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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva hur invånare påverkas av evenemang som 

arrangeras i deras hemstad och vilka effekter evenemang får för dessa invånare. Önskan 

är att fylla den kunskapslucka kring externa effekter på individnivå som Getz (2012) har 

belyst.  

Studien analyserar ett studieobjekt, staden Jönköping, men meningen är att paralleller 

kan dras till liknande fall. För att svara på syftet har grundad teori valts som metod och 

djupintervjuer har utförts med ett antal jönköpingsbor. Dessa intervjuer har kodats och 

omvandlats till olika kategorier. De övergripande kategorierna, är 

’Evenemangspåverkan  på individen’, ’Positiva effekter’, ’Negativa effekter’,  ’Skillnad 

beroende på var man bor’ samt ’Hypotes angående megaevent’.   

I studien framkommer det att invånarna blir mer eller mindre påverkade av evenemangs 

effekter beroende på hur bra evenemanget marknadsför sig, var invånarna bor i 

förhållande till evenemanget samt hur stort deras intresse för evenemanget är. Studien 

presenterar även såväl positiva som negativa effekter ett evenemang ger invånarna. De 

positiva effekter som framträder är bland andra social sammanhållning, glädje och 

utveckling av staden. De negativa effekterna är till exempel trafikstörningar, fylla och 

bråk.  En viktig aspekt som denna studie har gjort uppenbart är dock att många invånare 

anser att de negativa effekterna ett evenemang för med sig är färre än de positiva 

effekterna, de är även accepterbara samt lätta att undvika.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I det följande ges en överblick av vad evenemang är samt vilka effekter de skapar. Här 

presenteras även den problemformulering som står som orsak till denna studie: svårigheten 

med att påvisa ett evenemangs effekter. Tanken är att med detta kapitel ge dig som läsare en 

större kunskap om det fenomen som ligger bakom denna studie för att således ge en större 

förståelse för studien som helhet. 

1.1.1 Vad är evenemang? 

Evenemang kan definieras som ”an opportunity for leisure, social or cultural experience out-

side the normal range of choices or beyond everyday experience” (Getz 1993, citerat i - Li et 

al 2014, s.75). Evenemang defineras även ofta utifrån vilken typ av evenemang det är, t.ex. 

kongresser, idrottsevenemang, stadsfestivaler eller att något firas. Dock är den gemensamma 

nämnaren angående alla evenemang att de vill förmedla något slags budskap och skapa en 

upplevelse man tar med sig som ett minne. Grunden i samtliga evenemang är att de 

representerar ett unikt möte mellan evenemanget och de individuella besökarna men också 

mötet besökare emellan (Wessblad 2010). 

1.1.2 Evenemangs effekter 

Att arrangera evenemang har blivit ett viktigt verktyg för att kunna differentiera en destination 

eller region från andra konkurrerande destinationer. Evenemang skapar även 

destinationsmedvetenhet, förbättrar destinationens image, påverkar värdstadens ekonomi 

positivt, tillhandahåller lokal underhållning, ökar regional stolthet och stolthet över den egna 

staden samt stimulerar framtida turistresor till destintionen (Koo et al, 2014, s.127). 

Evenemang bidrar även till att mer pengar spenderas på boende, souvenirer, mat och diverse 

olika sevärdheter (Xing & Chalip, 2006).   

Evenemang skapar dock inte bara positiva effekter. Dongfeng & Wilson (2014) har gjort en 

studie kring de negativa effekter ett evenemang kan ge och har med hjälp av denna studie 

identifierat fem negativa effekter som många människor främst upplever i relation till 
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arrangerade evenemang. Dessa fem negativa effekter är: besvär med resor från och till värd-

destinationen, inflation, oro inför säkerhet och brott, risk för att smittas av sjukdom samt 

förorening av miljön. Evenemang lockar även till sig såväl överlagd som opportunistisk 

brottslighet, så som fylla, vandalism, stöld och allmänt vårdslöst beteende. Ett ökat 

terrorismhot vid stora evenemang är även det en faktor som bör räknas med bland de negativa 

effekter ett evenemang ger.  

1.1.3 Att påvisa ett evenemangs effekter 

Svårigheten med evenemang är att påvisa de effekter evenemang skapar, såväl de positiva 

som de negativa effekterna. Att effekter är svåra att påvisa beror i sin tur på att de är svåra att 

begränsa, mäta och värdera i jämförbara enheter (Pettersson & Gunnerwall, 2008).  Många ser 

därför utförandet av evenemangen som lösningen till eventuella problem. Själva frågan är hur 

effekten av dessa utföranden blev. Ibland kan också effekterna av ett evenemang bli helt 

annorlunda från vad arrangörerna tänkt då ett evenemang trots allt till stor del skapas av dess 

besökare. Många gånger kanske inte arrangörer och dylikt funderar över de negativa 

effekterna som evenemang ger och evenemangets effekter blir därmed okontrollerade och inte 

så som många aktörer tänkt och hoppats. Enligt Wessblad (2010) är den viktigaste delen i 

arrangerandet av ett evenemang att utvärdera själva evenemanget för att få reda på både vad 

som kan bli bättre samt vad man kan ta med sig och vidareutveckla till nästa gång. Det är 

viktigt att se effekterna inte bara som efter-procedur utan även som en del av den strategi som 

utarbetas inför ett evenemang (Wessblad, 2010). Kan man inte efter ett evenemang har gått av 

stapeln se och analysera hur resultatet blev är det svårt att använda sig av evenemang som 

framtida verktyg för stadsutveckling och dylikt, då värdet med evenemang förblir okänt. 

För att påvisa effekterna och betydelsen av de evenemang som en stad arrangerar kan man 

välja många olika perspektiv. Det finns olika perspektiv utifrån olika aktörer inom 

evenemangen. Dessa aktörer kan vara bland andra: arrangörerna, besökarna, andra 

närliggande städer, värdstadens politiker och beslutstagare samt värdstadens invånare. Då 

turism i allmänhet och evenemang i synnerhet till stor del består av de individer som deltagar 

är kanske det mest intressanta perspektivet hur evenemang påverkar ’civila’ individer. Således 

inte de som står ansvariga för att evenemanget arrangeras utan de som ’skapar’ evenemanget 

med sin närvaro. I boken’Event studies’ (2012, s.308) påstår Getz att den individuella 

dimensionen av evenemangs upplevelser och effekter är minst forskad kring och sämst 
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förstådd. Han menar att utvärderingen av evenemang måste omdirigeras bort från det 

ekonomiska perspektivet och istället fokusera på vilka sociala, kulturella och miljömässiga 

effekter evenemang ger (Getz, 2012, s. 384).  

Det är även väl förklarat i ’Event studies’ (2012, s.308-310) att personer som inte närvarar på 

evenemanget även de kan forma sig en uppfattning om hur de har blivit påverkade. Getz 

menar att många forskare verkar ovilliga att undersöka dessa externa effekter, vilka är de 

effekter som rör dem som inte är direkt involverade i evenemanget. Detta innebär att det 

skulle behövas vidare forskning och kunskap kring invånar-perspektivet, således de som 

påverkas av evenemangets externa effekter trots att de inte närvarar på alla evenemang.  

Det perspektiv som därav kommer att vara grunden för denna studie är just det externa 

perspektivet, det vill säga invånar-perspektivet. Förhoppningen är att denna studie ska kunna 

bidra med kunskap kring hur invånare påverkas av lokalt arrangerade evenemang, för att fylla 

den lucka som Getz har identifierat. Detta perspektiv kommer att forskas kring genom att 

använda Jönköping stad och dess invånare som studieobjekt.  

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Min grundläggande forskningsfråga är:  

 Vilka effekter och vilken betydelse får lokalt anordnade turismevenemang för 

invånare i staden där evenemangen arrangeras? 

Syftet med denna uppsats är således att beskriva vilka effekter och vilken betydelse lokalt 

anordnade turismevenemang får för stadens invånare och hur dessa invånare påverkas av 

evenemang som arrangeras i deras hemstad. 

Då paralleller kan dras till andra fall, utan att absoluta sanningar överförs, så riktar sig studien 

i allmänhet till städer som utvecklar sin stad med hjälp av turismevenemang samt till personer 

med intresse för evenemangs effekter på externa aktörer. Studien riktar sig även till 

beslutstagarna i Jönköping, då Jönköping har valts som studieobjekt i denna studie. 

Förhoppningsvis kan de sistnämna även finna en viss nytta av denna forskning och uppsats. 

Syftet med uppsatsen är inte att se hur stadens arrangerade evenemang har utvecklat staden 

utan snarare hur evenemang i allmänhet påverkar en stads invånare. Dock har studiens syfte 
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även Jönköpings utveckling som stad mellan raderna och nyttan kan även finnas där.  I övrigt 

bör alla Jönköpingsbor med intresse för staden och dess utveckling anses som potentiella 

läsare av denna uppsats.  

1.3 Avgränsningar och urval 

Då denna studie fokuserar på hur invånare blir påverkade av evenemang så är det endast det 

perspektivet som studien ämnar att beskriva. Hur arrangörer, staden, besökare och dylikt 

påverkas är inte fokuset för denna studie. Däremot kan dessa aspekter återfinnas i studien då 

invånare även deltar på vissa evenemang och då stadens utveckling är en del av hur 

evenemang påverkar en stads invånare.   

I genomförandet av denna studie har Jönköping stad valts som studieobjekt. Några absoluta 

sanningar om fenomenet eller om andra fall kan därför inte dras ur den empiri som 

framkommer här. Däremot är tanken att paralleller kan dras till liknande fall och att andra ska 

kunna använda denna studie för att öka sin generella förståelse kring hur evenemang påverkar 

invånare i staden där evenemangen arrangeras.  

De 12 intervjuinformanter som står för datan i denna studie är alla i olika åldrar och har alla 

olika bakgrund och olika många år som Jönköpingsbo på nacken. Det är 7 män och 5 kvinnor 

och alla har de olika sysselsättning. Det krav som har funnits på studiens intervjuinformanter 

är allena att de ska vara bosatta i Jönköping. Jag har valt att i denna studie inkludera 

Huskvarna som en del av Jönköping. Detta val grundar sig i närheten mellan de två städerna 

och därmed det gemensamma utnyttjandet av lokalt anordnade evenemang.  

Intervjuinformanterna är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. Då inte tid och resurser fanns 

för att få ett korrekt urval av Jönköpingsbor valde jag som författare att utifrån den mån som 

gick skapa ett så representativt urval som möjligt. De 12 intervjuinformanter som står för 

empirin i denna studie har därför, trots bekvämlighetsurval, stor variation mellan sig i både 

ålder och antal år som Jönköpingsbo. De som har intervjuats är antingen kontakters kontaker 

eller frivilliga från en facebookgrupp vid namn ’Träffa nytt folk i Jönköping’. 
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1.4 Disposition 

Denna studie är som helhet upplagd med empirikapitlet och teorikapitlet avskiljda. De två 

kopplas ihop i diskussions- och analyskapitlet där de i förhållande till varandra resulterar i en 

analys och i diverse slusatser. Denna struktur är vald för att visa att fokuset för denna studie 

ligger på empirin, och givetvis på den diskussion och analys man kan föra med hjälp av 

empirin, där den teori som  presenteras enbart står som verktyg för denna analys.  

Metodkapitlet som följer detta inledningskapitel visar vilken metod och vilka 

kunskapsteoretiska ansatser som har valts och varför samt hur uppsatsfrågan har besvarats. 

Här återfinns även en urvalsdiskussion, vilka etiska riktlinjer som har följts i insamlandet och 

presentationen av den kvalitativa datan samt resonemanget kring att använda Jönköping stad 

som studieobjekt. Det erhålls även en mer genomgående förklaring av hur datainsamlandet 

har genomförts. Sedan en beskrivning av hur det insamlade materialet har bearbetats och 

analyserats. Metodkapitlet avslutas med de svagheter som finns i denna studie och uppsats. 

Därefter följer resultatet, där en kortare beskrivning av Jönköpings arbete med evenemang 

inleder kapitlet. Resultatet är i övrigt strukturerat utifrån de kategorier som har framkommit 

under insamlandet och avkodandet av den insamlade datan. Dessa kategorier är 

’Evenemangspåverkan på individen’, ’Positiva effekter’ och ’Negativa effekter’ samt 

’Skillnad beroende på var man bor’. Resultatkapitlet avslutas med  en hypotes kring 

arrangerandet av ett megaevent i Jönköping..  

I nästkommande kapitel, teorikapitlet, påvisas de teorier som kommer att användas i denna 

studie. I samband med teorin presenteras tidigare forskning där det redogörs mer utförlig 

information kring evenemang, dess effekter och olika perspektiv på detta fenomen.  

I slutet av denna uppsats ligger ett diskussions- och analyskapitel där empirin diskuteras i 

förhållande till teorierna. De kategorier som finnes i empirikapitlet kommer här att kopplas 

samman med studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna behandlas en efter en med 

samma struktur som i empirikapitlet. Här diskuteras även möjligheten att urvalet kan ha 

påverkat empirin.   

Avslutningsvis landar denna studie i ett kortare slutsatskapitel, där de slutsatser som 

framkommit i denna studie presenteras. Slutsatserna presenteras i löpande text men följer 

varandra i samma ordning som tidigare i studien.  
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2. Metodkapitel 

I metodkapitlet står det beskrivet vilka metoder som har valts för att besvara studiens 

frågställning. Det förklaras även hur metoderna har brukats samt varför de har valts.  Senare 

i kapitlet beskrivs själva genomförandet av såväl datainsamlingen som bearbetningen av den 

insamlade datan. 

2.1 Idiografisk metodansats 

Mellan nomoteisk metod, som innebär att fastställa generella lagsamband och idiografisk 

metod, där man beskriver det enskilda valdes det att grunda denna studie i idiografisk metod 

(Åsberg, 2001). Denna studie beskriver enskilda individers upplevelse av evenemang och har 

även en specifik stad som studieobjekt. Valet landade på idiografisk metod för att ge studien 

ett djup. Detta djup återfinns lättare i forskning av specifika fall då mer tid och resurs kan ges 

till att forska mer kvalitativt snarare än kvantitativt. Att göra en mer generell, nomoteisk 

studie av evenemangs betydelse för invånare skulle kräva en massiv studie och skulle heller 

inte kunna generera den kvalité som behövs vid forskning kring något som ligger i individers 

medvetande. Dock är syftet med denna studie att kunna dra paralleller till andra liknande 

städer för att se hur invånare potentiellt påverkas av evenemang rent allmänt. Likväl är det 

viktigt att påpeka att inga absoluta sanningar om andra fall eller om det allmänna kan dras ur 

denna idiografiska studie. Jag som författare påstår inte att fallet i sig är fullständigt 

representativt för andra fall. Detta vill jag synnerligen poängtera då det annars blir lätt att man 

använder sig av vetenskap för att sprida och förstärka fördomar (Åsberg 2001). För större 

säkerhet av de slutsatser som framkommer i denna studie krävs vidare forskning. Förslagsvis 

skulle andra forskare då kunna använda de teorier som uppenbarar sig i denna studie och göra 

en deduktiv studie.  

2.2 Grundad teori som metod 

Inom metodologi utgår denna studie från grundad teori. Grundad teori, är trots sitt namn inte 

en teori utan en studieprocess som går ut på att samla mängder av oprecisiserat material inom 

ett fält och fenomen för att sedan strategiskt avkoda, analysera och kategorisera detta material 

(Wessblad 2014) Enligt Smith (2010, s.21) är dessa kategorier vad som sedan blir till teorier 
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som antingen kan påstå saker gällande det allmänna fenomenet som studien grundar sig i eller 

det specifika fallet som studien berör. Det viktiga med grundad teori som studieansats är att 

undvika att lägga in sina egna värderingar i datainsamlings-processen (Wessblad 2014). 

Utförs grundad teori som studieansats på ett korrekt sätt innebär det att forskaren kan försäkra 

sig om att tolkningar är formade utifrån data och att de kategorier och teorier som uppstår 

ständigt är testade mot ny information (Smith, 2010, s.22). 

Denna metodansats har valts för att studiens frågeställning bygger på hur människor genuint 

och individuellt uppfattar lokalt arrangerade evenemang. Jag som författare ville därför inte 

som ansvarig för denna studie påverka den kunskap som trädde fram fram vid de planerade 

djupintervjuerna. Istället för att i förväg avgränsa studien med ett perspektiv eller en teori så 

bygger denna studie på de perspektiv och kategorier som uppstod efter det att datan samlats 

in, således de perspektiv och kategorier som skapades i insamlingsprocessen av de individer 

som den samlade kunskapen kom från.  

2.3 Analysmetod - beskrivande 

Som analysmetod är uppsatsen beskrivande. Studien kommer följande att beskriva och 

redovisa vad Jönköpings lokala evenemang har för betydelse för och effekt på Jönköpings 

invånare. Då denna studie bygger på vissa människors uppfattning och tankar kring 

upplevelser är det inte möjligt att kunna förklara fenomenet, då subjektiva fenomen ofta är 

svåra att förklara. Det går heller inte, av samma anledning, att försöka förutse tankar och 

känslor inför kommande evenemang då upplevelsen av varje evenemang beror på oräknebart 

många variabler. Uppsatsen ämnar därför inte att förklara eller förutse utan enbart beskriva 

individers uppfattning. 

2.4 Studieobjekt 

Denna studie har för avsikt att svara på frågan gällande hur evenemang påverkar värdstadens 

invånare men kommer dock enbart att studera staden Jönköping, alltså bara ett fall där man 

kan undersöka en stads turismevenemangs påverkan på och betydelse för stadens invånare. 

Jönköping kan inte ses som ett fall som är representativt för andra liknande städer som väljer 

att arrangera lokala turismevenemang för att nå sina stadsvisioner men man kan använda 

studien som förebild gällande ämnet och dra paralleller till liknande situationer.  
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Jönköping stad har valts som studieobjekt då det är en stad som aktivt jobbar med evenemang 

som verktyg för att utveckla staden. Denna utveckling av staden och att använda evenemang 

som verktyg är alltihop en del av Stadsbyggnadsvisionen 2.0 i Jönköping, som startades år 

2008. En av åtgärderna i denna stadsbyggnadsvision är att skapa en mångfald av aktiviteter 

och evenemang med hög kvalitet (Stadsbyggnadsvisionen 2.0). Då staden har haft evenemang 

som utvecklingsstrategi sedan några år tillbaka och har hunnit arrangera en hel del evenemang 

samt har framtida planerade evenemang är Jönköping stad således ett bra fall att studera.  

2.5 Genomförande av datainsamling 

Enligt grundad teori, vilken är den metodansats som denna studie har, så har så mycket data 

som möjligt samlats för att teorier, kategorier och perspektiv ska kunna utläsas utifrån den 

insamlade datan. Dessa kategorier och teorier är vad som står till grund för uppsatsens olika, 

slutliga påståenden. Då det viktiga med grundad teori som studieansats är att undvika att lägga 

in sina egna värderingar i datainsamlings-processen (Wessblad 2014) så har jag som författare 

undvikit min egen inblandning i datan genom att ställa så öppna frågor som möjligt och 

istället försöka få fram ett resonemang snarare än ett svar på min fråga.  

Datamaterialet i denna studie kommer från subjektiva metoder  - närmare bestämt 

djupintervjuer. Djupintervjuer har valts då det passar grundad teori bra. Då den kunskapslucka 

som denna studie ämnar att fylla dessutom är på ett individuellt plan är djupintervjuer en bra 

metod. Intervjuerna har skett med Jönköpingsbor i alla åldrar och har varit semistrukturerade 

med utrymme över till utvecklande resonemang. Frågorna formulerades så att de fokuserade 

på studiens syfte ’att beskriva vilka effekter lokalt anordnade turismevenemang får för stadens 

invånare och hur dessa invånare påverkas av evenemang som arrangeras i deras hemstad’. De 

intervjuades svar utforskades sedan för att få fram djupare perspektiv och resonemang.  Detta 

ostrukturerade sätt  valdes för att få en bättre inblick i hur intervjuinformanterna genuint 

resonerar kring evenemangen och deras påverkan samt för att skapa mönster och kategorier 

som ska uppstå utan forskarens subjektiva värderingar, allt enligt grundad teori.  

2.5.1 Urvalsdiskussion 

Då valet av intervjuinformanter i denna studie har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval kan 

urvalet aldrig helt representera Jönköpings invånare. Många gånger finns det varken tid eller 
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resurser för att i ett examensarbete få ett fullt representativt urval av en större 

befolkningsmängd. Inte ens med gränslösa resurser och mängder av tid  kan det perfekta 

urvalet alltid nås. Med risk för subjektivitet anser jag som författare att urvalet i denna studie 

har god representivitet för att vara ett bekvämlighetsurval. De olika intervjuinformanter har 

god variation i såväl kön, ålder och antal år som Jönköpingsbo.  

Att ett antal av intervjuinformanterna kommer från facebookgruppen ’Träffa nytt folk i 

Jönköping’ (TNF) påverkar troligen utfallet. De människor som är med i den gruppen vill, 

som namnet avslöjar, träffa nyff folk och är sannolikt därför mer öppna för nya saker och nya 

människor. Även resterande intervjuinformanter har gladeligen tackat ja till en intervju och 

hela urvalet kan därför ses som mer positivt lagda samt mer öppna för att ställa upp på nya 

och någorlunda främmande saker. Då fenomenet som undersöks många gånger handlar om 

just nya och främmande saker och hur individer väljer att se på dem kan det hända att urvalet 

därför påeverkar utfallet.  

2.5.2 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna har jag som författare reflekterat över mitt eget ansvar gentemot 

intervjuinformanternas intigritet och rätt till anonymitet i kontrast till min forskning och den 

data jag behöver för att kunna dra slutsatser. Jag har varit noga med att kommunicera syftet 

med studien och vilka som kommer att kunna läsa uppsatsen. Alla intervjuinformanter har 

även erbjudits att, innan publicering, få läsa uppsatsen och i synnerhet de delar som är 

kopplade till intervjuinformanterna och den data de har försett studien med.  

I övrigt har studien följt Sveriges vetenskapsråds fyra forskningsetiska huvudkrav när det 

kommer till relationen mellan forskningskravet och individsskyddkravet. Dessa fyra 

huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Infomationskravet går ut på, som ovan nämnt, att informera alla berörda om 

studiens syfte, något som gjordes redan vid inledande kontakt och sen vidare vid 

intervjutillfället. Med samtyckeskravet menas att alla inblandade själva ska få välja om de vill 

medverka eller ej, ett krav som denna studie når upp till då medverkandet är frivilligt och ett 

löfte om intervju aldrig har varit bindande. Konfidentialitetskravet erfodrar att alla 

personuppgifter skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem samt att inblandade 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet. Det sista av de fyra huvudkraven, 

nyttjandekravet, innebär att de insamlade uppgifterna om intervjuinformanterna enbart får 
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användas för uttalat forskningsändamål. Den data som har samlats in från de olika 

intervjuerna har behandlats med noggrannhet och försiktighet och ingen utöver jag som 

författare har tagit del av den.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

2.5.3 Presentation av informanter 

Följande presenteras denna studies intervjuinformanter, helt utan inbördes ordning. Samtliga 

interjuinformanter har själva fått välja om de vill vara anonyma men då ämnet inte är av 

personlig karaktär har envar valt att gå ut med namn, ålder och antal år som Jönköpingsbo.  

- Isabella, 23 år gammal, har bott i Jönköping i 2 år.  

- Johanna, 24 år gammal, har bott i Jönköping i hela sitt liv (- 2 år). 

- Elina, 37 år gammal, har bott i Jönköping i 6 månader.  

- Ulf, 66 år gammal, har bott i Jönköping i hela sitt liv.  

- Fredrik, 33 år gammal, har bott i Jönköping i 4 år.  

- Bo, 67 år gammal, har bott i Jönköping i hela sitt liv (-3 år).  

- Lena, 63 år gammal, har bott i Jönköping i 23 år.  

- Jonas, 30 år gammal, har bott i Jönköping i hela sitt liv.  

- Gustav, 24 år gammal, har bott i Jönköping i 1 år.  

- Anders, 27 år gammal, har bott i Jönköping i 2,5 år.  

- William, 25 år gammal, har bott i Jönköping i hela sitt liv.  

- Amanda, 24 år gammal, har bott i Jönköping i 3 år.  

2.6 Bearbetning av insamlat data material  

Inledningsvis transkriberades de inspelade intervjuerna, när tid fanns, i samband med själva 

utförandet av intervjun. Detta var för att ha känslan av intervjun färskt i minnet och för att 

lättare kunna anteckna detaljer som ett komplement till den data som framkom. Dessa detaljer 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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var till exempel tid på dygnet, lokal och i övrigt om något hände under intervjun som var värt 

att minnas. Det transkriberade materialet korrekturlästes en viss tid efter transkriberingen för 

att få ut fördelarna av att skapa ett visst avstånd till den konkreta texten och istället få en 

helhetskänsla utav intervjun. Materialet lästes sedan återigen i samband med analysen och 

kodningen.  

Vid bearbetningen och analyserandet av den insamlade datan har principerna från grundad 

teori beaktats. Att bearbeta datametarial enligt grundad teori är att konstant jämföra data från 

intervjuer med ytterligare intervjuer för att systematiskt söka efter liknande områden och 

kategorier (Glaser and Strauss, 1967 refererat i McGinley et al, 2014). Jag som författare har 

valt att utföra grundad teori utifrån hur jag tolkar den. Det viktiga är att framträdande teorier 

och hypoteser är grundade i empirin och att datan är konstant jämförd med resterande data. 

Att jag som författare har valt att utföra grundad teori utifrån min tolkning grundas på Glasers 

egna ord:  

“The novice researcher should set aside ‘doing it right’ anxiety, adhere to the principle of 

constant comparison, theoretical sampling and emergence and discover which approach helps 

them best to achieve the balance between interpretation and data that produces a grounded 

theory” (Glaser, 1968, citerat i Heath & Cowley, 2003, s. 149) 

För att konstant kunna jämföra data med ny data samt för att låta kategorier och teorier 

framträda ur insamlad data skapades olika word-dokument med olika kategorier som gett sig 

till känna under intervjuernas gång. Detta gav en bra överblick och fungerade som ett digitalt 

sätt att bearbeta insamlat material med hjälp av den klassiska metoden: att ur papperskopior 

klippa ut stycken och i grupper samla dem som behandlade samma ämne.  Detta 

tillvägagångssätt gjorde även att ju mer material som bearbetades desto mer testades och 

jämfördes detta material mot befintliga kategorier. De olika kategorierna jämfördes sedan 

med varandra för att kunna skapa bredare och mer generella kategorier. Kategorierna 

analyserades och strukturerades även för att passa studiens olika frågeställningar. Vidare 

identifierades även viktiga underkategorier som placerades under passande övergripande 

kategorier. I resultatkapitlet presenteras dessa som rubriker. De övergripande kategorier och 

numer rubriker som blev är: ’evenemangspåverkan på individen’, ’positiva effekter’, 

’negativa effekter’, ’skillnad var man bor’ samt ’hypotes om megaevent’. Under tiden som 

resultatkapitlet skapades jämfördes återigen många kategorier med de transkriberade 
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intervjuerna. Denna jämförelse gjordes genom att med words sökfunktion söka efter specifika 

ord i de transkriberade intervjuerna. Detta gjorde att material som försvunnit i processen 

återigen kunde analyseras och jämföras med de slutliga kategorierna.  

2.7 Metodreflektion 

2.7.1 Validitet 

Med en studies validitet menas att studien ska vara logisk samt att bevis och slutsatser ska 

vara väl grundade i empirin. För att kunna skapa validitet i en studie bör man använda sig av 

olika källor för att få fram information (Smith, 2010). Denna studie har fått fram sin 

grundläggande empiri genom främst intervjuer. Dock har dessa intervjuer jämförts med 

varandra och med tidigare forskning för att försäkra validiteten. Vidare bör såväl datan som 

metoderna som använts för att samla in datan dokumenteras noggrannt (Smith 2010). Hur 

datan har samlats in och bearbetats presenteras i studiens metodkapitel, under rubrikerna 

’Genomförande av datainsamling’ och ’Bearbetning av insamlat data material’. Studien har 

även skickats till respektive intervjuinformant innan publicering för att försäkra mig som 

författare om att jag har tolkat deras resonemang rätt.  

2.7.2 Relialibitet 

Reliabilitet handlar om hurvida forskaren eller någon annan skulle få fram samma slutsatser 

om studien replikerades (Smith, 2010). Med reliabilitet menas alltså studiens tillförlitlighet 

och berör snarare hur studien har genomförts än vad studien har undersökt. Det är viktigt att 

adekvata metoder har använts så att studiens syfte ska kunna framträda på bästa möjliga sätt. 

Syftet med denna studie berör individers upplevelse utav evenemang och dess effekter så den 

mest passade datainsamlingsmetod anser jag är djupintervju, varför jag har valt den som 

metod. Eftersom denna studie använder grundad teori som metod innebär det att all empiri har 

jämförts med ytterligare empiri i flera av bearbetningsstegen.   

2.7.3 Vederläggning 

Det som dock gör denna studie mindre tillförlitlig är urvalet. Eftersom urvalet bygger på ett 

bevämlighetsurval och dessutom bara består utav 12 personer är det orimligt att påstå att 

slutsatserna i denna studie kan representera alla invånare i Jönköping. Däremot kan man anta 

att många känner igen sig i det som intervjuinformanterna i denna studie har uttryckt, speciellt 
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eftersom urvalet är någorlunda representativt för Jönköpings invånare, trots att det är ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet har en variation av kön, ålder och antal år som Jönköpingsbo. 

Mindre viktigt för denna studie, men även värt att nämnas, är att urvalet dessutom är varierat 

gällande sysselsättning samt i vilken del av Jönköping de bor.  

Att urvalet enbart består utav 12 personer är en fråga om metodval och begränsningar. Tid har 

bland annat varit en begränsning. Eftersom jag ensam genomför denna studie är även resurser 

något som har varit begränsat. Gällande metodval har jag, som författare, valt att bygga denna 

studie på djupintervjuer, av skäl som tidigare nämnts,  och för att då hinna få ut så mycket 

nyttig data från varje individ som möjligt så valde jag att hålla antalet intervjuer nere. Jag vill 

få ut så mycket kvalitet som möjligt, både i insamlandet, i bearbetningen och i analysen av 

datan. Således, på grund av att både tidbegränsningar och resursbegränsningar finns så valde 

jag kvalitet över kvantitet.   

I övrigt kan det även ses som en svaghet i studien att vissa individer i urvalet är kontaktade 

genom facebooksidan ’Träffa nytt folk i Jönköping’. Detta är dock en aspekt som är väl 

diskuterad i urvalsdiskussionen, här i metodkapitlet. Att studien bygger på ett studieobjekt är 

även det någonting som kan ses som en svaghet med studien. I och med begränsningar till just 

Jönköping innebär det att inga faktiska sanningar om andra städer kan göras. Det enda som är 

möjligt är att jämföra med andra liknande fall och städer och dra paralleller från denna studie 

och från Jönköping som studieobjekt. Man kan däremot anta att invånare i liknande städer i 

Sverige har snarlika upplevelser gällande evenemangs effekter.  

Trots svagheter i urval angående representationen av invånarna i Jönköping samt gällande 

Jönköping som studieobjekt uttrycker slutsatskapitlet i denna studie allmänna slutsatser. Detta 

är ett medvetet val för att påvisa de paralleller som kan dras till andra liknande städer och 

situationer. Då jag, som författare, har påpekat studiens svagheter gällande representationen 

här i metodreflektionen anser jag det inte vara nödvändigt att låta det lysa igenom i varje 

slutsats.  
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3. Empirikapitel 

I följande kapitel presenteras det resultat som har framkommit utifrån de 12 djupintervjuer 

som har utförts. Detta resultat ligger till grund för att svara på studiens syfte och 

frågeställning.. Resultatkapitlet är uppdelat utifrån de kategorier som framträdde vid 

analysen av det insamlade datamaterialet, där de fem huvudrubrikerna är de fem främsta 

kategorierna; vilka är undertrukna i följande stycke. Dessa rubriker är vad som, i förhållande 

till teorin, kommer att analyseras och diskuteras i  studiens sista kapitel.  

Resultatkapitlet inleds med en kortare inledning kring hur Jönköping har arbetat med 

evenemang. Efter det följer en allmän beskrivning av hur evenemang kan påverka invånare i 

staden där evenemangen arrangeras. Efter det redogörs vilka såväl positiva som negativa 

effekter som evenemang för med sig. Därefter beskrivs hur man kan uppleva evenemang och 

dess effekter olika beroende på var någonstans man bor. Resultatkapitlet avslutas med en 

hypotes kring hur effekterna hade blivit om ett megaevent hade arrangerats i staden 

Jönköping.  

3.1 Jönköpings arbete med evenemang 

Beslutstagarna i Jönköping vill att staden ska bli mer attraktiv och de vill att folk ska uppfatta 

staden som modern, utvecklande, öppen, kreativ och tolerant. De vill att Jönköping ska vara 

attraktivt för såväl boende som besökare. Stadskontoret har därför utvecklat en 

stadsbyggnadsvision. Stadskontoret har bjudit in stadens olika aktörer till utveckling och 

utförande av denna stadsbyggnadsvision där bland annat Destination Jönköping står ansvariga 

för vissa av åtgärderna. En av åtgärderna är att skapa en mångfald av aktiviteter och 

evenemang med hög kvalitet. Stadsbyggnadsvisionen har nu varit igång i några år och många 

av åtgärderna har kommit till handling. Bland annat har det förekommit evenemang och 

aktiviteter i linje med stadsbyggnadsvisionens nyckelord: kreativitet, öppenhet och tolerans 

(Stadsbyggnadsvisionen 2.0).  

Dessa evenemang, i form av dansföreställningar, festivaler, konserter och dylikt, skapar 

tillsammans en helhet som påverkar människors upplevelse av staden. Stadsbyggnadsvisionen 

uttrycker att ”en mångfald av aktiviteter och evenemang med hög kvalitet gör Jönköping till 

en internationell upplevelsedestination” (Stadsbyggnadsisionen 2.0, s. 8). Evenemang och 

kulturella aktiviteter är verktyg som kan användas för att vitalisera staden och för att skapa en 
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upplevelse av kreativitet och tolerans. Jönköpings alla torg, platser och bredare stråk ska göras 

tillgängliga för evenemang och man hoppas på att kunna arrangera mer utomhusevenemang 

med en mångfald av aktörer. (Stadsbyggnadsvisionen 2.0) 

Exempel på evenemang som har arrangerats i Jönköping det senaste är Jönköpings egna 

pridefestival ’Qom ut’, matmarknaden ’Geraud International Street Market’, vilket erbjuder 

olika maträtter från hela världen samt, ’Fallens dag’, ett årligt evenemang då de släpper på 

vattenfallet i Huskvarna. I Jönköping finns även Elmia, ett utav nordens ledande mässföretag 

där det arrangeras evenemang så som Custom motor show (Bil- och motormässa), 

husvagnsmässan och Dreamhack (världens största datorfestival).  

3.2 Evenemangspåverkan på individen 

När de olika intervjuerna utfördes var det tydligt att alla evenemang inte påverkar alla 

individer. Flertalet gånger beror påverkan på hur mycket individen engagerar sig i 

evenemanget. Själva engagemanget i evenemangen beror i sin tur på hur pass intresserad 

individen är, hur bra evenemangen marknadsför sig samt eventuellt i vilken ålder man 

befinner sig i. När Gustav (24 år) intervjuades diskuterade han hur utnyttjandet av evenemang 

kan skilja sig åt beroende på vilken ålder man är i. Gustav förmodade att när man är yngre går 

man på evenemang av triviala anledningar så som bra väder och att det är mycket folk och 

menade parallellt att ”Det kanske man inte gör när man blir äldre. Då kanske det i alla fall är 

något som borde locka.”  

Vissa gånger nämnde intervjuinformanterna fenomen som definitivt bör ses som en effekt 

som ett evenemang ger, utan att alltid själva vara medvetna om det eller se på det på det viset. 

Som exempel nämnde somliga intervjuinformanter att de väljer att undvika effekterna ett 

evenemang ger genom att köra en alternativ väg för att slippa exempelvis trafikstockning. 

Denna handling är i sig en påverkan som ett evenemang ger på individen. Ulf nämnde även 

sin kusin, som alltid åker på husvagnsmässan
1
 varje år och då kommer hem till Ulf för att 

fika. Denna fikastund är en effekt som evenemanget ger Ulf, positiv eller inte förtäljer inte 

historien. Fredrik diskuterar samma fenomen när han berättar att det vanligtvis bor någon hos 

dem varje år under Dreamhack, då de är medlemmar i gruppen ’Couch surf’
2
.  

                                                 
1
 Mässa för husvagnar, arrangerad på Elmia. 

2
 http://about.couchsurfing.com/about/  

http://about.couchsurfing.com/about/
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3.2.1 Beroende på marknadsföring 

Flera informanter uppgav att de inte alltid är medvetna om evenemangen förrän de av en 

slump får se dem. Isabella påstår till exempel att hon inte alltid utnyttjar evenemangen som 

erbjuds, om det inte är så att hon ”råkar gå på stan den dagen”, som hon uttrycker det själv. 

Jonas konstaterar att ”jag är ju inte ute och liksom spånar efter ’nu är det nåt som händer här 

nu’, utan det är ofta att jag snubblar på det”. Vanligtvis är det även en fråga om 

marknadsföring. Övervägande antal intervjuinformanter hävdar att de lokala tidningarna i 

Jönköping är av dålig kvalité och att de sällan annonserar om evenemang som kommer att 

arrangeras i staden. Vissa av informanterna läser heller inte tidningen av andra skäl och det 

som istället når majoriteten av intervjuinformanterna är därför skyltar och affisher om finns 

uppsatta i Jönköpings centrum. Amanda nämner den banderoll som brukar hänga till ingången 

av centrum där kommande evenemang presenteras. William (25 år) påstår att den knappa 

marknadsföringen av vissa evenemang påverkar hur mycket han utnyttjar dessa evenemang. 

Han framhåller att ”Jag tror att många av oss (ungdomar, författarens anm.) inte nås alls 

egentligen av den typ av marknadsföring som Spiran
3
 ger om man säger så. Men som sagt, 

hade det vart mer reklam om, marknadsföring om, vad som komma skall, alltså lite mer tidigt, 

inte bara sista sidan i JP, så hade jag kunnat tänka mig att gå dit mycket, då hade jag nog 

faktiskt gått dit oftare.”  

3.2.2 Evenemang och effekter utifrån intresse 

Flertalet informanter anger att de främst deltar på evenemang om det är något som intresserar 

dem. Ligger evenemanget i fråga inte i deras intresse märker de sällan av det. Återigen träder 

fenomenet om att ’snubbla på’ ett evenemang in. William beskriver det hela genom att påstå 

att ”sånt som  jag direkt vet att jag inte är så intresserad av det sollar jag ju liksom ut direkt”. 

Även Johanna konstaterar att är det något som inte intresserar henne, hon nämner en 

orkesterkonsert som exempel, så märker hon inte ens av själva evenamanget.  

Är det inom ens intresse dock så erbjuder de intervjuade starka styrkemarkörer när de 

diskuterar sin närvaro på dessa evenemang, Jonas påstår att ’givetvis’ så deltar han på ett 

evenemang som ingår i ett utav hans större intressen. Bo berättar att han regelbundet går på 

hockeymatcher, vilket även gäller William som kallar hockey ett stort intresse och menar att 

det brukar han ’verkligen’ gå på.  

                                                 
3
 Kulturhus i Jönköping http://www.smot.se/spira/  

http://www.smot.se/spira/
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Trots att många uttalade en negligering av evenemang utanför ens intresse så menade även 

flertalet av de intervjuade att har man inget intresse av ett evenemang kan det även leda till att 

man känner av de negativa effekterna mer. Som Anders uttrycker det ”Har du inte nåt som 

helst intresse av evenemanget så ser man ju bara nackdelarna”. Även Bo påstår det samma 

genom att uttrycka det omvända ”Man har ju större förståelse om man är intresserad”. Som 

motpol till detta menar dock Amanda att även om det är andras glädje så är ett evenemang 

värt de negativa effekter som uppstår så länge de positiva effekterna är fler, rent generellt. 

Hon nämner cruisingen
4
 i centrum som exempel, då hennes buss blev 1,5 timmar försenad, 

och hon konstaterar att ”jag gillar det här med liv och gläjde, det får jag jättemycket av, även 

fast inte jag satt i någon bil”.   

3.3 Positiva effekter 

I de genomförda intervjuerna framkom det att det finns ett antal positiva effekter som 

evenemang bidrar till. Nedan kommer de positiva effekterna att redovisas utifrån de rubriker 

som återfinns.  

3.3.1 Social sammanhållning 

Merparten av intervjuinformanterna nämner sammanhållning som en positiv effekt som 

evenemang skapar. Isabella diskuterar bland annat hur olika studentevenemang skapar 

sammanhållning mellan de olika fackskolorna. Intervjuinformanterna konstaterar att 

evenemang förenar människor som aldrig skulle ha träffats innan och att de skapar 

möjligheter till att träffa nytt folk. Ulf nämner fotbollen och hockeyn som evenemang som 

förenar och håller samman folk. Han nämner även Vätternrundan och påstår att många som 

bor längs med cykeletappen här i Jönköping samlas i sina trädgårdar för att grilla och hejja på 

då cyklisterna kör förbi.  

Även det sociala med evenemang understryks av många av de intervjuade. Johanna framhåller 

att majoriteten av svenskar kan upplevas som blyga och tillbakadragna men att evenemang 

ger dem en anledning till att vara sociala. Hon påstår även att evenamang fungerar som en 

slags ursäkt för vänner att komma ut och träffas. Det kan även, enligt somliga informanterna, 

skapa nya kontakter. William fastslår att ”det är inte alltid du bara hamnar bredvid dina två 

                                                 
4
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bästa kompisar höger vänster utan rätt ofta så kan du ju sitta och skratta lika väl med personen 

som sitter till höger om dig som du aldrig träffat innan”.  

3.3.2 Extraordinärt 

Alla intervjuinformanter vittnar om att en av de främsta positiva effekter som evenemang ger 

är glädjen i att det händer något speciellt och extra utöver det vanliga. ”Man får något att 

göra” som Gustav uttrycker det. Många menar att det är roligare att gå igenom stan när det 

händer något. Jonas kallar evenemang för ”lite krydda på tillvaron” och Amanda uttrycker att 

”Det är när det händer grejer som man känner att man trivs”. Isabella anser något som man 

vanligtvis gör, som att promenera runt i centrum och titta i skyltfönster, blir roligare om det är 

något evenemang som händer i staden samtidigt. Hon tar som exempel när ’Qom ut’
5
 

arrangerades i Jönköping och många av affärerna hade pyntat sina skyltfönster i pride-färger.  

3.3.3 Ekonomi och tillväxt 

En annan positiv effekt som intervjuinformanterna anser att evenemang ger är förbättrad 

ekonomi och tillväxt. Evenemang för även med sig att invånare spenderar mer pengar på 

stadens näringsliv. Lena antar att man vid evenemang shoppar lite extra, man är ute mer och 

gör därmed av  med mer pengar. Även Anders konstaterar samma sak: ”Man får en mer 

anledning till att faktiskt åka in till stan, då kan det ju bli mer oplanerade impulsköp också”. 

Johanna säger detsamma och nämner restauranger som exempel. Elina pratar specifikt om den 

ekonomiska effekten som blir på företagare och entreprenörer i Jönköping ”Det är 

restaurangbesök, hotellnätter, shopping, alla företag tjänar ju på att evenemangen hamnar här i 

Jönköping och att folk kommer hit och upptäcker Jönköping som stad. Självklart ger ju det 

effekter för alla entreprenörer som håller på med nån typ av service”. Gustav nämner även hur 

evenemang skapar jobb, något som han menar ökar tillväxten, även om jobben bara är 

tillfälliga.  

Johanna antar att evenemangen inte skulle arrangerats om de inte förde med sig positiva 

ekonomiska effekter. Trots att evenemang skapar sociala effekter, förbättrar stadsmiljön och 

dylikt så anser hon att ”man måste ju någonstans tjäna ekonomiskt på det”.  

 

                                                 
5
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3.3.4 Utveckling av staden 

En stads invånare påverkas något oerhört av hur staden utvecklas. Flertalet 

intervjuinformanter nämner evenamangs påverkan på Jönköpings utveckling som en positiv 

effekt som de lokalt arrangerade evenemangen ger. Anders anser att Dreamhack
6
 har gett 

Tekniska Högskolan en skjuts och påverkat utvecklingen av skolans olika nätverks-, teknik- 

och datainriktningar. Anders diskuterar även det faktum att Dreamhack är helt drogfritt, något 

som han anser ger en positiv bild av staden som arrangerar evenemanget, således Jönköping.  

Att Jönköping står för bra värden genom de evenemang som arrangeras i staden diskuterar 

även Gustav: ”Dels med det här pridegalan då, att Jönköping gick ut som hbtq-vänligt 

samhälle och sen just när, ja hela den här valdemonstrationsgrejen, och de satte upp  skyltarna 

när man kom in mot Jönköping där det stod ’Jönköping mot rasism’, skrev dem,  det tyckte 

jag va stort. Det gillade jag. Då var jag stolt över att bo i Jönköping”.  

Åtskilliga informanter pratar om utvecklingen mot ett mer ’levande’ Jönköping. Johanna, som 

har bott i Jönköping i hela sitt liv, anser att trots att Jönköping är en relativt liten stad så 

erbjuder staden mycket liv och rörelse samt att staden satsar mer på att utvecklas nu. William, 

även han Jönköpingsbo från början, nämner tillika att staden är påväg någonstans, att en 

satsning har gjorts. Han uttrycker även en glädje av att uppmärksamma hur folk utnyttjar 

denna satsning och nämner en full parkeringsplats utanför Spira som exempel. Han kallar sig 

stolt över sin hemstad och uppger att ”De här evenemangen och sånt de hittar på (...) det säger 

ju ’vi bryr oss om våran stad och vi är måna om att våra invånare ska trivas här’”. De 

inflyttade nämner dessutom samma fenomen, Amanda uppger att ”Jag känner att jag gillar 

större städer och Jönköping är en så liten stad så när de har nåt sånt här event så samlas ju alla 

människor på samma ställe så då får man en känsla av att det är en större stad”.  

Inte bara utvecklas Jönköping med hjälp av de evenemang som arrangeras i staden, dessa 

evenemang lockar även utomstående att besöka Jönköping. Lena anser att evenemang 

stimluerar besöksnäringen i Jönköping och är positiv till att folk får upp ögonen för staden, då 

hon anser att det är en fantastisk fin stad. Även Isabella diskuterar hur evenemang kan locka 

folk från andra städer och nämner då småstäderna runt omkring Jönköping som exempel. 

Vissa intervjuinformanter resonerar även om vad som har satt Jönköping på såväl den 

                                                 
6
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nationella som den internationella kartan och Dreamhack är då ett återkommande exempel. 

Även Elmia
7
 i sin helhet är det många som nämner när det diskuteras om vad som utmärker 

Jönköping. Fredrik anser att ”Det är många som ser på Elmia som Jönköping” och fortsätter 

med att påstå att ”Det är något positivt för dem. Så det ger ju en positiv bild av staden”. Även 

Anders anser samma sak ”De flesta känner ju till Jönköping för i mångt och mycke Elmia 

men av egentligen helt olika mässor”.  

En stad utvecklas sålunda, enligt intervjuinformanterna, tack vare evenemang som arrangeras 

i staden. Denna utveckling gynnar främst de som bor där men även lockar nya människor att 

besöka staden. Ett fenomen som smidigt sammanfattas av Bo: ”Min grundinställning är att jag 

tycker att en stad uvtecklas väldigt mycket av att det finns ett stort utbud av saker att göra”.  

3.3.5 Värde och betydelse för den enskilda individen 

Var och en av intervjuinformanterna diskuterar förr eller senare den personliga aspekten av 

evenemangs effekter, något som trots allt är ytterst väsentligt när man talar om vilken 

betydelse lokalt arrangerade evenemang får för individuella invånare. Majoriteten av de 

intervjuade nämner den simpla, men nog så viktiga, effekten av glädje som evenemang 

erbjuder en stads invånare. För Lena är det hela väldigt självklart: ”Jag blir glad för jag får ju, 

ja, komma ut”. Amanda nämner inte bara sin egen glädje inför evenemang i staden utan anser 

att samtliga invånare i Jönköping blir gladare ju större stadens upplevelseutbud är. Även Elina 

resonerar om att hon såväl tror som hoppas att jönköpingsborna blir glada av att evenemang 

arrangeras. Lena tror dessutom att om en stads invånare deltar på evenemang så blir de inte 

bara gladare utan mår även bättre, vilket i sin tur gör att hela samhället mår bättre. Jonas 

påpekar det samma och uppger att ”Det är kul att människor är glada, för det är de ju ofta när 

de går på sådana grejer, människor blir glada och det blir trevligt”. 

En annan betydelse som evenemang kan få för individen är att olika evenemang många 

gånger kan öka någons intresse. Fredrik tar bilar och cruising som exempel: ”Så kommer det 

en massa raggare och åker runt på stan, då kanske man blir peppad, ’amen fan jag ska köpa en 

bil själv’”. Elina iskuterar samma fenomen men tar istället idrott som exempel. Idrott är även 

Williams exempel när han beskriver hur sitt eget intresse för hockey har växt i takt med att 

han har gått på fler hockeymatcher. Han började intressera sig för hockey för drygt fem år 

sedan och nu har hans intresse blivit så stort så att ”nu finns det ju inte nånting som händer 

                                                 
7
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inom hv71 som jag inte vet om, för det intresserar mig så mycket”, som han själv uttrycker 

det. Ibland kan det även vara arrangörernas avsikt att belysa ett visst fenomen, något som 

Isabella diskuterar under sin intervju. Hon menar att ’Träningens dag’
8
 vill belysa hur viktigt 

det är att träna och leva ett hälsosamt liv, ’Qom ut’ står för alla människors lika värde och 

’Matmarknaden’
9
 vill belysa olika kulturer. ”Så det beror väl lite på vad alla evenemang vill 

visa”, avslutar hon med.  

Evenemang kan ha olika betydelser för olika individer. Jonas, som har bott i Huskvarna och 

Jönköping i hela sitt liv, diskuterar hur det ligger sentimentala värden i att gå på Smedbyns 

julmarknad
10

.  Fredrik uppger att värdet i de evenemang han går på ofta ligger i stimulans och 

lärdom för sina barn, då det ofta är evenemang för just barnen som han besöker. Johanna ser 

evenemang som positivt för då får hon chansen att umgås med vänner. Anders i sin tur har 

påverkats så pass mycket av Dreamhack och de vänner han har skaffat sig genom 

evenemanget att han valde att flytta till Jönköping.  

En annan stor betydelse som evenemang har för individer är att det kan bredda ens perspektiv. 

När Isabella diskuterar de generella studentevenemang som erbjuder kontakt och nätverkande 

med olika arbetsgivare så uppger hon att det är positivt då det innebär att man kan träffa andra 

arbetsgivare än vad man först planerat. Hon menar att inne på JIBS
11

, där hon själv går, så 

handlar allting om ekonomi och juridik och att det ibland kan behövas generella 

arbetsgivarmässor för att öka insikten om att det även finns andra potentiella arbetsgivare.  

3.4 Negativa effekter 

Det framgår även i intervjuerna att vissa negativa effekter kan uppstå vid arrangerandet av 

evenemang. Dessa effekter är trängsel, trafikstörningar, stökigheter samt ekonomiska 

nackdelar. Dock anser samtliga intervjuinformanter att dessa effekter är av mindre betydelse. 

Flertalet av de intervjuade vittnar även om att de negativa effekterna inte berör dem alls, 

något som det beskrivs närmare kring under sista rubriken i denna resultatdel.  

3.4.1 Trängsel och trafikstörningar 

                                                 
8
 En dag med gratis träning, anordnad av Friskis & Svettis i Jönköping 

 http://jonkoping.friskissvettis.se/docs/blandat/tr%C3%A4ningensdag_19okt-inbjudan-och-schema.pdf?sfvrsn=2  
9
 En internationell matmarknad kallad ’Geraud International Street Market’, arrangeras årligen i Jönköping 

http://www.jonkopingcity.com/aktiviteter/international-street-market-2014  
10

Smedbyn, Huskvarna  http://www.smedbyn.se/  
11

 Jönköping International Business School, fackhögskola på högskolan i Jönköping.  

http://jonkoping.friskissvettis.se/docs/blandat/tr%C3%A4ningensdag_19okt-inbjudan-och-schema.pdf?sfvrsn=2
http://www.jonkopingcity.com/aktiviteter/international-street-market-2014
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Flertalet av de intervjuade uppger trängsel och trafikstörningar som exempel på negativa 

effekter som lokalt anordnade evenemang för med sig. När det handlar om trängsel syftar 

intevjuinformanterna dels på trängsel av människor i centrum, runt Elmia och dylikt samt 

trängsel i trafiken. Isabella nämner matmarknaden som exempel när hon uttrycker att ”Jag 

känner väl mest att jag tycker det är jobbigt att gå där bara för att jag inte kan gå hem, för det 

är så mycket folk överallt”. Trängsel i form av brist på parkering nämns även det som en 

negativ effekt. Många gånger är det svårt för boende runt omkring Elmia att hitta parkering i 

samband med hockeymatcher och mässor. Trängsel och trafikstörningar specifikt runt Elmia 

nämner även Anders. Han anser att trafiken runt Elmia blir väldigt belastad i samband med 

diverse evenemang och att E4an inte är byggd för alla de mässor som arrangeras på Elmia. 

Som exempel nämner han Ekhagsrondellen
12

 som ofta, i samband med mässor, är ”knöfull”, 

enligt honom själv.  

Intervjuinformanterna diskuterar även hur trafiken styrs om i samband med evenemang och 

att vägar stängs av. Jonas uppger att om han ska någonstans med bilen och vissa gator är 

avstängda så påverkar det honom på ett negativt sätt. Han uttrycker att ”jag har inget intresse 

av det här evenemanget och jag har inte tid att gå och titta på det och jag kanske inte vill det 

heller och då kanske jag tycker att det sinkar mig lite, på så sätt va”. Gustav diskuterar hur 

invånarna i Jönköping möjligen stör sig extra mycket på trafikstörningar i samband med 

evenemang då det redan förekommer många trafikstörningar i samband med vägbyggen. Han 

uppger att det redan är ”tjock i stan att köra”, utan potentiella evenemang. Lena syftar på 

samma sak när hon påstår att ”Det kan ju inte bli värre än vad det är nu. De håller ju på och 

gräver upp överallt här”.  

3.4.2 Stökigheter, fylla och bråk 

Andra negativa effekter är hur stökigt, livligt och högljutt det kan bli i samband med 

evenemang. Åtskilliga intervjuinformanter nämner dessa effekter. Fredrik uttrycker att ”En 

del evenemang drar ju med sig väldigt mycket fylla, slagsmål, den sorten. Så det är ju givetvis 

en effekt”. En av intervjuinformanterna har egna erfarenheter av fenomenet och beskriver 

evenemanget ’Fallens dag’
13

 i Huskvarna. Han berättar att evenemanget blev mer riktat mot 

ungdomen ju senare på dagen det blev. Framåt kvällen var evenemanget präglat utav bråk och 

                                                 
12

 Rondell som sammankopplar e4an med väg 31 samt övriga mindre vägar inom Jönköping. 
13

 Evenemang i Huskvarna då de släpper på stadens vattenfall, http://www.huskvarna-javisst.se/?p=629  
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stökigheter. När informanten diskuterar bråk och slagsmål på ’Fallens dag’ menar han att 

”Det var ju nästan tradition”. Ett år blev han, på ’Fallens dag’ misshandlad av andra besökare 

till evenemanget. Han påstår själv att ”Det blev ofta skit av det där på kvällen, på natten och 

då fick jag ju smaka av den tråkiga sidan av det då”, och menar att ”då var man inte så glad på 

att ’Fallens dag’ fanns där”.  

Ett annat evenemang som intervjuinformanterna ofta nämner i samband med diskussionen 

kring stök, fylla och bråk är ’Custom Motor Show’
14

 på Elmia. Bo uttrycker att ”Då när vi 

bodde mitt i stan, då kände man ju liksom, det (Custom Motor Show, författarens anm.) var ju 

aldrig något positivt, utan då visste man att nu blir det fem dygn utav helsicke”. Bo nämner 

berusade människor som åker runt och skriker hela nätterna, hög volym på radion och dylikt. 

Även Anders nämner Motormässan, således ’Custom Motor Show’, och drar sig till åminnes 

en brand som inträffade i Elmia-området vid Motormässan 2014. Han anser även han att 

Motormässan drar med sig många alkoholpåverkade människor och ”den typen av 

aktiviteter”. Han förmodar att den procentuella andelen alkoholpåverkade trafikanter är högre 

vid evenemang som Motormässan. William, som har ett stort bilintresse och besöker 

Motormässan varje år konstaterar även han att ”om man tänker den här bilmässan då, som 

egentligen, som jag relaterar till bäst och mest, så kan jag verkligen förstå många människor 

som inte har med det att göra, som inte gillar bilar (...), de ser ju det bara som ett fullkomligt 

oväsen”. Däremot anser William att evenemanget är bra och att kommunen och arrangörena 

verkar ha en bra dialog. Han påstår att även om det blir mycket stök så försöker de olika 

aktörerna att hantera de negativa effekterna och göra det så trevligt som möjligt.  

Något som William anser ökar Motormässans negativa effekter är det faktum att det kommer 

många besökare från andra städer till evenemanget. Han påstår att de kommer hit över en dag, 

dricker mycket alkohol och kan bete sig hur de vill då de ändå inte känner någon i staden. Han 

beskriver det som ”en jättestor fest där de är inbjudna hos någon som de inte känner och det 

blir ju inga konsekvenser i regel om du välter en... eller råkar ta sönder soffan ungefär”. Han 

förmodar att de beter sig sämre än vad de hade gjort i sin hemstad och menar att beteendet 

förstör för övriga besökare. Anders nämner samma sak och uttrycker att ”Folk är ju mer 

benägna att göra saker när de är på semester som de inte skulle göra om de skulle vara 

hemma”.  

                                                 
14

 Skandinaviens största bil och mc-show för entusiastfordon, arrangerad på Elmia.  
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3.4.3 Ekonomiska nackdelar 

Enligt samma princip som ovan beskrivet, att evenemang för med sig stökigheter, fylla och 

bråk så nämner Johanna att dessa fenomen även påverkar staden och dess invånare 

ekonomiskt negativt. Hon påstår att för att hantera dessa negativa effekter som evenemang för 

med sig så bör mer polis kallas in, vilket i sin tur påverkar stadens ekonomi och resurser.  

Andra ekonomiska nackdelar och negativa effekter som många intervjuinformanter nämner är 

det faktum att priser på evenemang ibland kunde hindra dem. Många gånger fanns intresset 

men priset på inträde, biljetter eller dylikt var onödigt högt och evenemanget blev därför inte 

värt att gå på. Detta fenomen är något som majoriteten av informanterna anser vara väldigt 

tråkigt och negativt.  

Elina nämner även att vissa av priserna inom stadens näringsliv kan bli högre. När frågan 

handlade om ifall hon hade uppmärksammat vissa evenemang nyligen så svarade hon 

nämligen att ” De fick ju väldigt mycket uppmärksamhet förra veckan när de hade den där 

subcontractor-mässan på Elmia för att hotellnätterna blev så dyra”.  

3.4.4 De negativa effekterna kan undvikas eller accepteras 

Trots ovan identifierade negativa effekter så uppger näst intill samtliga intervjuinformanter att 

det negativa med evenemang inte berör dem nämnvärt. Många anser att de negativa effekterna 

går att undvika och att ”det får man ju ta” (Gustav). Lena påstår att ”det är inte hela världen” 

att bussar tar omvägar och att centrum blir aningen stökigare och anser att om man inte vill 

uppleva det behöver man inte ta sig till centrum. Många trycker på det faktum att evenemang 

inte pågår i mer än max en vecka och anser då att de negativa effektena är hanterbara och 

accepterbara.  

Flertalet av de intervjuade diskuterade främst negativa effekter ur ett allmänt perspektiv och 

ansåg att de personligen inte drabbades. Ulf, som bor mitt i centrum, uttrycker att ”Jag bara 

reagerar det första, men sen så kopplar jag av det” och Fredrik, som även han bor centralt, 

uttrycker till och med en glädje över det liv som blir i samband med evenemang: ”Jag ser det 

störande som positivt för det är ju ett tecken på att det händer något kul”. Inom samma princip 

anser Amanda att ”Jag tycker att så ska det va i stan”.  
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Gustav sätter pricket över iet när han som ett svar på mitt påstående ”Vad kul att du är så 

positiv till allt” utbrister: ”Ja det måste man va, går inte att sitta och sura över något sånt”.   

3.5 Skillnad beroende på var man bor 

Ett återkommande tema i de intervjuer som utfördes var att man påverkas olika mycket av 

evenemangs effekter beroende på var man bor. Av de 12 som intervjuades finns det både de 

som bor mitt inne i centrum, de som bor i olika områden utanför centrum samt de som har 

testat att bo både centralt och i områden utanför. Diskussionen kring fenomenet blev därför 

alltid väldigt intressant, då många bor på olika sätt och varje intervjuerinformant var 

opåverkade av övriga informanter men alla likväl tyckte i det närmaste likadant. 

3.5.1 Att bo centralt 

Positiva effekter med att bo centralt är närheten till evenemangen och möjligheten till mer 

spontanitet när det kommer till att närvara på evenemangen. Jonas uppger att ”Jag har ju bott 

centralt i Jönköping tidigare, och då rycktes man ju kanske med mer spontant, och då kanske 

man deltog mer”. Han påstår att bor man precis bredvid kan man kombinera ett deltagande på 

evenemangen med sina övriga, vardagliga sysslor. Bo konstaterar samma sak ”Eftersom vi 

bodde i stan tidigare då var det ju lite lättare att bara glida upp”. Ulf nämner detsamma”Ja 

känner man för det är det bara att gå ner och öppna dörren så är man mitt i det”. Även Fredrik, 

som bor centralt, diskuterar spontaniteten och förklarar att om barnen somnar med detsamma 

och hans fru ändå är hemma kan han smidigt ta sig till  något evenemang som arrangeras. Han 

menar att det hade varit betydligt svårare att göra om han hade bott längre ifrån centrum.  

Att människor som bor i centrum påverkas negativt av evenemang som arrangeras fördes även 

det ofta på tal under de intervjuer som genomfördes. Gustav menar att ”man kanske tycker att 

det är lite jobbigt då om det är hålligång eller mycket folk hela tiden, där man bor just då”. 

Även Lena förmodar att om hon hade bott mer centralt hade evenemangen stört henne mer. 

De intervjuinformanter som bor i centrum påstår dock att eftersom var de bor är något de har 

valt så är det negativa med det något de har accepterat. Ulf förklarar att man får anpassa sig 

utifrån de premisser som finns och att man kan undvika de negativa effekterna genom att 

planera rätt. I diskussionen kring att bo i centrum framträder återigen fenomenet att man kan 

uppleva ett evenemangs effekter som antingen negativa eller positiva beroende på hur mycket 

intresse man har för evenemanget. Bo tar som exempel att ”om du har en konsert och man bor 
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mitt i stan och tycker att den här är jättefin och att jag kan sitta på min balkong och lyssna på 

den, men tycker jag inte om den musiken då får jag ju stänga in mig, då kanske jag inte kan 

sitta på min balkong för då orkar jag ju inte riktigt med det va”.  

3.5.2 Att bo icke-centralt 

Att bo längre ifrån centrum har för- och nackdelar även det En fördel med att bo längre ifrån 

centrum är att det skapar chansen att välja om man vill bli påverkad eller inte av de 

evenemang som arrangeras, förutsatt att de arrangeras i centrum. Jonas anser att han inte 

påverkas så mycket om han inte själv väljer det och hävdar att ”Jag får själv välja, vill jag 

beblanda mig med det, då åker jag in till stan liksom och deltar annars kan jag vara hemma 

och då märker jag ingenting”. Lena påpekar samma sak och anser att det är en fördel att bo 

längre ifrån centrum eftersom hon då kan åka in till det roliga istället.  

En negativ aspekt med att bo längre ifrån centrum och längre ifrån där evenemangen 

arrangeras är planeringsaspekten, enligt intervjuinformanterna. Bo menar till exempel att ”Ju 

länge ifrån (centrum, författarens anm.) du bor, ju mer måste du planera”. Jonas förklarar 

skillnaden med att numer bo längre ifrån centrum: ”Nu blir det att nu får man avsätta tid och 

man åker in, och det kanske inte blir av”. Svårigheter med att ta sig till evenemangen nämns, 

man måste antingen ta cyklen, bilen, eller betala dyra pengar för taxi istället för att ”trava ut 

och titta på nåt och sen gå hem när jag vill” som Elina uttrycker det. Likväl William anser att 

”Det räcker du bor två mil utanför då tror jag du tänker en extra gång innan du åker på ett 

evenemang”.   

3.6 Hypotes angående megaevent 

Megaevent har ingen unik definition utan definieras utifrån de karaktäristiska drag som alla 

megaevent besitter. Megaevent är övergående och av stor kulturell och ekonomisk betydelse. 

De påvisar olika värden som är viktiga såväl lokalt som nationellt och internationellt och de 

belyser även de aktörer som är involverade, så som samhällen eller institutioner. (The British 

Library Board)  

Ju mer städer växer och ju fler människor vi blir ju rimligare är det att fundera över hur 

större evenemang skulle påverka en stad och dess invånare. Att rent hypotetiskt fundera över 

vilka effekter ett megaevenemang skulle skapa i en stad ger ett framtidstänk och många 
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gånger en större förståelse och analys av de evenemang som arrangeras idag. Därför fick 

alla intervjuinformanter frågan ”Hur tror du att ett megaevent skulle påverka Jönköping?”.  

De svaren som framkom i samband med denna fråga var vanligtvis positiva. Jonas, som bott i 

staden i hela sitt liv, resonerar att Jönköping skulle ta stolthet vid sig att arrangera ett 

megaevent och avslutar sitt resonemang med att spekulera kring att likväl invånarna som han 

personligen skulle vara stolta över att ha ett så stort evenemang i sin stad. Även Ulf nämner 

invånar-aspekten när han framhåller att det skulle krävas mycket engagemang från invånarna i 

form av volontärarbete och dylikt. Ett engagemang som han anser skulle vara positivt. Bo 

påstår att många skulle få ut mycket av ett evenemang i sådan skala och menar att inte bara 

evenemanget skulle ge positiva effekter utan allt som blir runt omkring skulle även det 

påverka mycket.  Något som även William diskuterar när han uppger att ”oavsett om du inte 

är deltagande eller tittar på det ens så är du ju ändå mitt i det”. William, även han 

Jönköpingsbo från början, pratar även han, precis som Jonas, om stolthet när han diskuterar 

marknadsföring av staden internationellt, i samband med arrangerade megaevent, och 

uttrycker sig att ”då är det ju verkligen läge att stoltsera”.  

Just den internationella aspekten med megaevent var det många av intervjuinformanterna som 

resonerade kring. När William diskuterar marknadsföring menar han att megaevent lockar 

utländsk publik, vilket i sin tur lockar utländsk tv. Just tanken på att många internationella 

besökare skulle komma till Jönköping för att närvara vid ett evenemang ser flertalet 

intervjuinformanter som positivt. De anser att det är roligare och mer spännande med 

internationella besökare och många uppger att de troligen skulle närvara vid evenemanget, 

vare sig det är inom intresse eller inte, främst för att få uppleva det stora och mångkulturella.   



Maja Storm  2015-01-16 

Examensarbete 

HT 14, Linnéuniversitetet 

 

30 

 

4. Teorikapitel 

I följande teorikapitel kommer inledningsvis tidigare forskning kring evenemang och dess 

effekter att presenteras. Efter det följer en redovisning av utbytesteorin.. Utbytesteorin och 

den presenterade tidigare forskningen går hand i hand med de kategorier som har 

framkommit utifrån den insamlade datan. Dessa kategorier är de rubriker som tidigare har 

presenterats i empirikapitlet och det är kategorierna som, i förhållande till följande teori och 

forskning, kommer att diskuteras och analyseras senare i denna studie.  

4.1 Tidigare forskning 

4.1.1 Evenemang och dess populäritet  

Evenemang definieras enligt Pettersson och Gunnerwall (2008) som en attraktion som är 

begränsad i tid och rum och som är utöver det vardagliga programmet. Getz definierar 

evenemang, som tidigare nämnt, som ”an opportunity for leisure, social or cultural experience 

outside the normal range of choices or beyond everyday experience” (Getz 1993, citerat i - Li 

et al 2014, s.75). I övrigt finns det många olika definitioner av evenemang men innebörden är 

i regel detsamma: evenemang är tidsbegränsade aktiviteter som erbjuder en social eller 

kulturell upplevelse av något slag samt är bortom ens normala val och vardag. Getz tillägger 

även, när han pratar om evenemang, att de är flyktiga och unika.  

Idag ökar evenemang mer och mer, såväl internationellt som nationellt och det är därmed ett 

utav de snabbast växande formerna av turism (Pettersson & Gunnerwall, 2008 och Getz, 

1997). Enligt Getz (1997) visar alla indikationer på att evenemang kommer att fortsätta att 

öka i såväl kvantitet som variation och populäritet. Att evenemang ökar kraftigt tror Getz 

beror på att destinationer och turistattraktioner idag blir mer och mer konkurrenskraftiga och 

därmed behöver evenemang för att locka fler och större marknadssegment. Ofta används 

evenemang som ett verktyg för att utveckla och förbättra en destination och evenemang antas 

även bidra till både lokal och regional tillväxt (Pettersson & Gunnerwall, 2008). Evenemang 

kan höja attraktionskraften och förbättra imagen hos en destination. Många forskare anser att 

just byggandet av en destinations image är huvudsyftet med att arrangera evenemang. (Li et 

al, 2014, s.75-76) (Koo et al, 2014, s.127). När en destination arrangerar ett evenemang sker 
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en ömsesidig överföring mellan evenemangets image och destinationens image och de två 

paras automatiskt ihop (Xing & Chalip, 2006).   

4.1.2 Evenemangs positiva effekter 

De positiva effekter som ett evenemang skapar är destinationsmedvetenhet, förbättrad 

destinationsimage, ökad regional stolthet och stolthet över den egna staden samt en 

stimulering av framtida turistresor till destinationen. Evenemang påverkar även värdstadens 

ekonomi positivt och tillhandahåller lokal underhållning (Koo et al, 2014, Dongfeng & 

Wilson, 2014). Evenemang bidrar även till att mer pengar spenderas på boende, souvenirer, 

mat och diverse olika sevärdheter (Xing & Chalip, 2006). En annan effekt som många 

evenemang får är god marknadsföring, förutsatt att evenemanget blev lyckat. God 

marknadsföring leder ofta till återbesök och ökad turism till destinationen. Detta fenomen 

leder i sig många gånger till bättre kompetens, kunskap och nätverk för invånarna i den 

mottagande regionen (Pettersson & Gunnerwall, 2008).  

4.1.3 Begränsad forskning och kunskap kring evenemangs effekter 

Trots evenemangs framväxt, utvecklingsfunktion och populäritet så är kunskapen om dess 

effekter fortfarande begränsad. Det som främst är forskat kring är evenemangs ekonomiska 

effekter, ett effekt-perspektiv som drivs på av arrangörerna, då ekonomisk vinst är vad som 

ligger i deras intresse. Vissa effekter är såväl önskvärda som förväntade men det är även 

vanligt att evenemang genererar många negativa och oanade effekter (Getz, 2012). Dessa 

effekter är ideligen försummade av arrangörer och andra interna aktörer. Vanligast är att 

hänsyn till vilka negativa effekter som kan uppstå och till social påverkan är bristfällig. Ofta 

är invånare i staden där evenemanget arrangeras en förbisedd grupp i diskussionen kring 

evenemangs effekter. Denna grupp människor är inte bara förbisedda utan även ofrivilliga 

aktörer. Som Pettersson och Gunnerwall uttrycker det så har du som besökare valt att delta på 

ett evenemang men som invånare kan man bli ’gisslan’ i ett evenemangsområde (Pettersson & 

Gunnerwall, 2008).  

Pettersson och Gunnerwall (2008) anser att på grund av den enorma framfart som evenemang 

har haft så är det extra viktigt att fundera över vilka effekter evenamang ger. Kunskap kring 

effekterna och kring hur de kan mätas är aspekter som bör belysas. Det är även av vikt att 

skapa långsiktigt framgångsrika evenemang och effekter. Just evenemangs framgång och vad 
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som anses vara ett framgångsrikt evenemang är något som Pettersson och Gunnerwall (2008) 

diskuterar. De menar att det är essentiellt att evenemangets arrangörer lyckas både gentemot 

direkta aktörer, som till exempel besökare, men även gentemot indirekta samhälleliga aktörer 

så som lokalt boende där evenemanget arrangeras. Arrangörerna bör även ha i beaktning såväl 

ekonomiska som sociala och miljömässiga effekter. 

Mycket forskning kring evenemang fokuserar på just stora, internationella evenemang, så 

kallade ’megaevent’ och vad dessa skapar för effekter i form av ekonomisk och social 

utveckling. Det är dock även viktigt att fokusera på mindre evenemang då även dessa kan ge 

synnerligen positiva, långsiktiga effekter. Bland annat för att de, till skillnad från megaevent, 

interagerar med den infrastruktur som finns på destinationen, för att de kräver en mindre 

budget, skapar en mer hållbar publik-stockning och för att de har stark genomslagskraft när 

det kommer till regional påverkan (Koo et al, 2014, s.127).  

4.1.4 Evenemangs negativa effekter 

Som beskrivet ovan, under rubriken ”Begränsad forskning och kunskap kring evenemangs 

effekter”, så är behovet stort efter forskning kring evenemangs negativa effekter. Det 

perspektivet har försummats för att ge plats åt forskning kring bland annat evenemangs 

ekonomiska effekter och andra forskningsfokus. Dock har Dongfeng & Wilson (2014) forskat 

kring just detta fenomen, vilket nämndes tidigare i introduktionen av denna studie. De har 

forskat kring de negativa effekter ett evenemang kan ge och har med hjälp av sin studie 

kommit fram till vilka fem negativa effekter som många människor främst upplever i relation 

till arrangerade evenemang. Dessa fem negativa effekter är: besvär med resor från och till 

värd-destinationen, inflation, oro inför säkerhet och brott, risk för att smittas av sjukdom samt 

förorening av miljön.  

Evenemang lockar även till sig såväl överlagd som opportunistisk brottslighet, så som fylla, 

vandalism, stöld och allmänt vårdslöst beteende. Detta fenomen är speciellt vanligt i områden 

runt omkring evenemangets kärna då dessa områden ofta upplever en reducering av säkerhet 

beroende på att värdstadens alla säkerhetsresurser behövs vid evenemanget. Stora evenemang 

drar även till sig ett ökat terrorismhot. (Dongfeng & Wilson, 2014) 

När det kommer till såväl negativa som positiva effekter som ett evenemang drar med sig är 

det viktigt att tänka på att evenemang skapar upplevelser och upplevelser kan aldrig tolkas på 
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samma sätt av två olika individer. Det som vissa upplever som vimmel och hög stämning kan 

lika lätt upplevas som trängsel och obehag (Pettersson & Gunnerwall, 2008). De individer 

som är engagerade, positiva och intresserade kommer högst troligen få andra upplevelser av 

ett evenemang än andra individer med motsatta egenskaper (Getz, 2012).  

4.1.5 Evenemangs effekter på invånare 

Trots att forskningen och kunskapen är knapp kring hur evenemang påverkar invånarna i 

staden där evenemangen arrangeras så finns det vissa aspekter av fenomenet som är värda att 

nämnas. För invånarna i staden där evenemangen arrangeras kan variation i det vardagliga ses 

som en positiv effekt. Evenemang kan även vidga invånarrnas kontaktnät och skapa 

potentiella integrationer mellan invånarna och andra individer, som de annars aldrig skulle fått 

chansen att träffa utanför evenemanget. Att det händer saker i ens hemstad och att man själv 

är ’där det händer’ kan även leda till förbättrad självkänsla (Pettersson & Gunnerwall, 2008). 

När lokala evenemang i relation till värdstadens invånare diskuteras bör ’civic pride’ nämnas. 

Med civic pride menas stoltheten en stads invånare har över sin stad. Lokala 

turismevenemang och en positiv inställning till dessa evenemang är sannerligen något som 

kan påverka invånarnas civic pride (Koo et al, 2014, Dongfeng & Wilson, 2014). 

4.2 Teorier 

Det är svårt att hitta en storslagen teori kring evenemang som skulle förena alla aspekter som 

finns inom fältet. Det är dock lika nödvändigt som det är svårt då evenemangsforskning 

behöver teoretiska konstruktioner att stötta sig på. Getz beskriver i sin bok ’Event studies’ 

(2012) att behovet av teorier inom evenemangsfältet är stort då många frågor kring 

evenemang står obesvarade. Han nämner bland annat frågorna ’Hur förändras människor, om 

de förändras alls, av evenemangsupplevelser?’ och ’Varför vill/behöver människor delta på 

evenemang och utifrån vilka aspekter väljer de evenemang?” och syftar på att frågor som 

dessa behöver mer uppmärksamhet.  (Getz 2012, s. 374-376)   

4.2.1 Utbytesteori 

Vidare beskriver Getz teorin ’Exchange and convergence theory’ och menar att denna teori 

förvisso svarar på många av de fundamentala frågor som finns gällande evenemang. Getz 

påstår att utbyte är alla evenemangs gemensamma nämnare då varje arrangerat evenemang 
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innefattar en social upplevelse som ämnar att ge något i utbyte till olika aktörer. Olika sorters 

evenemang ger olika aspekter i utbyte och därför innefattar teorin, tillika modellen, fyra olika 

dimensioner. Dessa dimensioner är: ekonomiskt utbyte, socialt utbyte, personlig dimension 

och symbolisk dimension. Evenemang så som marknader ger högt ekonomiskt utbyte och 

erbjuder därtill ett lågt socialt utbyte till evenemangets besökare och övriga aktörer. 

Evenemang som riktar sig till specifika grupper av samhället erbjuder däremot ett högt socialt 

utbyte. På samma sätt kan graden av personligt engagemang och symboliska syften vara olika 

höga eller låga beroende på evenemangets art. Vissa evenemang besöker man eventuellt bara 

en gång och då som passiv beskådare medan andra evenemang kräver engagemang i form av 

volontärarbete och mer aktivt deltagande. Även symboliken hos evenemang skiljer sig, där till 

exempel evenemang eller parader med tydliga ståndpunkter har väldigt hög symbolik.  Nedan 

presenteras den modell som redogör för utbytesteorin, där de olika dimensionerna blir starkare 

ju närmare modellens kärna de kommer. (Fritt målad och översatt från Getz, 2012, s. 377)  

 

Ekonomiskt utbyte 

Marknader, konsumentevenemang 

 

Mässa, möten 

 

                     Föreningskonventioner 

Socialt utbyte 

Privata evenemang, återföreningar 

 

Vängrupps-evenemang 

 

Festivaler, sportevenemang,    

kulturella evenemang 

 

Engagemang så som volentärarbete, 

uppträdande,  

 

Tävlande i sportevenemang 

Där för lärande-syfte 

 

Åskådare, där för underhållnings-syfte 

Personlig dimension 

 

Pilgrims- och åminnelse-evenemang, 

VIP-besök 

 

Evenemang för riter och ritualer 

 

Mediaevenemang för  

ökad identitet och image 

Symbolisk dimension 
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4.2.2 Utbyte = effekter 

Utbytesteorin handlar om vad ett evenemang ger i utbyte till de olika aktörer som påverkas av 

evenemanget. Vad ett evenemang ger i utbyte och vad ett evenemang ger för effekter är 

många gånger samma sak. Vilken ’dimension’ ett evenemang ligger i inverkar därmed på 

vilka effekter det skapar. Utbytesteorin är följaktligen något jag kommer att använda mig av 

vid analyserandet av studiens empiri.  
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5. Diskussion och analys 

I detta diskussions- och analyskapitel kommer empirin att sammanlänkas med tidigare 

forskning och utbytesteorin för att få fram en lämplig analys. Analysen kommer bland annat 

att innehålla vilka delar av denna studies empiri som har framgått även i tidigare forskning 

samt vilka delar som, av olika anledningar, till synes framträder främst i denna studie. 

Diskussioner kring hur urvalet har påverkat empirin kommer även det att presenteras under 

detta kapitel.  

5.1 Evenemangspåverkan på individen 

I empirikapitlet tydliggjordes det att alla evenemang inte påverkar alla invånare. Det 

presenterades även att hur mycket eller lite invånarna påverkas beror på hur bra evenemangen 

marknadsför sig samt hur mycket intresse varje individ har för ett evenemang. Dock framgick 

det dessutom att ett ointresse för ett evenemang kan även göra att man upplever en större 

påverkan av specifikt de negativa effekterna, eftersom man har svårare för att se de positiva 

effekterna.  

Utifrån empirin som framgått i denna studie är det således säkert att påstå att intresse är en 

viktig faktor när det kommer till evenemang, på många olika sätt. Intresse kan, enligt empirin, 

påverka invånarnas deltagande på evenemang. Intresse är också en viktig beståndsdel när det 

kommer till evenemangspåverkan på individen. Som Getz (2012) påstår så får de individer 

som är engagerade, positiva och intresserade andra upplevelser av ett evenemang än de 

individer som har motsatta egenskaper. Att intresse styr hur effekterna tolkas är något som  

styrks utav Pettersson och Gunnerwall (2008). De påstår att samma evenemang kan för en 

individ få effekter så som trängsel och obehag och för en annan individ kan dessa effekter 

tolkas som stämning. Detta fenomen framkom även i denna studie, då flertalet 

intervjuinformanter påstår att intresse för ett evenemang påverkar hur invånarna uppfattar 

evenemangets effekter. Att intresse är en viktig aspekt gällande evenemangs effekter är 

därmed något som framkommit både i tidigare forskning och i denna studie.  

Det faktum att intresse styr evenemangets påverkan på individen kan vara svårt att använda 

för att kontrollera de effekter ett evenemang skapar. Människors intresse är något som alltid 

kommer att variera, både från individ till individ samt för individen själv genom livet. 
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Självfallet finns det de evenemang som passar en större mängd människor men evenemang 

med mer specifika teman och uttalade marknadssegment behövs de med. Att använda 

individers intresse som en faktor i evenemangsplanering och strategier gällande evenemangs 

effekter kan därför vara svårt.  

5.2 Positiva effekter 

När de positiva effekterna presenterades i empirikapitlet framkom det att dessa var ökad 

sammanhållning, mer socialt umgänge, att något extraordinärt händer som är utöver vardagen, 

ekonomiska fördelar och en positiv utveckling av staden. Det redogjordes även för det 

personliga värdet för individen och här nämndes bland annat glädje, stimulans och 

sentimentala värden. Det framgick även bland de positiva effekterna att evenemang kan 

bredda människors perspektiv.  

5.2.1 Social sammanhållning 

Sociala effekter är något som även tidigare forskning nämner (Pettersson och Gunnerwall, 

2008). För att kunna analysera sociala effekter, i form av till exempel integration, kan man 

ställa fenomenet i relation till utbytesteorin. Vad integrationen mellan olika människor kan ge 

beror vanligtvis på evenemangets dimension. Att integrera arbetstagare med nya arbetsgivare 

kan vara en konsekvens av evenemang med ekonomiskt utbyte. Mötet mellan människor i 

allmänhet passar dock bäst in i evenemang med socialt utbyte. Ofta behöver människor en 

ursäkt till att socialisera sig med nya människor, kanske speciellt i Sverige där mentaliteten 

innebär att människor är blyga och försiktiga, som någon intervjuinformant nämner. Inom  

samma tema kan evenemang även förena människor, men inom detta fenomen bidrar troligen 

evenemang inom den symboliska dimensionen mest. Finns det en tydlig ståndpunkt i 

evenemanget kan det förena alla möjliga genrer av människor, så länge de alla står för denna 

ståndpunkt. Även här kan man analysera vikten av intresse. Genom evenemang kan du hitta 

andra människor med samma intresse och känna en sammanhållning med dem. Många av 

intervjuinformanterna i denna studie tar sport som exempel när de pratar om social 

sammanhållning. Att sport är ett exempel för många är kanske inte konstigt då Jönköping har 

många olika idrottsgenrer som utmärker staden, så som hockey, fotboll och cykling.  
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5.2.2 Extraordinärt 

Att evenemang skapar något extraordinärt utöver det vanliga var något som framkom i 

intervjuerna. Detta fenomen är dock välkänt och många forskare har kommit fram till samma 

sak. Till exempel kunde vi läsa i teorikapitlet att Pettersson och Gunnerwall hävdar att 

evenemang skapar variation i det vardagliga. Att evenemang ger något extraordinärt till de 

aktörer som påverkas är till och med en del av majoriteten utav definitioner angående 

evenemang. Pettersson och Gunnerwall (2008) benämner det ”utanför det vardagliga 

programmet” och Getz (1993, citerat i - Li et al 2014, s.75) kallar det ”outside the normal 

range of choices or beyond everyday experience”. Fenomenet är därför inte unikt för denna 

studie utan återfinns högst troligt i alla studier som berör ämnet.  

5.2.3 Ekonomi och tillväxt 

Evenemangs påverkan på en destinations ekonomi finns det ofantligt många studier kring. 

Även i denna studie har ekonomiska fördelar framhållits. I tidigare forskning står det att 

evenemang påverkar värdstadens ekonomi positivt (Koo et al, 2014) och att det i samband 

med evenemang spenderas mer pengar (Xing & Chalip, 2006). Studiens intervjuinformanter 

påpekar även de att ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är positiva effekter ett 

evenemang för med sig. Återigen stämmer många delar avempirin i denna studie ihop med 

vad tidigare forskning har presenterat. En ökad konsumtion bland invånarna i samband med 

evenemang är således ett exempel på hur evenemang påverkar invånarna och ökad 

konsumtion har för vana att följas utav ett ökat utbud. Ett rikare näringliv ger också en rikare 

stad vilket i sin tur påverkar invånarna som bor i staden. Det finns följaktligen många 

ekonomiska effekter ett evenemang ger, just utifrån ett invånarperspektiv, även om många är 

mer långsiktiga. Det som tidigare är forskat kring när det gäller ekonomiska effekter är dock 

mer kortsiktiga effekter utifrån ett vinstperspektiv och mer fokuserat på de som direkt tjänar 

på evenemang, det vill säga arrangörer, värdstaden och dylikt. Det finns således ekonomiska 

effekter som inte återfinns i tidigare forskning och denna studie fyller förhoppningsvis därför 

en del av kunskapsluckan gällande eknomiska effekter på stadens invånare.  

5.2.4 Utveckling av staden 

Tidigare forskning vittnar om positiva effekter ett evenemang ger en stad. Även 

intervjuinformanterna i denna studie tar upp samma fenomen, dock med olika exempel som 



Maja Storm  2015-01-16 

Examensarbete 

HT 14, Linnéuniversitetet 

 

39 

 

hjälp. En stad kan utvecklas på många sätt och för att göra argumentet mindre ospecifiserat 

kan man använda sig av utbytesteorin. Informanterna tar bland annat upp pridegalan ’Qom ut’ 

som exempel och menade att det evenemanget utvecklade stadens värderingar och 

ståndpunkter, något som ingår i den symboliska dimensionen. Att evenemang skapar en 

utveckling av stadens ståndpunkter kan lätt överföras till att de utvecklar stadens image och 

här finns det många forskare som håller med (Pettersson & Gunnerwall, 2008, Li et al, 2014, 

Koo et al, 2014). Xing och Chalip (2006) menar, som tidigare nämnt, att när ett evenemang 

arrangeras sker en ömsesidig överföring mellan evenemangets image och destinationens 

image. Att evenemang som arrangeras i Jönköping står för alla människor lika värde gör 

därför att många upplever att Jönköping har samma värderingar. Samma sak gäller för andra 

evenemang i Jönköping, att Dreamhack är ett drogfritt evenemang påverkar sannolikt hur 

andra ser på Jönköping. Om ett evenemang istället ligger i den ekonomiska dimensionen så 

utvecklar evenemanget en stad ekonomiskt, genom ökad konsumtion eller genom att promota 

stadens näringsliv.  

Evenemang i allmänhet skapar dessutom en mer levande stad, enligt många informanter, 

vilket i sin tur lockar människor att besöka Jönköping. Evenemang som bidrar till en 

utveckling mot en mer levande stad platsar istället i dimensionen ’socialt utbyte’. Jönköpings 

evenemang skapar god marknadsföring för staden och gör så att människor besöker 

Jönköping igen. Något som framhölls i empirin, då en av intervjuinformanterna stod som 

exempel för fenomenet, är att människor som har deltagit på ett evenemang i Jönköping 

kanske inte bara besöker staden igen, det kanske även kan påverka deras beslut gällande vart 

de vill bo. Har man haft goda upplevelser av Jönköping är det mer troligt att man överväger 

Jönköping som potentiell bostadsort.   

5.2.5 Värde och betydelse för den enskilda individen 

Den indiviuella aspekten i evenemangseffekter är, enligt Getz (2012), minst forskad kring och 

sämst förstådd. Precis som han uttrycker det så finns det inte mycket tidigare forskning kring 

perspektivet. Pettersson och Gunnerwall nämner dock förbättrad självkänsla som en positiv 

individuell effekt som evenemang kan ge. De menar att det faktum att det händer saker i ens 

hemstad och att man är ’där det händer’ förbättrar ens självkänsla. Denna studie vittnar dock 

om andra personliga, positiva effekter. Glädje är, enligt denna studie, en utav de största 

positiva effekterna för invånare i staden där evenemanget arrangeras. Denna glädje hänger 
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högst troligt ihop med det som diskuterades ovan under rubriken ’extraordinärt’ – att något 

händer som är utöver det vanliga. När något händer som blir ett avbrott i det vanliga 

uppskattar man det mer, man blir glad och känner sig levande på grund av pausen man har 

tagit från vardagen. Att träffa andra människor, kanske äta gott, se eller höra något bra eller 

roligt gör en sannolikt gladare, och dessa aktiviteter erbjuds ofta på evenemang. När 

interjuinformanterna uttrycker glädje i samband med evenemang resonerar de främst kring 

den sociala dimensionen av evenemang. Sjävklart kan man även finna glädje i att delta på 

evenemang så som företagskonventioner, mässor och dylikt men den allra största glädjen 

kommer sannolikt ifrån evenemang som skapar socialt utbyte.  

Något som framkommit i denna studie är att evenemang kan påverka individers intresse och 

stimulera till en intresseökning gällande det tema som evenemanget behandlar. Evenemangs 

möjlighet att öka intresse, är något som tidigare forskning sällan behandlar. Däremot är 

sannerligen inte fenomenet unikt för Jönköping och dess invånare. I och med denna 

potentiella ’makt’ över människors intressepreferenser så får evenemang och dess arrangörer 

en viktig aspekt att ha i åminne. Kan man öka, och troligen även minska, människors intresse 

för något med hjälp av evenemang blir dessa ett viktigt verktyg i att forma en stad eller ett 

samhälle. En stad är trots allt dess invånare.  

Denna studie framhäver även att evenemang kan bredda perspektiv. Att evenemang breddar 

perspektiv kan bero på fenomenet som diskuterades under rubriken ’social sammanhållning’ – 

att människor får chansen att träffa andra människor och uppleva saker de aldrig hade fått 

chansen till annars. Att uppleva och lära sig mer om främmande människor, främmande 

kulturer, främmande teman breddar ens perspektiv och skapar en större förståelse för sådant 

som är utanför ens egna värld. Turism bidrar i allmänhet till ett breddat perspektiv genom 

dess möjligheter till möten med nya främmande ting och som denna studie presenterat så är 

evenemang inget undantag. 

5.3 Negativa effekter 

När de negativa effekterna presenterades framgick det att dessa var trängsel, trafikstörningar, 

stökigheter, fylla, bråk samt diverse olika ekonomiskt negativa nackdelar. Dock står det klart 

att de negativa effekterna var något som intervjuinformanterna ansåg att de kunde undvika 

eller acceptera. Majoriteten av intervjuinformanterna ansåg att de negativa effekterna vägs 

upp utav allt det goda som evenemang för med sig.  Många nämnde även att evenemang 
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endast pågår i några dagar och att man därmed kan ’stå ut’ med de negativa effekter som 

uppstår.   

5.3.1 Trängsel och trafikstörningar 

Dongfeng och Wilson (2014) har i sin studie kommit fram till fem negativa effekter som 

påverkar människor mest i samband med evenemang. I denna studie har tre kategorier inom 

negativa effekter framkommit. Den av de fem negativa effekter som Dongfeng och Wilson 

har forskat fram som bäst passar in under ’trängsel och trafikstörningar’, som är en utav denna 

studies tre kategorier, är besvär med resor från och till värd-destinationen. Däremot inkluderas 

även trängsel inom destinationen i kategorien ’trängsel och trafikstörningar’. Eftersom denna 

studie fokuserar på destinationens invånare så är inte bara resor dit och därifrån av värde, 

faktum är att dessa resor spelar en mindre roll. Det som främst påverkar invånare i en stad där 

ett evenemang arrangeras, enligt denna studie, är istället svårigheter med att ta sig någonstans 

inom ens stad. Med trängsel menas således både trängsel i biltrafiken, samt trängsel som 

fotgängare inne i stadens centrum. I och med att fokus ligger på invånarna är också brist på 

parkering i närhet till ens bostad en del av denna kategori. När man tydliggör 

invånarperspektivet blir således skillnaden tydlig mellan denna studie och den studie som 

Dongfeng och Wilson (2014) har utfört.  

5.3.2 Stökigheter, fylla och bråk 

När det kommer till studiens andra kategori gällande negativa effekter: stökigheter, fylla och 

bråk så finns det desto fler likheter med andra studier, och då speciellt Dongfengs och 

Wilsons studie (2014). I empirin står det flera exempel på evenemang som fört med sig 

negativa effekter i form av stökigheter, fylla och bråk i Jönköping. Bland annat diskuterade en 

av intervjuinformanterna ’Fallens dag’ och hans egna erfarenhet av slagsmål och bråk. 

’Fallens dag’ är ett evenemang som funnits länge i Huskvarna och enligt informanten så blev 

bråk och slagsmål en stor del av evenemanget, han uttrycker att det blev näst intill en tradition 

att det skulle vara stökigheter under evenemanget. En analys av denna empiri kan leda till 

antagandet att det är väldigt lätt att ett evenemang som pågår år efter år och som har 

ungdomar som sitt marknadssegment får problem med negativa effekter i form av bråk och 

fylla. Just detta fenomen är dessutom ett bra exempel på en aspekt som arrangörerna bör ha i 

åtanke i planerandet av evenemanget. Vikten av evenemangsplanering presenterades i såväl 

introduktionen av denna studie som i tidigare forskning. Det är möjligt att det inte går att 
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undkomma stökigheter under vissa evenemang men en arrangör borde vara förberedd på 

sådana effekter och ha strategier för att kunna hantera dem.  

När intervjuinformanterna diskuterade negativa effekter var det vissa evenemang som 

återkom som exempel hos flera informanter. Bland annat nämnde ett antal av dem 

motormässan (Custom motor show) som ett exempel på ett evenemang som ofta för med sig 

fylla, bråk, vandalism, höga ljudvolymer med mer. Just detta exempel blev väldigt intressant 

då det framkom många olika perspektiv gällande samma fenomen. En mängd 

intervjuinformanter var överens om att evenemanget för med sig negativa effekter i form av 

stökigheter.  

Vid diskussionen kring Motormässan framkom fenomenet gällande att utomstående besökare 

ökar på evenemangets negativa effekter. Detta för att de inte känner något ansvar för staden 

och de konsekvenser som uppstår. Fenomenet är synnerligen intressant, det låter även väldigt 

troligt. Ska man inte vara kvar i staden efter att evenemanget är slut behöver man inte heller ta 

något ansvar för evenemangets effekter. Inte heller ser man kanske på det på ett sådant sätt, 

som att det finns effekter som andra upplever utanför evenemanget. Återigen är vi tillbaka på 

definitionen av evenemang och det faktum att evenemang är utanför ens vardag. Deltar man 

på ett evenemang, och då speciellt om man har tagit sig någon annanstans för evenemangets 

skull, så finns bara det evenemanget. Det finns en annan värld utanför evenemanget, 

vardagen, men inte här och inte nu. Eftersom många deltagare på ett evenemang  tänker i de 

banorna så inser de troligen inte att det är någon annans vardag just där och då, bara att denna 

någon annan inte är på evenemanget. De som är utanför evenemanget, som blir påverkade 

utan att delta, det är deras vardag då och där. Deltar man i ett evenemang i sin egen hemstad 

har man sannolikt en större förståelse för människorna utanför evenemanget, eftersom man 

annars är en del av dem. Detta fenomen framkommer tydligt i denna studie men har inte 

behandlats lika väl i tidigare forskning. Det kan bero på metodvalet för denna studie, då 

djupintervjuer ger mer utvecklade resonemang. Det kan även bero på Jönköping som stad och 

studieobjekt eller på subjektiva upplevelser hos somliga av studiens intervjuinformanter.  

5.3.3 Ekonomiska nackdelar 

Evenemang kan påverka olika aktörer ekonomiskt. Det som förekommit främst inom 

forskningen är fokuset på aktörer som tjänar pengar på ett evenemang och därmed har ett 

starkt vinstintresse. Det som inte framkommit lika frekvent i tidigare forskning är den 
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ekonomiska aspekten i förhållande till invånarna i staden där evenemanget arrangeras. 

Invånarna kan påverkas ekonomiskt på många sätt. Studien har tidigare tagit upp ekonomiska 

fördelar med evenemang men precis som med alla andra aspekter gällande evenemang så 

finns det även negativa effekter. En av intervjuinformanterna nämnde en ökning av priser på 

hotellnätter och dylikt i samband med evenemang. Detta må ses som en effekt som främst 

påverkar utomstående individer som vill besöka Jönköping men även invånarna kan behöva 

utnyttja stadens hotell. Har man dessutom ett jobb som inkluderar att andra kommer och 

besöker staden så påverkas man även därigenom. Intervjuinformanterna nämnde även 

ekonomiska nackdelar som är mer fokuserade på den specifika individen. Ett flertal 

konstaterade att för höga priser på evenemang kan hindra dem från att gå. Detta fenomen 

påverkar invånaren på många sätt, dels rent känslomässigt men även hur många potentiella 

evenemang invånarna har möjlighet att gå på. I och med att denna studie har lyft fram 

åtskilliga exempel på fördelar och positiva effekter som ett evenemang för med sig till 

invånarna i staden där evenemanget arrangeras så borde det anses påverka invånarna något 

enormt om de inte har möjlighet att gå på dessa evenemang, trots att viljan finns, eftersom de 

då missar alla dessa positiva effekter. 

Under rubriken ’ekonomi och tillväxt’ här i diskussions- och analyskapitlet resonerades det 

kring hur ökad konsumtion i samband med evenemang leder till ett ökat utbud och därmed 

positiva ekonomiska effekter för stadens invånare. Dock finns det även andra sidor inom 

samma fenomen. En ökad konsumtion leder oundvikligen även till en ökad efterfrågan och 

istället för att näringslivet då matchar detta med ett ökat utbud kan istället priserna höjas och 

det skapas därmed en efterfrågeinflation. Inflation var även en utav de fem negativa effekter 

som Dongfeng och Wilson (2014) nämnde i sin studie och är därmed ett fenomen som 

återfinns i såväl denna studie som i tidigare forskning. Inflation är en långsiktig negativ effekt 

som påverkar invånarna i staden där evenemanget arrangeras. Ökad konsumtion för invånare i 

samband med evenemang leder även till mer spenderade pengar och därmed möjligtvis en 

sämre ekonomi för invånaren.. Det bör även tilläggas att en ökad konsumtion kan för många 

ses som något negativt då det ökar samhällets materialism och därmed hållbarhet.  

5.3.4 De negativa effekterna kan undvikas eller accepteras 

Då empirin i denna studie samlades in med hjälp av djupintervjuer kan ett vidare resonemang 

föras, vilket inte hade varit möjligt annars. Tack vare den kvalitativa data som, med hjälp av 
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insamlingsmetoden, har samlats in så framkommer inte enbart vilka negativa effekter som 

invånarna upplever att evenemang för med sig utan även vad dessa invånare känner för de 

negativa effekterna. När de negativa effekterna diskuterades gjordes det främst genom att 

prata om vad andra möjligen ser som negativt med evenemang. Ofta menade informanterna 

att de negativa effekterna dessutom var acceptabla och möjliga att undvika. Flertalet gånger 

var det först när vi redde ut deras instinktiva svar och jag bad dem att utveckla sitt svar och se 

frågan ur andra synvinklar som negativa perspektiv kunde dyka upp. När dessa effekter sedan 

utforskades vidare så framkom det tydligt att ingen av de som intervjuades för denna studie 

ansåg evenemang vara negativt. Många talade om hur evenemang alltid förde med sig fler 

positiva effekter än vad de förde med sig negativa effekter och att nackdelarna med 

evenemang därför var värt det, eftersom glädjen var så mycket större.  

Att majoriteten av en stads invånare ser evenemang som något positivt kan bero på det faktum 

att evenemang är tidsbegränsade och utanför människors vardag. Påverkas man någongång 

negativt på grund av ett evenemang kanske en irritation skapas för stunden, men i och med att 

det återkommer så sällan så slår irritationen aldrig rot. Om man till exempel vardagligen 

handlar i en mataffär, inte långt från där ett evenemang årligen brukar arrangeras, så är det 

större risk för att man irriterar sig över det ständiga problemet att så få kassor är öppna snarare 

än det enstaka problemet att kön är extra lång en gång per år, i samband med ett evenemang. 

Detta argument vittnar även många intervjuinformanter om då de menar att evenemang pågår 

under en begränsad tid och effekterna är därför lättare att hantera och acceptera.   

Att evenemang upplevs erbjuda fler positiva effekter och att en acceptans av negativa effekter 

existerar kan vara anledningen till forskningen kring evenemang har fokuserat på positiva 

effekter. Många forskare påstår att forskningen borde fokusera mer på negativa effekter, något 

som nämns i tidigare forskning. Däremot skulle man kunna påstå att forskningen är jämt 

fördelad mellan positiva och negativa effekter rent procentuellt utifrån vilka effekter som 

främst uppstår. Skapar evenemang fler positiva effekter bör kanske forskningen fokusera mer 

på de positiva effekterna.  

5.4 Skillnad beroende på var man bor 

Det framfördes även, under intervjuerna, att hur man som invånare blir påverkad av 

evenemang kan bero på var någonstans man bor. Tanken grundade sig i vetskapen om att 

många evenemang arrangeras i centrum och det som diskuterades var skillnaden mellan att bo 
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centralt och att inte bo centralt samt de olika för- och nackdelar som fanns med båda 

alternativen. Att bo centralt gör att man mer spontant kan delta på ett evenemang men det gör 

även att man påverkas mer av negativa effekter så som hög volym, stökigheter och dylikt. Bor 

man utanför centrum måste man planera mer för att gå på evenemang men å andra sidan blir 

man mindre påverkad av det negativa och åker istället in till det roliga.  

Att man blir påverkad olika mycket beroende på hur nära evenemanget man befinner sig och 

bor kan ses som en självklarhet. Trots det, eller på grund av det, finns det inte mycket forskat 

angående den aspekten. Däremot var det många av intervjuinformanterna i denna studie som 

hade åsikter angående det hela. Det som är intressant är det faktum att flertalet 

intervjuinformanter diskuterade aspekten ur näst intill enbart positiva perspektiv. Återigen var 

det när de utvecklade som det kom fram negativa sidor med att bo som man gör. Många 

centrumbor verkade inte störa sig på de höga ljudvolymerna och stora folkmassorna i 

samband med evenemang utan såg det istället som smidigt och lyxigt att ha evenemanget 

precis utanför ens dörr. På samma sätt var inte de som bodde utanför centrum speciellt 

negativt inställda till att de hade så långt till evenemanget och var tvugna att planera desto 

mer utan såg det som att de slapp det negativa och kunde istället välja det positiva med 

evenemang. Att de var så positiva till var de bodde beror på att var man bor är något man 

medvetet valt på grund av dess fördelar, och man har troligen även accepterat nackdelarna för 

länge sedan.  

Dock blir kanske inte detta fenomen lika tydligt i andra städer. Jönköping är en relativt liten 

stad, speciellt om man jämför med andra städer runt om i världen och därtill är också 

Jönköpings centrum litet. Arrangeras det ett evenemang i Jönköpings centrum så påverkar det 

dem som bor där. Om man till exempel tar London som exempel så ska det i så fall till OS 

eller liknande för att hela centrum ska påverkas. Arrangeras däremot endast en liten 

matmarknad så uppmärksammas det troligen bara av dem som bor precis intill. Det krävs 

alltså stora evenemang i andra större städer för att det ska påverka hela centrum, medan de 

som bor i Jönköping centrum märker av näst intill alla evenemang som arrangeras där. Vilket 

då förnuftsenligt leder till att invånarna i Jönköping centrum blir oftare påverkade utav 

evenemang, eftersom det oftare arrangeras evenemang i allmänhet i Jönköping än vad det 

arrangeras OS i London.  
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5.5 Hypotes angående megaevent 

Empirikapitlet avslutades med intervjuinformanternas hypotetiska funderingar kring hur 

effekterna skulle bli om Jönköping skulle anordna ett megaevent. Många trodde att det skulle 

vara positivt och att staden skulle få positiv uppmärksamhet och stoltsera. Invånarna skulle 

dessutom engagera sig mer och bli mer påverkade, enligt många intervjuinformanter. Den 

internationella aspekten nämns även och många informanter menar att det skulle bli mer 

spännande och intressant med internationella besökare och evenemang. 

Som författare valde jag att ha med frågan angående megaevent då jag anser det vara 

intressant att fundera kring vad som skulle kunna bli. Idag arrangeras relativt små evenemang 

i Jönköping, i lagom storlek till stadens storlek, men hur effekterna skulle kunna bli 

annorlunda om Jönköping arrangerade ett megaevent är definitivt något att fundera på.  

Åtskilliga intevjuinformanter var lika positivt inställda till megaevent som de var till andra 

evenemang. Vid diskussionen angående megaevent var det många som kom in på stolthet 

över staden. Det diskuterades såväl allmän invånar-stolthet som personlig stolthet över staden. 

Just stolthet över sin stad och hemregion, så kallad ’civic pride’, är vanligt förekommande när 

evenemang arrangeras (Koo et al, 2014, Dongfeng & Wilson, 2014). Det som många 

informanter ansåg, och som även jag som författare tror, är att ju större ett evenemang är 

desto mer nationell och internationell uppmärksamhet får det. Som en konsekvens till den 

uppmärksamheten känner invånarna en större stolthet än om det vore ett lokalt arrangerat 

evenemang som inte många fler visste om än stadens invånare själva.  

En annan aspekt angående megaevent som diskuterades är att ett sådant evenemang lockar 

många internationella besökare. Den aspekten såg många informanter som särskilt intressant 

och många menade att de troligen skulle närvara vid detta evenemang just för att få känslan 

av det mångkulturella. Megaevent skapar möjligheter att uppleva nya och främmande saker 

och återigen träder därmed fenomenet kring ett breddat perspektiv in.  

5.6 Empiri utifrån urval 

Under rubriken ’De negativa effekterna kan undvikas eller accepteras’ här i diskussions- och 

analyskapitlet resoneras det kring intervjuinformanternas positiva inställning till evenemang 



Maja Storm  2015-01-16 

Examensarbete 

HT 14, Linnéuniversitetet 

 

47 

 

och dess effekter. Vad den öppenhet till evenemang och negligering av dess negativa effekter 

beror på är synnerligen intressant. Studiens urval av intervjuinformanter kan vara anledningen 

till denna positiva inställning. Som tidigare nämnt, i såväl urvalsdiskussionen som 

metodreflektionen, så är vissa (5 av 12) av intervjuinformanterna kontaktade via 

facebooksidan ’Träffa nytt folk i Jönköping’ där de själva har uttryckt sig som frivilliga till en 

intervju. Denna öppenhet till nya människor och också nya, kanske främmande, saker tror jag 

som författare kan påverka resultatet. Dock finns det motsättningar till denna teori då 

majoriteten (7 av 12) av informanterna är kontaktade via andra medel. Vissa av dessa sju 

informanter är mina kontakter och vissa är kontakters kontakter. Att de ställer upp på en 

intervju kan därför bero på att det kan vara svårt att säga nej när man blir tillfrågad av någon 

man känner. Det kan såklart även bero på annat och dessa sju informanter kan givetvis vara 

positivt inställda till nya saker de med, vilket i sin tur ifrågasätter argumentet om att empirin 

blir påverkad av urvalets positiva inställning och öppenhet till nya händelser, så som 

evenemang.   
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att utforska och beskriva vilka effekter och vilken betydelse 

evenemang får för invånare i staden där ett evenemang arrangeras. Genom denna studie har 

diverse olika slutsatser kring fenomenet framkommit. Då studien har grundad teori som 

metodansats är alla slutsatser grundade i empirin.  

Något som framkom tidigt i denna studie är att invånarna påverkas mer eller mindre utav 

evenemang beroende på olika faktorer. Delvis på grund av om de bor i centrum, där det 

arrangeras många evenemang, eller om de bor utanför centrum och behöver ’ta sig in’ för att 

delta. Andra faktorer som inverkar på evenemangs påverkan på invånarna är hur bra 

evenemangen marknadsför sig och beroende på invånarnas egna intresse. Däremot var det 

även tydligt att ointresse för ett evenemang kan leda till en lägre acceptans för evenemangets 

negativa effekter. Evenemang har dessutom möjlighet att öka såväl besökarnas som 

invånarnas intresse för det som evenemanget behandlar. En tydlig slutsats är därför att 

intresse spelar en stor roll när det kommer till invånarns upplevelse av evenemanget. Att 

använda individers intresse som en faktor i evenemangsplanering och strategier gällande 

evenemangs effekter kan dock vara svårt, då intresse varierar både från individ till individ 

samt för individen själv genom livet.   

Det framkom även många positiva effekter ett evenemang för med sig, bland annat går det att 

dra som slutsats att evenemang kan förena och integrera människor som aldrig hade fått 

chansen att träffas annars. Arrangerandet av evenemang leder även till en ekonomisk tillväxt 

och en ökad konsumtion, vilket i sin tur kan leda till ett ökat utbud. Ökad konsumtion i 

samband med evenemang kan dock även leda till en efterfrågeinflation och därmed högre 

priser. Att evenemang kan utveckla en stads image är en slutsats som många forskare dragit 

förut men denna studien utvecklar den slutsatsen genom att bevisa att evenemang dessutom 

kan påverka såväl stadens som invånarnas värderingar och ståndpunkter. Denna studie påvisar 

även att en utav de största effekter ett evenemang skapar är glädje för individen och för 

invånarna i allmänhet. Studien har även gjort tydligt att evenemang kan bredda individers 

perspektiv. 

Evenemang skapar även negativa effekter så som trängsel, såväl i trafiken som för fotgängare 

inne i stan, samt brist på parkering. I denna studie har det framkommit individulla perspektiv 
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på trängsel och trafikstörningar, till skillnad från annan forskning. Andra negativa effekter 

som evenemang för med sig är stökigheter, fylla och bråk. Vissa evenemang, främst de som 

riktar in sig på ungdomar, kan till och med ha en inofficiell tradition av bråk och 

otrevligheter. Arrangörerna till dessa evenemang bör därför i förväg ha genomtänka strategier 

för att kunna hantera dessa negativa effekter. Ett intressant fenomen som saknas i tidigare 

forskning är det angående utomstående besökare. Studien har tydliggjort att 

evenemangsbesökare som inte bor i staden där evenemanget arrangeras beter sig ofta sämre 

än vad de skulle gjort om evenemanget arrangerades i deras hemstad. Detta beror mest troligt 

på att de har svårt att sätta sig in i de individer som står utanför evenemanget, då de inte själva 

upplevt den sidan i just den staden.  

Trots de negativa effekter som uppstår i samband med evenemang så är det många invånare 

som har en stor acceptans och förståelse för de negativa effekterna. Många anser att de 

positiva effekter som ett evenemang drar med sig komenpserar för de negativa effekterna. 

Invånarnas positiva inställning till evenemang och dess effekter kan bero på att evenemang är 

en tillfällighet och inte en del av vardagen och det negativa blir därför aldrig något konstant.  

Skulle Jönköping arrangera ett megaevent så skulle många invånare känna en stolthet över 

staden. Många invånare i Jönköping skulle även uppskatta den mångfald av kulturer och den 

internationella anda som ett megaevent för med sig.  
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