 
I vår studie kommer vi att granska utformningen av det svenska Eurovision konceptet. För att 
reflektera över kommunikationen i meddelandet, hur det utarbetas och framförs mellan olika 
parter kommer att titta närmare på begreppet och teorin om Storytelling som är en 
berättarmetod man använder inom marknadsföring. 
 
Varumärke 
I vår studie presenterar vi begreppet varumärke utifrån dess tre grundläggande byggstenar: 
profil, image och identitet. Detta är grundläggande delar för ett varumärke i alla verksamheter 
men vi gör en beskrivning av dessa delar utifrån en stads profil i samband med ett 
evenemang. 
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1.4 Disposition 

Studien är upplagd på följande vis:  

I det inledande kapitlet introducerar och diskuterar vi problemområdet samt presenterar våra 
frågeställningar. Därefter följer kapitel 2 som tar upp den tidigare forskningen på området. I 
kapitel 3 presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. I kapitel 4 
beskriver vi studiens metod och tillvägagångssätt och avslutar med en metodkritisk 
diskussion. I följande kapitel 5 redovisar och analyserar vi vårt resultat för att i kapitel 6 
presentera våra slutsatser utifrån resultatet och avslutar med en slutdiskussion. Till sist ger vi 
förslag på vidare forskning och avrundar med att ge läsaren ett sista slutord. I bilaga 1 till 5 
bifogar vi den intervjuguide som använts vid intervjuer samt övrigt för studien relevant 
material. 
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2. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskningen som vi tagit del av som 
rör hur Eurovision genom åren omvandlats till en inbördes tävling mellan länderna i syfte att 
stärka varumärket men även som en kamp att tillhöra det Europa som evenemanget skapat. 
 
Eurovision är ett område som det inte forskats särskilt mycket om. När vi sökte relevant 
material om platsmarknadsföring (eng. citybranding) i relation till evenemang och Eurovision 
upptäckte vi en kunskapslucka, något som både har inspirerat oss och gör vår studie relevant. 
Området har främst studerats utifrån två återkommande perspektiv, det vill säga Eurovision 
som en plattform för länder att bekräfta sin europeiska identitet samt Eurovision som ett 
marknadsföringsverktyg för länder att stärka sitt varumärke. Genom den forskning vi har tagit 
del av kan vi se att tävlingen fått en ny roll och att länder som medverkar försöker anpassa sig 
för att tillhöra en föreställd bild av det som kallas Europa. 
 
I artikeln Fantasies of power: Performing Europeanization on the European 
periphery använder Jones & Subotic (2011) sig av begreppen europeisering och europeisk 
identitet för att förklara hur öststatsländer väljer att synas på den musikaliska arenan som 
Eurovision representerar.  Europeisering definieras enligt forskarna som en vädjan att tillhöra 
och delta i den europeiska idén, men utan att för den sakens skull förändra den verkliga bilden 
av sitt land. Medan europeisk identitet definieras med hur ett land uppfattar sig själva och 
andra som typiskt europeisk, vilket kan skifta från land till land beroende på historiskt och 
kulturellt arv. Eurovision har ända sedan starten vuxit och blivit större i takt med att fler 
länder valt att ansluta sig EBU och delta i tävlingen.  Medieforskaren Göran Bolin (2006) 
menar i sin artikel Visions of Europe - Cultural technologies of nation-states att Europa 
parallellt med denna tillväxt genomgått olika förändringar som färgat av sig på Eurovision. 
Eurovision har enligt Bolin (2006) gått från en musikalisk tillställning som ska ena Europa till 
ett verktyg för europeisering av länderna. Forskningen visar att det är framförallt Östeuropa 
som använder sig av Eurovision som en arena för att bli ett med övriga Europa och få en 
chans att stärka sitt lands varumärke, men också för att bli lika ”europeisk” som övriga 
deltagande länder. Länder som strävar att bli en del av den europeiska gemenskapen och få en 
så kallad europeisk identitet benämns enligt forskare som länder i periferin, det vill säga 
länder placerade i ytterkanten utan så stort politiskt inflytande. Medan länder i mitten, det vill 
säga i kärnan antar ett större inflytande både var det gäller makt och politik. Eurovision utgör 
en plattform där kulturell närhet i form av gemensam identitet, känslan av att tillhöra samma 
grupp och graden av samhörighet mellan länder fått en ny dimension. Detta är något 
författaren Cornel Sandvoss (2008) diskuterar i sin artikel On the Couch with Europe: The 
Eurovision Song Contest, the European Broadcast Union and Belonging on the Old 
Continent. Han menar att Eurovision utvecklat en funktion som ett icke-territoriellt hem, det 
vill säga att länders gränser suddas ut och bidrar till en gemenskap i Europa. På så sätt kan 
man uttrycka att Eurovision blivit ett skyltfönster för Europa. Sandvoss (2008) menar vidare 
att det inte längre är en fråga om Eurovision är med att skapa den europeiska identiteten utan 
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en fråga om hur man gör det. Bakom tävlingens expansion ligger det en utmaning för hur man 
kommer att uppfatta bilden av Europa och vem det är som kommer vara med om att 
konstruera denna bild.  
 
Idag finns det inte så mycket forskning om Eurovision som tar upp tävlingens utveckling ur 
ett varumärkesperspektiv, varken nationell eller internationell. Men några forskare har 
undersökt Eurovision ur ett mer kritiskt perspektiv, däribland Göran Bolin (2006). Han menar 
att ländernas synsätt på tävlingen har utvecklats till att bli mer fokuserat på att marknadsföra 
landet och därmed också försök att expandera landets varumärke utåt.  
 
Bolin (2006) menar att denna utveckling beror på att Eurovision som mediehändelse är unikt i 
sitt slag, då det är fåtal världsevenemang som är av denna räckvidd. Jämför man med andra 
stora event så ligger Eurovision på samma nivå som Olympiska spelen och VM i fotboll.  
Dessa event omfattar flertal länder som tävlar mot varandra och följs av miljontals tittare. 
Eurovision kan återge ett lands status beroende på kvalitén och möjligheten av att arrangera 
ett sådant evenemang. Författaren tar Estlands värdskap av Eurovision 2002 som ett exempel. 
Estland valde att göra en kampanjsatsning för att skapa en bild av Estland som ett modern och 
välutvecklat land. Temat för showen var ”modern saga” som lyfte landets modernitet och 
framgång (ibid). Vi frågar oss om det var en föreställd bild Estland projicerade om hur landet 
ville framstå utåt mot Europa? I detta avseende kan man säga att Eurovision används som ett 
kommunikationsverktyg för att stärka platsens varumärke, det vill säga utnyttja Eurovision 
som en plattform för eget syfte. Stephen Coleman (2008) har skrivit artikeln Why is the 
Eurovision Song Contest Ridiculous? Exploring a spectacle of embarrassment, irony and 
identity och tar upp begreppet nationsmarknadsföring eller nationbranding som det heter på 
engelska. Han menar att länder genom Eurovision använder sig av nationbranding för att 
marknadsföra sig själva och landet med hjälp av externa aktörer som exempelvis PR-byråer. 
Ett exempel på detta var när Tallinn valde att marknadsföra sig själv som nation och tog hjälp 
av en brittisk PR-byrå för att ro hem konceptet. I detta fall var syftet att skapa efterfrågan på 
estniska exportvaror, attrahera utländska investerare, stärka landets turistindustri samt få den 
egna befolkningen att sluta upp bakom de mål landet inför tävlingen satt upp. Författarna 
lyfter fram begreppet nationsmarknadsföringen som ett nytt fenomen i mellanstatliga 
relationer. 
 
Bolin (2006) menar att många länder anser att värdskapet är något mycket prestigefyllt och en 
ära för det land som får möjlighet till det, men ses också som en ekonomisk utmaning. Det är 
ett stort evenemang som är påkostat och ska gå runt tillsammans med landets övriga 
utmaningar och projekt. Forskningen visar att det finns tendenser att utnyttja Eurovision som 
forum för att få upp politiska frågor och göra reklam för sig själva. Det är en av de bästa 
reklammöjligheter ett land kan få och därför har många länder, däribland Azerbajdzjan under 
flera år medvetet plockat in internationella låtskrivare för att vinna Eurovision (ibid).  
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Paul Jordan (2011) skriver i sin avhandling The Eurovision Song Contest: Nation Branding 
and Nation Building in Estonia and Ukraine om hur Eurovision kan förstås ur ett 
varumärkesperspektiv och använder sig av begreppen nationbranding och image, det vill säga 
hur länder använder sig av evenemanget för att marknadsföra sitt land. Han menar att 
Eurovision Song Contest är en händelse som oftast avfärdas som musikaliskt och kulturellt 
underlägsen. Dock visar denna studie att olika nationalstater är av stor betydelse och därmed 
finns det ett behov av att förhålla sig till den dominerande västerländska synen som speglar 
tävlingen.  
 
Genom tidigare forskning kan vi se att Eurovision är en mångdimensionell plattform som 
används på ett strategiskt utarbetat sätt för att stärka ett lands varumärke, men även som ett 
sätt att bli en del av den gemenskap som kallas Europa. Samtidigt som deltagarna vill vara en 
del av helheten är också varje nation noggranna med att sticka ut som enskilt land. 
 
Sammanfattningsvis har betydelsen av landets varumärke blivit allt större, vilket gör att 
många länder börjat se en stor potential av värdskapet. Eurovision ger en möjlighet för 
värdlandet att kommunicera med en enorm publik och därigenom skapa förutsättningar att 
stärka landets varumärke. Utifrån värdlandets varumärke lyfts även frågan om värdstadens 
varumärke. Under Eurovision riktas fokus på platsen där hela evenemanget ska äga rum. På 
samma sätt som värdlandet arbetar med sitt varumärke är det även viktigt för värdstaden att 
arbeta med stadens profilering och image. I detta sammanhang brukar man tala om 
platsmarknadsföring. Teorin om platsmarknadsföring och dess innebörd kommer vi att gå 
närmare in på i följande kapitel.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen vi förhåller oss till i vår studie.  
Vi har utgått ifrån teorin om platsmarknadsföring som förklarar hur en plats kan 
kommunicera sitt varumärke. För att återge en mer fördjupad bild av platsmarknadsföring 
presenterar vi även kringliggande teorier om varumärke och storytelling relevanta för vår 
studie. 

	  
3.1 STAD SOM VARUMÄRKE 
 
”Alla de känslor, tankar och idéer som man förnimmer när man hör ett namn, ser en symbol 
eller en bild av exempelvis en organisation, ett företag eller en kommun är viktiga 
beståndsdelar i det vi vanligen kallar ett varumärke” (Spjuth 2006 s.8). 

Alla verksamheter, oavsett om de är vinstdrivande eller ej är beroende av hur omgivningen 
uppfattar dem. Genom olika kommunikationskanaler försöker många verksamheter skapa sig 
ett varumärke som gynnar dem. Enligt Falkheimer & Heide (2007) innehåller begreppet 
varumärke tre komponenter som i detta sammanhang är viktigt att presentera: profil, image 
och identitet. 
 
PROFIL, IMAGE OCH IDENTITET 
 
Profil definieras som den officiella bild som en stad medvetet förmedlar till allmänheten.  
Image är den allmänna föreställning som finns av staden medan identiteten av en stad kan 
beskrivas som det staden är, det vill säga stadens egen uppfattning av vad man är och står för. 
Genom olika symboler, handlingar och medier kan en plats medvetet och officiellt 
kommunicera den profil som önskas. 
 
Varje stad och kommun har idag samma behov av att profilera sig som ett företag. Genom att 
skapa en stark och tydlig profil som förmedlas till allmänheten och som, viktigast av allt, får 
positiv respons kan en stad stärka sitt varumärke. En stads varumärke har blivit allt viktigare i 
takt med omvärldens ständiga förändring. Konkurrensen ökar och det är av stor vikt för 
platser att särskilja sig och positionera sig för att locka till sig verksamheter, invånare och 
turister som ökar välfärden för platsen. Precis som för ett företag kan ett svagt och dåligt 
varumärke försätta en stad i en icke gynnsam ekonomisk situation. 
 
En stads profil skapas inte av sig själv utan bygger till stor del på planerad och medveten 
kommunikation med en omvärld och olika intressenter. En varaktig profilering kan inte 
lyckas om man inte låter projektet och arbetet kring det ha en bred förankring hos alla 
inblandade aktörer. Alla intressenter bör arbeta tillsammans med att ta fram och tydliggöra en 
profil och därmed öka möjligheterna till att finna rätt fokus (Falkheimer 2008).  
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3.2 PLATSMARKNADSFÖRING 
 
Enligt Book & Eskilsson (2007) har en plats blivit ett rum för konsumtion där betoning ligger 
på nischer och differentiering samt en tydlig fokusering på kultur, nöje och upplevelser. 
Platsen i sig har blivit en produkt som konsumeras som en del av människors skapande av en 
identitet. Platser är enligt Hospers (2010) rum som är komplexa och unika som inte kräver 
samma marknadsföringsinsatser som produkter, vilket gör att det krävs andra 
marknadsföringsstrategier för att marknadsföra en plats.  
 
Platsmarknadsföring som strategi syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt 
geografiskt område, riktat mot en eller flera definierade målgrupper. Det finns tre grupper 
som platsmarknadsföring inriktar sig på: näringslivet, turister och besökare samt invånarna 
själva. När marknadsföringsstrategier för en stad tas fram är det viktigt att rikta sitt budskap 
till precisa målgrupper. Tyvärr definierar inte alltid städerna sina målgrupper vilket leder till 
en oklarhet som kan reflekteras i budskapet. Varje målgrupp kräver olika budskap och 
kommunikationskanaler, vilket är något som kritiseras när det gäller platsmarknadsföringen 
och som man måste ta hänsyn till (Spjuth 2006). 
 
Som i all marknadsföring är det en positiv bild som ska förmedlas med syftet om att öka 
medvetenhet kring något, konstruera en ny image eller ersätta en negativ sådan. Platsen bör 
lyfta fram något unikt för att skilja sig från andra platser vilket gör att platsen blir mer 
attraktiv. Den här formen av marknadsföring är huvudsakligen utåtriktad mot objekt som 
ligger utanför platsens gränser, men fyller också en inåtriktad funktion mot de människor som 
redan finns på plats (Syssner 2012).  
	  
PLATS SOM PRODUKT 

 
Alltfler städer försöker skapa sig ett eget varumärke. En stad är idag lika beroende av sin 
image som ett företag även om arbetet mot målet kan se annorlunda för de olika 
verksamheterna. Idag har platsers innebörd förskjutits till att endast vara en plats att leva på 
till en plats som ska konsumeras, staden kan därmed betraktas som ett ”företag” vars fördelar 
som staden lanserar kan ses som ”produkter”. Medborgarna blir på så sätt en viktig del i 
denna process eftersom mycket hänger på deras behov och vilja att ta emot det som erbjuds.  

Man ser därför platsmarknadsföring som ett viktigt verktyg som möjliggör kommersialisering 
av platser. Det faktum att olika platser konkurrerar med varandra ifrågasätts dock sällan utan 
man ser individens möjlighet att själv få välja fritt bland det som erbjuds. 

Platsers ökade konkurrens mellan varandra för att locka till sig investerare, turister och 
besökare har gjort att städer fokuserar på att etablera sig som varumärken för att marknadsföra 
sig (Thuvesson 2009). Som ett resultat av detta lägger städer ner mycket pengar på 
marknadsföring men det finns ett problem, vilket är svårigheten att mäta effekterna av 
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marknadsföringen och om pengarna används effektivt och ändamålsenligt. Anledningen kan 
vara att det är dyrt att göra grundliga utredningar men även att en plats innehåller fler faktorer 
som man måste ta hänsyn till i jämförelse med en produkt. Att mätningarna inte görs beror 
delvis på de ekonomiska aspekterna men även på att utredningen måste ta hänsyn till flera 
målgrupper (Zenker & Martin 2011).  

Varumärkets funktion är att i förhållande till konkurrenterna urskilja sig och differentiera det 
som varumärket representerar. Om varumärket inte hjälper målgruppen att förstå skillnaden 
mellan olika produkter, tjänster eller kommuner så har det ingen funktion. Det gäller att arbeta 
med sitt varumärke på ett medvetet, planerat och strukturerat för att uppfattas av omvärlden 
på ett önskvärt sätt. Genom att agera och presentera sig på ett visst sätt och stå för det, kan 
man lägga grunden till hur man vill bli uppfattad, vilket är avgörande för varumärket (Spjuth, 
2006). Sammanfattningsvis kan man säga att identitet, känsla för plats och lokal anknytning 
kan vara nyckelfaktorer för att en plats skall lyckas i konkurrensen (Ek & Hultman 2007). 

MEDBORGARE SOM KONSUMENT 
 
Kotler & Lane (2006) betonar betydelsen av goda ambassadörer, det vill säga människor som 
är stolta över den plats de bor på, vilket gör att de i sin tur också förmedlar positiva bilder om 
platsen för andra människor. Genom att göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet 
delaktiga i platsens marknadsföring blir den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och 
därmed mer trovärdig. Att samla alla runt en gemensam aktivitet eller process kan ge kraft 
och lyfta en stad från den situation den befinner sig i (Spjuth 2006). Invånarna i en stad kan 
med sina kulturella färdigheter och kunskaper forma en stad genom en utveckling. Vi tolkar 
det som om stadens invånare och deras engagemang ligger till grund för den möjlighet en stad 
har att utveckla och profilera sig. Med utgångspunkt i stadens invånare skapar man med andra 
ord förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen (Kotler 2006). Enligt Baker (2007) ska 
varje aktör på en plats ses som en bärare av platsens varumärke samt befästa detta i varje 
kontakt med platsens kunder, det vill säga turister, konsumenter och investerare. Han menar 
att den mest uppenbara invändningen mot att alla i en stad bör enas om och reproducera 
samma uppfattning om sin stad, är att det knappast är önskvärt ur demokratisk synvinkel. 
Snarare är det en mångfald av föreställningar, uppfattningar och uttryck som borde 
efterfrågas. 

Eftersom många städer erbjuder samma service och infrastruktur handlar kampen om att 
skapa en unik position som särskiljer en stad från en annan för att attrahera nya ”kunder”. 
Kunderna i detta fall kan likställas med stadens invånare, företag och turister. Genom 
spektakulär och attitydskapande arkitektur, evenemang, rikt kulturutbud, tilltalande 
boendemiljöer och blomstrande stadsmiljöer skapas attraktion för att locka till sig resursstarka 
invånare, nyetableringar, investerare och tillfälliga besökare (Ek & Hultman 2007).  
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3.3 MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER 
 
EVENEMANG SOM MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI	  
	  
Evenemang, upplevelser och andra attraktioner används ofta som ett verktyg för att skapa 
mervärde i marknadsföringen av en plats (Kotler & Lane 2006, Thufvesson 2009). För att 
stärka en stads varumärke och image används oftast byggnader och landmärken som en 
strategi, dock är det ett sätt som är väldigt kostsamt för att skapa konkurrensfördelar. 
Dessutom finns det en risk att man skadar platsens kulturella kärna och glömmer bort arvet 
och ursprunget. Platsens byggnader bär på en inbäddad historia och kultur vilket kan sättas i 
skymundan för det stundande arrangemanget. Att anordna ett evenemang har blivit ett mindre 
kostsamt sätt att marknadsföra sig på och kan användas som en attraktion i 
platsmarknadsföringen (Kotler & Lane 2006).  
 
Ibland väljer platser som är väletablerade att använda sig av evenemang som ett komplement 
till sitt utbud för att på så sätt öka sin attraktivitet. Evenemanget kan bidra till ekonomisk 
tillväxt genom att stå som arrangör för olika typer evenemang kan man göra en plats 
världskänd samtidigt som evenemanget i sig generar intäkter till platsen. Det blir då möjligt 
att förändra en plats varumärke genom ett evenemang (Ek & Hultman 2007). Vidare menar 
författarna att arbetet med att exponera sin stad tagits till en ny nivå och är något man väljer 
att satsa ekonomiskt på, prioritera och bryr sig om. Lyckas man med att exponera staden på 
ett positivt sätt resulterar det i en uppåtgående positiv spiral och staden kan utvecklas till det 
bättre och därmed har satsningen i så fall varit lyckad. 

Evenemang är ett sätt att kommunicera ut stadens image och skapa mervärde som resulterar i 
nya mötesplatser (Falkheimer 2008). Evenemang som företeelse har blivit en stark 
attraktionskraft och ett eget varumärke som har till syfte att sälja sig till olika platser. Även 
storslagna arenor som ger plats åt evenemang, mässor och konferenser tillskrivs stora 
symboliska värden. Malmö har tillsammans med många städer i Sverige anammat den 
internationella trenden genom att bygga Malmö Arena. Att locka till sig internationella 
evenemang är ett sätt att sätta staden på kartan, vilket oftast innebär den mediala kartan 
(Falkheimer 2008). Städer skapas, gestaltas och upplevs av människor till stor utsträckning 
genom medierna. Ju mindre erfarenhet vi har av en plats och desto längre bort kulturellt och 
geografiskt platsen ligger, desto mer ökar mediernas betydelse (Hadenius m.fl. 2008). Många 
gånger formar den mediala bilden vår uppfattning av staden, något som kan komma att 
bekräfta den upplevda bilden när en plats besöks. Exponering i medierna anses förstärka en 
stads attraktionsförmåga och används som ett sätt att förmedla en önskvärd bild till 
allmänheten (Falkheimer & Thelander 2007). 
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I samband med evenemanget ökar också mediadrevet på platsen vilket kan påverka 
besöksantalet och användas som en uppskattning av evenemangets ekonomiska effekter. 
Konsumenters image av en plats är komplex och därför kan det ekonomiska värdet av ett 
evenemangs synlighet i medierna både ha en negativ, positiv eller ingen påverkan för platsens 
image. Platsens ekonomiska värde beror på vilken dimension av platsens image som är 
påverkad och på vilket sätt (Kotler & Lane 2006). 
 
Svårigheten med att använda evenemang som ett sätt att stärka en stads varumärke är att 
evenemanget oftast fungerar som ett samspel mellan arrangören, nätverket, publiken och 
samhället, vilket innebär att många intressenter arbetar för att uppnå sina egna syften (ibid). 
Evenemangets identitet är viktigt då den riktar sig till vissa intressegrupper och exkluderar 
andra. Det är oftast aktörerna som håller i evenemanget som får styra och kontrollera vilken 
identitet evenemanget får. Evenemangets image påverkar platsens image, vilket gör att 
platsen också har ett intresse av att styra dess identitet (ibid). Att hålla i ett evenemang kan ge 
platsen marknadsföringsfördelar som kan relateras till bättre kännedom, image och fler 
framtida besök. En plats image kan få en ”gloria-effekt” på ett evenemangs image när man 
har större kännedom om platsen än om evenemanget. Platsens image kan då användas som en 
utvärderare av evenemanget (Spjuth 2006). Att matcha aktiviteter på platsen med 
evenemanget kan ge ökad attraktion både för platsen och för de individer som identifierar sig 
med evenemangets image (Thufvesson 2009).  
 
STORYTELLING EN NY MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI 
 
Storytelling är ett begrepp som har vuxit sig allt starkare parallellt med att det har blivit 
viktigare för företag att arbeta med sitt varumärke och därmed också en teknik som används i 
allt större utsträckning inom platsmarknadsföring och annan marknadsföring (Syssner 2012). 
Detta engelska begrepp storytelling betyder ”att berätta en historia” och omfattar berättelser, 
myter och fabler och de kan vara muntliga, skriftliga, bildliga, eller en kombination av flera 
(Mossberg & Johansen, 2006).  

Ett varumärke som tidigare nämnt är uppbyggt utifrån tre viktiga delar som är profil, image 
och identitet. Storytelling som berättarmetod har blivit en brygga mellan det gapet som finns 
mellan stadens identitet och image, det vill säga mellan den bild staden står för och den 
önskvärda bild som man vill vara förankrad med. Det behövs en balans mellan stadens 
identitet och image för att det ska finnas en dialog och interaktivitet mellan staden och 
näringslivet. Storytelling fungerar därmed som en berättarmetod av stadens varumärke (Fog 
m.fl. 2010) och förekommer i olika former som bland annat varumärkeshistorier, 
reklamhistorier, organisationshistorier, konsumenthistorier och slutligen historier som 
koncept (Mossberg & Johansen, 2006). 
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Genom att använda storytelling för att öka kännedom om sitt varumärke kan man med 
berättelser skapa en känsla av helhet, kontinuitet och tillhörighet med sin målgrupp. 
Storytelling består av två viktiga komponenter som gör det till en effektiv metod, kreativitet 
och strategi. Kreativitet är viktigt för att skapa en känsla i berättelsen som får mottagaren att 
lyssna. Strategi för att historien ska bli ihågkommen (Fog m.fl. 2010).  
 
Berättelser stimulerar vår fantasi och involverar oss känslomässigt vilket gör att ett budskap 
förmedlas mycket effektivare om det presenteras som en historia (Mossberg & Johansen, 
2006). Konsumenter värdesätter vissa varumärken mer vilket kan bero på vad märket 
symboliserar snarare än produkten i sig (Holt 2004). Varumärkets historia blir en del i 
konsumenternas identitetsskapande och varumärkets symboliska värde tas in i den egna 
identiteten. 
 
Att odla ett varumärke tar tid då man måste med omsorg välja vad det är som ska känneteckna 
varumärket, berättelsen måste därmed vara genomtänkt och väl utarbetad. Det första steget är 
att ta ställning. Ett varumärke som står för någonting och som tillför värde blir direkt 
intressant, eftersom det tvingar människor att ta ställning. Det ska inte råda något tvivel om 
vad ditt varumärke vill (Åkerberg & Wiklander 2011). Det finns många formler som man kan 
använda inom storytelling för att göra berättelsen effektfull. Gemensamt för alla formler är 
dock att man har en bas som innefattar att en berättelse ska ha en början, en mitt och ett slut. 
Med en genomtänkt och tydlig berättelse som representerar varumärket kan man skapa starka 
känslor som kan resultera i att man får lojala och engagerade konsumenter (ibid). Genom att 
använda storytelling i samband med ett evenemang skapar man en ”röd tråd” genom hela 
evenemanget där berättelsen fungerar som vägvisare för alla val och därmed skapar känsla av 
helhet för hela evenemanget. Detta ökar chanserna för att besökarna kommer att minnas 
upplevelsen som något speciellt (Mossberg & Johansen 2006).  
 
Det mesta tyder på att storytelling som berättarmetod ger mer fördelar än nackdelar.  
Men Mossberg och Johansen (2006) menar att svårigheter med storytelling kan uppstå när 
man använder sig av det som en återkommande metod, som i detta fall förekommer under ett 
evenemang som Eurovision. Utmaningen handlar då om att förnya sig för att besökarna inte 
ska tröttna men samtidigt behålla värden som tidigare var framgångsrika, det vill säga att hitta 
en bra balans mellan förnyelse och tradition. En annan nackdel med storytelling är att det som 
metod kan kräva mycket bearbetning och ansträngning för att berättelsen ska genomsyra all 
detaljer. (Fog m.fl. 2010).  
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4.	  Metod	  
 
I detta kapitel presenterar och argumenterar vi för valet av metod. I metodbeskrivningen 
redogör vi för vårt urval, tillvägagångssätt och studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
metodkritik och en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet. 

	  

4.1 Kvalitativ metod 

I vår studie ämnar vi att förklara hur värdstaden kan använda sig av evenemanget som 
kommunikationskanal. Därmed är det intressant att fördjupa sig i hur ett Eurovision koncept 
skapas och på vilket sätt värdstaden kan använda sig av det.	  

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod. Trost 
(2010) menar att det är fördelaktigt då man vill försöka förstå människors sätt att resonera 
kring ett visst fenomen. Genom kvalitativ metod försöker forskaren sätta sig in i den 
undersöktes situation och betrakta världen genom hans eller hennes ögon, vilket gör att man 
kan närma sig sitt studieobjekt inifrån och på så sätt få en djupare förståelse för det fenomen 
man studerar. Vi anser att denna metod lämpar sig bäst för vår studie för att få ett så 
uttömmande resultat som möjligt och för att skapa oss en djupare förståelse kring vårt 
fenomen. Eftersom vi i denna studie är intresserade av att göra tolkningar för att förklara 
fenomenet, är studien i huvudsak av beskrivande och den kvalitativa metoden utgångspunkten 
(Kvale 2009). Vi har valt denna metod då vi anser att vi kan utvinna bäst resultat med 
utgångspunkt i våra frågeställningar. Eftersom vi är intresserade av att undersöka hur man 
skapar och producerar ett budskap samt hur man strategiskt arbetar med att få fram en bild av 
en stad genom detta, lämpar sig denna metod väl.  I denna studie ämnar vi inte att fokusera på 
utfallet av det strategiska arbetet, det vill säga vi kommer inte att lägga större vikt vid 
mediabevakning, medborgarnas uppfattning eller turism i samband med evenemanget etc.  

4.2 Urval och empiri 
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med målet att få beskrivningar av intervjupersonens 
livsvärld i syfte att tolka innehållet i det beskrivna fenomenet (Kvale 2009). Ambitionen med 
studien är att tolka och förstå intervjupersonens uttalanden för att skapa mening och vi har 
därför valt en hermeneutisk ansats. En hermeneutisk ansats innebär att man försöker tolka 
meningen i respondenters uttalanden. Detta för att uppnå en förståelse för fenomenet men 
också för att urskilja ett eventuellt mönster genom de svar man får (Kvale 2009). 
 
Vi har valt personer som vi anser har kunskap och erfarenhet av årets produktion av 
Eurovision Song Contest. Urvalet grundar sig i en research kring personer som arbetar med 
konceptet och som har ett visst ansvar för produktionen som helhet. Eftersom personerna 
bakom evenemanget är långt mycket fler än vad som kan analyseras i denna studie har vi fått 
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göra ett urval. Vi har använt oss av ett strategiskt urval och bestämt oss för att fokusera på 
personer som kan ge oss tillräckligt med fruktbar information för att vi ska kunna svara på 
våra frågeställningar. 
  
Vi har hittat våra respondenter genom omfattande strategiska sökningar på internet, där vi valt 
att utgå från huvudarrangörens hemsida för att därigenom komma i kontakt med personer 
bakom konceptet och bakom arrangemangen i värdstaden. För att få ytterligare en dimension 
och bredare insikt om tävlingen som företeelse valde vi att kontakta personer som inte har 
direkt anknytning till produktionen. Det resulterade i två forskare som på djupet studerat 
tävlingen ur ett varumärkesperspektiv. Vårt urval av personer grundar sig alltså i ett 
strategiskt urval och totalt består uppsatsens empiri av intervjuer med 6 personer som är väl 
införstådda med arbetet runt ett evenemang som Eurovision Song Contest och med sin 
expertis kan bidra med ytterligare förståelse för fenomenet (se bilaga 1).  
 
Studien utgår ifrån hur sändaren ser på det aktuella fenomenet, det vill säga personer som har 
bidragit till att utforma årets evenemang av Eurovision Song Contest. Vi har därför valt att 
utesluta mottagarna av programmet. För det första anser vi att denna grupp saknar den 
specifika kunskap vi behöver för att kunna svara på våra frågeställningar och för det andra 
hade studien blivit alltför omfattande inom den tidsram vi ska förhålla oss till.  

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Inledningsvis formulerade vi ett brev som vi sedan skickade ut via e-post till våra utvalda 
personer från nätverkslistan. Brevet innehöll en kort beskrivning av studien och dess syfte 
samt en upplysning att vi inom kort skulle kontakta personen genom ett telefonsamtal för att 
bekräfta en medverkan eller icke medverkan till intervju. Vi skrev dessutom hur lång tid 
intervjun beräknades att ta och ett förslag på tillfälle för möte. Vi fick svar snabbt och kunde 
därmed boka in intervjuer under den tidsram som var tänkt i vår tidsplan.  
 
Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuguiden 
(se bilaga 2) är utformad utifrån ett antal teman med relevanta frågor som ska täcka det 
aktuella ämnet. Syftet med denna typ av intervju är att tolka innebörden av det beskrivna 
fenomenet. Under intervju kan man förändra frågornas form och ordningsföljd för att få en 
uppföljning av intervjupersonens svar och berättelser (Kvale 2009). Vi anser att denna form 
av intervju lämpar sig bra för vår studie, då vi på ett enklare sätt kan följa upp personens 
resonemang och på så sätt få med oväntade svar. Genom att konstruera ett par frågor under 
valda teman kan vi känna oss fria under samtalet och låta intervjupersonen tala öppet kring 
dessa. Då vi valt att tematisera våra frågor har vi också kunnat fånga upp viktiga följdfrågor 
som troligtvis gått förlorat om vi valt en strukturerad form (Kvale 2009). 
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I konstruktionen av intervjuguiden valde vi att utgå ifrån öppna frågor eftersom de lämnar 
stort utrymme för spontanitet i intervjusituationen och för att följdfrågorna kan anpassas efter 
varje person. Ytterligare en fördel med öppna frågor är de bidrar till ett mer samspelt 
förhållande mellan den som intervjuar och intervjupersonen (Kylén 2004). 
 
Vi började med att skissa upp ett antal ämnesområden som vi ville utgå ifrån: koncept, 
målgrupp och Malmö som värdstad. Under dessa teman konstruerade vi ett antal frågor med 
utgångspunkt i våra övergripande frågeställningar och teoretiska ramverk. När vi 
konstruerade våra intervjuguider till respektive person valde vi att utgå från en grundmall men 
fick omformulera alternativt lägga till vissa frågor beroende på intervjupersonens bakgrund 
och kunskap inom området.  
 
Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats. Vi valde att träffa varje 
person på deras arbetsplats för att dels förenkla ett verkligt möte, då de flesta av våra 
respondenter befinner sig i storstäderna: Stockholm och Malmö. Men även för att få möta 
dem i deras vardag.  Av praktiska skäl skedde dock en intervju på ett café och en intervju över 
telefon.  
 
För att skapa en rättvis bild av det som sagts under intervjuerna bestämde vi i ett tidigt skede 
att genomföra intervjuerna tillsammans. Men även för att bidra till ett öppet samtalsklimat. Vi 
bestämde oss för att en skulle ansvara för att ställa intervjufrågorna medan den andre då 
kunde fokusera på att fånga upp intressanta ämnen att ställa följdfrågor. Vi valde att spela in 
samtliga intervjuer för att kunna fokusera på respondentens svar men även för att i ett senare 
skede kunna transkribera intervjuerna ordagrant till vår analys. Längden på intervjuerna 
varade från 30 minuter till en timme.  
 
Intervjuprocessen ägde rum under två veckors tid och vi valde att transkribera vare intervju i 
samband med att den ägde rum, dels för att vi då hade samtalet färskt i minnet men också för 
att kunna diskutera eventuella mönster som uppkommit. När vi genomfört alla intervjuer läste 
vi in oss på det transkriberade materialet och markerade vad som var intressant för att kunna 
svara på studiens frågeställningar. Eftersom vi intresserar oss för hur konceptet utformas och 
på vilket sätt det kan användas av värdstaden är det intervjuerna som utgör empirin och 
kommer stå i fokus i vår analys.  

4.4 Avgränsningar 
 
Eurovision är ett brett område att forska kring. Utifrån vårt syfte har vi därför valt att 
begränsa oss till att endast undersöka produktionen av konceptet och användningen av det i 
värdstaden. Vi kommer i denna studie att fokusera på och utgå från Malmö Stad som exempel 
och inte på kommunerna runtomkring.  
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Eurovision som fenomen är uppbyggt av flera olika komponenter som bland annat innefattar 
tv-programmet, länders och artisters medverkan, tv-bolagens roll och så vidare. Vi har dock 
inte valt att fördjupa oss i något av ovanstående eftersom vi anser att det ligger utanför vårt 
syfte med studien. Fokus ligger på Eurovision som evenemang.  

4.5 Metodkritik 
 
Kvalitativ metod skiljer sig i många avseenden från annan typ av forskningsmetodik och i det 
följande kommer vi att göra en utvärdering av denna metod som vi har använt för vår studie.   

Undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga. 
Uppfylls inte dessa krav har forskningsresultaten inte vetenskapligt värde (Ejvegård 2009). 
Inom kvalitativ tradition använder man dock ofta andra begrepp än reabilitet och validitet. 
Istället talar man utifrån begrepp som tillförlitlighet och trovärdighet, som i detta fall avser 
om forskningen är oberoende av forskaren och dennes perspektiv samt om insamlingen och 
analysen anses trovärdig.  

I vår undersökning var vi noga med att välja rätt intervjupersoner som skulle besvara våra två 
frågeställningar. Vi valde därför att intervjua byrån bakom årets koncept, byrån bakom årets 
vykortsfilmer, representanter från Malmö i form av en kommunikatör ur projektgruppen samt 
turistdirektören och slutligen två väl utvalda forskare på området som kunde bidra med 
reflektioner för studien i sin helhet. Dessa personer ansåg vi vara nyckelpersoner som kunde 
svara på våra frågeställningar. Vårt studieresultat visar att vi samlat ihop det material som 
behövs för att kunna svara på våra frågeställningar, vilket går att konstatera genom att man ser 
att intervjuerna ger snarlika svar. Enligt Ekström & Larsson (2010) kan man avsluta 
intervjuarbetet när det inte framkommer något nytt. 
 
Vi anser att vår empiri är trovärdig då vi under intervjuerna använde oss av två diktafoner och 
därigenom fick vi möjlighet att transkribera intervjuerna ordagrant. Under några få tillfällen 
kunde vi under vår transkribering dock stötta på problem så som ohörbara och otydliga svar, 
vilket försvårade tolkningen till viss grad. Men det är inget som vi bedömde påverkade vårt 
resultat då svaret trots det gått att tyda i sin helhet. Denna slutsats drar vi utifrån det faktum 
att vi valde att ställa liknande frågor fast på olika sätt till studiens deltagare för att uppnå en 
viss mättnad i svaren vi fick. Trost (2010) menar att man under intervjuer ställer ett antal 
frågor om samma företeelser för att kunna förstå alla dess nyanser. 
 
För att testa studiens tillförlitlighet, så har vi låtit tre utomstående personer att läsa igenom det 
material vi samlat och låtit dem ta del av de slutsatser vi kommit fram till. Genom att låta 
andra människor bedöma vårt resultat och ta in deras åsikter har vi kunnat jämföra om de har 
kommit fram till samma slutsatser. Trost (2010) menar att om olika människor kommer fram 
till samma slutsatser är objektiviteten hög vilket ökar studiens tillförlitlighet. 
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Vi som författare har sedan tidigare inga förkunskaper eller är särskilt insatta kring fenomenet 
Eurovision Song Contest, förutom det faktum att vi vet att det är en musiktävling som 
återkommer varje år i maj. Vår utgångsroll i denna studie är som blivande kommunikatörer 
vilket innebär att det föreligger i vår roll att vara objektiva och kritiska till ämnet, både under 
insamlingen av data och under intervjutillfällena. För att få en förståelse i ämnet har vi tagit 
hjälp av en bibliotekarie som utifrån vårt valda tema hjälpt oss att hitta vetenskaplig litteratur 
och artiklar på området.  
 
Forskningens trovärdighet kan även hänga samman med möjligheten att generalisera (Ahrne 
& Svensson 2010). I vår studie studerar vi aspekter som återkommer i Eurovision vilket vi tar 
upp utifrån flera fall av tidigare länders värdskap.  Vi anser därför att vårt studieresultat har 
egenskapen att överföras i tid och rum och kan användas i kommande studier inom vårt 
område.  

4.6 Den etiska aspekten 
 
Det existerar fyra forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet. Dessa fyra 
krav finns för att all forskning ska utgå från ett etiskt försvarbart tillvägagångssätt.  

Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att betona för studiens deltagare om 
möjligheten att frivilligt delta i undersökningen samt genom att vi från början var tydliga med 
studiens syfte och vår roll som forskare. Samtliga deltagare har gett sitt samtyckskrav om att 
delta i undersökningen med sitt fullständiga namn, genom muntlig överenskommelse. 
Dessutom har alla våra respondenter svarat utifrån sina professionella roller och varit 
medvetna om att vi i denna studie valt att nämna dem vid namn. Vi såg även till att tillgodose 
konfidentialitetskravet, genom att vara ordentliga med att förvara ljudinspelningar och 
intervjuutskrifter med tanke på att det inte ska komma i orätta händer och användas på ett 
felaktigt sätt. Nyttjandekravet, kommer slutligen att följas då studien kommer att förvaras på 
Linnéuniversitetet under institutionen för medie-och kommunikation, som en offentlig 
handling, men den kommer även att vara tillgänglig via sökmotorn ”DiVa” efter det att 
uppsatsen blivit examinerad och godkänd. Vi kommer inte att använda oss av vår studie i 
kommersiellt bruk för att utvinna eventuell inkomst. Slutligen är det värt att nämna att 
utgångspunkten för etik i all forskning är att de som deltar inte får utsättas för psykiskt eller 
fysiskt skada, inte heller förödmjukelse eller kränkning (Kvale 2009). 
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5. Resultat och analys 
 

Det här kapitlet utgör studiens resultat- och analysdel och grundar huvudsakligen sig i de sex 
intervjuer som vi genomfört. Vi analyserar det empiriska materialet och använder studiens 
teorier för att underbygga vårt resonemang. Vi har valt att dela upp kapitlet utefter våra tre 
huvudrubriker som bygger på våra frågeställningar, vilket resulterat i en disposition 
bestående av följande tre delar: Konceptet, Malmö som värdstad och Eurovisions utveckling 
och framtid. 

	  
5.1 Konceptet  

 

5.1.1 Konceptets värden och budskap 
 
Eurovision har genom åren gått till att bli en allt större och påkostad tävling. En tendens har 
varit att producera storslagna shower som krävt större arenor vilket har satt en ny press på de 
medverkande länderna att bevisa sin kapacitet av att hålla i ett sådant evenemang. Ytterligare 
en tendens är att värdländer många gånger visar upp konstruerade bilder av landet i syfte att 
marknadsföra sin nation på bästa sätt. Denna bild stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och har resulterat i en inbördes tävlan mellan ländernas kapacitet och 
ekonomiska vinning för landet, menar regissören från Camp David, Johan Skog. Han tar 
Azerbadjan som ett exempel på ett land som tog sin chans att genom Eurovision 
marknadsföra sig själva som modernt och storslaget, något som inte riktigt stämde överens 
med verkligheten och där musiken kom i skymundan för landets egen vinning. Det 
ursprungliga budskapet om att ena Europa har därför åter aktualiserats och Sverige har nu 
möjlighet att genom årets koncept förändra den bild som ligger till grund för den negativa 
spiralen som med tiden bildats. 
 
Peter Olsson Wästergård, projektledare från Happy Forsman & Bodenfors menar att årets 
show ska symbolisera gemenskap och upplevas mer avskalad och äkta. Detta gör man genom 
med hjälp av storytelling metoden, som ska med olika medel så som bild, text och film 
förverkliga känslan och förmedla budskapet mycket effektivare (Mossberg & Johansen 2006). 
Berättelsen till showen kommer att visa att det går att bygga broar mellan människor och dess 
olika kulturer genom en musiktävling som Eurovision. Fokus kommer att ligga på människors 
mångfald som något positivt och utgöra ett mindre avstånd mellan länderna, vilket också 
speglar konceptet “We Are One”, att tillsammans är vi starkare, tillsammans är vi ett.  
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Bild: Theme art 2013 hämtat från eurovision.tv 

 
Det är viktigt att berätta en historia med konceptet. Tidigare år har mycket kretsat 
kring  att designa logotyper, så som snygga bubblor och fåglar. Det vill vi komma 
ifrån i år. Konceptet ska inte bara se snyggt utan även berätta en historia och 
förmedla ett budskap. Vi har byggt konceptet utifrån det SVT och Malmö själva står 
för, nämligen mångfald, gemenskap och människors lika värden. 

(Peter Olsson Wästergård, projektledare)  
 
Konceptets funktion är att ge en snygg show ett djupare innehåll och ett budskap som folket 
ska ta till sig. Föregående länder har använt sig av konceptet för att stärka sitt land och börjat 
göra showen till en turistreklam. Azerbadjan använde Eurovision för att visa upp sitt land som 
modernt och framgångsrikt och enligt Skog fanns det ett behov från nationens sida med tanke 
på deras historia och bakgrund.  Vidare menar han att Sverige inte har det specifika behovet 
och kan därför sätta en ny riktning för Eurovision och undvika att göra evenemanget till något 
slags ”PR-jippo” för landet. Länder och städer har idag större press på att arbeta med att skapa 
sig ett eget varumärke. En stad är idag lika beroende av sin image som ett företag vilket har 
lett till att idag har platsers innebörd förskjutits till att inte endast vara en plats att leva på utan 
till en plats som ska konsumeras (Falkheimer 2008). Vi menar att konceptet ger en reflektion 
av vad landet är i behov av, vilket kan variera mellan länderna.  
 
Ett land som exempelvis befinner sig i ekonomisk obalans kan ha ett behov att få öka sin 
turism för att på så sätt förbättra förutsättningarna i landet. Landets specifika behov går att 
tyda på programmets utformning, det vill säga får man som tittare se en show med vackra 
byggnader och landskap kan det visa på att nationen har ett behov av att marknadsföra sig 
utåt. Men om landet istället skiftar fokus till människor och övriga länder som medverkar i 
showen visar man på ett mindre behov av att marknadsföra sig och framhäver därför andra 
värden i tävlingen. Eva Ossiansson som är varumärkesforskare håller med om att det är 
värdlandets behov som styr hur konceptet utformas, det vill säga att landet själva avgör vilka 
värden som genom konceptet ska lyftas fram för att stärka dess image utåt. Ett påstående som 
bekräftas av Malmö stads turistdirektör, Johan Hermansson som hävdar att Malmö inte fått 
konceptet utan skapat det utifrån sina behov.  
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    Eurovision kommer att genomsyra stadens aktiviteter och festligheter. Vi har 
    inte fått konceptet utan skapat det. Eurovision som evenemang erbjuder en 
    möjlighet att vi som stad kan använda plattformen för att belysa andra frågor, 
    som exempelvis hållbarhet. Malmö arbetar aktivt med denna fråga och därför 
    kan vi genom Eurovision synligöra Malmö som hållbarhetens stad genom 
    information om sopsortering och kollektivtrafik i samma veva. 

 
(Johan Hermansson, turistdirektör) 

5.1.2 Produktionen bakom konceptet 
 
SVTs utgångspunkt för årets Eurovision är att belysa tanken om att överbrygga kulturella 
klyftor och sända ut budskapet om alla människors lika värden. Inspirationen grundar sig i 
tävlingens ursprungliga idé om att ena människor, kulturer och belysa våra olikheter genom 
en musikalisk fest. Sverige som värdland vill därmed försöka uppmärksamma de övriga 
artisterna och länderna i årets Eurovision.  
 
SVT utformade en uppdragsbeskrivning som förklarade dess målsättning med Eurovision 
utifrån fyra kärnvärden. Byråerna fick därefter i uppdrag att utifrån dessa hitta en lösning på 
hur man på bästa sätt skulle visualisera och gestalta SVTs vision om Eurovision. SVTs fyra 
kärnvärden som är skapade för Eurovision lyder: 
 

• Skapa äkta nyfikenhet 
• Skapa wow-ögonblick 
• Skapa äkta relationer 
• Skapa passion som lever kvar 

(Dahlander 2012) 
 
Byrån som fick äran att utforma årets koncept och grafiska profil heter Happy Forsman & 
Bodenfors. I sitt förslag till SVT hade byrån hittat ett uttryck för tävlingens grundidé och 
lyckats visualisera evenemangets kärnvärden på ett spännande sätt (Stålnacke 2013). I ett stort 
möte började konceptet växa fram och fick tillslut sin skepnad av en fjäril och en slogan som 
lyder - “We Are One”.  
 
Camp David heter byrån som producerat och regisserat årets vykortsfilmer men även 
introduktionsfilmerna till de tre programmen. Deras huvudsakliga uppgift är att filma och 
klippa ihop vykortsfilmerna utifrån konceptet ”We Are One”. SVT valde Camp David för 
deras talang att på den korta berättarformen förmedla ett budskap och samtidigt klä det i en 
snygg förpackning (Thambert 2013).   
 
Malmö är kärnan i utformningen av konceptet, något som framhävs både genom aktiviteter på 
plats och genom produktionen i TV. Staden har visat sig ha alla de förutsättningar som krävs 
för att ordna ett sådant evenemang, både var det gäller arena, infrastruktur och de olika 
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nationaliteterna som ska representera Eurovision. Hermansson menar att alla platser har olika 
förutsättningar att anordna Eurovision. Malmö sågs som en ypperlig stad att anordna 
Eurovision av både SVT och byrån bakom konceptet som har betonat stadens fördelar 
gentemot övriga städer. Malmö stad i samarbete med Region Skåne kommer att arbeta med 
att förverkliga konceptet i staden genom olika aktiviteter och upplevelser. Syftet är att folket 
ska minnas Eurovision som en härlig musikalisk fest men också lämna ett avtryck av staden 
till allmänheten och besökarna som under dessa dagar befinner sig på platsen.  
 
   Vi ser på Malmö som en extremt trevlig stad och där det bor väldigt många 
   olika nationaliteter. Varje stadsdel i Malmö representerar något annorlunda. Vi 
   kommer att se olikheterna som något positivt och har haft Malmö i tankarna när 
   vi konstruerade konceptet samt som en förebild för att uppnå det vi vill. Malmö  
   ville inte att skulle vara lyxigt och överdådigt utan väldigt enkelt, smakfullt och 
   smart. En känsla vi försökte hitta i konceptet, vilket är någon jag också tycker 
   att vi lyckats med. 

(Peter Olsson Wästergård, projektledare). 

5.1.3 Konceptets byggstenar 
 
Peter Olsson Wästergård menar att konceptet består av olika delar, dels en logotyp, en slogan 
samt en övergripande berättelse som ska binda samman allt i ett enhetligt budskap. Det 
visuella är en byggsten i konceptet men för att få full effekt ska alla delar sammanfalla och 
utgöra en röd tråd. Med Storytelling som man använder i detta fall bygger man ett budskap 
med en berättelse som skapar en känsla av helhet och kontinuitet (Fog, Budtz, Munch & 
Blanchette 2010).  
 
   Konceptet utgörs av olika delar och här är det viktigt att alla delar hänger 
   samman för att budskapet ska få full effekt och tillgodogöra sig hos folket. 
   Årets tanke med “We Are One” grundar sig i att man vill ena länder och fokusera 
   på den gemenskap som uppstår, vilket kommer att framhävas både av fjärilen 
   med dess fjärilseffekt och genom den slogan därför inte heller någon  funktion.
            
          (Peter Olsson Wästergård, projektledare) 
 
När Finland stod värdland för Eurovision 2006 var deras koncept “True Fantasy”. Temat 
fokuserade på Finland som kontrasternas land genom att visa upp det som var typiskt finskt så 
som landets ljus och mörker, fjällen i norr och skärgården i söder, samt bandet till havet och 
landets tekniska utveckling (Borodin 2006). Finlands budskap gick ut på att framhäva landet, 
något som även förra årets värdland Azerbadjan tog fasta på när de presenterade sig som ”The 
land of Sea”, något som konstruerades utifrån konceptet ”Light your fire”. Konceptet blev här 
en del av marknadsföringen och uppfattades enligt Johan Skog som falskt och påklistrat med 
tanke på landets bakgrund och historia. Ossiansson menar att årets koncept att ena alla länder 
och uppnå gemenskap kan bli för mycket och betonar att det också kan få motsatt effekt om 
innehållet blir för alldagligt och intetsägande.  
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   Självklart är det viktigt att motverka stridigheter som finns runt om i världen 
   men någonstans kan konceptet få motsatt effekt och bli för klyschigt. Folk kan 
   tycka att det är sött att vi ska hålla varandra i händerna för att verka för en bra 
   sak men det kan också bli så att man ifrågasätter det, då verkligheten säger 
   något annat. Det kan vara positivt att förmedla ett sådant koncept och det finns 
   ett behov av att samverka över gränserna, i syfte att motverka tendenser som vi 
   kan se i samhället med våld och kriminalitet, men det kan få motsatt effekt att 
   det här har vi hört förut. 
          (Eva Ossiansson, varumärkesforskare) 
 
Eurovision ger utrymme för värdländer att komma med ett eget avtryck på tävlingen i form av 
ett eget koncept därmed får länder en stor kommunikativ möjlighet. Vad och hur man 
kommunicerar skiljs mellan länderna.  Holt (2004) menar att konsumenter värdesätter vissa 
varumärken mer vilket kan bero på vad märket symboliserar snarare än produkten i sig, vilket 
trycker på utformningen av konceptet och hur man använder det. En historia kan tala till 
mänskliga behov, involverar människan känslomässigt samt stimulerar fantasi och 
föreställningar (Mossberg & Johansen 2006).  

5.1.4 En mångfacetterad fjäril 
 
Logotypen utgörs av en färgstark fjäril med olika grafiska manér och mönster, vilket ska 
förmedla gemenskap, mångfald och glädje. Wästergård menar att idén till fjärilen föddes ur 
tanken att alla är lika och välkomna. Konceptet handlar om hur människor blir starkare 
tillsammans, vilket kan kopplas till både fjärilen och fjärilseffekten som ska symbolisera 
helheten. 

                                  
 
 
 
 
 
 

	  
Bild: Theme art 2013  

hämtat från eurovision.tv 
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   Förändring kan börja med det lilla. Det är ett fenomen som går under namnet 
   fjärilseffekten. En fjärils vingslag kan, åtminstone i teorin utlösa en stor orkan. 
   Fjärilen har ett gemensamt namn, men finns i oändliga former och färger. 
   Eurovision har en liknande berättelse och en stark identitet med en rik, nationell 
   mångfald.  Om vi alla engagerar oss och jobbar tillsammans kan vi lyckas med 
   nästan vad som helst - We Are One. 
         (Peter Olsson Wästergård, projektledare) 
 
Happy Forsman & Bodenfors har utvecklat hundratals fjärilar och varje fjäril har en unik 
skepnad som ska få symbolisera konceptet - att vi alla är olika men ändå lika, och tillsammans 
är vi ett. Fjärilen består av starka färger och mönster och ska lysa upp årets Eurovision samt 
framhäva artens varierande dräkt i likhet med människans olika utseende.  
 

Man kan säga att varje del av fjärilen är unik. En del är transparent, en annan är 
guldig och en tredje del uppe vid ena vingen är blå och ska i detta fall symbolisera 
norrsken. Vi menar att dessa olika delar symboliserar konceptet och sammanfaller 
på ett vackert sätt i fjärilen. 

         (Peter Olsson Wästergård, projektledare) 
 
Fjärilens funktion i årets Eurovision är att den varierar i utseende beroende på vilket land den 
ska representera. Kreativa inslag likt detta är grundläggande när man arbetar med storytelling, 
då kreativitet skapar en känsla i berättelsen som får mottagaren att lyssna (Fog, Budtz, Munch 
& Blanchette 2010). Fjärilen kommer att synas i de olika vykortsfilmerna och presentera varje 
artist innan deras framträdande. Skog menar att fjärilen kommer att symbolisera ländernas 
olika identiteter i syfte att belysa mångfald, förändring och skönhet. Fjärilseffekten visar 
därmed en symbios av olikheter som tillsammans bildar en enhetlig bild och symboliserar att 
vi alla är ett, vilket förenar sig med den gemenskap som tävlingen vill skapa. Vidare menar 
han att varje fjäril är spännande och unik och kommer att förstärka konceptet genom sin 
varierande skepnad och visa på människans mångfald. Lolo Uggla producent från Camp 
David menar att utöver vykortsfilmerna kommer man att producera tre introduktionsfilmer till 
varje program, där fjärilen återigen får en funktion och plats att fylla. En gemensam fjäril för 
hela Eurovision kommer att presenteras i sista introduktionsfilmen och visas i finalen.  
 

Vi har skapat en gemensam fjäril för hela Eurovision och den kommer 
att presenteras i introduktionsfilmen till finalen. Den gemensamma 
fjärilen symboliserar att vi alla är ett och att fjärilarna från 
vykortsfilmerna nu har flugit till finalen i Malmö för att enas i en 
gemensam musikalisk fest. 

            (Lolo Uggla, producent) 
 
Fjärilen kommer att förstärka konceptet och få en central roll i årets Eurovision både under 
programmets gång och inför programmet ur marknadsföringssynpunkt. Fjärilen som tagits 
fram kommer att användas på allt ifrån webb till trycksaker och pynta Malmös gator och hörn. 
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Hermansson hävdar att fjärilen går att applicera på Malmö genom sitt sätt att visa upp olika 
nyanser och skiftningar. Han menar att Malmö förknippas som en stad med mångfald och 
variation vilket konceptet förmedlar på ett bra sätt och är något som staden kan identifiera sig 
med. Enligt Holt (2004) kan ett koncepts innehåll appliceras på en stad i syfte att varumärkets 
historia blir en del i konsumenternas identitetsskapande och varumärkets symboliska värde tas 
in i den egna identiteten, då konsumenten kan uppfatta budskapet i ett sammanhang.  

5.1.5 Eurovision genom film 
 
Eurovision som TV-format har ett välkänt format som folket ska känna igen och innehåller 
olika delar för att programmet ska uppfylla sitt syfte och fungera. Programmets kärnformat 
omfattar dels artisternas musikframträdande, en mellanakt som värdlandet skapar och 
slutligen en presentation av hur länderna röstat för att utse nästa års vinnare (Bolin 2006).  
Ytterligare en viktig programpunkt inför varje Eurovision är det filmklipp som presenteras 
inför varje bidrag, det vill säga vykortsfilmerna vars funktion varierar från år till år. 
Värdlandet får själva avgöra hur vykortsfilmerna ska utformas och vilket budskap som ska 
sändas ut men en återkommande trend har varit att använda filmerna som ett sätt att visa upp 
det egna landet, något som Sverige i år vill undvika.  
 

Vi har sett att många länder använder vykortsfilmerna för att 
marknadsföra landet genom att filma vackra byggnader och sevärdheter. 
Vi vill komma ifrån det i år och istället gå tillbaka till vad det verkligen 
handlar om - en musikupplevelse där alla kommer samman i en stor fest. 

 
            (Johan Skog, regissör)  
 
Camp David kommer som tidigare nämnt att producera årets vykortsfilmer samt tre 
introduktionsfilmer till varje deltävling och till finalen. Fjärilen som symbol kommer att 
integreras i alla filmer och sammanflätas i en röd tråd tillsammans med konceptet ”We Are 
One”, dock kommer den att gestaltas på olika sätt för att uppnå variation och full effekt.  

5.1.6 Introduktionsfilmer 
 
Genom att dela upp ”We Are One” kommer varje enskilt ord få symbolisera något som ska 
stärka hela budskapet i årets tre introduktionsfilmer. Camp David har valt att låta första 
filmen få symbolisera ”WE” genom en musikalisk resa runtom i Europa där låten ”Euphoria” 
kommer att arrangeras i olika tappningar beroende på vart fjärilen befinner sig. Här visar man 
att alla länder kan ta till sig musiken och dessutom göra sin version av den. ”ARE” kommer 
att presenteras i andra filmen och få symbolisera fjärilarnas ankomst i Malmö medan ”ONE” 
slutligen symboliserar den stora finalen och att alla fjärilar/länder är samlade och redo att 
börja showen (se bilaga 3). 
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Skog menar att fjärilen har en central roll i hela konceptet, därmed blir den också en viktig 
symbol i filmerna. Fjärilen kommer att leda tittarna genom en resa från fjolårets värdstad 
Baku till årets värdstad Malmö i introduktionsfilmerna där man skapat en fjäril för varje 
deltagande land men även en gemensam fjäril för hela Eurovision som kommer att 
presenteras i finalen (se bilaga 3). 
 
Introduktionsfilmerna kommer att ha en gemensam nämnare, vilket är värdstaden Malmö. 
Tidigare år har man valt att presentera värdlandet men nu väljer man istället att genom 
konceptet sätta Malmö på kartan. Skog menar dock att Sverige trots detta kommer att få en 
framträdande roll i mellanakten som SVT kommer att producera men att tanken inte är att 
briljera eller marknadsföra sig som land, utan istället skapa en musikfest där alla kan känna 
sig delaktiga.  

5.1.7 Vykortsfilmer 
 
I riktlinje med den mer personliga och enande känslan för årets evenemang fick byrån direktiv 
om att årets vykortsfilmer skulle skalas ner och framhäva artisterna bakom varje bidrag. Målet 
med vykortsfilmerna är att publiken ska skapa en relation till artisten och få uppleva landet ur 
artistens synvinkel. På så vis ska filmerna förhoppningsvis ge publiken ett nytt perspektiv på 
landet. Skog menar att man i år har försökt att lyfta fram landets traditionella kännetecken fast 
på ett nytt sätt och tar rapparna från Montenegro som ett exempel där inspelningen ägde rum i 
en miljö som artisterna kände sig bekväma i, det vill säga på ett ruffigt tak med varsin öl, 
något som de själva uppskattade och var nöjda med och där man samtidigt visade nya delar av 
landet (se bilaga 3). 
 
Men det finns även vissa svårigheter med att försöka bryta tidigare mönster och sätta en ny 
ton på vykortsfilmerna. För det första innebär det att värdlandet intar en ny position och ska 
tolka andra länder, vilket gör att man som byrå har ett ansvar att ge en någorlunda rättvis och 
korrekt tolkning av landet. För det andra kan problematiken finnas i ett lands förutfattade 
meningar, det vill säga att tolkningen utgår ifrån en föreställd bild som kanske inte alls 
uppfattas på samma sätt av människorna i landet. Skog kallar detta för ”Borat-effekten”. Det 
vill säga att man tolkar ett land utifrån sina fördomar och ser exempelvis Armenien som ett 
land med gamla gummor och åsnor, trots att verkligheten visar det motsatta. 
 
 

Våra idéer kanske krockade med deras sätt att se på sitt land, det vill 
säga det som är exotiskt för oss kanske inte är så attraktivt för dem och 
vice versa. Vi har fått tolka länderna genom våra ”Eurovision-glasögon” 
och försökt hitta en balans mellan det stereotypiska och det nymoderna. 

 
            (Johan Skog, regissör) 
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För det tredje är det svårt att bryta mönster, detta är något Skog har fått erfarenhet av under 
filminspelningarna och menar att vissa länder ville styra över innehållet i deras egna filmer 
genom att exempelvis filma ståtliga byggnader och vackra platser vilket gjorde det svårt att 
engagera vissa i årets koncept. 

Sammanfattning 
 
Årets koncept kommer att ha många olika funktioner i årets Eurovision Song Contest och 
symbolisera gemenskap, människors mångfald och att vi alla är ett. Konceptet består av olika 
delar, dels en slogan (We Are One) och dels en logotyp (fjärilen) som tillsammans ska utgöra 
ett enhetligt budskap. Fjärilen har en unik skepnad med starka nyanser som symboliserar 
artens varierande dräkt i samklang med människans olika utseende, vilket också blir dess 
funktion i årets Eurovision, att variera i utseende beroende på vilket land den representerar.  
 
Målet för vykortsfilmerna är att publiken ska skapa en relation till artisten och få uppleva 
landet som han/hon kommer ifrån. Introduktionsfilmerna är uppdelade i tre segment där varje 
del utgör en berättelse som tillsammans bildar årets slogan. Många länder har använt sig av 
konceptet för att kommunicera ut en nyanserad bild av sitt land och gjort showen till 
turistreklam, dock med en falsk och påklistrad image som inte stämt överens med 
verkligheten. Tidigare år har fokus legat på värdländer och deras varumärkesbyggande i 
samband med Eurovision, i år skiftar man istället fokus till värdstaden. Konceptet går att 
applicera på Malmö som förknippas med mångfald och variation, något staden kommer att 
använda på olika sätt för eget syfte.  
 
I följande kapitel kommer vi att förklara hur värdstaden Malmö använder sig av konceptet för 
att stärka sitt varumärke i samband med evenemanget och vilka faktorer man väljer att lyfta 
fram i sin kommunikation. 
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5.2 Malmö som värdstad 
 
För att stärka en stads varumärke och image används oftast byggnader och landmärken som 
en strategi, dock är det ett sätt som är väldigt kostsamt för att skapa konkurrensfördelar. Att 
anordna ett evenemang har blivit ett mindre kostsamt sätt att marknadsföra sig på och kan 
användas som en attraktion i platsmarknadsföringen (Kotler & Lane 2006). Skog menar att 
Malmö kommer att dra fördelar av evenemanget ur många aspekter, dels näringsmässigt och 
ekonomiskt men även som ett sätt att stärka det egna varumärket nationellt såväl som 
internationellt. 
 
Valet av värdstad inför årets Eurovision grundades i önskemålet om att skala ner på 
resurserna och presentera evenemanget med en enklare framtoning. Malmö utsågs som 
värdstad och enligt Hermansson var det tre aspekter som avgjorde valet. För det första har 
Malmö en naturlig förbindelse med övriga Europa genom en utvecklad infrastruktur. 
Öresundsbron symboliserar länken mellan olika människor och ska fungera som en naturlig 
transport till Malmö. För det andra är Malmö en stad dit många flyttar, vilket betyder att man 
ställs inför utmaningar precis som övriga Europa. Malmö erbjuder samtidigt en rik variation 
av människor och kulturer, vilket gör staden till en plats som många kan identifiera sig med. 
För det tredje är Malmö den minsta staden som någonsin arrangerat Eurovision, något som 
stärker det faktum att större städer med påkostade arenor inte alls behöver betyda en mer 
storslagen upplevelse. Linda Herkel, kommunikatör för Malmö Stad anser att Malmö som 
värdstad kan få upplevelsen av Eurovision unik och fånga den ultimata känslan på ett mer 
konkret sätt, då staden är mindre vilket i sin tur bidrar till att fler kan känna sig delaktiga. 
Malmö kommer erbjuda olika aktiviteter inför Eurovision i syfte att alla ska kunna vara med 
oavsett om man har fått tillgång till en biljett eller inte.  

5.2.2 Att profilera staden i samband med evenemang 
 
Städer arbetar med sina profiler av olika skäl men framförallt för att stärka sin image utåt och 
skapa en attraktivitet hos olika intressenter. Genom att stå värdstad för ett evenemang som 
Eurovision har man möjlighet att påverka och stärka sin profil utifrån det behov staden har 
(Falkheimer 2008). Ossiansson menar att det finns ett behov från Malmös sida att arbeta med 
sitt varumärke och hävdar att Malmö precis som alla andra städer söker något unikt att 
konkurrera med och bli ihågkommen för. Enligt (Ek & Hultman 2007) försöker alla platser att 
hitta något särskiljande för att marknadsföra sig som plats och för att stärka sitt varumärke. 
Att profilera sig i samband med ett evenemang anses vara en smart strategi om man har behov 
av att förändra sin image. Författarna förklarar behov som en önskan att bli förknippad med 
något bättre och därmed också försöka hitta strategier för att uppnå det, exempelvis genom ett 
evenemang och dess innehåll.  
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När Estland höll i värdskapet fanns det ett behov av att omprofilera sig som land och därmed 
bli förknippat som ett nytt och modernt land, för att dra till sig investerare och turister i syfte 
att få företag att förlägga sina verksamheter där. Den globala studien “Futurebrand country 
brand index” (2011) som genomfördes 2011-2012 visar att Sverige redan har ett starkt 
varumärke internationellt sett genom att ranka sig på en fjärdeplats. Göran Bolin har forskat 
om Eurovision som kommersiell plattform och menar att Sverige som värdland inte har 
samma behov att stärka sitt varumärke och att man därför har valt att istället fokusera på 
värdstaden i årets Eurovision. Han menar vidare att Malmö har ett lokalt behov av att skapa 
gemenskap mellan Malmöborna men också ett behov av att påverka den negativa bild som 
florerat i media gentemot externa intressenter på senare tid. I jämförelse med Estland har 
Malmö inte samma behov, dock kan Malmö istället välja att påverka bilden som nöjes- och 
evenemangsstad. Ek & Hultman (2007) menar att platser som är väletablerade ibland väljer 
att använda sig av evenemang som ett komplement till sitt utbud för att på så sätt öka sin 
attraktivitet. Evenemanget kan då ses som ett marknadsföringsknep och bidra till ekonomisk 
tillväxt. Genom att stå som arrangör för olika typer evenemang kan man göra en plats 
världskänd samtidigt som evenemanget i sig generar intäkter till platsen. Det blir då möjligt 
att förändra en plats varumärke genom ett evenemang. 
 
Malmö kan på detta sätt även fungera som en förebild för kommande värdstäder genom att 
anordna ett evenemang som kräver mindre resurser utan att skära ner på upplevelsen, vilket 
blir viktigt för den framtida utvecklingen av Eurovision. Det finns en risk att tävlingen 
kommer att dö ut om allt baseras på landets ekonomi, vilket har resulterat att det bara är de 
rika länderna som har råd att vinna, förklarar Hermansson.  

5.2.3 Ett strategiskt fönster som skapar mervärde 
 
Evenemang, upplevelser och andra attraktioner används ofta som ett verktyg för att skapa 
mervärde i marknadsföringen av en plats (Kotler & Lane 2006, Thufvesson 2009). Under 
intervjun med Ossiansson framgick det att evenemang och händelser i en stad kan användas 
som ett strategiskt fönster och skapa mervärde. Hon menar att Malmö har ett behov av att få 
ökad turism, företagsamhet och fler inflyttade, vilket skapar ett mervärde och ökar 
attraktionsnivån i staden. Enligt Ek & Hultman (2007) har alla städer har idag ett behov av att 
skapa mervärde till företag, verksamheter och medborgare. Evenemanget kan då ses som ett 
marknadsföringsknep och bidra till ekonomisk tillväxt. Genom att stå som arrangör för olika 
typer evenemang kan man göra en plats världskänd samtidigt som evenemanget i sig generar 
intäkter till platsen. Det blir då möjligt att förändra en plats varumärke genom ett evenemang. 
 
Ett evenemang kan ge ökad publicitet eftersom medierna oftast vill skriva om händelserna på 
plats och kan därigenom skapa sig nya uppfattningar om platsen. Att locka till sig 
internationella evenemang ses som ett sätt att sätta staden på kartan, i detta fall den mediala 
kartan. Städer skapas, gestaltas och upplevs genom människor och utifrån medier.  
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Herkel menar att många som besöker Malmö däribland utländska journalister kommer att 
skapa sig en bild av staden under veckan som evenemanget äger rum, därmed har man en stor 
möjlighet att påverka vad som ska kommuniceras ut i medierna. 
 

Vi ser evenemanget som en chans att sätta Malmö på kartan och därmed dra 
till oss stora publiker utöver våra egna invånare. Det är positivt för stadens 
turist- och näringsliv. Och ett ypperligt tillfälle att framhäva de positiva 
delarna av staden som vi hoppas ger mervärde 
 

           (Linda Herkel, kommunikatör) 
 
Att locka till sig internationella evenemang är ett sätt att sätta staden på kartan, vilket oftast 
innebär den mediala kartan (Falkheimer 2008). Städer skapas, gestaltas och upplevs av 
människor till stor utsträckning genom medierna. Ju mindre erfarenhet vi har av en plats och 
desto längre bort kulturellt och geografiskt platsen ligger, desto mer ökar mediernas betydelse 
(Hadenius m.fl. 2008). Många gånger formar den mediala bilden vår uppfattning av staden, 
något som kan komma att bekräfta eller dementera den upplevda bilden när en plats besöks. 
Exponering i medierna anses förstärka en stads attraktionsförmåga och används som ett sätt 
att förmedla en önskvärd bild till allmänheten (Falkheimer & Thelander 2007).  
 
Ossiansson menar dock att man inte får glömma bort medborgarna som en viktig pusselbit av 
stadens image som också kan uppleva att det finns ett mervärde när staden väljer att hålla ett 
evenemang. Medborgarna är något som Hanefors & Mossberg (2007) hävdar som en viktig 
aspekt under anordnandet av ett evenemang. Om platsen kommunicerar sin särprägel med 
utgångspunkt i medborgarnas känsla att vara involverad ökar engagemanget och strävan att 
stärka stadens varumärke. Enligt Hermansson kommer årets evenemang att skapa mervärde 
för medborgarna och att man ska försöka göra Malmö till en stad som folket ska vara stolta 
över. Vidare menar han att det finns ett behov av att visa upp nya positiva sidor och på så sätt 
visa vad som är unikt med staden för att omprofilera sig till en attraktiv plats att vistas på. 
Kotler & Lane (2006) betonar betydelsen av goda ambassadörer, det vill säga människor som 
är stolta över den plats de bor på, vilket gör att de i sin tur också förmedlar positiva bilder om 
platsen för andra människor. 
 
Ossiansson anser att det är viktigt att ta tillvara på det är som är unikt för en plats och att 
platsens engagemang inför ett evenemang ska vara genuint och äkta. Att anordna ett 
evenemang kan vara fördelaktigt och ge olika former av mervärde för platsen. Men det är 
viktigt att under processen försöka sammankoppa stadens och evenemangets enskilda syften 
för att uppnå full effekt och på så sätt stärka stadens varumärke.  
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5.2.4 Stadens behov av ett evenemang som Eurovision Song Contest 
 

Malmö har ett behov av att förändra bilden av staden när det gäller 
kriminalitet och den negativa föreställning många har. Det kommer bli den 
stora utmaningen att få ut budskapet om allas lika värde och framförallt göra 
det på ett bra och trovärdigt sätt. Konceptet hjälper väl till i viss mån men det 
är inte allt, verkligen inte. 

            (Lolo Uggla, producent) 
 
Flera av våra respondenter menar att dagens bild av Malmö inte överensstämmer med 
verkligheten och att folk går omkring med förutfattade meningar. Enligt Hermansson har 
staden fått en negativ framtoning i media där en del förknippar staden med gängkriminalitet 
och våld. Genom att hålla i ett evenemang som Eurovision satsar man nu på att ge folket nya 
associationer till staden och på så vis sudda ut fördomar som finns.  
 
Att profilera en stad kan ses som en förlängning av den strategiska kommunikationen och 
bygger på planläggning, strategiformulering och konkreta kommunikationsinsatser. En 
verksamhet, stad eller person kan medvetet skapa den bild man vill att omvärlden ska ha 
genom att lyfta fram de värderingar och kännetecken som man vill bli förknippad med, det 
vill säga profilering ramar in den strategiska kommunikationen och de olika steg denna 
bygger på (Falkheimer 2008). Malmö kommer i samband med Eurovision att sätta frågor som 
rör hållbarhet på agendan och en ambition är att bli förknippad som hållbarhetens stad genom 
olika insatser under veckan som anpassas efter evenemanget.   

Vi kommer att vidta olika aktiviteter som främjar miljön och på så vis sätta 
frågan i fokus. Eurovision är ett stort evenemang som är resurskrävande och 
påverkar såväl staden som människorna och omvärlden på flera sätt. Som 
arrangör är det en viktig uppgift att vidta åtgärder som minskar 
evenemangets negativa påverkan på omvärlden så långt det är möjligt. 

  
           (Linda Herkel, kommunikatör) 
 
Ossiansson menar att många städer använder evenemang för att belysa en särskild fråga och 
för att omprofilera sig. Evenemanget kan ses som ett viktigt skyltfönster för att visa upp det 
förebyggande arbetet med en viss fråga för besökarna. Herkel menar dock att det inte räcker 
att prata om hållbarhet utan även agera på ett hållbart sätt. Malmö kommer under Eurovision 
att arbeta med hållbarhet på olika sätt, dels har man utformat ett matkoncept med ekologiska 
produkter men även satsat på information om kollektivtransport och renhållning. 
Men det finns också negativa aspekter av att arbeta med stadens profil utifrån ett evenemang 
menar Ossiansson och förklarar att det är vanligt att städer vid sådana här tillfällen försöker 
släta över de riktiga problemen genom att istället vända problemen till något positivt och 
framhäva allt som är fördelaktigt.  
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Alla är medvetna om att man måste ta upp den där frågan på ett eller annat 
sätt men det är svårt och många gånger känsligt. Sådana problem kommer 
inte att lösa sig genom ett evenemang som Eurovision Song Contest även 
fast det är ett sätt att kanske få upp frågan och komma ett steg närmare ett det 
där optimala samhället med allas lika värde. 

           
          (Eva Ossiansson, varumärkesforskare) 
 
För att en stads varumärke ska stärkas och för att konceptet ska bli framgångsrikt krävs det ett 
långsiktigt arbete som först och främst inkluderar medborgaren som en del av processen. 
Om platsen kommunicerar sin särprägel med utgångspunkt i medborgarnas känsla att vara 
involverad ökar engagemanget och strävan att stärka stadens varumärke. För att öka djupet i 
det budskap man vill sända ut ska platsens karaktär få styra, vilket minskar risken för att göra 
platsen främmande för dess lokala invånare (Kotler & Lane 2006).  Ossiansson menar att det 
är viktigt att medborgaren får känna sig delaktig under ett evenemang, vilket kan stärka 
stadens image utåt men på kort sikt då man snabbt glömmer bort den ”stora festen” om den 
inte är unik. Zenker & Martin (2011) menar att medborgarnas delaktighet kan ta sig uttryck 
genom olika aktiviteter och det är därför viktigt att anpassa evenemanget efter medborgarnas 
behov och tankar om ett evenemang. För att platsmarknadsföring ska bli effektiv bör man inte 
bara rikta in sig på de ekonomiska effekter utan även på de sociala funktionerna så som 
platsens konsumenter, det vill säga medborgarna. Platsens konsumenter bör integreras genom 
olika former av aktiviteter som höjer de sociala funktionerna. 

Skog menar att Malmö har ett hårt arbete framför sig om den negativa bilden som många har 
ska förändras till det bättre, men tror att evenemanget kan vara ett steg i rätt riktning och ett 
försök att uppmärksamma alla om stadens positiva värden.  

5.2.5 We Are One i Malmö 
 
Eurovision är ett evenemang som äger rum i två veckor, trots det är processen pågående under 
ett helt år. Förberedelser inför evenemanget kräver mycket tid och planering i sitt 
genomförande för att allt ska bli som det är tänkt. Eurovision är ett unikt evenemang med ett 
starkt varumärke, precis som OS och kräver därmed inte samma traditionella insatser när det 
gäller marknadsföring.  
 
Det som främst behöver kommuniceras ut och marknadsföras är konceptet som varje år 
genomsyrar Eurovision och sätter en viss ton på programmet. Årets koncept med fjärilen som 
symbol kommer att pryda värdstaden på väl utvalda platser i form av vepor, skyltar och 
konstverk. Hermansson menar att det är Eurovision och inte Malmö som ska kommuniceras 
dessa dagar men förnekar inte heller att det finns möjligheter att sätta avtryck som kan vara 
till fördel för staden.  
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Det är Eurovision som ska ta plats, något annat skulle splittra budskapet. Det 
är Eurovision vi pratar om men det är klart att vi genom lokaltidningar 
kommer att sätta vissa avtryck och berätta om varför vi tycker det är viktigt 
för Malmö, det vill säga varför evenemanget är viktigt för oss och visa att 
man är en aktiv stad.  

 
          (Johan Hermansson, turistdirektör) 
 
Eurovision marknadsförs på ett nytt sätt varje år och det är i första hand värdstaden som kan 
dra nytta av det genom att sätta sin prägel på konceptet. Malmö har valt att fokusera på frågor 
som rör hållbarhet och kommer i marknadsföringen att utifrån konceptet framhålla 
miljötänket som en viktig aspekt av det hela.  Thufvesson (2009) menar att genom att matcha 
aktiviteter och marknadsföringen på platsen med evenemanget kan det ge ökad attraktion 
både för platsen och för de individer som identifierar sig med evenemangets image. 
 
Herkel konstaterar att det är viktigt att inte försöka hitta på en bild av Malmö men medger 
dock att viljan att bli den kreativa och hållbara “upcoming” staden lockar. Genom ett 
evenemang som Eurovision kan Malmö marknadsföra sig som stad och utnyttja forumet för 
att nå ut till stadens egna invånare men även nya intressenter. Både Hermansson och Herkel 
menar att man kommer använda sig av redan befintliga kanaler när det gäller 
marknadsföringen av Eurovision för att alla ska känna igen sig och hitta informationen på ett 
enkelt sätt. Informationen kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida, sociala 
forum, på storbildstavlor samt i lokaltidningar, på vepor, skyltar och på affischer som trycks 
upp i samband med evenemanget.  
 

Tanken är att alla ska känna igen sig och därför har vi valt våra traditionella 
kanaler när vi ska kommunicera ut det som händer i anknytning till 
Eurovision. Vi jobbar även med hållbar kommunikation, vilket innebär att vi 
håller tillgodo med våra kommunikationskanaler vi redan skapat. 

             
           (Linda Herkel, kommunikatör) 
 

5.2.6 Upplevelser och PR-aktiviteter på plats 
 
Utifrån konceptet kommer Malmö att satsa på aktiviteter som ska förstärka upplevelsen av 
Eurovision på plats. Staden arbetar utifrån ledmotivet “Show don’t tell” som utarbetades av 
SVT inför Eurovision. Herkel menar att man genom aktiviteter ska uppleva staden genom 
evenemanget istället för att trycka upp en massa broschyrer som sedan ska tala om vad 
Malmö är. Vidare menar hon att man genom medvetna insatser kommer att visa upp Malmö 
som en hållbar stad genom exempelvis utplacerade soptunnor och ekologisk mat. Genom att 
göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring blir 
den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och därmed mer trovärdig. Att samla alla runt 
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en gemensam aktivitet eller process kan ge kraft och lyfta en stad från den situation den 
befinner sig i (Spjuth 2006). Människan kommer att stå i centrum för evenemanget genom 
alla de aktiviteter som finns att tillgå under veckan, något som man hoppas ska stärka stadens 
sammanhållning och samtidigt framhäva staden som plats. 
 
Att matcha aktiviteter på platsen med evenemanget kan ge ökad attraktion både för platsen 
och för de individer som identifierar sig med evenemangets image (Falkheimer & Thelander 
2007). Genom aktiviteterna i staden under veckan har Malmö möjlighet att sätta sin egen 
prägel och kommer också göra det genom exempelvis lokala artister (se bilaga 4).  
 
Malmö vill genom dessa aktiviteter få människor att komma samman, både som artist och 
“vanlig” besökare. Herkel menar att man vill att medborgaren ska känna en delaktighet och 
vara med och skapa folkfesten tillsammans med övriga intressenter. Malmö upplevs som en 
splittrad stad och man vill på detta sätt samla alla kring en positiv sak, nämligen Eurovision. 
Aktiviteterna ska verka förebyggande och bidra till att skapa en sammanhållning mellan 
människorna men även bygga upp och stärka relationen mellan stadsdelarna.  När man 
anordnar ett evenemang bör fokus ligga på att använda resurserna rätt och ta hjälp av stadens 
egna medborgare för att på så sätt komma åt kärnan i det budskap man genom evenemanget 
vill förmedla. En varaktig profilering kan inte lyckas om man inte låter projektet och arbetet 
kring det ha en bred förankring hos alla inblandade aktörer. Alla intressenter bör arbeta 
tillsammans med att ta fram och tydliggöra en profil och därmed öka möjligheterna till att 
finna rätt fokus. En hög grad av delaktighet genom hela processen är med andra ord den 
främsta nyckeln till framgång (Hanefors & Mossberg 2007). Skog menar att årets koncept 
definitivt är skräddarsytt för Malmö och att det blir starkare tack vare staden. Eurovision blir 
därför en del av arbetet att stärka stadens varumärke och man ser det som en ypperlig chans 
att marknadsföra sig mot Sverige och kunna påverka den negativa bilden som florerat i 
medierna.  
 
Wästergård menar att Eurovisions stora kommunikationssatsning kommer att ske på plats i 
värdstaden Malmö. Det är flera partner i kommunikationsarbetet som ansvarar för olika delar 
men främst är det SVT och Malmö Stad som arbetar med kommunikation kring evenemanget. 
Målet med kommunikationen är att under två veckor få konceptet att synas och återspeglas av 
och i Malmö. Det kommer finnas en stor PR-apparat som Malmö arrangerar, med många PR-
specialister som är anlitade av både SVT och EBU (Wästergård). Malmö Stad kommer själva 
att utforma och ansvara för alla evenemang i staden och för all kommunikation kring dem. 
Hermansson menar att det Malmö kommer att utföra med aktiviteter av olika slag inte kan 
liknas vid något PR-arbete, förutom det faktum att man måste skapa förutsättningar för 
svenska och internationella journalister att rapportera om evenemanget.  
 
 
 
 



VART TOG MUSIKEN VÄGEN?  
	  

	  
35	  

Malmö stad menar att de aktiviteter som sker i samband med Eurovison i staden är inte några 
konkreta PR arrangemang. Malmö stad är en offentlig verksamhet vilket betyder att deras 
främsta uppgift att arbeta med samhällsnyttiga kärnverksamheter och därmed blir det svårare 
att motivera på vilket sätt reklam och framför allt PR kan ses som en nödvändig 
kommunikationsuppgift. 

5.2.7 Förväntande effekter av evenemanget 
 
Eurovision kan ge olika effekter för värdstaden beroende på hur evenemanget genomförs. 
Staden får både kunskap och erfarenhet av att genomföra ett sådant evenemang och har 
därmed möjlighet att sätta upp rutiner inför framtiden. Värdstaden får genom Eurovision 
mycket uppmärksamhet, framförallt av medierna som i bästa fall förmedlar en fördelaktig bild 
och sätter staden på kartan. Herkel menar att uppmärksamheten kan medföra positiva 
ekonomiska effekter eftersom man på detta sätt kan locka till sig nya besökare och 
intressenter. Malmö vill anordna fler evenemang i framtiden för att höja attraktionsnivån och 
stärka stadens varumärke. Svårigheten med att hålla ett evenemang som Eurovision är att man 
på kort tid ska anordna en omfattande show som kräver noggrann planering och resurser, både 
ekonomiskt och när det gäller arbetskraft. Om evenemanget skulle misslyckas förlorar 
värdstaden dess positiva effekter, vilket kan göra att stadens varumärke påverkas negativt.  
 
Platsers ökade konkurrens mellan varandra för att locka till sig investerare, turister och 
besökare har gjort att städer fokuserar på att etablera sig som varumärken för att marknadsföra 
sig (Thuvesson 2009). Som ett resultat av detta lägger städer ner mycket pengar på 
marknadsföring men det finns ett problem, vilket är svårigheten att mäta effekterna av 
marknadsföringen och om pengarna används effektivt och ändamålsenligt. Anledningen kan 
vara att det är dyrt att göra grundliga utredningar men även att en plats innehåller flera 
faktorer som man måste ta hänsyn till i jämförelse med en produkt. Att mätningarna inte görs 
beror delvis på de ekonomiska aspekterna men även på att utredningen måste ta hänsyn till 
flera målgrupper (Zenker & Martin 2011). Detta är något som framkom under intervjun med 
Hermansson som menar att det för närvarande inte finns några metoder som kan mäta 
effekten av ett evenemang som Eurovision, vilket gör det svårt att analysera utfallet och göra 
en utvärdering inför kommande år. Enligt Hermansson kommer man dock att göra en 
utvärdering utifrån ett turistekonomiskt perspektiv för att se hur mycket evenemanget omsatte 
turistmässigt. Han menar dock att det borde göras en mätning utifrån medborgarnas 
perspektiv av evenemangets upplevelse. Zenker & Martin (2011) skriver att en plats 
varumärke inte utgörs av en kommunicerad känsla utan utifrån en målgrupps uppfattning, 
något som kan mätas genom viljan att stanna på en plats och boendes nöjdhet. Graden av 
nöjdhet med ett evenemang är en viktig förutsättning för positiva effekter när det gäller 
platsens image.  
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Bolin menar att trots att det inte finns några konkreta mätningar av Eurovisions effekt är det 
ändå många länder som suktar efter värdskapet, vilket visar att evenemanget är av stort värde, 
menar. Fortsättningsvis hävdar han att värdet grundar sig i länders förmåga att anordna ett 
stort evenemang och blir därmed ett bevis på länders kapacitet och resurser. 
 
Malmös målsättning som årets värdstad är förmedla en bild av Malmö som ”den hållbara 
staden med kreativa själar från många olika nationaliteter”, menar Herkel. Staden ska 
presenteras sådan den är och alla som vill ska få uppleva det dagliga utbudet och 
sevärdheterna. Hermansson menar att man som besökare ska lämna evenemanget med en 
känsla av att Malmö är en inbjudande stad som man vill besöka igen. 

5.2.8 Målgrupp och intressenter  
 
Det finns tre grupper som platsmarknadsföring inriktar sig på: näringslivet, turister och 
besökare samt invånarna själva. Den här formen av marknadsföring är huvudsakligen 
utåtriktad mot objekt som ligger utanför platsens gränser, men fyller också en inåtriktad 
funktion mot de människor som redan finns på plats (Syssner 2012). Hermansson menar att 
Eurovision årligen följs av över 100 miljoner tittare vilket gör att deras primära målgrupp blir 
väldigt stor och heterogen. Det är därför svårt att göra en traditionell målgruppsanalys. 
Målgruppen för årets Eurovision omfattar allt ifrån besökare ifrån Sverige så väl som 
besökare utanför landet bestående av turister eller näringslivs aktörer samt delegationerna och 
slutligen stadens egna invånare. 

Camp David, byrån bakom vykortsfilmerna har däremot fått ta hänsyn till att målgruppen är 
kulturellt och språkligt väldigt spretig. Vykortsfilmerna kommer varken innehålla tal eller 
specifika religiösa eller politiska symboler, man kan säga att byrån valde att låta bilderna tala 
för sig själv.  
 
Det är viktigt att i ett sådant sammanhang låta alla känna sig delaktiga, menar Ossiansson. 
Engagemanget ska spridas till vanliga medborgare på plats så väl som till tv-tittarna i övriga 
världen. Ett evenemang som Eurovision har många stora intressenter dels är det EBU som 
äger evenemanget. Sedan är det SVT som är medlemmar i EBU och årets arrangörer samt 
Malmö stad tillsammans region Skåne. Andra viktiga intressenter är besöksnäringen, 
sponsorerna, delegationerna och många fler (se bilaga 5). Hermansson menar att man genom 
Eurovision hoppas på att nå ytterligare nya intressenter.  Det finns alltså alltid ett behov av att 
skapa mervärde till företag, verksamheter och medborgare och ett evenemang som Eurovision 
kan därför ses som ett verktyg för städer att få dessa behov tillfredsställda och därmed stärka 
sitt varumärke. 
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Sammanfattning 
 
Malmö fick äran att stå värdstad för årets Eurovision då Malmö hade alla de rätta 
förutsättningar för de önskemål man hade på årets upplaga av Eurovision. Man ville att 
produktionen skulle vara mer småskaligt och ha en mindre budget.  Malmös egna initiativ om 
att stå värdstad för tävlingen grundar sig i att staden, likt alla andra städer, har ett behov av att 
stärka och lyfta stadens varumärke.  
 
Staden har haft en dålig bild i media och genom att anordna ett evenemang som Eurovision 
kan man sätta staden på kartan och därmed stärka sitt varumärke. Evenemang fungerar som 
ett strategiskt fönster och är ett bra verktyg för att marknadsföra sig genom att platsen i frågan 
kan få mycket publicitet och turism vilket resulterar i ekonomisk tillväxt. Dock är det väldigt 
viktigt att inte glömma stadens medborgare under ett sådant tillfälle, då det är de till slut som 
avgör om ett evenemang blir framgångsrikt. Malmö kommer genom Eurovision lägga fokus 
vid hållbarhetsfrågan då Malmö har som målsättning att förmedla en bild av Malmö som ”den 
hållbara staden med kreativa själar från många olika nationaliteter”. Falkheimer (2008) menar 
att varje stad och kommun har samma behov av att profilera sig som ett företag. Genom att 
skapa en stark och tydlig profil som förmedlas till allmänheten och som, viktigast av allt, får 
positiv respons kan en stad stärka sitt varumärke. En stads varumärke har blivit allt viktigare i 
takt med omvärldens ständiga förändring. Konkurrensen ökar och det är av stor vikt för 
platser att särskilja sig och positionera sig för att locka till sig verksamheter, invånare och 
turister som ökar välfärden för platsen. 
 

5.3 Eurovisions utveckling och framtid 
 
Eurovision har genom åren blivit större och framförallt dyrare. En tendens har varit att 
producera storslagna shower som har krävt större arenor vilket har satt en ny press på de 
medverkande länderna. Kontentan av detta är en musiktävling som istället gått till att bli en 
inbördes tävlan mellan länderna. Att kunna bevisa sin kapacitet av att rusta upp inför ett 
sådant evenemang och samtidigt gå plus är idag ett drömscenario för värdlandet (Skog). Han 
tar Azerbadjan som ett exempel på att tävlingen idag fått en annan innebörd, där musiken 
kommit i skymundan för landets egen vinning och fått negativa konsekvenser.  
 

Förra årets evenemang av Eurovision började gå för långt i och med den falska 
marknadsföringen av landet Azerbadjan. Musiken kom på något sätt i skymundan 
och därmed gick tävlingens syfte förlorad. Många länder valde att dra sig ur på 
grund av de höga kostnader som tävlingen medför och den prestige som står på 
spel, vilket jag tycker är synd. Det är väldigt sunt att en gång för alla försöka skala 
ner på evenemanget och på så sätt försöka få med alla länder i samma båt. 
         (Johan Skog, regissör) 

 
Azerbadjan använde Eurovision som en plattform för att visa upp sitt land som modernt och 
framgångsrikt. Enligt Skog var det där tävlingen började haverera men däremot hade landet 
ett behov av att förändra bilden med tanke på deras historia och bakgrund. Bilden av 
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Azerbadjan i samband med Eurovision har blivit omtalad då den enligt många visade upp en 
felaktig bild av landet som inte överensstämde med verkligheten. Vidare menar Johan Skog 
att Eurovision ska fokusera på musiken och vara något alla kan samlas och glädjas kring.  

 
Det är så mycket tråkigt som händer och som vi dagligen pratar om och här 
kommer ju något som är positivt, musik och glädje, vilket vi borde värna och 
vara rädda om, därför får det inte utvecklas till något som det inte är.  
Det är inte så mycket positivt vi samlas kring idag förutom musik och idrott. 

                  (Johan Skog, regissör) 
 
Som ovan nämnt har länder valt att dra sig ur på grund av att de inte haft råd att medverka och 
i slutändan handlar allt om pengar. För att nå målet att skala ner på kostnaderna har EBU gjort 
vissa förändringar så som tanken att gå tillbaka till grundidén. Uggla menar att Sverige därför 
nu har möjlighet att påverka Eurovisions utveckling genom att agera förebild för övriga 
medverkande länder och återigen sätta värden som gemenskap och musik i fokus. Strategin att 
gå tillbaka till tävlingens kärnvärden för att knyta an till något nytt kan skapa en viss 
uppmärksamhet och väcka nyfikenhet då människor inte förväntar sig det, menar Ossiansson. 
Bolin hävdar motsatsen och menar att konceptet inte har någon betydelse för tävlingens 
fortsatta utveckling och att det är svårt att prata om gemenskap eftersom det i grund och 
botten är en tävling som handlar om konkurrens mellan länder och deras ekonomi, något som 
är djupt rotat och svårt att ändra på.  
 
Om årets koncept visa sig vara framgångsrikt kommer tävlingen också få en ny image och 
nya förutsättningar, vilket kan innebära att framtidens produktion av tävlingen får rimliga 
proportioner rent ekonomiskt utan att för den sakens skull tappa sin befintliga profil. Johan 
Skog menar att satsningen med mindre arena och en avsmalnad produktion inte kommer att 
märkas utåt. 

Utåt sätt kan det nog upplevas lika maffigt som tidigare år men 
så är faktiskt inte fallet, det är många punkter i produktionen 
som förändrats till det bättre. 

                (Johan Skog, regissör)  
 
Ossiansson menar att en sådan utveckling kommer att gagna alla länder och att konceptet kan 
komma att användas igen om resultatet faller väl ut, dock med landets egna avtryck. Vidare 
understryker hon att ett evenemang byggs upp av siffror - “money talks” vilket innebär att 
goda resultat blir ett lyckat koncept, dock är det viktigt att våga bryta trenden och inte bara 
tänka i ekonomiska termer utan se andra värden som kan gynna tävlingens framtida 
utveckling.  

Vi har valt att lägga pengarna på att åka över till länderna i samband 
med vykortsfilmerna och på så sätt skapa relationer över gränser. Jag 
tycker att man optimerar pengarna på ett bra sätt då, istället för att 
skjuta iväg fyrverkerier för samma summa. 

               (Lolo Uggla, producent) 
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På så sätt vill man åstadkomma en varmare ton något som man hoppas att andra länder 
kommer ta fasta på. Att hitta det genuina och äkta i ett sådant sammanhang är viktigt och 
behöver framhävas idag då allt annat är så kommersiellt. Blir konceptet lyckat kommer inte 
nästkommande värdland ha samma press på sig men det gäller för alla att hitta en balans i 
musiken och den del i tävlingen som kan stärka landets eller stadens varumärke (Ossiansson).  
 
Eurovision måste utifrån ovanstående tendenser utveckla en ny strategi som är mer 
ekonomiskt hållbar. Skog menar att det ingen självklarhet att konceptet kommer att ge det 
resultat som önskas uppnå utan det beror på vilket land som övertar värdskapet. Vidare tar 
han Makedonien som ett exempel:  
 

Vinner Makedonien kommer de garanterat att lägga alla sina pengar på 
att sätta landet på kartan. Ett nytt koncept kommer att skapas som är 
skräddarsytt för Makedoniens specifika behov och användas som ett 
marknadsföringsverktyg. Jag menar att det är landets ekonomi som 
styr behovet av en vinst i Eurovision. För många är det en möjlighet 
att stärka landets varumärke.  

               (Johan Skog, regissör) 
 

Sammanfattning 
 
Produktionen av Eurovision har blivit allt större för varje år ur många perspektiv. Fler 
värdländer har sett musiktävlingen som en marknadsföringsplattform för att förmedla en 
konstruerad bild av sitt land i ett säljande syfte. Detta hart lett till att många värdländer har 
lagt stora budgetar för stora ljusshower och nybyggda arenor vilket resulterat i att 
evenemanget har blivit för dyrt för många deltagande länder. Med årets koncept ”We Are 
One” syftar man till att försöka bryta denna negativa utveckling och visa på att det går att 
göra en bra produktion som inte behöver innebära otroliga kostnader. Men det är ännu inte 
självklart att de deltagande länderna kommer ändra sin bild av Eurovision som ett 
marknadsföringsverktyg då många har behov av att stärka landets varumärke.  
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6. Slutsats och diskussion 
 

 
Detta kapitel innehåller en redogörelse över hur vi uppfyllt studiens syfte. Vi besvarar våra 
frågeställningar, presenterar våra slutsatser och för en diskussion kring resultatet.  Avslutningsvis ger 
vi förslag på fortsatt forskning samt avrundar studien med ett slutord där vi kort resumerar vår 
händelserika dag i Malmö under Eurovision. 
 

6.1 Slutsats 
 
Eurovision som tävling har funnits i över 50 år. Tävlingen i sig växte fram utifrån ett behov 
av att enas, ett behov av att glömma den hemska tiden under andra världskriget och istället 
rikta fokus på något bra. Eurovision är inte bara ett program, det handlar inte bara om musik 
och celebriteter. Det är en viktig kommunikationsplattform som värdländerna slåss om att 
kunna använda utifrån ett eget specifikt syfte. Resultatet visar att det är värdlandet eller 
värdstadens behov som styr hur konceptet används och kommuniceras.  
 
Vi kan genom vårt resultat konstatera att konceptets funktion i förhållande till värdlandet, i 
detta fall värdstaden, är en viktig del för dess varumärke och kommunikation. Värdstaden har 
ett behov av att omprofilera sig alternativt öka näringslivet i staden och kan genom konceptet 
arbeta för detta på olika sätt. Vi har sett att konceptets budskap kan vara av mer ytlig karaktär 
vilket visar att platsen har ett behov av att marknadsföra sig mer säljinriktat. Våra 
respondenter tar Azerbadjan som ett exempel där man såg sin chans att visa upp landet på ett 
sätt som kunde öka deras turism och näringsliv. Årets koncept är skapat utifrån ett djupare 
perspektiv, där man istället för att sälja landet vill förmedla en berättelse utifrån en 
samhällsorienterad fråga, att vi alla är lika mycket värda och att öka toleransen kring våra 
olikheter.  
 
Vi har analyserat och identifierat bakomliggande faktorer för årets koncept och hur det lyfter 
fram värdstaden Malmö på olika sätt. Genom våra intervjuer har vi kunnat urskilja att Malmö 
har haft problem med stadens image vad det gäller den negativa bild som media levererat. 
Malmö har haft svårt att förändra sin profil till det bättre då staden är väldigt splittrad mellan 
sina stadsdelar. I år ville man därför lyfta fram alla positiva värden med staden med fokus på 
gemenskap och ett mångkulturellt samhälle genom konceptet “We Are One”. Malmö tog 
dessutom tillfälle i akt att arbeta med sin profil utifrån hållbarhet, då staden vill bli förknippad 
som hållbarhetens stad med fokus på miljöfrågor. Evenemanget på plats har genom olika 
aktiviteter och information belyst miljötänket och på så sätt framhävt det staden tycker är 
viktigt.   
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Tanken att skala ner på årets evenemang av Eurovision har en rad bakomliggande faktorer 
och är definitivt ingen impulsiv slump. Delvis handlar det om en den ekonomiska utveckling 
som präglat tävlingen negativt, där värdskapet blivit ett riktmärke på vad landet har kapacitet 
till och kan anordna genom exempelvis nybyggda arenor och storslagna shower som också 
kostat därefter. Många länder har därför valt att dra sig ur tävlingen med anledning av det 
faktum att det skulle bli för dyrt att stå värdland. Majoriteten av våra respondenter menar att 
det kommer bli svårt att bryta denna utveckling, då många av de deltagande länder har ett 
behov av att förbättra tillväxten i sitt näringsliv och ser Eurovision som en kanal för att nå ut 
till en stor målgrupp för detta syfte.  
 
Att länder och städer väljer att arbeta och lägga resurser på olika evenemang ses idag som mer 
eller mindre naturligt. Vårt resultat pekar på att det dock finns viktiga faktorer som avgör om 
effekten av evenemanget kommer att vara kortsiktigt eller långsiktigt. En viktig faktor är 
inkludering av medborgaren i processen då det slutligen är medborgarens behov och vilja av 
att delta som är det avgörande för evenemanget. Vi kan se att medborgaren idag kan likställas 
som en konsument i samband med ett evenemang, där mycket handlar om att konsumera det 
som erbjuds i syfte att tillfredsställa platsens intressenter och få evenemanget att gå plus. 
Platsen har därför omvandlats till en produkt som ska konsumeras. Vårt resultat stärker detta 
resonemang när det gäller Malmö och hur staden kommer att arbeta med evenemanget runt 
Eurovision. Vi har genom våra respondenter förstått att Malmö kommer att arbeta PR-inriktat 
i samband med Eurovision med hjälp konceptet ”We Are One” som var skräddarsytt för 
staden utifrån faktorer som att ena staden, förändra sin mediebild och bli förknippad med 
hållbarhet- och miljö. Konceptets funktion är att stärka landets eller stadens varumärke och 
därmed göra platsen attraktiv för olika intressenter.  
 
Det är svårt att tyda medborgarens roll i evenemanget, då aktiviteterna som folket kommer att 
få ta del är säljinriktade, därmed förblir medborgaren konsument och staden företag trots den 
offentliga rollen som en stad förespråkar.  
 
Studiens analys visar att det idag inte finns några klara mätmetoder för att mäta effekten av att 
anordna ett sådant stort evenemang utan det är främst turistekonomiska mätningar som görs, 
vilket ytterligare tyder på att det är främst den ekonomiska aspekten som intresserar platsens 
arrangörer. Samtidigt påpekar flera av studiens experter på att medborgaren inte får glömmas 
bort under sådana tillfällen för det kan leda till effekten blir endast kortvarig. 
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6. 2 Slutdiskussion 

 
Utifrån vårt resultat och vår analys tror vi att det är fullt möjligt att Malmö kommer att kunna 
dra nytta av Eurovision som evenemang i sin platsmarknadsföring. Genom att aktivt arbeta 
med att etablera sig som hållbarhetens stad och förmedla denna bild i media skapas det 
förutsättningar för att stärka varumärket utåt. Aktiviteterna i staden fyller också sitt syfte 
genom att få besökarna och folket på plats agera mer hållbart och skapa en attitydförändring.  
Vi är däremot tveksamma till att Eurovision kommer att kunna förbättra förhållandet mellan 
stadens splittrade stadsdelar och få folket på plats att känna en gemenskap över en längre tid. 
Evenemanget äger rum under en kort period och ses som ett marknadsföringsverktyg att 
stärka stadens varumärke och som en plattform för olika intressenter att ta del av. Det är ingen 
långsiktig lösning men kan däremot sätta staden på kartan och gynna platsen ekonomiskt, men 
när det gäller djupare frågor som att ena människor och få en bättre image krävs det mer än ett 
evenemang.  
 
Under studiens gång har frågan om medborgarens roll i staden växt sig allt starkare. Vi har 
märkt att medborgaren framförallt ses som en konsument som ska tillgodogöra sig det staden 
har att erbjuda genom att köpa olika produkter. Ett evenemang som Eurovision är inget 
undantag utan byggs upp av flera intressenter som ska ha sin del av kakan och därmed blir 
folket på plats avgörande i processen. Vi ifrågasätter kommunens förändrande roll som ska 
bistå med samhällsinformation utan kommersiella syften som i det här fallet använder 
evenemanget som säljplattform och se medborgare som konsumenter.  Medborgarna har en 
tendens att komma i skymundan för evenemanget trots att Malmö valt att diskutera 
delaktighet som ett av kriterierna för aktiviteterna. Vi menar att man bör arbeta mer med 
folket på plats och låta de få en större roll i evenemangsprocessen framöver. Att föra en 
dialog med människorna i värdstaden och få ta del av deras åsikter inför Eurovision kan både 
stärka den interna självkänslan men även stadens externa image, då evenemanget får en 
gemensam nämnare utifrån folkets upplevelse av staden. Idag är kommunikationen främst 
enkelriktad och medborgarna har inte så stort inflytande i vad som ska förmedlas men genom 
att öka delaktigheten redan från start kan man implementera en känsla av gemenskap och 
tillhörighet, vilket på sikt kan ge staden fördelar, inte minst ur ett varumärkesperspektiv.  
 
Sammanfattningsvis så förblir Eurovision en säljplattform där produkterna och 
konsumenterna varierar beroende på värdland och dess behov av att marknadsföra sig. Vårt 
resultat pekar åt att alla länder och städer ser sitt eget syfte med tävlingen och på ett eller 
annat sätt utnyttjar evenemanget för att visa upp sig och på så sätt stärka sitt varumärke. Vi 
kan därmed konstatera att Eurovision är en stor kommunikationsapparat med funktionen att 
verka säljande oavsett vem det är som håller i stafettpinnen. Om Eurovision ska förändras till 
att bli den musiktävling det en gång var måste den förändringen börja i varje lands synsätt på 
tävlingen.  
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Om man fortsätter att se på tävlingen som ett tillfälle att marknadsföra sitt land eller sin stad 
kommer den negativa trenden att fortsätta, något som kan drabba Eurovision hårt och till och 
med göra att programmet läggs ned på grund av den dyra produktionen som gör att fler länder 
väljer att hoppa av.  

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Eurovision som fenomen utifrån ett varumärkesperspektiv är ett relativt nytt och outforskat 
område och det finns därför ett behov av vidare forskning. Vi vill avslutningsvis ge några 
förslag till vidare forskning inom området Eurovision som en plattform att sälja sitt land eller 
i det här fallet stad och stärka sitt varumärke.  
 
Eftersom Eurovision utvecklats till att bli en säljande plattform för det värdland eller den 
värdstad som arrangerar evenemanget vore det intressant att göra en liknande studie om hur 
utvecklingen fortskridit om ett par år. Har behovet av att marknadsföra sig fått en annan 
skepnad eller finns det rentav direktiv på vad man som värdland får göra och inte? Har man 
hittat strategier för att utplåna den negativa spiralen som bildats eller fortsätter man i samma 
spår? Vilka länder är kvar i tävlingen?  
 
Att göra en jämförelse mellan två länder som tidigare stått värdar för Eurovision hade varit en 
intressant utgångspunkt för att identifiera likheter och skillnader i sitt sätt att marknadsföra 
landet. I det fallet hade man kunnat undersöka vad landet valt att lyfta fram och på vilket sätt, 
för att därigenom göra en jämförelse.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka Eurovision ur ett mottagarperspektiv och alltså 
inte enbart utgå från aktörerna bakom evenemanget.  Eftersom vi endast konstaterade att 
medborgarna idag ses som konsumenter hade det varit spännande att gå vidare utifrån det 
perspektivet för att studera hur medborgarna i staden ser på ett evenemang som Eurovision 
och hur de ser på sig själva som konsumenter?  
 
Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är en reception studie som undersöker 
hur mediebudskap uppfattas av mottagarna. Är konceptet enbart ett arbetsunderlag för 
sändarna inom evenemanget som använder det för eget syfte eller vill man att konceptet ska 
förankras hos folket och besökarna, i så fall på vilket sätt? Att mäta effekterna av ett 
evenemang som Eurovision vore också intressant, det vill säga om landet eller staden fick det 
resultat som man väntat sig eller inte och vad det i så fall kunde bero på.  
 
Slutligen är det viktigt att forskning om Eurovision uppmärksammas och förhåller sig mot ett 
mer kritiskt synsätt samt lyfter fram det som finns bakom den glittriga ytan. Det är något som 
vi förespråkar genom denna studie och som förhoppningsvis kan väcka vidare tankar hos 
läsaren. 
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6. 4 Slutord 
	  
Under mitten på vårterminen råkade vi komma över information på Eurovisions officiella 
hemsida som skulle ta oss och vår studie till kärnan av festligheter, nämligen Malmö. 
Eurovision öppnade inte enbart sina dörrar för press och delegationer utan gav även fans av 
olika slag chansen att få uppleva musiktävlingen inifrån. Vi såg detta som ett ypperligt 
tillfälle att faktiskt få uppleva händelserna på plats och bestämde oss för att söka ackreditering 
genom vår uppsats och kontaktade EBU. Vi blev oerhört glada och överraskade när mailet 
från EBU damp i vår inkorg med det positiva beskedet att vi var välkomna till årets värdstad. 
Den 18 maj var det dags för avfärd mot Malmö och den stora finalen i Eurovision. Vi tog 
morgontåget till huvudplatsen för evenemanget, nämligen Malmö Arena och möttes av glada 
fans som viftade entusiastiskt med Europas alla flaggor. Fjärilen prydde arenan och dess 
omgivning i olika skepnader. Det var en riktig folkfest och alla var välkomna. 
 
Som ackrediterade fans fick vi möjligheten att befinna oss tillsammans med all världens press 
i Eurovisions presscenter, vilket gav oss chansen att se produktionen inifrån. Det var en 
förväntansfull atmosfär med journalister som direktrapporterade, delegationer som förberedde 
sina artister och huvudarrangörerna SVT som snart skulle leverera världens största 
musiktävling. Vi tog oss friheten att under några timmar lämna platsen och bege oss in mot 
staden för att uppleva alla aktiviteter som vi visste skulle anordnas i centrum. Vid arenan 
möttes vi av människor från alla världens delar som sjöng och dansade. Musiken dånade och 
alla deltog i festligheterna. Det var mycket aktiviteter som sponsorerna stod bakom och vi 
märkte att den information som vi tagit del av i studien stämde överens med verkligheten.  
 
Både i staden och vid arenan vibrerade platserna av en härlig känsla av musik och gemenskap 
och vi kunde inte låta bli att förundras och tänka tillbaka på det vi nyligen skrivit och 
analyserat kring. Vi sveptes med i den stora festen samtidigt som vi i bakhuvudet hade 
kännedom om hela tanken bakom årets evenemang. Det var en unik upplevelse och på många 
sätt en historisk händelse för oss, för staden och för Sverige i sin helhet. Ett minne vi aldrig 
kommer att glömma och som gav oss energi att slutföra vår studie. 
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Eva Ossiansson  

Eva Ossiansson är ekonomi- och varumärkesforskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Eva har 
forskat och uttalat sig i frågan hur ett evenemang som Eurovision kan skapa mervärde alternativt 
missgynna en stads varumärke. 
 
Göran Bolin 

Göran Bolin är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola i 
Stockholm. Göran har forskat om Eurovision Song Contest som mediehändelse och hur plattformen 
kan komma att användas som en marknadsföringskanal i syfte att stärka ett lands varumärke.  
 
Johan Hermansson 

Johan Hermansson är turistdirektör för Malmö stad och arbetar med att utveckla Malmö som 
besöksdestination, men förutom det arbetar han även med att locka nya evenemang till staden. Hans 
roll i årets produktion av Eurovision Song Contest tillsammans med en rad andra nyckelpersoner är att 
samordna arrangemanget på plats. 
 
Linda Herkel 
Linda Herkel arbetar som kommunikatör för Malmö stad och ska inför Eurovision Song Contest hålla 
i trådarna på plats tillsammans med bland annat Johan Hermansson. 
 
 
 
 
 



VART TOG MUSIKEN VÄGEN?  
	  

	  
50	  

 
 

Bilaga 2: Intervjuguider 
 
Happy Forsman & Bodenfors, Peter Olsson Wästergård, 
projektledare 
 
Introduktion 
	  
Hur känns det att arbeta med ett evenemang som Eurovision Song Contest?	  	  
	  
Koncept 
	  
Vad stod det i briefen ni fick av SVT?  
 
Vad tänkte ni när ni läste det? ��� 
Något vi har reflekterat över är huruvida man visste om värdstaden när man skapade 
konceptet eller hade man först ett koncept och sen fick man veta värdstad?��� 
(Följdfrågor: Vilka? Hur mycket hade ni Malmö i åtanke i er konceptutveckling ) 
 
Hur gick ni tillväga när ni utformade konceptet ”We are one”?  
(Budskap, Layout/grafik, copytext t.ex. manifest) 
(Följdfrågor Hur kommer konceptet att formges grafiskt? )  
 
Fjärilen består av olika färger och mönster, vad står det för? ��� 
 
Fanns det några obligatoriska direktiv från SVT som ni var tvungna att ta hänsyn till när ni 
utformade konceptet? ��� 
 
Hur kommer konceptet ”We Are One” återges i Tv- programmet?	  	  	  
	  
Vad är målet med konceptet?���  
 
Vad tror ni att det innebär för Malmö som värdstad att hålla i ett sådant evenemang? 
 
Hade innehållet i konceptet ändrats om ESC hade varit i en annan stad t.ex Göteborg eller 
Stockholm?���  
 
Hur kommer konceptet att förankras i Malmö?������(Följdfrågor: Har ni något samarbete med 
Malmö? PR-aktiviteter)	  	  	  
 
Målgrupp 
	  
Vilken är er målgrupp?���  
 
Vad har ni för kännedom om målgruppen? (Målgruppsanalys)  
(Följdfrågor: Hur arbetar ni med er målgrupp när ni utformar konceptet?)   
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Hur ska målgruppen uppfatta, känna och identifiera sig med budskapet ”We Are One”?���  
 
Hur kommer man att kommunicera med målgruppen och vad är det som ska kommuniceras?  
 
Vart kommer er fokus ligga på staden Malmö eller pratar om man en större helhet och därmed 
Europa? 	  	  	  
	  
Övrigt  
 
Ni har ett nytt koncept som bryter denna ”säljande” trend där länder marknadsför sig via ESC, 
medan ni skiftar fokus mer på Europa?��� ���Man väljer i år en mindre arena, ett koncept med en 
långsiktig tanke om att det inte ska vara allt för övermäktigt.  
 
Anser du att det här konceptet kommer att kunna tas vidare av kommande värdländer? 	  
 
Camp David - Johan Skog, regissör och Lolo Uggla, producent	  
	  
Introduktion	  
Hur känns det att arbeta med ett evenemang som Eurovision Song Contest?  

Vad tror ni att det innebär för Malmö som värdstad att hålla i ett sådant evenemang? 

Sverige (SVT) väljer i år att utgå från grundtanken med ESC, det vill säga att ena Europa och 
alla människors lika värde, har ni reflekterat över varför detta är viktigt? Vad anser ni om det?	  

Filmkoncept  

Vad stod det i uppdraget som ni fick av SVT?  

Vad tänkte ni när ni fick höra att årets koncept skulle vara ”We Are One”? 

Fanns det några obligatoriska direktiv från SVT som ni var tvungna att ta hänsyn till när ni 
filmade? 	  

Hur gick ni tillväga när ni skulle gestalta konceptet ”We Are One” i film? (Steg för 
steg)������Tidigare års värdländer har arbetet mycket med att marknadsföra sitt land genom bland 
annat vykortsfilmerna. Varför valde ni att bryta den trenden?  

Vad är målet med filmerna?	  

Produktionen av filmerna 

Hur valde ni länderna? ������Hur upplevde ni att länderna tog emot budskapet? (Artisterna) 

Kommer Sverige alt. Malmö att speglas i filmerna? Hur då? 

Fanns det några obligatoriska direktiv från SVT som ni var tvungna att ta hänsyn till när ni 
filmade?  
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Målgrupp 

Vilken är er målgrupp?  

Vad har ni för kännedom om målgruppen? (Målgruppsanalys)  

Hur ska målgruppen uppfatta, känna och identifiera sig med filmerna?	  

Övrigt 

Anser du/ni att det här konceptet kommer att gynna tävlingens fortsatta utveckling? 

Linda Herkel, kommunikatör, Malmö stad	  
Eurovision - som evenemang  

Vad betyder det för Malmö att anordna ett evenemang som Eurovision Song Contest?  
Vilken betydelse har ett stort evenemang som ESC för en stad? 

Vilken betydelse har platsen för evenemanget?  

Vilka intressenter finns och vad har de för betydelse för evenemanget? ��� 
(Företag, sponsorer, investerare, besökare/turism, politiska aktörer etc.) 

Vem skapar evenemanget värde för?	  

Konceptet - hur man kommer att jobba med det på plats 

Hur ser upplägget av PR - evenemangen ut på plats?  
���(Hur kommer konceptet till liv i Malmö?) 

Hur anser du att årets koncept återspeglar Malmö?������ 

Har ni satt egna avtryck på ”We Are One” konceptet? ������ 

Har man gett det mer innehåll utifrån ett Malmöperspektiv?	  	  	  

Malmö - som värdstad, evenemang på plats   
 
Vilka fördelar respektive nackdelar har Malmö av att hålla i ett sådant här stort evenemang?��� ��� 
 
Hur kommer ni att marknadsföra er som stad via ESC? 	  	  	  
(Följdfråga: Med hjälp av vilka kanaler?) 	  

Vilka målgrupper riktar ni er till? ������Skiljer ni på marknadsföringen mellan dem? 
������(Besökare på plats och övriga i Sverige och Europa)��� ��� 
 
Vad kommer främst att kommuniceras ut från er sida, staden Malmö eller ESC som 
evenemang? 

Vilken känsla vill Malmö stad förmedla under evenemanget? ������ 
 
Hur ska man känna som besökare efter att man ha lämnat ESC evenemangen? 
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Hur kan Eurovision Song Contest stärka Malmö stads varumärke?	  

Johan Hermansson, turistdirektör, Malmö stad 

Eurovision - som evenemang  
 Vad betyder det för Malmö att anordna ett evenemang som Eurovision Song Contest? Vilken 
betydelse har ett stort evenemang som ESC för en stad? 

Vilken betydelse har platsen för evenemanget?  

Vilka intressenter finns och vad har de för betydelse för evenemanget? ���(Företag, sponsorer, 
investerare, besökare/turism, politiska aktörer etc.) 

Vem skapar evenemanget värde för?	  

Konceptet - hur man kommer att jobba med det på plats 

Hur ser upplägget av PR - evenemangen ut på plats? ���(Hur kommer konceptet till liv i Malmö?) 

Hur anser du att årets koncept återspeglar Malmö?������Har ni satt egna avtryck på ”We Are One” 
konceptet? ������Har man gett det mer innehåll utifrån ett Malmöperspektiv?���-Show don´t tell?	  	  	  	  
	  
Malmö - som värdstad, evenemang på plats   
Hur kommer ni att marknadsföra er som stad via ESC?  
 
������Vilka målgrupper riktar ni in er till?������Med hjälp av vilka kanaler?  
������(Besökare på plats och övriga i Sverige och Europa)��� ��� 
 

Vad kommer främst att kommuniceras ut från er sida, staden Malmö eller ESC som 
evenemang?	  	  	  
	  
Hur kan Eurovision Song Contest stärka Malmö stads varumärke? ������Vill man stärka sin profil?��� ��� 
(Man har en ny hemsida som ska lanseras, är Malmö nöjesstaden/musikalernas stad?) 

Vilken känsla vill Malmö stad förmedla under evenemanget? ������Hur ska man känna som 
besökare efter att man ha lämnat ESC evenemangen?������ 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar har Malmö av att hålla i ett sådant här stort evenemang? 
 
������Av er tidigare erfarenhet att hålla i större evenemang, görs det något utvärdering och har ni 
mätt effekten av att anordna sådana evenemang?	  
	  
Eva  Ossiansson, varumärkesforskare,  Handelshögskolan 
Göteborg   
 
Malmö   
Vad kan  ett  evenemang  som  Eurovision  Song  Contest  göra  för  en  stads  varumärke? 
 
Varför tror du  att  evenemanget  kommer  att  hållas  i  Malmö? 
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Tror du att det finns  ett  behov  av  att  visa  upp  Malmö  mer  än  en  annan  stad  i  Sverige?  
 
Vad  tror  du  att  det  innebär  för  Malmö  som  värdstad  att  hålla  i  ett  sådant  evenemang? 
 
Hade  det  varit  någon  skillnad  om  det  varit  i  en  annan  stad?  (Stockholm,  Göteborg)	  
	  
Konceptet  
Vi  kommer  att  studera  årets  koncept  ”We  Are  One”  och  hur  värdstaden  kommer  att  arbeta med  detta  
koncept  för  att  stärka  sitt  varumärke.  Årets koncept  syftar  till  att  gå  tillbaka  till den  ursprungliga  tanken  
med  Eurovision  Song  Contest,  det  vill  säga  skapa  en  gemenskap  med övriga  länder  och  ett  samarbete  
över  gränser.  Fokus kommer därav inte  ligga  på  värdlandet som  tidigare  år.	  
	  
Vad  tycker  du  om  denna  tanke?  Vad  tror  du  att  man  vill  förmedla  med  detta  
koncept,  finns  det bakomliggande  faktorer  som  ligger  rätt  it  tiden  för  ett  sådant  
koncept?��� 
 
Eftersom  man  i  år  väljer  ett  koncept  som  bryter  “marknadsföringstrenden”,  där  länderna  använder  ESC  
som ett  sätt  att  marknadsföra  sitt  egna  land,  så  skulle  man  kunna  säga  att  Sverige  sätter  en  ny  riktning  
för ESC. ��� 
 
Tror  du  att  det  här  konceptet  kan  påverka  Eurovision  song  contest  profil?  
(smalare  budget,  mindre  arena) 
 
Tror  du  att  konceptet  var  skräddarsytt  för  Malmö? 
 
Hur  speglar  konceptet  Malmö? Hade  konceptet  fått  en  annan  innebörd  i  en  annan  
stad? 
	  
Evenemanget 
	  
Hur  bör  man  arbeta  med  ett  sådant  här  evenemang  på  plats? Hur  förmedlar  man  ett  
sådant  här  koncept  på  rätt  sätt?  Med  vilka  medel? 
 
Tror  du  att  konceptet  ”We  are  one”  är  en  långsiktig  tanke?  Finns  det  möjlighet  för  
andra  länder att  fortsätta  på  samma  spår  eller  tror  du  att  man  kommer  att  återgå  till  
det  gamla  sättet  att marknadsföra  sitt  land/stad?	  
	  
Göran Bolin,  forskare inom medie- och kommunikation,  
Södertörns Högskola	  
	  Malmö 

Vad kan ett evenemang som Eurovision Song Contest göra för en stads varumärke?  

Varför tror du att evenemanget kommer att hållas i Malmö?��� ��� 
 
Tror du att att Malmö är i behov av att stärka stadens varumärke, jämfört med andra 
storstäder? (Städer kan dra olika nytta av ESC beroende på deras behov)  
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Som du skrev i din uppsats “Visions of Europe” valde Estonia i samband med ESC att 
omprofilera sig, tror du att ESC som plattform kan användas som ett marknadsföringsverktyg 
för att stärka städer och länders varumärke?  

Vad tror du att det innebär för en värdstad/värdland att hålla i ett sådant evenemang?	  	  	  
	  

Konceptet  

Hur viktigt är utformning av ett koncept i detta sammanhang?���  
 
���Vad tycker du om denna tanke? Vad tror du att konceptet försöker att berätta? 	  	  	  
	  
Finns det bakomliggande faktorer som ligger rätt i tiden för ett sådant koncept?	   ��� 
 
Tror du att det här konceptet kan påverka Eurovision song contest profil?  
(med tanken om en smalare budget, mindre arena, mer gemenskap)���  
 
���Tror du att konceptet “We Are One” har större innebörd för arrangemang i staden än vad det 
har i tv- programmet? ���  
 
���Tror du att konceptet var skräddarsytt för Malmö?��� ���Det handlar om en så stor målgrupp men 
man gör inga målgruppsanalyser, kan det behövas?	  	  
	  
	  Evenemanget 

Tror du att tanken med konceptet ”We Are One” är långsiktigt? Finns det möjlighet för att det 
ska utveckla ESC? 	  	  	  
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Bilaga 3: Filmerna  
 
Introduktionsfilmerna: We Are One  
 
Som	  tidigare	  nämnt	  i	  Resultat	  och	  Analys	  kapitlet	  fick	  varje	  delfinal	  och	  den	  slutliga	  
finalen	  varsitt	  tema	  utifrån	  konceptets	  ledord	  ”We	  Are	  One”	  med	  årets	  symbol	  fjärilen	  i	  
spetsen.	  	  
	  

	  
 
Första semifinal - ”WE”  
 
Första semifinalen hade inleddes med introduktionsfilmen med temat ”We”. Filmen speglade 
hur förra årets vinnarlåt ”Euphoria” spelades på olika sätt genom hela Europa. Med detta ville 
man visa hur musik enar människor. Slutliga scener av introduktionsfilmerna visade ett hav 
av fjäril som samlades i värdstaden Malmö. Eftersom årets symbol fjärilen kan ta olika 
skepnader fick varje deltagande land varsin fjäril, dessa fjärilar som nu ”rest från hela 
Europa” samlades alltså i värdstaden. 
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Andra delfinalen – ”ARE” 
 
Efter att första semifinalen inleddes med en musikalisk resa som enade alla i värdstaden tog 
man tanken vidare i andra semifinalen med temat ”Are”. Detta tema skulle nu istället spegla 
själva platsen som man nu hade hamnat på efter ”resan” det vill säga värdstaden Malmö. 
Introduktionen av andra delfinalen lyfte fram Eurovisions musikaliska värden och hur 
musiken har utvecklats. 
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Finalen – ”ONE” 
 
Det allra sista programmet, finalen, avrundade hela Eurovision med temat ”One”. Finalen 
inleddes med en introduktionsfilm som berättade en resa kring årets symbol Fjärilen, hur allt 
började med en liten larv och avslutades till en enande fjäril inkluderande alla andra länders 
fjärilar. 
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Vykortsfilmerna 
 
I årets upplaga av Eurovision skiljde sig vykortfilmerna i jämförelse med de tidigare årens 
presentationer. Årets vykortsfilmer fokuserade på de deltagande artister och deras historia. 
Filmerna speglade artisternas vardagsliv med musiken som den gemensamma nämnaren i alla 
filmer. 
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Fjärilen 
 
Årets Eurovision symbol Fjärilen integrerades genom hela Eurovision produktionen. 
Symbolen integrerades på olika sätt genom hela programmet t. ex genom att fjärilen tog 
skepnad av respektive lands flagga.   
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Bilaga 4: Aktiviteter i Malmö under Eurovision. 
 
Eurovillage: Ett stort tält beläget på Gustav Adolfs torg med aktiviteter hela veckan för 
allmänheten. Aktiviteterna kommer att avlösa varandra med bland annat kareoketävlingar, 
diverse artister, smink- och frisyruppvisning med sponsörerna Isadora och Swarzkopf. På 
Eurovillage kommer det även att anordnas dansfesivaler och helkvällar med Behrang Miri och 
Lucia Pinera, båda lokala kändisar.  
 
Euroclub: En nattklubb för alla ackrediterade fans och artister beläget på Slagthuset.  
 
Club Euphoria:  En nattklubb för allmänheten med livemusik, DJ:s, livestudio med Gina 
Dirawi i spetsen och stand-up. Storbildsskärmar kommer att sättas upp så att den som vill kan 
följa både semifinalerna och den stora finalen.  
 
Euro Fan Café: Ett café för fans och allmänheten på Moriska paviljongen där man bland 
annat kan lyssna och dansa till livemusik samt delta i olika karaoke- och frågetävlingar.  
 
 

Bild: Vårt Malmö nr. 4 ( april 2013 årgång 46) s. 12 
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Bilaga 5: Malmös intressentmodell 

 
 

 

 

 

 

 
 




