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Förord 

Denna uppsats är skapad av två författare, Gentrit Beqiri och Oliver Karlsson. Arbetet har fördelats 

mellan båda författarna för att sedan gemensamt sammanställa ett resultat. För att få en struktur 

som är genomförbar har de olika punkterna delats upp. Oliver Karlsson ansvarade för de sociala 

och miljömässiga effekterna, samt punkter som platsmarknadsföring. Gentrit Beqiri ansvarade för 

de ekonomiska och säkerhetsmässiga effekterna, samt planering inför evenemang. Resterande 

punkter har fördelats gemensamt och båda har bidragit lika mycket. 
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Sammanfattning 

I vår undersökning så valdes evenemanget Bråvallafestivalen och kommunen Norrköping som vårt 

undersökningsområde. Norrköpings kommun har agerat som värd destination för 

Bråvallafestivalen som arrangeras av det tyska evenemangsbolaget FKP Scorpio. Dock visste vi 

inte innan undersökning påbörjades vilka andra aktörer som var inblandade i hela processen. 

Därför gjorde vi en undersökning på hur arrangemanget och planeringsprocessen ser ut inför 

Bråvalla, samt undersökte vi även de ekonomiska, sociala, miljömässiga och säkerhetseffekterna av 

bråvallafestivalen för att kunna ge ett förtydligande på hur det påverkar Norrköping som 

kommun.  För att göra detta möjligt har vi genomfört kvalitativa intervjuer med aktörer som 

Upplev Norrköping och Norrköpings kommun, för att få en tydligare struktur av effekterna. Vi 

har även gjort en kvalitativ innehållsanalys som ett komplement till vår empiri. Som hjälp för att 

styrka våran teori, har vi använt oss av tidigare forskning för att ta reda på till vilken grad effekterna 

påverkar en destination. Bråvallafestivalen har resulterat i både positiva och negativa resultat inom 

de sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga effekterna. Inom de olika effekterna så har det 

resulterat i positiva utfall för hela Norrköping, som sedan har lett till fortsatt utveckling för staden 

och förbättrad infrastruktur. Utöver att det givit staden en starkare image så har också festivalen 

gynnat aktörer i staden. Inget gott som inte har något ont med sig har också resulterat i stora 

rubriker från diverse tidningsartiklar, relaterat till de sociala effekterna i form av övergrepp och 

våldsamt beteende från besökarna. Inom miljöeffekterna har det visat att evenemanget har bidragit 

till buller, nedskräpning och transport utsläpp.   
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1.0 Inledning 
I detta avsnitt ges en helhetsbild av vad denna studie kommer att handla om. Inledningsvis med en bakgrund om 

vad ett evenemang är och dess effekter, som sedan efterföljs med en problemformulering som beskriver uppsatsens 

syfte. 

1.1 Bakgrund & problemformulering 
Evenemang är i grund och botten ett redskap för att kunna locka besökare till en viss plats, platsens 

lokala aktörer och entreprenörer gynnas ekonomiskt då evenemangets besökare spenderar pengar 

på destinationen. Evenemanget kan även bidra till en förbättrad image för platsen och stärkandet 

av varumärket (Getz & Page, 2016).  

 

Resurser för evenemang är väldigt viktigt, speciellt om det lockar besökare från närliggande 

destinationer därav blir det viktigt att platsen är väl förberedd inom olika sektioner av hotell, 

restaurangbranschen, transport samt detaljhandeln eftersom besökare tenderar att spendera pengar 

på plats. Evenemangsturism brukar också vara ett huvudsyfte för en resa då det kan vara en 

upplevelse i sig (Getz, 1997). 

 

Ett event medför olika effekter relaterat till ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga faktorer 

(Allen et al, 2011). För att kunna planera för en framgångsrik evenemangsturism krävs kunskap om 

hur olika aktörer påverkas av evenemang och hur dom förbereder sig. Dessutom visar forskning, 

för ekonomiska effekter se (Okech, 2011; Pettersson, 2007; Shone & Parry, 2013), om 

sociokulturella effekter se (Getz, 1997; Pettersson, 2007; och Yürük et al, 2017), om miljömässiga 

effekter se (Getz & Page, 2016; Persson, 2007; Lundberg,2014; Pasanen et al, 2012), att 

implementeringen av hållbarhet är kopplat till framgångsrik evenemangsturism, men att 

hållbarhetsfrågor som kan uppstå vid nyttjandet av evenemang behöver problematiseras och 

undersökas ytterligare. 

 

I denna uppsats används Bråvallafestivalen som en fallstudie om evenemangsturism och vikten av 

planering och hållbarhet bland aktörer. Bråvallafestivalen arrangeras av tyska företaget FKP 

Scorpio och är belägen i Norrköping kommun (Fkpscorpio, 2018). Det är ett populärt evenemang 

som lockar tusentals besökare varje år, därför blir det viktigt för lokala aktörer samt Norrköpings 

kommun att vara förberedda på turistströmmen som kommer, samt att det finns tillgängliga 

resurser och faciliteter som kan hantera en festival som har cirka 50 0000 besökare årligen 

(Bravallafestivalen, 2018).  Med det höga antalet besökare, involverade aktörer och arrangörer så 
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är det viktigt att finns en strukturerad planering för hur aktörer ska förbereda sig inför 

evenemanget. Alla festivaler påverkar sina värddestinationer på olika sätt inom de sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekterna. Därför blir det viktigt att ta hänsyn till dessa effekter, 

eftersom det antingen kan gynna eller fördärva destinationen. 

  

 

Festivalen har fått mycket kritik i efterhand, framförallt i media baserat på de sociala effekter och 

säkerhets effekterna. Där besökare har blivit trakasserade i form av övergrepp eller verbala 

kränkningar. En stor folkmassa på samma plats skapar problem, där även alkohol har varit 

inblandat, vilket har resulterat i förminskat konsekvenstänk. Relaterat till detta så har det lett till att 

festivalen har tagit en paus från det här årets verkan (Bravalla, 2017). Därför valdes Bråvalla 

festivalen som ett case för denna undersökningen då evenemanget har under de senaste åren haft 

ett flertal rubriker i media, främst inom de sociala effekterna, vilket också gör det intressant och 

relevant kring hur ett evenemang påverkar en destination baserat på de olika effekter som nämns 

ovan. 

1.1 Syfte 

Evenemangsturism används för att förbättra platsimage, generera resurser, stärka varumärken och 

generera en ekonomisk vinst. Syftet med uppsatsen är med andra ord att undersöka hur olika 

aktörer i Norrköping förbereder sig inför Bråvallafestivalen. Detta undersöks genom de 

ekonomiska, sociokulturella, miljömässiga och säkerhetsmässiga effekter som kan uppstå vid 

nyttjandet av ett evenemang. 

1.2 Frågeställning 

-Hur förbereder sig olika aktörer i Norrköping inför Bråvallafestivalen och hur påverkas stadens 

varumärke av evenemanget? 

 

-Hur ser aktörer i Norrköping kommun på de ekonomiska, sociokulturella, miljömässiga och 

säkerhetsmässiga effekterna av Bråvallafestivalen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen som görs ska förhållas enbart till Bråvalla festivalen och dess positiva såväl som 

negativa effekter inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna på Norrköpings 

kommun, samt på hur olika aktörer i Norrköping förbereder sig inför Bråvalla festivalen. Med 

denna avgränsning vill vi skapa ett förtydligande i förhållande till vår frågeställning och syfte.  
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Enkätstudier är också uteslutet på grund av att resultatet som det medför inte är lika väsentligt i 

korrelation till intervjustudier, då enkäter inte ger oss möjlighet att fördjupa oss i ämnet i samma 

utsträckning som intervjuer. Vi är ute efter primärdata med personer som faktiskt har upplevt 

evenemanget innan, under och efter samt effekterna det medför och kan berätta det ansikte mot 

ansikte, via mejlintervju eller telefonintervju. Det menas inte att enkäter inte tillför primärdata, utan 

det som eftersöks är information av aktörer som har varit involverade i arrangeringen av bråvalla, 

d.v.s. Norrköpings kommun, Norrköpings Turistbyrå, FKP Scorpio.  
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2.0 Metod  

I avsnittet nedan framkommer studiens metodansatser och tillvägagångssätt för uppsatsskrivandet, samt kritik och 

en analys om hur studien har framförts.  

 

 2.1 Kvalitativ forskning.  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, då det berör arbetets syfte på ett mer konkret sätt 

och ger mer djupgående information (David & Sutton, 2016). Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer och en innehållsanalys av sekundärdata när empiri samlades från 

våra respondenter. De respondenter som sågs vara mest lämpliga för ämnet är, turistcentret och 

kommunen i Norrköping för att ta reda på om hur dessa verksamheter förbereder sig inför ett 

evenemang som Bråvalla. Vilka negativa samt positiva effekter det går att skönja under dom 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna var vårt huvudsyfte. Vi valde även att ta reda på 

om det fanns ett tillvägagångssätt för dessa aktörer att undvika eller förebygga de negativa 

effekterna. 

Inom kvalitativ forskning så krävs det ständiga justeringar mellan litteratur, frågeformulering, 

datainsamling och teoribyggande, där datainsamlingen oftast leder till nya perspektiv och teoretiska 

idéer (David & Sutton, 2016). Induktion och exploration är två centrala element inom kvalitativ 

forskning, därför är det viktigt att granska skillnaden mellan dessa två begrepp och tidigare 

litteratur. Induktion innebär att man som forskare fokuserar och ägnar sig åt ett område som redan 

är utforskat, medan exploration förekommer då det inte går att dra några slutsatser eller 

förutsägelser från litteraturen (David & Sutton, 2016). Denna forskning har baserats på fakta 

genom den induktiva forskningsdesignen, då det är ett väldigt brett ämne inom både evenemang 

och turism som berörs. Detta innebär en möjlighet att ta del av tidigare forskning som finns inom 

berörda områden. 

 

Observationer, intervjuer och arkivstudier är tre olika typer av tillvägagångssätt för datainsamling 

som berör många uttryck. Alla tre har sina för- och nackdelar, och en bedömning måste ske utifrån 

vilken forskning som ska utföras (David & Sutton, 2016). I undersökningen valdes metoden 

semistrukturerade telefonintervjuer, samt insamling av data från arkivstudier som innefattar 

forskning från både ett bibliotek samt elektroniskt material.  

 

Inom forskning så brukar man skilja på primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som 

forskaren samlar in på egen hand med hjälp av olika metodansatser. Medan sekundärdata är 

forskningsdata baserat på tidigare undersökningar, till exempel från böcker, rapporter, 



10 

 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar (Larsen, 2009). Då vår forskning berör väldigt breda 

aspekter gällande dessa effekter, så används både primär- och sekundärdata för insamling av teori.  

  

 I en kvalitativ undersökning så bemöter forskaren ofta informanter ansikte mot ansikte, vilket 

resulterar att forskaren en större möjlighet att gå in på djupet inom ett ämne. Vilket ger en större 

möjlighet att skapa en större helhetsförståelse av det fenomen som undersöks (Larsen, 2009). Vid 

en intervju är det möjligt att ställa öppna frågor, följdfrågor och be om förklaringar, om otydligheter 

skulle infinna sig, vilket också är anledningen till att vi väljer att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Den största nackdelen med en kvalitativ undersökning är att det är tidskrävande, 

däremot är det den mest effektiva metoden att tillgå i vår undersökning för att få syftet och 

frågeställningen besvarad.  

 

Mycket av den forskning som finns inom turism, involverar oftast en analys och en presentation 

av information genom statistik. Ibland är informationen oundvikligt kvantitativ, till exempel antal 

personer som deltar i olika fritidsaktiviteter eller antal turister som besöker en specifik destination. 

Den kvalitativa forskningsmetoden gör det möjligt att samla in relativt stor mängd information om 

ämnet som forskningen berör, vilket kan vara om olika organisationer (Veal, 2011). 

 

En nackdel med en kvantitativ metod är att den data som forskaren får från varje respondent är 

begränsad på grund av avgränsade formulär om det relevanta forskningsämnet, vilket kan resultera 

i att all den information som krävs för en fortsättning, inte fås (David & Sutton 2016). Det betyder 

alltså att det kan vara svårt att uppnå validitet genom denna form av undersökning. Begreppet 

validitet har som syfte att ta reda på i vilken utsträckning ett mätinstrument faktiskt ger resultat. 

Det finns två generella termer som ofta används inom validitet, det är intern- och extern validitet. 

Intern validitet handlar om att bryta ner om vilka data som samlats in eller ej (David & Sutton 

2016).  Själva urvalstekniken och mätinstrumenten kan försvåra den interna validiteten. Extern 

validitet betyder till vilken utsträckning forskningsresultaten går att generaliseras samt tillämpa på 

olika miljöer (David & Sutton 2016). Det är möjligt att undvika dom flesta nackdelarna, om den 

kvantitativa undersökningen är väl förberedd (Larsen, 2009). 

  

2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Innan en kvalitativ intervju äger rum, kan det vara nödvändigt att skaffa sig en uppfattning om vad 

som ska undersökas. Det är då möjligt att sätta upp en rad olika teman, som sedan ska beröra vad 

intervjun ska handla om. Dessa teman grundas delvis utifrån tidigare forskning, men också egna 
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reflektioner och tolkningar av materialet (David & Sutton, 2016).  När en rad olika teman har 

identifierats så väljer forskaren att formulera frågor utifrån det ämnet, för att sedan samla in empiri. 

En intervju går att göra på ett strukturerat, semi-strukturerat och ett ostrukturerat sätt. En intervju 

som är strukturerad är mer rakt på sak i sin frågeställning, medan när en intervju görs på ett 

ostrukturerat sätt, så ligger värdet i en uppställning av en rad olika teman, och delfrågor, som kan 

ge forskaren en känsla av struktur. Semistrukturerade intervjuer är en kombination mellan dessa 

två. Även om frågorna som ställs går in på djupet, finns det fortfarande en möjlighet att ställa 

följdfrågor för ett förtydligande (David & Sutton, 2016). Genom att skicka ett mejl med 

information och teman som forskningen berör, gav det oss en möjlighet att skapa ett förtroende 

hos respondenten innan intervjun ägde rum, vilket också resulterade i att respondenterna var 

förberedda på vad undersökningen skulle handlar om.  

Efter utförandet av intervjun så transkriberades ljudklippen omedelbart, och som Dalen (2015) 

skriver i sin bok “intervju som metod” att transkribera material efter en intervju, ger bäst resultat då 

det är lättare att komma ihåg vad som berättats (Dalen, 2015). Därefter så bearbetades intervjuerna 

för att sedan kunna kategoriseras, det resulterade i sex olika huvudkategorier. Förberedelser inför 

evenemang, platsmarknadsföring, hållbar planering, ekonomiska-, sociokulturella- och 

miljömässiga effekter. Vi kunde även kategorisera inom de ekonomiska-. sociokulturella- och 

miljöeffekterna och då framkom underkategorierna positiva och negativa effekter. 

 

2.3 Innehållsanalys 
Det finns olika tillvägagångssätt för kvalitativ datainsamling, där innehållsanalys är en av 

metoderna. En innehållsanalys används för att analysera skriftliga, verbala och visuella 

kommunikation meddelanden (Elo & Kyngäs, 2007). Med en innehållsanalys går det analysera olika 

dokument, samt att testa olika teoretiska problem för att skapa sig en förståelse om ämnet. 

Forskningsmetoden används också för att skapa avdelningar mellan data och deras sammanhang, 

med ett syfte att ge kunskap, nya insikter och en representation. Mycket handlar om att uppnå en 

mer sammanfattande och bredare beskrivning av det fenomen som forskaren väljer att studera. En 

innehållsanalys kan användas inom både kvalitativ och kvantitativ data och genomförande sker på 

antingen på ett induktivt eller deduktivt sätt. Om det till exempel inte räcker med tidigare kunskap 

om själva fenomenet så kan ett induktivt tillvägagångssätt vara en väg att gå. Både induktiva- och 

deduktiva analysprocesser benämns inom tre stycken huvudkategorier, förberedelse, organisering 

och rapportering. Vad som ska analyseras och till vilken detalj är viktiga faktorer att ta i beaktning 

innan man väljer analysenheten (Elo & Kyngäs, 2007). 
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 Om en induktiv innehållsanalys tillämpas så är nästa steg att börja organisera data, och med det 

menas att en öppen kodning, kategorisering samt en avskiljning påbörjas. När man som forskare 

kodar så skrivs noteringar ner i texten under tiden den granskas. Vilket också var det som vi gjorde 

vid transkriberingen av våra telefonintervjuer, på så sätt är det lättare att gå tillbaka och få ett större 

perspektiv på vad som berättats (Elo & Kyngäs, 2007). Kodning beskrivs som nyckelord, teman 

eller olika uttryck som sedan motsvarar relevanta termer till den text som analyserats. Det kan vara 

ord som respondenten själv använder eller ord som forskaren själv väljer att använda för att skapa 

en mer strukturerad sammanfattning (David & Sutton, 2016). I vårt fall så gav det oss en lättare 

möjlighet att sammanställa empirin baserat från intervjuerna. 

  

Att använda termer som sociokulturella, miljömässiga eller ekonomimässa effekter under 

kodningsprocessen, gav oss en med strukturerad överblick på om vi fått faktiska svar kring det vi 

forskar om. Kodning handlar inte bara om att sätta termer eller begrepp på en text, utan det är 

också viktigt att forskaren är tydlig med kodens betydelse. I vår forskning användes vi oss mer av 

en induktiv kodning, även kallat en mer öppen kodning (David & Sutton, 2016). En innehållsanalys 

har tidigare kritiserats för att vara en alldeles för enkel metod när det kommer till insamling av data, 

dock är det ett väldigt effektivt tillvägagångssätt (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

2.4 Metoddiskussion 
Vi hade till en början tänkt ha fem stycken telefonintervjuer, men det slutade bara med att vi fick 

kontakt med tre stycken. Något som vi i efterhand kan ha i åtanke är i vilken tid man börjar kontakta 

respondenter och hur många. De respondenter som svarat har varit väldigt tillmötesgående och 

engagerade i att vara med i vår studie. Den enda nackdelen är att en av respondenterna inte kunde 

medverka på en telefonintervju på grund av ett hektiskt schema, vilket istället resulterade i en 

mejlintervju. Skillnaden dock mellan en mejlintervju och en telefonintervju, är att det finns en 

möjlighet till att få mer utförliga svar, då respondenten har haft tid till att läsa igenom frågorna och 

kan ge mer konkreta svar. Inom evenemangsbranschen så är sommaren en av den mest aktiva 

årstiden, vilket också resulterat i ett flertal bortfall som hade kunnat stärka vår empiri. På grund av 

ett bristande antal i intervjuerna, valde vi att göra en innehållsanalys som en komplettering till 

sammanställningen av vår empiri. Innehållsanalysen gjordes på den hemsida som Norrköping 

kommun tillhandahåller. En av dom fördelarna med en innehållsanalys är att det går att fördjupa 

sig om kring ett specifikt ämne för att se en helhet, dock anser vi att nackdelen med en 

innehållsanalys är att det kan vara ganska tidskrävande. Vi har båda erfarenheter av ett deltagande 

på en festival, dock bristande kunskap om dess effekter. Därför valde vi att ställa tydliga och men 
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också öppna frågor under både mejl- och telefonintervjuerna för att skapa en bättre förståelse för 

ämnet.   

 

2.5 Datainsamling och urval 
I denna undersökningen samlades primärdata främst genom intervjuer med aktörer inom 

Norrköpings kommun som har varit aktiva under tiden Bråvalla festivalen ägt rum. Anledningen 

till detta är eftersom informationen som framförs till oss är primärdata, mjukdata som det också 

kallas för (Larsen, 2009). Empirin har samlats genom en selektiv urvalsgrupp eftersom personerna 

som blivit utvalda är lämpade till att kunna svara på forskningsfrågor (David & Sutton, 2016). 

  

Vår empiri innehåller två semistrukturerade telefonintervjuer samt en mejlintervju med två olika 

aktörer från Norrköping som samverkar med Bråvalla festivalen. Som en komplettering i vår 

empiri, på grund av bristande svar från olika informanter, så använde vi oss av en innehållsanalys 

för att sammanställa fakta baserat från olika hemsidor, rapporter och tidningsartiklar. 

 

Norrköping kommun 

Kommunen i Norrköping är en politiskt styrd verksamhet, där folkvalda politiker representerar 

invånarna, och är beslutsfattare kring kommunens mål, budget, inriktning och kvalitet. När ett 

beslut har fattats så är det de kommunala arbetarnas ansvar att genomföra uppdraget 

(Norrkoping.se, 2018). Norrköpings kommun kallas även för Sveriges musikhuvudstad, och det 

är också det som kommunens vision handlar om. Det är väldigt viktigt för Norrköping att 

uppmuntra om musiklivet i både små och stora sammanhang, samt att skapa möjligheter till 

utbildning och yrkesutbildningar inom musiklivet. En stor resurs som gör detta möjligt är just på 

grund att Bråvalla arrangeras på destinationen, då en väldigt stor positiv ekonomisk effekt går att 

skönja. Som sedan kan läggas på skolor och dess utveckling (Norrköping.se, 2018) 

  

Upplev Norrköping 

Upplev Norrköping är kommunens destinationsbolag, och deras syfte och mål är att bli en av 

Sveriges ledande kommuner när det kommer till olika typer av evenemang, samt skapa en attraktiv 

ort att både bo i och besöka. Deras arbete handlar om att ge Norrköpings invånare en spännande 

och rolig plats att bo på, med ett brett utbud när det kommer till upplevelser och aktiviteter, sen 

såklart som många andra kommunen försöka skapa en tillväxt i besöksnäringen. Under de senaste 

åren har upplev Norrköping arbetat hårt med att sätta staden på kartan som en framgångsrik 
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evenemangs- och besöksstad. Med ett fortsatt samarbete med kommunens näringsliv så finns ett 

mål att fortsätta utveckla staden för att bli ett ännu mer attraktivt besöksmål. För Norrköping så 

har de senaste åren sett väldigt ljusa ut inom näringslivet, med en förnyad strategi och förbättrad 

taktik så arbetar dom för att stärka deras position både nationellt och internationellt. Det uppdrag 

som Upplev Norrköping har är att marknadsföra, paketera och samordna hela stadens utbud till 

besökaren (Norrköping, 2018). Att delta aktivt för att främja destinationsutveckling och göra det 

möjligt för fler entreprenörer samt verksamheter att sätta sin grund på destinationen. De senaste 

åren har Norrköping varit en av dom mest upplysta städer när det kommer till evenemang, dels på 

grund av att en av Sveriges största musikfestival som äger rum på destinationen, Bråvalla 

(Norrköping, 2018). 

  

2.5.1 Primära källor 

Namn Företag Befattning Intervjutid Datum 

Louise Flygt Norrköping 

Kommun 

Kommunikationsdirektör Mejlintervju 2018-05-

14 

Mattias Persson Upplev Norrköping Evenemangsansvarig 24 Min 2018-05-

23 

Magnus 

Nilsson 

Upplev Norrköping Verkställande direktör 14 min 2018-05-

25 

  

Upplev Norrköping 

Mattias Persson som är evenemangsansvarig på destinationsbolaget Upplev Norrköping. Han har 

jobbat där i cirka ett år, och har haft en betydande roll i planeringen av Bråvalla festivalen. Hans 

huvudsakliga uppgift är att leda evenemangsavdelningen på en strategisk, taktiskt och operativ nivå 

för att göra Norrköpings kommun attraktiv och till en Sveriges ledande kommuner inom 

evenemang. Hans engagemang och kunskap inom evenemangsbranschen bidrog i vår 

undersökning. 

Magnus Nilsson som är verkställande direktör på destinationsbolaget Upplev Norrköping, han har 

jobbat där i cirka två år och med tidigare erfarenhet som VD på Kolmårdens djurpark och Louis 

de geer konsert- och kongress så besitter han på erfarenhet och kunskap som vi har nyttjat i vår 

studie. 
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Norrköping kommun 

Louise Flygt som är kommunikationsdirektör för kommunen och har haft den rollen i cirka fem 

år. Hon har ansvarat för kommunikationen med olika aktörerna som har varit involverade i 

Bråvallafestivalen. 

 

2.5.2 Sekundära källor 
Som en komplettering till bristande antalet intervjuer så gjorde vi en innehållsanalys av hemsidan 

nedan, rapporten blev vi hänvisade till under intervju för att skönja ekonomiska effekter av 

Bråvalla festivalen, som vi använde i vår empiri. 

  

Hemsidor/ Rapport Tillträde 

Norrköping.se (Norrköping kommun) 2018-05-20 

Hui research 2018-05-25 

  

Norrköping kommuns hemsida (Norrköping.se) 

Turistbyrån måste följa kommunens lagar, regler och policy för att kunna vara verksam, därför 

bestämde vi oss för att granska kommunens hemsida i vår innehållsanalys, eftersom det 

framkommer betydligt mer information som turistbyråns hemsida inte har tillgänglig. 

  

Rapport - Hui research 

En rapport kring effekterna av Bråvalla festivalen 2013 som Mattias Persson, evenemangsansvarig 

för Upplev Norrköping, delade med sig av under intervjun. HUI- Research genomförde en 

undersökning på evenemanget i uppdrag av Upplev Norrköping för att undersöka vilka effekter 

som går att skönja av Bråvallafestivalen. 

 

2.6 Metodkritik och etik 
 Det är svårt att avgöra för vilken metod som kan vara mest lämplig vid insamling av empiri, och 

det finns alltid för- och nackdelar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi ansåg dock att en 

kvalitativ metod passade vår undersökning mer som utgångspunkt, då det kan ge mer djupgående 

och utförliga svar, i jämförelse med en kvantitativ metod som ofta ger en mer generell bild av 

forskningsområdet (David & Sutton, 2016).  
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 Vi använde oss av både mejlintervju och telefonintervju, och det märktes en väldigt tydlig skillnad 

mellan dessa till vilken grad vi fick svar på våra frågor. Av tre intervjuer som genomfördes, var två 

telefonintervjuer och en mejlintervju. En viss kritik kan riktas mot antalet intervjurespondenter 

som deltog i denna undersökning. Med ett bristande antal av respondenter, kan det ifrågasättas om 

vår empiri är tillräckligt informationsrik relaterat till vår frågeställning. Därför valde vi som ett 

komplement till vår empiri, att göra en innehållsanalys för att stärka vår kvalitativa datainsamling. 

Vi väljer dock att kritisera en innehållsanalys som val av metod, då det tidigare nämns av Elo & 

Kyngäs, (2007) att det är ett enkelt tillvägagångssätt för insamling av empiri, då genomförandet av 

intervjuer ej behöver ske. Något som vi fick uppleva under arbetets gång var tiden det tog för 

respondenterna att besvara vår förfrågan om ett deltagande kunde ske, vilket resulterade i att en 

aktiv återkoppling till respektive respondent krävdes för att nå ett resultat.  

Vid genomförandet av intervjuerna, uppgav respondenterna trovärdig information som vi sedan 

kunde applicera i vår empiri, detta p.g.a. vårt urval bestod av kommunala tjänstemän som besitter 

relevanta arbetspositioner som berör det ämne vi forskar om. En ganska stor lucka som vi anser 

med vårt arbete är att vi inte fick kontakt med arrangören FKP Scorpio, vilket resulterar i att vi 

missar deras åsikter och tankar för hur de sociokulturella, miljömässiga och ekonomiska effekterna 

påverkar FKP som verksamhet.   

 

Etik är den term som formaliserar de regler som skiljer ett bra beteende från ett dåligt. Däremot så 

brukar forskare skilja på etik och moral, som även är de principer och praktiker som människor ger 

uttryck för (David & Sutton, 2016). Inom all forskning så kommer det alltid uppstå olika etiska 

dilemman, och det är upp till den som genomför projektet att ta ställning till dess principer (Larsen, 

2009). Problemen kan uppstå inom olika faser i processen av forskningen, vid val av ämne och 

frågeställning, datainsamlingen men också vid användning och själva förmedlingen av resultaten, 

vilket kanske är den viktigaste fasen att ta hänsyn till etikens principer (Larsen, 2009). Vid val av 

ämne och frågeställning, finns det en risk för att den personen som deltar känner sig illa berörd. 

En fråga som går att ställa under vår forskning om Bråvalla festivalen är hur djupt det går att 

undersöka dom sexuella övergrepp som ägt rum, utan att det blir oetiskt. Vilket resulterar i att det 

onekligen blir svårt att skapa frågor kring det ämnet, då det kan anses känsligt.  

 

När användning och förmedling av forskningsresultaten ska ske, är det viktigt att det finns 

möjlighet för anonymitet för informanterna. Om anonymitet inte kan säkerställas, kan det vara en 

idé att börja fundera på om det går att offentliggöra forskningsresultaten (Larsen, 2009). Det är 

otroligt viktigt att respektera och inneha kunskap om integritetsskyddet hos dem som är 
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informanter (David & Sutton, 2016). Innan genomförandet av intervjuerna så var vi väldigt noga 

med anonymitet och inspelning av samtal, p.g.a. att informationen inte ska användas i fel kontext, 

samt hade informanterna möjlighet att undvika svara på frågorna om dem kände att de var oetiska. 

Att ha kontrollerade förhållanden, vara objektiv och manipulativ är tre kännetecknande begrepp 

inom naturvetenskapen, men kan en negativ påverkan när de tillämpas på människor. Om 

forskningspersonerna behandlas som forskningsmaterial kan det minska förtroendet och anses vara 

både oetiskt och icke respektfullt. ”Informerat samtycke innebär att individen går med på att delta efter eget 

val, fritt från varje element av bluff, bedrägeri, tvång eller liknande oskälig påverkan eller manipulering”- (Berg 

1998: 47 sid 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3.0 Teori 
I detta avsnittet så redogörs vår teoretiska referensram som framhäver vår utgångspunkt i synnerhet till att bevara vårt syfte 

och frågeställning. 

3.1 Evenemang  
Evenemang genom definition har en början och ett slut, med det menas att ett evenemang är en 

temporär aktivitet. Planerade evenemang är oftast strukturerade i detalj efter detalj genom en tydlig 

marknadsföring som publicerats i ett väldigt tidigt skede (Getz & Page, 2016). Oavsett hur mycket 

någon försöker att återspegla ett evenemang, så är det mer eller mindre omöjligt. Även om ett 

evenemang oftast sker en gång, dels för att skapa en unik känsla för alla deltagare så kommer det 

alltid uppstå något nytt och unikt under planerade evenemang. Förväntningar, känslor och 

upplevelsen från deltagarna kommer aldrig vara det samma, också beroende på om själva 

uppsättningen är annorlunda mot tidigare evenemang (Getz & Page, 2016). Att vara värd för ett 

evenemang innebär en stor planering både när det kommer till plats och vilken tid det ska äga rum, 

därför är det väldigt viktigt att ha en strukturerad planering genom hela processen. Planerade 

evenemang har alltid ett syfte och ett mål, med det menas att det finns resultat som förväntas eller 

är förutsedda ska ske redan innan festivalen har ägt rum, och oavsett vilket resultat som blir av 

evenemanget så har det en inverkan på människorna bakom själva planeringen. Tillfredsställelse 

generellt förutser ifall personer kommer att återkomma för att upprepa en upplevelse, bli lojala 

konsumenter och sprida positiv information om en produkt. Personer som indirekt utformar en 

negativ uppfattning om hur evenemanget kommer vara, tenderar att också ha en negativ attityd vid 

sitt deltagande eller mot evenemang generellt (Getz & Page, 2016).  

 

3.1.1 Festivaler  

En festival definieras som ett socialt konstruerat fenomen som kan vara sakral eller hädisk, vars 

syfte är att man hyllar en kultur eller firar en viss person. Detta går att göra genom olika typer av 

händelser, till exempel genom att ha ett kulturellt evenemang som består av uppträdande artister 

inom olika riktlinjer som konst och musik. Festivaler ska även sprida glädje, trygghet, positiv 

stämning samt en atmosfär för besökarna. (Getz & Page, 2016).  

  

Begreppet festival kan även tolkas på olika sätt, vissa forskare säger att festivaler är kommersiella 

och att all marknadsföring och alla tillställningar som skapas är enbart till för att få ekonomisk 

tillväxt. Medan andra forskare säger att festivaler förknippas med ordet "festivity" därefter 

fortsätter Getz & Page (2016) med att förklara att "festivity" kan tolkas som att ha det bra, och 

därför har man kunnat definiera begreppet på nytt, till ett underhållningsprogram eller till en 
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speciell tidsperiod med underhållande aktiviteter utan att behöva att det ska generera någon 

ekonomisk tillväxt (Getz & Page, 2016). Festivaler skapar en underhållning och kan locka en stor 

mängd turism till en plats (Popan, 2016). 

 

3.2 Destinationsutveckling och evenemangsturism  

Destinationsutveckling används främst av kommuner för att skapa en mer attraktiv destination 

som lockar turister, nya medborgare, mobilt kapital och investeringsmöjligheter. Fördelarna med 

destinationsutveckling är att det kan användas som en konkurrensfördel mot andra destinationer 

(Bohlin & Elbe, 2011). 

 

“In particular, special events and festivals are popular ventures to boost the tourism sector, indeed it is suggested that 

“every region, at least in the developed world, have sought to develop festivals” While most of these are of a very small 

scale, however, large scale events and festivals are promoted as tools for development by many leading actors and 

politicians.” (Åkerlund & Müller 2014, s.165)  

 

Författarna diskuterar vidare i artikeln att utöver destinationsutveckling så finns ett tydligare 

redskap, rättare sagt evenemang och festivaler, som används i samma syfte som 

destinationsutveckling. Däremot så ligger fokuset på att marknadsföra och arbeta inom specifika 

attraktiva delar av ett område på en destination och det ger möjligheten åt människor att investera 

på evenemanget eller festivalen p.g.a. dess markanta synlighet under den korta perioden (Åkerlund 

& Müller, 2012). 

 

Den konkurrens som finns mellan platser och regioner har resulterat i att de förlorar det unika som 

går att förknippa med en destination. Dels på grund av att det blir allt mer vanligare att kopiera 

andras framgångsrika koncept, för att prova det på sin egna destination med hopp om att uppnå 

samma resultat. Även om syftet inom destinationsmarknadsföring handlar om att skapa en unik 

bild av platsen, så handlar det också om att skapa konkurrenskraftiga regions konstellationer. Målet 

med att utveckla sin destination handlar om att få ett ökat besöksantal, men också att 

produktutbudet ska få en bättre kvalité. Detta eftersträvas i ett partnerskap mellan den offentliga 

och den privata sektorn (Bohlin & Elbe, 2011). 

 

3.2.1 Platsmarknadsföring 
Inom kommersialisering av en plats ingår platsmarknadsföring och en stor del av en 

platsmarknadsföring handlar om att förmedla en positiv bild av en plats, med syfte att skapa en 
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image eller ta bort en negativ image. Inom platsmarknadsföring finns det tre målgrupper, där den 

första är näringslivet, där verksamheter som vill etablera sig eller göra en investering knuten till en 

specifik plats. Den andra målgruppen är turister och besökare och den tredje är potentiella 

invånare  (Ek and Hultman, 2007). Det är därför det är viktigt för Norrköping kommun att 

inkludera dessa målgrupper i sin utvecklingsprocess eftersom Bråvalla genererar en så stor mängd 

besökare till destinationen. 

 

Idag finns det ingen destination som inte använder sig av någon form av marknadsföring mot andra 

platser (Bohlin and Elbe, 2011). Det destinationen konkurrerar om är turister, 

etableringsmöjligheter för nya verksamheter och nya invånare. Marknadsföringen sker via 

broschyrer, internet och genom olika typer av evenemang för att lyckas väcka uppmärksamhet och 

framställa sig själva som en positiv destination. När en plats ska marknadsföras så väljs specifika 

aspekter och egenskaper ut för att sälja en sådan tydlig och positiv bild som möjligt (Bohlin and 

Elbe, 2011). 

 

Det går inte att testa en upplevelse innan den konsumera, till skillnad från en faktiskt vara som går 

att köpa i butik. När en produkt eller tjänst ska marknadsföras så väljs en positiv och enad bild ut 

för att lyfta den lite extra. Detta är dock skillnad när det kommer till platsmarknadsföring, då 

organisationer oftast har olika uppfattningar om vad platsens image speglar. Det handlar inte bara 

om att visa upp det som redan finns på destinationen, utan även att skapa en attraktivitet mellan 

de nätverk som redan existerar med människor, intressenter och resurser som redan finns på 

platsen. För att en platsmarknadsföring ska vara så effektiv och lyckad som möjligt, så är det viktigt 

att lokalbefolkningen räknas in i processen, för att alla ska vara eniga om planen (Haglund and 

Löfstedt, 2014).  

 

För en lyckad platsmarknadsföring genom ett evenemang behövs en hållbar planering. Avsnittet 

nedan redogör vad hållbar planering är, samt de tre grundläggande aspekterna inom hållbar 

planering. 

 

3.3 Hållbar planering 

Turism påverkar samhället och dess fysiska miljö, och det går att skönja effekterna genom de tre 

grundpelare som även kallas för tripple bottom line, dessa går under de ekonomiska, miljömässiga 

och sociokulturella aspekterna (Hall, 2008). Huvudsyftet med en hållbar planering är att det ska 

hålla vissa delar av samhället i drift utan att det äventyrar framtida generationers behov. Att man 
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ska ta hänsyn till biologiska processer och mångfald, motverka och minska farliga utsläpp, byta ut 

farliga substanser samt att man blir allt mer miljövänlig överlag (Bohlin och Elbe, 2011).  

Enligt Hall (2008) så borde planeringen för destinationer fokusera på en mer hållbar utveckling, 

med ett tydligare fokus på turism som ett politiskt fenomen. Om detta implementeras så är det 

oundvikligt att inte ta hänsyn till de sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Det 

är också viktigt att turism förstå som ett system, som vid sidan av destinationen integrerar med 

turisternas hemorter och sammankopplingar till samhället. Genom detta blir planeringen ett 

argument för utveckling och en process som kräver ständiga förändringar (Bohlin och Elbe 2011).  

 

3.3.1 Sociokulturella effekter av evenemangsturism.  
Behoven för ett evenemangs existens kan ses komma utifrån sociala faktorer. Vilket inkluderar 

social interaktion, interaktion mellan olika individer och samhällen. Oavsett vart en stor folkmassa 

samlas så finns det en risk för problem, vilket leder till behovet av planerad säkerhet och åtgärder 

för akuta lägen. Allmänna sociala problem som alkohol, droger och våldsamtbeteende bland 

folkmassor är ofta orsaken till hur problemen uppstår (Getz, 1997). Ett flertal festivaler har varit 

tvungna att stänga ner på grund av dålig publicitet baserat på relaterade beteenden från 

festivalbesökarna. Vilket också blev fallet för Bråvalla festivalen, på grund av att antalet 

anmälningar för sexuella övergrepp ökade för varje år festivalen ägde rum. 

 

Ett evenemangs påverkan är dom effekter som tillfaller lokalbefolkningen, vilket kan innebära att 

lokalbefolkningen blir exkluderad i själva planeringen och organiseringen av evenemanget (Yürük 

et al, 2017). Trots deras icke-deltagande så kan dem även gynnas eller missgynnas (Yürük et al, 

2017). Om en kommun är medvetna och insatta i evenemanget finns det en större chans till att 

förbereda sig för kommande händelser, vilket resulterar i att ett bättre värdskap för deltagarna att 

infinna sig. Den påverkan som ett evenemang har kan definieras ner i begrepp som berör 

ekonomin, miljön, politik och kulturella aspekter. Sociala fördelar beskriver dom positiva 

aspekterna av social och kulturell förändring av ett evenemang. Det hjälper en kommun att 

förbättra sin image samt skapa en lokalstolthet. En fördel som är noterbart genom evenemang, är 

att det hjälper till att skapa en förståelse och en kunskap om den kultur som kan finnas anknuten 

till en destination (Yürük et al, 2017). 

 

Sociala kostnader går under den negativa aspekten av social- och kulturell förändring orsakat av ett 

evenemang. En social kostnad innebär när lokalbefolkning drabbas av ett evenemang, det kan 

betyda en obekvämlighet och att dom på något sätt blir störda av evenemangets existens. Det kan 
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också bero på att lokalbefolkningen inte involveras i den process som pågår, vilket lämnar dom 

utanför och skapar en negativ påverkan (Yürük et al, 2017).  

 

Inom evenemang på olika destinationer, är det ganska vanligt att lokalbefolkningen är en förbisedd 

grupp. För dem är det verkligen de sociala effekterna som spelar störst roll. Några av dom begrepp 

som går att notera kring de positiva effekterna är en ökad variation, ett utökat kontaktnät samt en 

förbättrad självkänsla för lokalbefolkningen på destinationen. Det är svårt att sätta en definition på 

de sociala effekterna i siffror, snarare är det att man ser en variation genom att det vardagliga 

mönstret bryts, att det händer något på destinationen. Med evenemang ges det en möjlighet att 

skapa ett större kontaktnät, samt skapa en social interaktion med viktiga aktörer som kan gynna 

destinationen i sin helhet (Pettersson, 2007). 

 

Sett till de negativa effekterna, så finns det en risk för lokalbefolkningen att hamna i utanförskap. 

Dem blir inte inräknade i den interaktion som sker mellan destination och arrangör. Platser kan 

förändras där lokalbefolkningen inte ger ett positivt samtycke till vad det blivit. Även om 

kommersialisering av en plats oftast brukar genererar en positiv inverkan på en destination, så kan 

det även vara negativt (Pettersson, 2007). 

 

3.3.2 Ekonomiska effekter kopplade till evenemangsturism.  
Ett evenemang behöver inte alltid generera en direkt inkomst eller arbetsmöjligheter, men den 

indirekta effekten för lokala verksamheter, lokal infrastruktur och för miljön kan vara extremt stor 

(Shone & Parry, 2013). De indirekta effekterna från inkommande utgifter kan vara det som 

konsumenterna väljer att spendera sina pengar på. Vissa städer och destinationer har sett 

evenemang som sin ekonomiska räddning, om inte den dagliga verksamheten från olika företag 

genererar någon större inkomst för destinationen. Beroende på storleken och omfattningen ett 

evenemang har, så kan dom ekonomiska och sociala effekterna ha en väldigt positiv inverkan 

(Shone & Parry, 2013).  

 

“Governments and businesses, as well as residents and festival organisers, now perceive festivals as a boon to local 

economies, often seeking to maximise economic impacts by attracting as many visitors as possible.” (Okech 2011, 

s.194) 

 

Okech (2011) skriver att det finns ett samarbete, då många aktörer är involverade för att maximera 

den ekonomiska tillväxten, genom att dra in så många besökare som möjligt eftersom det gynnar 
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destinationen, festivalens arrangörer, medverkande aktörer och lokalinvånarna. Dock så lyfter 

författaren även fram i kontrast med att man vill locka så många besökare som möjligt, så riskerar 

man att glömma bort egna lokala resurser och kulturen som finns p.g.a. fokuset som ligger på att 

kontrollera så att festivalen blir så lyckad som möjligt (Okech, 2011). 

 

Vid en utvärdering av ett evenemang är det oftast de ekonomiska effekter som står i fokus. Inom 

de positiva effekterna så räknas fler arbetstillfällen och en ökad inkomst relaterat till varor och 

tjänster in som den största rubriken. Det kan även innebära att en region eller destination skapar 

en stabilare ekonomisk grund att stå på genom evenemang. Sist men inte minst så räknas de nya 

verksamheterna ett evenemang kan skapa, vilket kan föra med sig ökade skatteintäkter. 

Skatteintäkter som är baserat på varor, olika tjänster och arbetskraft kan vara väldigt omfattande, 

även om de väldigt sällan gynnar området direkt. Dock kan det vara väldigt svårt att mäta 

skatteintäkter, då det är svårt att definiera vilka skatteintäkter som går att kopplas till ett evenemang 

(Pettersson, 2007). 

 

Ser man istället till de negativa effekterna ett evenemang kan ha relaterat till ekonomin, så kan dem 

föra med sig stora säsongsvariationer, speciellt på små destinationer. För lokalbefolkningen kan det 

föra med sig prisstegringar på varor och tjänster, till exempel så kan priserna inom lokala 

verksamheter stiga under en ganska lång period inför ett större evenemang. På en destination kan 

ett evenemang även medföra olika negativa ekonomiska effekter i en form av ökade 

utvecklingskostnader (Pettersson, 2007). 

 

3.3.3 Miljömässiga effekter kopplade till evenemangsturism. 
Alla evenemang lämnar ett fotavtryck på miljön, även om det är en stor skillnad på små 

gatufestivaler, vanliga turismevenemang och stora planerade projekt så som musikfestivaler. Vad 

besökare gör när dom besöker ett evenemang både utanför och innanför området och om det går 

att ge kunskap inom miljöpåverkan- och sociala problem för att minska en negativ påverkan, är en 

viktig aspekt för alla evenemang (Getz & Page, 2016).  

 

Positiva miljöeffekter är onekligen svåra att skönja av ett evenemang, med detta menar Petterson 

(2007) att det är enklare att informera och öka medvetandet bland besökare om miljöproblem så 

att dem tar hänsyn till hur de beter sig under sin vistelse på evenemanget och minska riskerna av 

nedskräpningen. Däremot betonar Persson (2007) att negativa effekter är lättare att observera på 
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grund av dess tydlighet, samt medias involvering i efter att ett evenemang har ägt rum. Med detta 

menar författaren att media publicerar information som kan styrka eller skada ett varumärke. 

Dessutom så poängterar författaren att vissa markytor riskerar att utsättas för slitage och erosion, 

samt att det även finns en direkt inverkan under tiden festivalen är igång, då lokalbefolkningen kan 

drabbas av buller och nedskräpning (Persson, 2007). 

 

Ett problem med miljöeffekterna är att det alltid har varit svårt att göra en mätning på till vilken 

grad det drabbar en destination. Detta beror på bristande kunskap om området, när själva 

förändringen på miljön började och om det beror på turister eller är en normal förändring. 

Huvudsyftet inom turismforskning gällande miljön, har varit att kvantifiera den påverkan som sker 

av till exempel växthusgaser eller andra typer av gaser samt energi- och markanvändningen 

(Lundberg, 2014). Det finns fortfarande väldigt lite forskning om hur miljön påverkas av 

evenemang, vilket gör det intressant att ta reda på. I dom få fall som miljöpåverkan har studerats, 

så har fokusgruppen varit kring hur invånarna uppfattat till exempel nedskräpning, buller och 

trafikstockningar (Pasanen et al, 2012). 

 

3.4 Säkerhetsmässiga effekter kopplade till evenemangsturism.  
När man deltar på en konsert, ett sport evenemang eller ett företags konvent så är vi alla en del 

evenemangsindustrin. Det är en industri som berör både små evenemang som bröllop till stora 

politiska konvent. Oavsett när man samlar en stor mängd människor på samma plats, så finns det 

vissa risker. Riskernas uppståndelse kan bero på många olika aspekter, det kan vara storleken på 

publiken, vilken form av konsumtion som finns att tillgå på evenemanget, till exempel alkohol, 

ålder på publiken och själva placeringen (Tarlow 2002). Eftersom varje evenemang är olika, så är 

det väldigt svårt för den som är riskansvarig att hitta något som passar alla. Självklart måste alla 

dessa faktorer vara involverade i evenemangsriskplaneringen, men också att man ser över tidigare 

evenemang för att se vad som gick snett föregående gånger. Ett av dom största problemen 

evenemangsriskansvariga behöver ta del av gällande festivaler och evenemang som har sin plats 

utomhus, är att dessa ofta blir ”öppna fester”. Utomhus evenemang är alltid svårare att kontrollera 

jämfört med de som hålls inomhus. Evenemangsansvariga misslyckas ofta med ge sig själv tid att 

tänka igenom alla detaljer som evenemanget kräver gällande risker. Alkohol kan lätt medföra icke 

eftertänksamma beteenden, och glasflaskor och dylikt kan lätt omvandlas till vapen, därav har 

många festivaler i dagsläget förbjud på glasflaskor inom vissa områden. Även om övergrepp kan 

ske utan att olika substanser är involverade, så finns det en högre risk för att övergrepp ska äga rum 

om det finns att tillgå (Tarlow, 2002). 
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4.0 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi presentera vår kvalitativa insamling som består av tre intervjuer från den offentliga sektorn, 

samt sekundära källor bestående av en rapport som vi använder i empirin och en hemsida som vi presenterar genom 

en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av detta så kommer vi få en fördjupad uppfattning och skapa ny kunskap 

kring hur Bråvallafestivalen påverkar Norrköpings kommun inom de hållbarhetsaspekterna, samt så kommer vi 

även presentera hur olika aktörer förbereder sig inför festivalen. Därför har vi bestämt oss för att kontakta VD:n 

på företaget Upplev Norrköping som heter Magnus Nilsson (Bilaga 1). Vi har även kontaktat Mattias Persson, 

evenemangsansvarig på Upplev Norrköping (Bilaga 2), och kommunikationsdirektören för Norrköpings kommun 

Louise Flygt (Bilaga 3). 

 

4.1 Evenemangets inflytande på Norrköping och besöksnäringen. 
I en intervju berättar Flygt att Bråvallafestivalen är och har varit viktigt för platsen och regionen ur 

flera perspektiv såsom attraktionskraft, stolthet för staden, turistekonomiska effekter, samt satt 

staden på kartan. Det har dessutom ökat samarbetet med både med arrangörer, myndigheter, 

näringsliv och ideella organisationer. 

Nilsson beskriver Bråvallas betydelse för Norrköping som lönsamt, och förklarar vidare hur det 

ständigt har skett positiva förändringar och utvecklingar på destinationen, samt att det har varit 

väldigt bra för varumärket och satt Norrköping på kartan. Han redogör även de nya målen om att 

bli en av Sveriges ledande kommuner inom evenemangsbranschen, på grund av all positiv publicitet 

som Bråvalla medför. Nilsson diskuterar även fördelarna med att ha det höga antalet besökare och 

arrangörer som ser att vi är tillgängliga, gästvänliga och serviceminded, så bidrar detta till nya 

samarbeten och nya evenemang som leder till återkommande arrangörer och besökare. 

 

Persson redogör i sin intervju att dem blev tilldelade till UNESCOs city of music, så enligt 

UNESCO verket så är dem en musikstad, vilket heller inte hade blivit verklighet om dem inte hade 

haft Bråvalla festivalen. 

 

4.2 Hur Norrköping kommun förbereder sig inför för Bråvalla festivalen 
I intervjun om hur olika aktörer förbereder sig med Nilsson, berättade han genom att en bra strategi 

i grund och botten är nyckeln till att lyckas. Han redogjorde turistbyråns uppgifter är att kontrollera 

så att allting är tillgänglig och förberett inför Bråvalla. Då syftar han på att Bråvallas arrangör, 

arbetare och logistik ska endast behöva flytta in och bygga upp scenen och förbereda inför dagarna 

festivalen hålls. 
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VD:n berättar även att dem har avtal med en del intressenter såsom Östgötatrafik där man erbjuds 

att åka enkelt och smidigt runt om i Norrköping. Aktörer inom hotell, restauranger och shopping 

verksamheter så att dem förberedda under perioden festivalen hålls eftersom det är viktigt, då hela 

Norrköping gynnas av festivalen. Samt att det sker marknadsföring på sociala medier och mobila 

turistbyråer om andra saker man kan hitta på i Norrköping så att man får ett mervärde av resan 

som t.ex. besöka Kolmårdens djurpark eller äta glass i Söderköping. 

  

Under intervjun berättade Persson att kommunikation och marknadsföring sker av FKP Scorpio, 

däremot så är Upplev Norrköping ett kommunalt bolag som agerar åt kommunens vägnar, och är 

första kontakt som når ut till t.ex. polisen, ban- och trafikverket som har hand om trafiken. Även 

den kontakt som finns med egna kommunala bolag som ansvarar för vatten och avlopp så att det 

är fungerande när Bråvalla väl äger rum.  

  

Flygt berättade att det har tidigare varit ett stort samarbete med alla involverade parter, och att dem 

har haft kontinuerliga planeringsmöten innan Bråvalla ägt rum, man har även haft dessa planerings- 

och uppföljningsmöten varje dag under festivalen. Hon tillägger även att det finns räddningstjänst 

på plats, mobila polishus, fältvårdare som använder sig av mobila sjukhus, samt att det har funnits 

ett flertal volontärer involverade.  

 

4.3 Positiva och negativa sociokulturella effekter. 
Att ett evenemang kan drabbas på olika sätt genom diverse sociala effekter som kan förekomma är 

ingen nyhet, och trots de negativa händelserna som ägt rum under festivalen, så förklarar Flygt att 

det inte påverkat Norrköping som plats alls. Hon förklarade att mycket beror på att dem 

tillsammans arbetat mycket med transparens och varit proaktiva i kommunikationen mellan media 

och allmänheten. Det är såklart svårt att hantera precis alla händelser på samma sätt, då flera 

människor på en och samma yta ofta leder till någon form av problem, oavsett vart en festival är 

placerad. Persson lyfte fram det intresse som finns i att från deras sida som värdstad, så är det 

såklart en nackdel för hur media väljer att vinkla historierna ut till allmänheten. I sin helhet så 

kommer det påverka invånarnas inställning till festivalen, det är också anledningen till att 

arrangemangets paus för i år, för att kunna komma tillbaka med en ny strategi i arbetet för att 

förhindra händelser som sexuella ofredande. Persson diskuterar även att i den bästa av alla världar 

ska det gå att samla en stor folkmassa på en plats utan att det sker några övergrepp eller att våld 

existerar, men den stora frågan är att om man flyttar motsvarande människor från Norrköping och 
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placerar dom på en annan ort om det skulle upphöra eller vara detsamma. Det är också viktigt hur 

det framställs både före och i efterhand, att det framställs rättvist och sakligt för att det ska gå att 

ta itu med faktiska problem. Något som Persson nämner är att en av dom absolut viktigaste bitarna 

att se över, är hur man kan förhindra och förebygga sådana händelser. 

  

Att Bråvallafestivalen inte äger rum i år handlar inte om att bara ta en paus för att visa att ett 

agerande sker, utan mer för att komma tillbaka i en ny form som passar samhället bättre. Det är 

också något som Nilsson lyfter fram i intervjun, att det är ett allmänt samhällsproblem som man 

behöver jobba hårdare med för att komma fram till en lösning som alla kan ta hänsyn till. 

  

Bortsett från dom negativa effekterna lyfter Persson fram de positiva effekterna med att ha sådan 

stor tillställning på sin destination. Norrköping har under väldigt många år varit en stad fylld av 

kultur i allt från konst till teater, men framför allt musik. Persson diskuterar även om det finns stora 

sociala effekter av evenemanget, så är det svårt att sätta fingret på den direkta effekten förutom att 

festivalen skapar ett fortsatt utvecklingsarbete när det kommer till kultur. Även att det finns en 

chans att fånga upp ungdomar i en tidig ålder, istället för att hamna i fel sällskap där brott begås. 

 

4.4 Positiva och negativa ekonomiska effekter. 
Nilsson berättar i intervjun att dem har avtal med olika aktörer och verksamheter, så att dem är 

tillgängliga inför Bråvalla festivalen. Verksamheter inom detaljhandeln, hotell, restaurang och 

övriga aktörer i stan. Anledningen till att dem har avtalen förklarar VD:n med att säga att hela 

Norrköping skulle ha nytta av det här. Persson nämner den ekonomiska effekten betydligt mer 

positiv än vad den är negativ och fortsätter med att förklara att den turistekonomiska effekten för 

staden går att skönja, så hänvisar han till en rapport från 2013, av HUI research (Handelns 

utredningsinstitut). 

  

  

I rapporten framgår en enkätstudie och intervjustudie med 599 informanter av olika slag mellan 

den 27 och 29 juni 2013. Allt från aktörer inom detaljhandeln, hotell och restaurangbranschen till 

festivalbesökare och Norrköpings lokalbor. Det framgår också om turisternas 

konsumtionsbeteende som har kategoriserats, omsättningen på cirka 100 miljoner kronor som är 

baserat på svaren av enkäterna. Hui- research sammanställde alla enkäter och kunde skapa en 

dygnsrapport med genomsnittlig dagskonsumtion under dessa tre dagar (HUI research, 2013). 
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Den sammanställda statistiken visar att en person som besöker Bråvalla spenderar 97 kr på logi, 

248 kr på restaurang och café besök, 218 kr på nöjen och uteliv, 80 kr på shopping eller souvenirer, 

61 kr på livsmedel, 41 kr på lokala transporter, 56 kr på drivmedel, 19 kr på entréer eller biljetter 

(biljetten till Bråvalla är exkluderad), 22 kr på parkering och 46 kr på övrigt (här räknas tobak, 

medicinska tillbehör, nyhetsblad m.m.). Sammanlagt blir det nästan 900 kr per besökare om dagen, 

och under tre dagar som festivalen hålls i så spenderade varenda besökare ca 2700 på festivalen 

och under 2013 var det 51 590 festivalbesökare, vilket utgjorde den totala omsättningen på över 

100 miljoner kronor av turisterna (HUI research, 2013). 

  

4.5 Positiva och negativa miljöeffekter 
Evenemang medför en ganska stor påverkan på miljön och det är väldigt viktigt att det finns en 

strukturerad plan om hur avfall och dylikt ska hanteras. Flygt nämner att ett hållbarhetsperspektiv 

där städning av platsen och borttagning av skräp har varit väldigt viktigt för platsen. Arrangören 

kring detta har arbetat väldigt bra med att ta ansvar för städning, kommunicerat ut hur viktigt det 

också är för dom att ha ett fortsatt bra samarbete kring avfall- och sophantering för att kunna 

fortsätta arrangera festivalen på destinationen. I intervjun med Persson förklarade han att inget gott 

som inte har något ont med sig, med andra ord att det finns ett par väldigt kortsiktiga effekter som 

påverkar destination negativt. Det kan vara allt ifrån trafikflöden till logistik. De aspekterna berör 

lokalbefolkningens vardag, inte bara när festivalen äger rum utan under ett antal veckor efter ägt 

rum. Den effekten är inte jättestor och går till ganska stor grad att hantera. En direkt miljöpåverkan 

på själva fältet är egentligen den lilla delen av vad som egentligen ger den största påverkan, Persson 

förklarar att det är bieffekterna av all transport och framförallt flyg från Europa som kommer 

lastade med tung scenutrustning som är den största miljöboven. 

  

Inom hållbarhetsaspekterna framhäver Nilsson på att det finns ett syfte och strävan om att det ska 

vara så hållbart som möjligt, och det handlar inte bara om att panta burkar för att göra en skillnad, 

utan det ska vara hållbart i både de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna.  I linje med 

en återkoppling över mejl med Mattias Persson, så nämner han att det finns ett samarbete mellan 

arrangören och organisationen Håll Sverige rent, som agerar som en stöttepelare för olika 

evenemangsarrangörer i deras hållbarhetsarbete. 
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4.6 Innehållsanalys av Norrköping kommuns hemsida 
 ___________________________________________________________________________ 

I denna del kommer vi presentera en granskning av den hemsida som Norrköping kommun tillhandahåller. 

Innehållsanalysen är en kompletterande del till vår empiriinsamling, då det ger oss en helhetsbild över hur 

Norrköpings kommun väljer att arbeta gällande olika miljöaspekter.  

 

För att samla in information som berör vårt ämne gick vi in på Norrköping kommuns hemsida, 

för att sedan klicka oss runt bland de flikar som finns vid ett första intryck. Genom navigeringen 

gick det inte att få tillgång till allt som vi sökte, utan då krävdes det också att vi behövde använda 

hemsidans sökmotor för att få mer specifika och konkreta svar. Vid själva startsidan är det en 

strukturerad layout med tydliga rubriker som sedan tar dig vidare, beroende på vad som ska 

undersökas. Det kan vara allt ifrån arbete och näringsliv till boende, trafik och miljö. Vi valde sedan 

att klicka oss vidare på organisation, där det fanns en rubrik som heter hållbar utveckling, vilket 

också är något som berör vår forskningsstudie. 

  

Efter att ha granskat Norrköping kommuns hemsida, så finns det inget specifikt huvudtema, då 

det finns rubriker som omfattar väldigt stora punkter. 
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Tabell 1: Innehållsanalys Norrköping kommun. 

Innehåll. 
Norrköping.se 

En kortare 
beskrivning av 
texten 

Hur vi tolkar 
informationen 

Huvudtema 

Norrköping ska vara hållbart 
och tillgängligt för alla. Alla ska 
ha en möjlighet att delta på lika 
villkor. 

Norrköping främjar 
lika villkor med hjälp 
av en checklista för 
arrangemang.  

Finns en medvetenhet om 
att exkludering kan uppstå 
vid dessa typer av 
tillställningar. Därför vill 
dom förhindra att det sker 
genom att inräkna alla 
individer som en.  

Norrköping kommun 
gör sig medvetna om 
miljöproblemen som 
ökar, och förmedlar ut 
en strategi och planering 
för hur det kan 
förhindras.  

2016 startades en kampanj för 
ett snyggare och tryggare 
Norrköping med syfte att hålla 
staden ren och snygg.  

Kampanjen löper 
under flera år med för 
att lyfta budskapet om 
att alla ska hjälpa till 
att håll Norrköping 
rent.  

En innovativ lösning att 
inkludera alla i aktiviteten 
för en god sak.  

 

Genom en kvalitativ 
undersökning som gjordes av 
Håll Sverige Rent, framkom det 
att skräpiga områden 
förknippas med otrygghet. Håll 
Sverige Rent är också 
organisationen som arbetar med 
avfallshantering under Bråvalla 
festivalen. 

Trots att det blir allt 
mer vanligt att vara 
miljömedveten, så 
medger människor att 
dom skräpar ner 
ibland.  

Skräp leder till skräp. Bra 
idé att ha ett samarbete 
med Håll Sverige Rent för 
att förhindra diverse 
skadegörelser.  
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5.0 Analys 

I detta avsnittet kommer undersökningens empiri, både primära och sekundära källor analyseras genom att hitta 

kopplingar eller motsägelser mellan den egna insamlade empirin och vad tidigare litteratur har sagt.  

 

5.1 Förberedelser inför Bråvallafestivalen. 

Getz & Page (2016) redogör att evenemang kräver stor planering både när det kommer till vilken 

plats och till vilken tid evenemanget ska äga rum, därför är det viktigt att ha en detaljerad planering 

genom hela processen. Samtliga informanter bekräftar ovanstående teori och alla berättade på vilket 

sätt dem förberedde sig inför evenemanget. Nilsson berättade att det krävs bra strategi i grund och 

botten och att turistbyråns uppgift är att kontrollera så att saker och ting är klara för arrangören 

FKP Scorpio så att arbetare och logistik bara ska kunna åka in till festivalytan. Persson förklarar att 

turistbyrån är operativ och kontrollerar så att det blir rätt kopplingar inom olika avdelningar inom 

kommunen. De ser till så att alla tillstånd som krävs ordnas i tid, kontaktar även polisen, ban- och 

trafikverket som sköter trafiken, som skyltar upp staden inför festivalen. Turistbyrån kontaktar 

även kommunala bolag som ser till att vatten och avlopp är fungerande på Bråvalla. Flygt berättar 

i sin intervju att alla som är och har varit involverade i planeringen av Bråvalla har ett stort 

samarbete under hela festivalens gång, dem har ständigt planeringsmöten med Upplev Norrköping, 

FKP Scorpio, polisen, räddningstjänsten och sjukvårdare så att alla vet vilka roller som intas. Samt 

att under festivalens gång så har dem planerings- och uppföljningsmöten för att undersöka vad 

som gått bra eller dåligt. 

 

5.2 Sociokulturella effekter av Bråvallafestivalen. 
Ett evenemang skapar en social interaktion mellan olika individer och samhällen, och oavsett var 

man placerar en stor folkmassa så kommer det finnas en risk för att problem uppstår. Några av 

dom sociala problem som kan vara orsaken till detta förklarar (Getz, 1997) ofta beror på områden 

där alkohol och droger förekommer. Dock har det inte drabbat Norrköping som kommun negativt 

alls förklarar Flygt. Mycket handlar om hur man hanterar en händelse i efterhand kring media och 

dylikt. Oavsett vad så är det svårt att hantera alla händelser på samma sätt, och det är något som 

Flygt förklarar att en stor folkmassa på en och samma yta kommer leda till någon form av problem. 

Vad det egentligen beror på är ett mycket större samhällsproblem än vad som går att dokumentera 

i detta nu. Persson förklarar att det framförallt är viktigt att själva problemet framställs rättvist och 

sakligt för att kunna ta itu med de faktiska problemen. Dom sociala effekterna kan ha en stor 

negativ påverkan på lokalbefolkningen, i form av att media vinklar destinationen och skapar en 

negativ image. Persson nämner då att det kommer i en längre utsträckning påverka invånarnas 
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inställning till festivalen, och i värsta fall kan demonstrationer uppstå med en önskan om att få bort 

hela festivalen. Det blir en social kostnad när lokalbefolkningen drabbas av ett evenemang, vilket 

innebär en obekvämhet och kan leda till att människor väljer att flytta från destinationen (Yürük et 

al, 2017). Det finns en risk inom evenemang att inte lokalbefolkningen blir inräknade i interaktionen 

mellan produkt och plats, där ett negativt intryck kan uppstå på grund av att platsen förändrats till 

något dem inte är nöjda med. De sociala effekterna också grunden till att festivalen tar en paus i år, 

för att skapa en bättre och mer hållbar strategi med syfte att förhindra att händelser i form av 

övergrepp ska ske. Men det krävs också ett engagemang från kommunen sida i denna process, för 

att tillsammans med arrangören arbeta fram en struktur med fler förberedelser innan festivalen äger 

rum, samt utveckla hanteringen för när en händelse uppstår. 

  

Social- och kulturell förändring av en festival anses och innebär en social fördel för en destination, 

då det hjälper till att lyfta en bredare kunskap om den kultur som finns på platsen. Här förklarar 

Persson att Norrköping har gynnats mycket av att ha en av Sveriges största musikfestivaler på sin 

destination. Norrköping har alltid haft stora tillgångar när det kommer till kultur i form av teater, 

musik och konst. Även om det är svårt att sätta fingret på den direkta sociala effekten, så hjälper 

festivalen till att skapa ett fortsatt arbete inom utvecklingen av kultur. 

 

5.2.1 Säkerhetseffekter av de sociokulturella utfallen 
Trots att bråk, sexuella övergrepp och trakasserier betecknas som socialt problem, så kan det även 

ses som ett säkerhetsproblem, Tarlow (2002) förklarar att oavsett var en grupp människor samlas, 

där alkohol eller droger är involverad eller inte, finns risken för övergrepp. Han beskriver även en 

av de största evenemangsriskerna när det kommer till en “öppen” festival, är svårigheten med att 

kunna kontrollera vad som pågår inom enklaven. Persson kommentarer kring övergrepp och våld 

som går att koppla till ovanstående teori, där han berättade, att det inte finns någon plats med en 

stor folkmassa som är fri från just övergrepp och våld. Persson diskuterar även om man hade haft 

Bråvallas motsvarighet i besöksantal, och hade förflyttat det till en annan plats, hade våld och 

övergrepp fortfarande skett eller hade det upphört.  

 

5.3 Ekonomiska effekter av Bråvallafestivalen 
Enligt Getz och Page (2016) redogör att evenemang är ett redskap i grund och botten för en att få 

en ekonomisk tillväxt. Författarna förklarar även betydelsen av att ha resurser som t.ex. hotell och 

restaurang, transport och övriga butiker tillgängliga under ett evenemang eftersom besökarna 

kommer från närliggande städer eller länder och tenderar att spendera pengar under sin vistelse på 

destinationen och detta gynnar lokala aktörer och entreprenörer. Nilsson bekräftar ovan nämnda 
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betydelsen av att ha tillgängliga resurser genom att berätta att dem har avtal med olika aktörer inom 

besöksnäringsbranschen som t.ex. transportbolag, hotell och restauranger. VD:n tar även upp att 

dem marknadsför en del på sociala medier och på sina mobila turistbyråer, om att det finns mer att 

göra på destinationen. Dels för att de ger ett mervärde åt besökarna men främst för att det gynnar 

hela destinationen ekonomiskt. Handelns utredningsinstituts rapport som nämns av Persson, ger 

konkreta bevis på hur besökarnas handels vanor ser ut under festivalen, och bevisar hur lyckat 

Bråvalla har varit för Norrköping, detta hade inte varit möjligt om inte ett samarbete hade funnits 

bland de involverade aktörerna precis som Okech (2011) nämner. 

  

Samt så går det även att koppla ovanstående stycke till Pettersons (2007) teorier om att det ger 

staden en mer stabil ekonomisk grund att kunna stå på, för t.ex. evenemang framöver. 

 

5.4 Miljömässiga effekter av Bråvallafestivalen 
Alla typer av evenemang har en påverkan på miljön, därför är det viktigt att ha en strukturerad men 

framförallt en hållbar planering om hur avfall och annat skräp ska hanteras. Hur en besökare agerar 

under ett evenemang när det kommer till avfall kan spela väldigt stor roll, därför är det viktigt att 

det sprids kunskap inom miljöpåverkan och vilka negativa problem det kan resultera i (Getz & 

Page, 2016). Här lyfter Flygt att hållbarhetsperspektivet kring städning har varit väldigt viktigt för 

platsen, och att arrangören har varit väldigt engagerad i detta. Dels för att i efterhand kommunicera 

ut hur viktigt det också är för FKP Scorpio, för att kunna ha ett fortsatt bra samarbete med syfte 

att kunna fortsätta arrangera festivalen på destinationen. I rapporten som (Pettersson 2007) skriver, 

så är det väldigt svårt att miljöeffekterna är positiva av ett evenemang, med det menar han att det 

är enklare att förmedla kunskap och information om effekterna så att besökarna tar hänsyn till detta 

redan innan besöket. Efterföljt av detta förklarar Persson att inget gott som inte har något ont med 

sig och att det finns vissa kortsiktiga effekter som har haft en påverkan på miljön. Det är allt ifrån 

trafikflöden till logistik som inte bara har en påverkan under festivalen utan sträcker sig även några 

veckor efter att festivalen har ägt rum. Det är också den direkta påverkan som festivalen har, att 

lokalbefolkningen drabbas av buller och nedskräpning (Pettersson 2007). Dock nämner Persson 

att det är något som går att hantera, det är mer all transport samt flyg från olika ställen i Europa 

som innehåller scenutrustning som är den största bieffekten. 

  

På grund av att det alltid vara en brist på kunskap inom miljöeffekter- och miljöfrågor så har det 

alltid varit svårt att mäta till vilken grad det drabbar en destination. Mycket har handlat om att göra 

en mätning av den påverkan som växthusgaser och andra typer av gaser har på miljön. 
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Efter vår intervju med Magnus Nilsson, där en del var ämnet om hållbarhet. Då förklarade han att 

det finns en vilja och ett syfte om att alla tillställningar som sker på Norrköping ska vara så hållbara 

som möjligt. Därför krävs hållbar planering, då turism påverkar både samhället och dess fysiska 

miljö. Grund syftet med en hållbar planering är att större delar av samhället ska gå att ha i drift utan 

att det förstör för framtida generationers behov, samt motverka och minska farliga utsläpp (Bohlin 

& Elbe, 2011). På Bråvalla festivalen så arbetar organisationen Håll Sverige Rent, vilket också 

arbetar med flera olika festivaler med avfallshantering och miljöfrågor. 

 

5.5 Hur Bråvallafestivalen satt sin prägel på Norrköpings kommun 
Att förmedla en positiv bild av en plats för att sätta sin egen destination på kartan, samt skapa en 

image är något som lyfts fram i litteraturen av (Ek & Hultman 2007). Det är också något som 

Nilsson förklarar att deras marknadsföring handlar om att nå ut till så många som möjligt, inte bara 

om just Bråvallafestivalen utan hela Norrköping. All marknadsföring relaterat till Bråvalla festivalen 

sker av arrangören FKP Scorpio, men det är också viktigt för Norrköping som kommun att vara 

delaktiga i den processen, då Bråvalla genererar en väldigt stor mängd besökare till platsen. Inte 

minst är det viktigt att vara delaktig beroende på hur media efter festivalen väljer att vinkla specifika 

händelser, som kan förstöra dess image. Här förklarar Flygt att möjligheten till att försöka bibehålla 

en positiv platsmarknadsföring, handlar om att jobba proaktivt med att skilja på media och 

allmänheten. Vid en platsmarknadsföring så väljs strategiskt det mest positiva med platsen ut för 

att locka ännu fler besökare (Bohlin & Elbe, 2011). Här spelar Bråvallafestivalen en stor roll och 

agerar som en väldigt viktig del för destinationens platsmarknadsföringsstrategi. Detta beror på att 

det hjälper till att skapa en mycket mer attraktiv destination, som inte bara lockar turister till 

festivalen utan också får besökare att även åka till Norrköping centrum (Bohlin & Elbe, 2011). 

 

Sverige har överlag ganska många festivaler som äger rum under sommartid, därför är det viktigt 

att hitta det unika i sin destinationsmarknadsföring då det är en konkurrenskraftig konstellation. 

Målet med platsmarknadsföring handlar om att få ett ökat besöksantal samt att det utbud som finns 

på platsen håller en hög kvalité. Därför är det viktigt att ta hänsyn i efterhand kring vad som sprids 

relaterat till festivalen, om det är positiv eller negativt (Bohlin & Elbe). Nilsson förklarar att det har 

skett positiva förändringar på destinationen samt att det Bråvallafestivalen varit väldigt bra för 

varumärket. Det har även ökat samarbetet med arrangörer, myndigheter samt olika ideella 

organisationer, mycket tack vare en produktiv och tydlig platsmarknadsföring som gjort att fler fått 

upp ögonen för Bråvalla. Flygt fortsätter med att förklara att Bråvalla har stärkt destinationens 
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attraktionskraft och stolthet för staden. Mycket av det går sedan att applicera i sin 

platsmarknadsföring. 
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6.0 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I vår diskussionsdel kommer vi baserat på det insamlade innehållet, diskutera utifrån egna reflektioner och tankar. 

Vilka förberedelser som krävs, samt vilka effekter som det går att skönja från ett evenemang. Denna diskussion 

kommer att kombineras med en slutsats. 

6.1 Förberedelser inför evenemanget 

När vi påbörjade denna studie, hade vi vetskapen om att arrangören bakom Bråvallafestivalen är 

FKP Scorpio, däremot så fanns det bristande kunskap om vilka andra aktörer som var involverade 

i hela processen. Det fick vi dock bekräftat genom informanterna som berättade att alla tre 

verksamheter var involverade i planeringsprocessen. 

Louise förklarade att det finns ett samarbete med alla involverade aktörer på festivalen. Förutom 

marknadsföring och kommunikation till allmänheten så har Upplev Norrköping hand om allt 

pappersarbete och ordnar alla tillstånd som krävs för att Bråvalla festivalen ska kunna arrangeras 

på destinationen, detta bekräftas även av Magnus Nilsson i hans intervju, att dom har ett nära 

samarbete både före, under och efter att festivalen har ägt rum. Vilket innebär all planering inom 

logistik och transport. Samt att dem ser till så övriga aktörer i staden är förberedda och tillgängliga 

för den fullspäckade helgen eftersom i slutändan gynnar hela Norrköping.  

 

6.2 Evenemanget och dess effekter. 

I början av denna studie besatt vi väldigt lite kunskap om vilka effekter ett evenemang har på en 

destination, både positiva såväl som negativa. En nackdel som vi stötte på under tiden vi tog 

kontakt med olika respondenter är att väldigt få valde att svara, vilket kan resultera att vårat resultat 

hade sett annorlunda om vi hade fått fler intervjuer. Detta beror också på att efter den första 

intervjun gick det att ta del av ny information för att forma andra intervjufrågor, det blir en röd 

tråd rakt igenom. Allt eftersom en insamling av både empiri och teori påbörjades, gav det oss ett 

annat perspektiv och riktning i vår studie. Kontakten vi har haft med både Norrköping kommun 

och Upplev Norrköping har vi upplevt som ett positivt bemötande. Aktörerna har med 

engagemang deltagit för att föra våran forskning framåt. Att ett evenemang medför olika effekter 

visste vi om, men till vilken grad och vilka åtgärder som krävs efter ett evenemang har ägt rum är 

något som vi tagit del av längs vägen.  

 

Våra respondenter ansåg att Bråvalla festivalen är viktig för staden och att effekterna, framförallt 

de ekonomiska, har varit positiva. De ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga har alla en 

påverkan på olika sätt. Det har varit väldigt mycket rubriker i media angående övergrepp och dylikt, 
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vilket såklart påverkar stadens image hur man än gör. Hur Bråvalla väljer att hantera dessa händelser 

i framtiden är fortfarande något som är oklart, men något som vi och framförallt Mattias Persson 

är överens om är att något nytt behöver ske. En ny strategi som kan hjälpa till att förhindra att det 

i bästa världar inte sker några övergrepp alls. Vi tror inte att det skulle bli någon skillnad ifall man 

skulle flytta exakt samma personer som besöker Bråvalla till någon annan festival, utan det är ett 

allmänt samhällsproblem där en ställning behöver tas från alla inblandade. Att Norrköping gynnas 

relaterat till de ekonomiska effekter går att förstå, då de trots allt är Sveriges största musikfestival 

med väldigt många besökare. Det ger Norrköping en stor chans att fortsätta utveckla staden inom 

både infrastruktur och inom olika utbildningar. Alla evenemang lämnar någon form av avtryck på 

miljön, oavsett hur välutvecklade planeringen för hållbarhet är relaterat till miljöfrågor. Det handlar 

egentligen om att fortsätta sprida kunskap om ämnet för att försöka förhindra ”stora” förstörelser. 

Efter att själv har besökt Bråvalla ett år, så finns vetskapen om hur det brukar se ut på fältet efter 

att festivalen har ägt rum. Det är en väldigt stor mängd skräp som blir kvar som också är ganska 

svårhanterat, och så kommer det förmodligen alltid att vara, oavsett vilka typer av resurser som 

finns att tillgå för städning. 
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7.0 Slutsats  
Syftet med detta arbete var att undersöka om hur aktörer förbereder sig inför festivaler, samt vilka 

effekter som går att skönja av festivalen. De slutsatser vi kan dra av denna studie är att alla 

evenemang lämnar någon form av avtryck vare sig om det berör de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga effekterna. Hur man som evenemang väljer att arbeta med dessa är olika från arrangör 

till arrangör. I Bråvallas fall så samarbetar arrangören med olika aktörer såsom Håll Sverige rent 

och egna kommunala bolag som ansvarar för miljö, för att förebygga de negativa effekterna som 

kan uppstå. Hur arrangören väljer att arbeta vidare med dom sociala effekterna relaterat till 

övergrepp och dylikt är svårt att svara på, men för att Bråvalla ska kunna komma tillbaka med 

samma framgång som tidigare behövs en förnyad strategi i både säkerhetshantering och hållbar 

planering. Något som vi kommit fram till är hur viktigt Bråvalla är för Norrköping för en fortsatt 

utveckling inom kultur, på grund av att Norrköping gynnas bra sett ur ett ekonomiskt perspektiv. 

I dagsläget definieras Norrköpings kommun som Sveriges musikhuvudstad och 2014 blev dem 

tilldelade priset city of music av UNESCO. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervju 2018-05-25 kl. 13.00  

Magnus Nilsson, VD, Upplev Norrköping   

 

1. Kan du berätta lite kort om vem du är, vad din position är och vad dina huvuduppgifter är? 

2. Kan du berätta lite kort om vad ni på turistcentret vill åstadkomma? Erat huvudsyfte. 

3. Hur ser era förberedelser ut inför bråvalla festivalen? 

4. Vi hade en intervju med mattias persson i veckan och då berättade han att ni har samarbeten 

med olika aktörer inför bråvalla, och det vi undrar är hur  dessa samarbeten kan se ut?  

5. Mattias Persson nämnde att ni strävar efter att bli en av Sveriges ledande kommuner när det 

kommer till evenemang, hur ser arbetet ut för att uppnå detta? 

6. Hur arbetar ni för att främja en ökad besöksnäring? 

7. Kan ni se några tydliga förändringar som är positiva för Norrköping under festivalen?  

8. Kan ni ser några tydliga förändringar som istället är negativa för Norrköping med festivalen? 

9. Om du fick välja att förändra precis vad som helst med Norrköping kommun, vad skulle du 

göra då? 
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Bilaga 2 

Intervju 2018-05-23 11.00 

Mattias Persson, Evenemangsansvarig, Upplev Norrköping 

1. Kan du berätta lite kort om vad du är, vad din position är och vad dina huvuduppgifter är? 

2. Kan du berätta lite kort om vad turistcentret i Norrköping jobbar med? 

3. Har ni ett samarbete med FKP Scorpio? Och isåfall hur ser detta ut?  

4. Om det inte finns något/finns det några andra än FKP? samarbete med FKP Scorpio, finns 

det någon annan aktör som ni samarbetar med inför festivalen? 

5. Hur förbereder ni er innan festivalen äger rum? Marknadsföring etc.  

6. Förra veckan pratade vi med Louise Flygt som är kommunikationsdirektör på kommunen, där 

vi pratade om effekterna. Och hon nämnde att ni möjligtvis skulle ha en bättre koll på dom 

ekonomiska effekterna av att ha ett sådant stort evenemang på sin destination. Går det se ett 

tydligt mönster av förändring under dessa dagar? Eller är det inget som märks av? 

7. Kan ni se några tydliga förändringar som är positiva för Norrköping under festivalen?  

8. Kan ni ser några tydliga förändringar som istället är negativa för Norrköping med festivalen? 

9. Hur skulle ni vilja att  Norrköping som kommun ska framstå utifrån? 

Kompletterande mejlfråga.  

10. Används någon typ av hållbar planeringsmetod? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Bilaga 3 

Louise Flygt, Kommunikationsdirektör, Norrköping Kommun 

 

1. Vilka positiva och negativa effekter som går att koppla till Bråvalla festivalen? 

2. Vilka miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter har Bråvallafestivalen på Norrköping som 

kommun? 

3. Hur förberedelserna ser ut hos diverse aktörer som är inblandade i Bråvalla festivalen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Bilaga 4. Innehållsanalys - Mall för kodschema 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    

 


