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Sammanfattning 
I denna uppsats har vi undersökt hur Great event of Karlstad och Mariebergsskogen jobbar 

med sin marknadsföring på ett strategiskt plan. Vi har jämfört dessa två aktörer för att hitta 

likheter och skillnader i hur de arbetar. Som metod har vi valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer för att få en djupare förståelse för dessa aktörer och deras arbete. Vi har även dragit 

paralleller mellan teoridel och empiridel för att komma fram till vårt resultat. Där kan vi bland 

annat se att Great event of Karlstad riktar sin marknadsföring mot andra företag, så kallat 

”business to business” och Mariebergsskogen riktar sin marknadsföring mot kunderna, så 

kallat ”business to consumer”. Det finns heller ingen konkurrenssituation mellan dessa två 

aktörer utan de vill tillsammans skapa en attraktiv evenemangsstad.  
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1.0	  Inledning	  

 

1.1	  Bakgrund	  

Turism har blivit en industri som finns över hela världen och betraktas idag som en av 

världens största näringsgrenar. Även i Sverige spelar turism en allt viktigare roll och 

utvecklingen i landet sker mot tjänstesektorn. En plats som utvecklas för turister kallas idag 

för destinationer. För att en plats ska vara en destination krävs bland annat tre saker: 

infrastruktur, ett utbud av tjänster som gör en vistelse på en destination möjlig såsom boende 

och sist men inte minst attraktioner. Attraktioner kan ha olika karaktärer och som vi kommer 

att se vidare kan det handla bland annat om evenemang (Bohlin & Elbe 2011). 

 

Turismens fyra delar som är Bo, Äta, Göra, Åka är inget turismföretagen i längden kan 

överleva på utan de behöver utvecklas (Hanefors & Mossberg 2007). Göra är den delen som 

innefattar upplevelser och är idag kraftigt präglat av evenemangskultur och olika typer av 

evenemang har blivit allt vanligare de senaste årtiondena. Lokalbefolkning och turister blir 

attraherade av de upplevelser som evenemang kan erbjuda dem. Evenemang gör att 

destinationer kan marknadsföra sig både nationellt och internationellt för att locka till sig 

turister. Evenemang fyller en viktig funktion i samhället från ett ekonomiskt, socialt och 

kulturellt perspektiv vilket innebär att det kan skapa arbeten och välfärd. Genom detta kan 

evenemang fungera som viktiga marknadsföringsredskap vilket kan ge upphov till 

ekonomiska flöden som i sin tur skapar välfärd och arbete. Det är även vanligt att 

turistorganisationer använder sig av evenemang som imageskapare, detta görs för att förbättra 

en destinations image (Larsson & Fredriksson 2011).  

 

Evenemang kan således vara viktigt för en stads image och Karlstad är en stad där många 

evenemang arrangeras. Sociala medier är något allt fler använder sig av och det är även en ny 

gren inom marknadsföring då det når ut till en bredare massa. Genom marknadsföring når 

aktörerna ut till de kunder evenemangen berör. Oavsett om det handlar om som för Great 

Event of Karlstad att nå ut till arrangörer för att fånga in just deras evenemang eller som för 

Mariebergsskogen där det handlar om att fånga in rätt målgrupp som vill besöka 

evenemanget.  
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1.3	  Syfte	  

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur Great event of Karlstad och Mariebergsskogen 

arbetar med strategisk marknadsföring av evenemang. 

 

1.4	  Frågeställningar	  

Ø Hur arbetar Great event of Karlstad och Mariebergsskogen med/för evenemang? 

Ø Vilka likheter och skillnader finns det mellan Great event of Karlstad och 

Mariebergsskogen när de arbetar med evenemang och dess marknadsföring? 

Ø På vilket sätt använder Great event of Karlstad och Mariebergsskogen sociala medier 

som ett verktyg för att kunna kommunicera med potentiella besökare? 
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2.0	  Metod	  

2.1	  Val	  av	  metod	  

Det finns olika metoder att använda sig av vid en uppsats, dessa brukar delas in i kvantitativa 

metoder och kvalitativa metoder. Exempel på kvantitativa metoder kan vara 

enkätundersökningar, som kan innehålla ett frågeformulär med svarsalternativ och exempel 

på kvalitativa metoder kan vara längre intervjuer där avsikten är att få fram en mer nyanserad 

information genom ett samtal mellan intervjuare och respondent (Johannessen & Tufte 2013). 

Det som är kvantitativt är den information som kan värderas numeriskt eller mätas medan de 

kvalitativa istället används för att skapa en djupare förståelse för till exempel ett specifikt 

ämne, i detta fall hur strategier för marknadsföring av evenemang i Karlstad fungerar, bland 

annat (Björklund & Paulsson 2009). 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod då vi tycker att 

det är mest lämpligt utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. När kvalitativ data samlas in 

sker det genom att intervjuaren ställer frågor som är öppna och som bjuder in den som blir 

intervjuad till att formulera sina egna svar. Det som sägs under intervjun antecknas ned eller 

spelas in på ljudband för att sedan skrivas av. Vid kvalitativa intervjuer finns det en större 

flexibilitet eftersom den information som kommer fram vid intervjun kan styras av 

respondenten själv (Johannessen & Tufte 2013).  

 

2.2	  Insamling	  av	  data	  

Vi har valt att samla in våra data till denna uppsats genom att utföra kvalitativa intervjuer. 

Från början skulle vi intervjua en person från kommunen som jobbar med evenemang och 

Lennart Åhs som är VD och har det totala ansvaret på Great Event of Karlstad. Dessvärre fick 

vi ett bortfall med personen från kommunen och valde istället att intervjua Johan Johansson 

som är evenemangsansvarig på Mariebergsskogen, som dock är under kommunal regi. Vi 

valde dessa personer då vi anser att de hade material som kan besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det första vi gjorde var att kontakta våra respondenter genom e-post för att 

bestämma tid och datum för intervjun. Därefter utformade vi en intervjuguide för att ha en 

mall med frågor att utgå ifrån när vi gjorde intervjuerna, dessa skilde sig åt på det sätt att de 

riktades mot två olika aktörer men i stort sett var frågorna detsamma. Intervjuguiderna finns 

som bilagor i denna uppsats. De teman vi hade till vår intervjuguide var: allmänt, 
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marknadsföring, evenemang och övrigt. Då intervjuerna hamnade på samma dag och samma 

tid fick vi dela upp oss och göra en varsin intervju. Detta fungerade dock bra tack vare att vi 

hade skapat intervjuguiden innan. Som sagt görs det en intervjuguide när kvalitativa 

intervjuer, dessa kallas även för delvis strukturerade intervjuer, ska genomföras, denna 

intervjuguide behöver dock inte följas till punkt och pricka, utan strukturen kan förändras 

under intervjuns gång. Det kan tillkomma följdfrågor eller fördjupningsfrågor beroende på 

svaren ifrån respondenten (Johannessen & Tufte 2013). Intervjuerna spelades in för att inte 

missa de svar vi fick och det togs även anteckningar. Vi har även använt oss av 

litteraturstudier för att styrka våra teorier, som innebär allt material som redan finns skrivet 

till exempel böcker, tidskrifter eller andra uppsatser. Den information vi får från 

litteraturstudier kallas för sekundärdata, med det menas att det som står i dessa texter har 

tagits fram för andra syften än vår studie. (Björklund & Paulsson 2009). 

	  

2.3	  Analys	  av	  data	  

En analys av meningsinnehållet är det som passar oss bäst till våra kvalitativa intervjuer. Vi 

har börjat med att transkribera intervjuerna vi gjort till text. Genom att vi hade teman på vår 

intervjuguide blev det enklare att dela in materialet in i dessa teman. Första steget blir att få 

till ett helhetsintryck över det insamlade materialet, där vi tydligt kunde utläsa våra 

övergripande teman. Nästa steg är det som kallas för kodning, här skiljer vi ut det som är 

relevant för våra frågeställningar, detta för att texten ska bli analyserbar. Dessa koder är 

sammankopplade med de teman vi hade i intervjuguiden bland annat. Det har även tillkommit 

andra koder förutom allmänt, marknadsföring, evenemang och övrigt. Dessa koder är: ingen 

konkurrens mellan aktörer, samarbeten med aktörer och helheten hur allt fungerar med 

evenemang. I det tredje steget som kallas för kondensering, reducerar vi materialet och ser om 

det går att slå ihop koder med varandra. Här jämför vi och ser vilka likheter och skillnader 

våra koder har gett oss från de olika intervjuerna. Materialet blir mer kortfattat.  Det sista 

steget vi genomför är en sammanfattning vilket innebär att vi sätter samman materialet på nytt 

med utgångspunkt från de kodord/teman vi har kommit fram till (Johannesen & Tufte 2013). 

Detta mynnar sedan ut i vår empiri.  
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2.5	  Reliabilitet	  och	  Validitet	  

Något som är grundläggande vid all forskning och vid metodval för detta är vilken 

tillförlitlighet den insamlade datan har. Detta kallas reliabilitet. Reliabiliteten är 

undersökningens data, vilken data vi använder, hur vi har samlat in datan och hur datan 

bearbetas. För att testa reliabiliteten på datan finns det olika sätt, det går bland annat att göra 

om samma undersökning på samma grupp som tidigare men vid en annan tidpunkt, blir 

resultatet då detsamma är reliabiliteten hög (Johannessen & Tufte 2013). Reliabiliteten blir 

dock något lägre i vår uppsats eftersom respondenten kan påverka svaren vi får beroende på 

olika situationer och vi kommer heller inte göra om undersökningen vid ett senare tillfälle, 

dock kan de göras om men med andra aktörer eller desamma. Dock finns det möjligheter för 

andra att genomföra nya undersökningar. En annan grundläggande bit är validiteten på den 

insamlade datan, alltså giltigheten för det du undersöker och om vi har mätt det vi vill mäta 

(Björklund & Paulsson 2009). Som Johannessen och Tufte (2013) skriver får inte validitet 

uppfattas som något som är absolut, utan det är snarare ett kvalitetskrav som kan vara nästan 

uppfyllt. Vi anser att validiteten på vår insamlade data är hög eftersom vi har kunnat utforma 

intervjuerna som vi vill och då fått svar på det vi har efterfrågat.  
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3.0	  Teori	  

3.1	  Definition	  av	  evenemangsbegreppet	  &	  turism	  

Definitionen av evenemang är nästan lika bred som definitionen av turism. Evenemang 

innefattar allt som attraherar en publik, de är även avgränsade tidsmässigt. Medan andra 

attraktioner finns kvar försvinner evenemangen när de är avklarade (Larsson & Fredriksson 

2011). Getz (2007) menar att det inte bör göras någon begränsning mellan turismstudier och 

evenemangsstudier utan att båda behövs för att förstå varandra. En allmän definition på vad 

ett evenemang är:  

 

”…en aktivitet som är avgränsad i tiden med huvudsakligt syfte att förmedla sinnesintryck. 

Det har ett program, en arrangör och ett antal deltagare.” (Larsson & Fredriksson, 2011 s. 

179).  

	  
Turismnäringen består av de aktiviteter som sker i diverse branscher och som i första hand är 

riktade till turister och som konsumeras av turister (Lundmark et al. 2011). Enligt Hanefors & 

Mossberg (2007) består turismens delar i stort av fyra begrepp, dessa är Åka, Bo, Äta och 

Göra. Detta är dock inget turismföretag kommer att kunna överleva på i framtiden utan det är 

hela tiden viktigt att utvecklas, det handlar om att utveckla spännande och unika erbjudanden 

till turisten. Såsom evenemang till exempel. 

 

Enligt Donald Getz (1997) har evenemangsturism två syften, dessa är:  

1. Att hantera systematisk planering av evenemang, utveckling och marknadsföring av 

evenemang som turistattraktioner, vara pådrivare för annan utveckling på 

destinationen, bygga upp bilder av sevärdheter och destinationer och de bör även 

hantera strategier som omfattar hanteringen av nyheter och negativa händelser på 

destinationen.  

2. Det bör även finnas ett marknadssegment som består av de människor som reser till en 

destination för att delta i evenemang, eller som kan vara motiverade att delta i 

evenemang utanför hemorten.  

Samhällen och turistregioner har en kraftigt ökande konkurrenskraft, vilket innebär att de 

måste sticka ut och vara unika för att vinna fördelar och kunna möta de ekonomiska, sociala 

och miljömässiga mål som finns (Getz 1997). 
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Det finns väldigt många olika typer av evenemang. Evenemang kan arrangeras en gång eller 

vara återkommande, de kan vara direkta, sker på en gång eller massmediala, sker genom 

exempelvis tv-apparten eller båda samtidigt. Ett evenemang kan även vara enbart lokala eller 

turistiska, där de turistiska enbart vill attrahera turister och används i 

destinationsmarknadsföring medan de lokala evenemangen vill locka den lokala marknaden. 

Evenemang kan även delas in i storlek, där stora evenemang kan kallas för mega-evenemang, 

dessa lockar stora grupper med turister, har stor massmedial uppmärksamhet och skapar stora 

ekonomiska effekter för en destination. Andra evenemang som kan förekomma är också 

kulturella evenemang som innehåller festivaler, parader och religiösa evenemang. Det finns 

konst- och underhållningsevenemang som innebär konserter eller utställningar. Inom företags- 

och handelsevenemang finns det möten, konferenser och mässor. Sportevenemangen kan 

delas in i amatör- eller proffsevenemang. Det finns helt enkelt alla typer av evenemang 

(Larsson & Fredriksson 2011). 

 

3.2	  Effekter	  av	  evenemang	  
Larsson & Fredriksson (2011) fortsätter att förklara om fördelar med evenemang är att de kan 

ge positiva effekter på en rad områden inte enbart inom turism. De kan även ge negativa 

effekter. Vissa av dessa effekter är: Ekonomiska som kan innebära ett inflöde finansiellt. 

Turistiska som kan handla om ett inflöde av turister både före, under och efter ett evenemang. 

Kommersiella som till exempel är investeringar från näringslivet. Fysiska vilket kan innebära 

förbättringar i infrastrukturen. Socio-kulturella effekter kan ha påverkan på sociala vanor, 

familjeliv och de lokala traditioner som finns. Psykologiska effekter kan innebära en ökad 

stolthet hos lokalbefolkningen eftersom evenemanget är på just deras plats. 

Marknadsföringsmässiga kan vara en förändrad image av destinationen. Organisatoriska 

effekter kan komma i en ökad kompetens och miljömässiga effekter kan vara på klimatet, 

kulturella och historiska resurser, ljud och skräp bland annat. Dock kanske det även finns 

andra effekter att fokusera på såsom att evenemang kan skapa ett socialt sammanhang, fysisk 

och mental hälsa och kontakt med naturen till exempel.  

 

”Utifrån ett perspektiv där destinationsutveckling fokuseras handlar det om att erbjuda 

turister upplevelser med hög kvalitet, som på lång sikt kan bidra till konkurrenskraft.” 

(Larsson & Fredriksson 2011 s.181). 
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För att utveckla evenemangsturismen innebär det att det utförs en systematisk planering samt 

en utveckling och marknadsföring av evenemang som turistattraktioner (Getz 1997). 

Destinationer måste bestämma sig för vad de vill ha ut av ett evenemang och hur de ska mäta 

dess värde (Getz 2007). När platser planerar och marknadsför evenemangsturism bör de utgå 

från mål som har formulerats i samarbete mellan till exempel kommunen, 

evenemangsorganisationer, näringslivet och lokalbefolkningen. Detta eftersom de 

förmodligen har olika mål och strategier, vilket gör att det krävs en balans för att komma 

överens om vad som är hållbar utveckling ur både ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv (Larsson & Fredriksson 2011). 

 

3.3	  Marknadsföringsbegreppet	  

En del människor tror att marknadsföring är detsamma som försäljning eller kampanjer. 

Medan andra definiera marknadsföring med underlaget av de traditionella fyra P:en som är 

”Product”, ”Place”, ”Price” och ”Promotion” men det är egentligen inte en definition utan en 

beskrivning av de grundläggande marknadsföringselementen. En annan definition är att det är 

gränsen mellan en organisation och dess omgivning där både utbytesprocessen och där 

konsumenter köper produkter eller tjänster, och behovet av ständig marknadsinformation 

uppkommer. Begreppet om en utbytesprocess är grundläggande för all marknadsföring. Detta 

utbyte måste vara frivilligt, både för producent och konsument, och ömsesidigt givande och 

tagande annars kommer relationen att misslyckas (Getz 2011).	  

Fler och fler använder sig av sociala medier både privat och i företag.  Idag kan vi se att de 

vanliga/traditionella marknadsföringskanalerna som har använts genom åren har minskat och 

det har blivit en övergång mer mot internet och att företagen får anpassa sig där kunderna är 

och marknaden finns (Lundin & Lundqvist 2010). Det som har ökat och kommer att öka är att 

turisterna/besökarna använder sig av internet för att hitta och boka sina upplevelser. Det finns 

en beräkning på att ungefär 20 % av svenska turister använder sig av internet (Kuttainen 

2011).  

Hur besökare väljer vart de skall åka har med hur lätt det är att få tag i information och utbud 

om olika boendealternativ och aktiviteter. Genom att företag använder sig av internet och har 

en lätt och överskådlig sida så kan även turisterna/besökarna öka (Elbe 2011).	  

De definitioner som vi tycker passar oss bäst är de två som kommer längre ner i texten. 
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3.4	  Definitionen	  av	  marknadsföring	  &	  definitionen	  av	  marknadsföring	  av	  
evenemang	  
Definitionen av marknadsföring har varit likadan under flera år där de som jobbar praktiskt 

och de som studerar ämnet har ansett att marknadsföring är en funktion i företaget och det är 

de som gör kundvärdet. Men under senare år har den blivit ifrågasatt och när frågan ställdes 

till American Marketing Association så var definition av marknadsföringen så här:  

”Marknadsföring är den aktivitet, de verktyg och de processer som skapar, kommunicerar, 

levererar och åstadkommer utbyten som i sin tur skapar värde för kunder, klienter, 

samarbetspartners och samhället i stort. ”American Marketing Association AMA.(Mossberg 

& Sundström 2011 s 20)  

Detta betyder att marknadsföring numera anses vara en aktivitet och inte bara en roll i 

företaget. Det finns andra tolkningar av ändringarna i definitionen som nu är att de inriktar sig 

mer på att erbjuda ett värde och även utvidga kundernas roll i att fylla i kundvärdet så att det 

inte bara är företagens uppgift (Mossberg & Sundström 2011). 

Definition för marknadsföring av evenemang är:  

”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 

sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgrupp i 

tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras” (Behrer & 

Larsson 1998 s. 18).  

Event Marketing går att använda sig av hur stort eller litet ett företag eller evenemang är. 

Event Marketing kan vara mer kostnadseffektiv än vanlig annonsering (Behrer & Larsson 

1998). 

Marknadsföring kan dessutom skildras som ett ämnesområde på så sätt att det är ett ämne som 

erhåller sina teoretiska tolkningar från praktiken och vad som förekommer där. Företagen 

måste jobba med hur och var de ska marknadsföra sig och vilken målgrupp de ska rikta sig 

mot och vart marknaden finns. Marknaden omfattar många olika kunder både privata, 

industrier och offentliga aktörer därför är det viktigt att förstå sig på och veta var de olika 

kunderna finns. De olika sätten som finns att marknadsföra sig på är ”business to business”, 
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”business to consumer” och ”consumer to consumer”. Marknaden ser olika ut men de flesta 

begrepp ser ändå lika ut. Det som menas med ”business to business” är att företaget 

marknadsför sig mot andra företag och ”business to consumer” är när företagen marknadsför 

sig mot privatpersoner och till sist så är det ”consumer to consumer” då privatpersoner säljer 

saker till varandra (Mossberg & Sundström 2011). Marknadsföring ska gå som en röd tråd 

genom företaget och beröra alla delar inom företaget. Marknadsföringsfrågorna inom ett 

företag är det som sammanbinder de olika delarna i ett företag (Mossberg & Sundström 

2011). 
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4.0	  Empiri	  

4.1	  Karlstad	  
Karlstad, solstaden vid Vänern. ”Sola i Kallsta” är ett välkänt uttryck i Sverige. Det är dock 

inte den strålande solen, som visserligen lyser mycket som är ursprunget till detta utan snarare 

världshusflickan Eva Lisa Holtz som levde på 1700-talet. Hon var nämligen mycket populär 

bland gästerna och spred en glädje omkring sig och tack vare sitt soliga och glada humör blev 

hon kallad för ”Sola”. Idag står hon som staty utanför Stadshotellet (visitkarlstad.se). Karlstad 

har idag blivit en nöjes- och kongresstad som det pratas om i landet. Där bland annat Karlstad 

CCC är en viktig träffpunkt, och där Mariebergsskogen spelar en viktig roll (visitkarlstad.se).  

 

4.2	  Great	  Event	  of	  Karlstad	  
Great Event of Karlstad bildades i årsskiftet 2010/2011. Det är ett aktiebolag som i sin tur har 

tre uppdragsgivare, dessa är Löfbergs arena, Karlstad CCC och Karlstad kommun. Det är mot 

dessa Great event jobbar när det gäller att få evenemang till Karlstad. Det finns tre 

heltidsanställda på Great Event, dessa är Lennart Åhs, han har det totala ansvaret och är tillika 

VD, Lars Nyström och Erica Ling. Dessutom köper de timmar från flera olika yrkesgrupper 

när de har ansvaret för olika evenemang. Dessa yrkesgrupper kan vara allt ifrån den 

kommunikativa biten, till publikvärdar, spärrvakter, scenmästare och vaktbolag.  

 

4.3	  Mariebergsskogen	  
Mariebergsskogen kom i Karlstads kommuns ägo efter en donation av Conrad Höök som 

ägde det och efter hans bortgång år 1896 så lovade Karlstad kommun att förvaltade det som 

en stadspark och det följs fortfarande. Här finns det mesta av allt vad nya generationer barn 

vill uppleva och parken utvecklas från år till år. Det får plats många besökare på en och 

samma gång då det är 76 hektar stort och då finns det allt från badplats, gammelskog, 

lekparker och stora grönområden där det kan hållas konserter eller 

mässor (mariebergsskogen.se). Mariebergsskogen är parken som har funnits i över 100 år och 

där det arrangeras både stora och små evenemang året runt (visitkarlstad.se). 
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4.4	  Aktörerna	  och	  deras	  arbete	  
Det finns många olika aktörer som arbetar med evenemang i Karlstad. Vi har valt att prata 

med två av dessa och få deras insyn på hur de arbetar med evenemang och strategier för bland 

annat marknadsföring, hur de väljer ett evenemang och varför arrangörer väljer just Karlstad 

som spelstad för dem. Vi har som sagt valt att intervjua två personer och dessa är Lennart Åhs 

som är VD på Great Event of Karlstad, de har tre uppdragsgivare som är Löfbergs arena, 

KCCC och Karlstad kommun, det är mot dessa de har som mål att arrangera evenemang. Den 

andra personen är Johan Johansson som arbetar som evenemangsansvarig på 

Mariebergsskogen, som är under kommunal regi men som anordnar sina egna evenemang. Vi 

har valt att kalla både Great Event och Mariebergsskogen för aktörer, handlar det bara om det 

ena företaget förekommer namnet i annat fall som sagt ordet aktör. När vi nämner ordet 

arrangör handlar det istället om de som väljer att lägga sitt evenemang i Karlstad som till 

exempel Live Nation. De är ansvariga för det evenemang som förläggs i staden.  

”Vi har ett kommunalt uppdrag och beroende på vart vi landar så säg då inför sommaren så 

finns det ett antal spelplatser i Karlstad som är under kommunalt ägo så att säga, 

sandgrundsudden är en sådan, torget är en önskedröm för mig det skulle också kunna funka, 

sen så är det inte minst Mariebergsskogen, denna fantastiska anläggning. Det är inget 

konkurrensförhållande om man säger så.” (Lennart Åhs, Great Event of Karlstad) 

 

Definitionen av evenemang beskriver Great event som något som är en tidsbegränsad 

tillställning, den gör ett nedslag precis just då, sedan åker den vidare. Mariebergsskogen 

definierar evenemang på ett litet annorlunda sätt nämligen genom att kalla dem program. Ett 

evenemang är något som händer utöver ordinarie program. De gör ingen skillnad på om det är 

ett stort evenemang eller ett litet.  

Dessa aktörer trycker båda på att samarbeta utan konkurrens är en av de viktigaste bitarna. De 

vill båda att Karlstad ska vara en evenemangsstad. Ett exempel på detta är när Lars 

Winnerbäcks arrangörer bestämde att Karlstad skulle vara spelstaden. Då kontaktar de 

Lennart Åhs på Great event, de diskuterar vilken plats som är den bästa för evenemanget. I 

detta fall kom de fram till att Mariebergsskogen var bäst lämpat. Då lämnar Great event över 

stafettpinnen till Mariebergsskogen och Johan som är ansvarig där. Hade de istället valt att 

vara på Sandgrundsudden så hade Great event fortsatt att hålla i evenemanget.  
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För att boka ett evenemang gäller det hela tiden att ligga i framkant och vara på tårna, tappar 

Great event det går mycket förlorat. Aktörerna tar kontakt med arrangörer eller tvärtom. De 

gör som sagt upp vilken spelplats evenemanget ska beläggas på och jobbar utifrån det. 

Arrangörerna är trygga med vad som händer om de förlägger ett evenemang i Karlstad, och då 

det har varit många och stora evenemang ute i Löfbergs Arena sedan 2001 är de välkända i 

Sverige. Även Mariebergsskogen är en känd spelplats ute i landet och är perfekt när det 

handlar om evenemang på sommaren då parken är öppen, ljus och grön.  

 

”För att välja vilket evenemang som är värt att satsa på gäller det att vara ärlig mot 

arrangören, det kan nämligen vara så att det ligger flera liknande föreställningar i en klump, 

då måste man våga säga ifrån om att det kanske inte fungerar att göra då det inte finns en 

publikgrund för alla.” (Lennart Åhs, Great event of Karlstad)  

 

I Mariebergsskogen, som är en populär spelplats måste de ibland tacka nej till evenemang då 

de inte har tiden eller möjligheten att arrangera dem. Mariebergsskogen har även som mål att 

inte hålla parken stängd för allmänheten för ofta vilket påverkar hur mycket evenemang som 

förläggs där, detta eftersom Mariebergsskogen är en park med mycket aktiviteter för barnen 

såsom badplats, lekpark och djurhållning.  

 

4.5	  Likheter	  och	  skillnader	  
Hur aktörerna jobbar med evenemang skiljer sig även åt på sätt att Great event sällan står som 

arrangör för evenemang utan mer arbetar med att hjälpa arrangörer att anordna evenemang i 

Karlstad, de hjälper till med en marknadsföringsmix, personal och det som en arrangör kan 

behöva för att ett evenemang ska fungera. Det kan handla om allt från ordningsvakter, 

publikvärdar, spärrvakter och scenmästare. Mariebergsskogen blir dock arrangör oavsett om 

det är de eller om det är andra som till exempel Live Nation som egentligen arrangerar 

evenemanget då besökaren som är på plats inte har koll på detta. Har besökaren något att säga 

positivt eller negativt är det till Mariebergsskogen de säger det inte till den riktiga arrangören. 

Johan blir då ansiktet utåt och spindeln i nätet för evenemanget. Annat aktörerna jobbar med 

som är viktiga för att besökaren ska komma till evenemanget är att artisten/bandet levererar 

det publiken förväntar sig, sedan ska även säkerhetsbiten fungera, logistiken måste vara bra 

och även mat och dryck ska hålla en nivå som besökarna förväntar sig. Detta är något de båda 

aktörerna är noga med och hjälper arrangörerna med för att det ska fungera. 
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Aktörerna är, förutom att det inte finns någon konkurrenssituation mellan dem, även överens 

om att det som gör Karlstad till en bra evenemangsstad är helheten, vädret är en bidragande 

faktor, att värmlänningar är glada och trevliga är en annan. Men främst är det att arrangörerna 

vill få igen pengarna för sitt evenemang, vilket är något aktörerna är med och bidrar till och 

det är en hjälpande faktor till varför arrangörer och deras evenemang förläggs i Karlstad. Då 

Mariebergsskogen mest har fokus på musikevenemang är Great event något bredare. De står 

på tre ben där musik självklart är en del där de redan är ”stora”, sedan är det idrott där de kan 

bli ännu bättre och sist men inte minst är de delar som ger snabba avtryck på besöksnäringen, 

det kan handla om större evenemang som till exempel Putte i Parken i Mariebergsskogen, 

Gladiatorerna eller Melodifestivalen i Löfbergs arena.  

 

4.6	  Marknadsföring	  
När det handlar om marknadsföring jobbar aktörerna både lika och olika. Handlar det om 

marknadsföring ut till publiken står arrangörerna för det själva, Mariebergsskogen hjälper 

dock till genom att lägga ut informationen på deras Facebooksida, detta är ett enkelt sätt då 

deras evenemang oftast riktar sig mot barnfamiljer vilket gör att ett socialt media som 

Facebook är enkelt att använda. Det som Mariebergsskogen bland annat kan se på deras 

Facebook sida är vart besökare kan komma från vilket kan vara till exempel Kil i Värmland 

ända till Zambia i Afrika.  

 

”Sociala medier funkar bra för vår målgrupp då nästan alla har Facebook.” (Johan 

Johansson, Mariebergsskogen) 

 

Great event erbjuder istället en marknadsföringsmix, som passar den lokala marknaden, till 

arrangören. Great events roll när det kommer till marknadsföring är snarare att marknadsföra 

Karlstad mot arrangörerna som gör att de väljer att förlägga sina evenemang här. När 

arrangören har bestämt hur de vill marknadsföra ett evenemang hjälper Great event till så att 

informationen sprids till hela Värmland, Norra Dalsland och delar av Västra Götaland genom 

utskick till bussbolag och affischeringsronder i länen. På samma sätt fungerar 

Mariebergsskogen som en hjälpande hand till arrangörerna. Aktörerna tar även hjälp av 

kommunen och Visit Värmland med bland annat ljusskyltar med information om 

evenemangen som besökarna ser när de åker in i Karlstad, där står datum och spelplats för 

evenemanget. Att använda sig av andra sociala medier mer än Facebook är dock inget 
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Mariebergsskogen är ute efter utan känner att det är bättre att använda en kanal plus sin egen 

hemsida för att få ut information.  Även annonsering i tidningar förekommer, särskilt då vissa 

evenemang är riktade till en äldre målgrupp än deras vanliga som är barnfamiljer. Sociala 

medier är dock något som även Great event är villiga att utnyttja mer och det kan ske inom en 

snar framtid då de har haft ett möte med arrangörer att använda sociala medier som en 

marknadsföringskanal på ett nytt sätt för dem, det får en annan spridning när dessa kanaler 

används, det handlar inte bara om Facebook utan även om Twitter och LinkedIn.  

 

Det allra viktigaste med marknadsföringen är att förmedla ut att det är i Karlstad det händer 

och ingen annanstans. Då är alla sätt för att få ut denna information nödvändig. Aktörerna vill 

att det är till Karlstad besökarna ska komma för att se unika evenemang, de har alla 

förutsättningar för att lyckas men som sagt gäller det att alltid vara på tårna och inte halka 

efter konkurrerande städer som kan erbjuda en liknande produkt. 
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5.0	  Analys	  

5.1	  Evenemang	  
Enligt Larsson & Fredriksson (2011) är evenemang något som innefattar allt som attraherar 

en publik, det är även något som är tidsmässigt avgränsat. Då andra attraktioner finns kvar 

försvinner evenemangen när de är avslutade. Det finns alla typer av olika evenemang. Som vi 

kan se definierar aktörerna evenemang på olika sätt dock styrks detta till viss del i teorin. 

Great event menar att det är något som är tidsbegränsat och som gör ett avtryck på 

besöksnäringen just när det sker. Mariebergsskogen menar istället att det borde kallas för 

program och att det är något som sker utöver det vanliga, evenemang kan vara både stora och 

små.  

Då turismens delar består av Åka, Bo, Äta, Göra kan vi enkelt se att det är även till stor del 

detta som ett evenemang består av. Alla delar behöver fungera för att ett evenemang ska vara 

lyckat. Åka, så besökaren tar sig dit, vilket innebär en fungerande infrastruktur. Bo, så att det 

finns hotell eller liknande för besökarna. Äta, så besökarna kan få mat både innan, under och 

efter evenemanget. Göra, det är själva evenemanget i sig. Som vi kan se är det dock inte 

enbart dessa fyra som utgör en lyckad produkt utan evenemangen måste vara unika och 

byggas upp på rätt sätt för att utvecklas.  

I teorin kan vi även läsa att fördelar med evenemang är att de kan ge positiva effekter på en 

rad områden. En av dessa effekter är: Ekonomiska. (Larsson & Fredriksson 2011) Det vi även 

kan se är att aktörerna menar på att arrangörer inte skulle förlägga sina evenemang i Karlstad 

om inte de fick ekonomiskt tillväxt tillbaka.  

 

Eftersom de båda aktörerna pekar på att det inte finns någon konkurrenssituation dem emellan 

så kan vi koppla det till Getz (1997) teori som handlar om att för att utveckla 

evenemangsturismen behöver det utföras en systematisk planering samt en utveckling och 

marknadsföring av evenemang som turistattraktioner. Larsson & Fredriksson (2011) menar 

även att när platser planerar och marknadsför sin evenemangsturism bör de utgå från mål som 

har skapats i samarbete mellan till exempel evenemangsorganisationer, kommunen, 

lokalbefolkningen och näringslivet. Det krävs för att det ska finnas en balans mellan hållbar 

utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  
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5.2	  Marknadsföring,	  likheter	  och	  skillnader	  
Det vi har sett är att de på Mariebergsskogen har valt att använda sig av olika sätt att 

marknadsföra sig beroende vilken målgrupp som evenemanget vänder sig till. De flesta 

evenemang som Mariebergsskogen arrangerar själva vänder sig oftast till barn och 

barnfamiljer och då funkar det bättre att använda sig av sociala medier så som Facebook.  

Vi har även valt att titta på hur sociala medier används i marknadsföringen inom Great Event 

och Mariebergsskogen. Mariebergsskogen marknadsför sig som företag mot privatpersoner 

det som kallas ”business-to-consumer”. Great event marknadsför sig mot andra 

företag/arrangörer och det kallas för ”business-to-business” och på ett mer traditionellt sätt 

men har även uppe på sin agenda att på något sätt börja marknadsföra sig på sociala medier. 

Dessa två marknadsföringssätt finns att läsa om i teoridelen. Mariebergsskogen jobbar mycket 

med sociala medier för att nå ut till sin målgrupp. När det kommer till deras vanliga 

evenemang som riktar sig mot en yngre målgrupp som barnfamiljer så använder de sig av 

sociala medier som Facebook. Det vi kan se är att fler och fler företag använder sig av sociala 

medier och som en marknadsföringskanal. (Lundin & Lundqvist 2010) 

 Det finns många likheter och även skillnader mellan Great event och Mariebergsskogen då 

båda aktörerna arbetar under kommunalt uppdrag. De har ett samarbeten med olika aktörer i 

Karlstadsregionen för att kunna se till helheten och att Karlstad som region ska bli attraktiv 

hos arrangörer som vill arrangera sina evenemang i staden. Great event arbetar genom att 

marknadsföra sig mot företag och på så sätt locka hit arrangörer med stora eller små 

evenemang medan Mariebergsskogen inte arbetar lika hårt med att marknadsföra sig för att 

locka dit arrangörer utan förlitar sig mer på att de har blivit så stora att arrangörer väljer just 

dem när det kommer till att visa sitt evenemang samtidigt som samarbetet med Great event 

funkar på så sätt att Great event hör av sig om de får en förfrågan av en arrangör som vill 

lägga sitt evenemang i Mariebergsskogen. 	  

Då vi har valt att titta på hur dessa två aktörer använder sig av marknadsföring har vi sett att 

det skiljer sig åt både hur de marknadsför sig, då Great event fortfarande använder sig av mer 

traditionella sätt och Mariebergsskogen använder sig mer av sociala medier som ligger mer i 

tiden eftersom allt fler väljer internet för att hitta olika evenemang har vi kunnat se både 

likheterna och skillnaderna tydligt. Det kan vara en fara att ta förgivet att det alltid ska vara 

enkelt att få evenemang till Karlstad men som aktörerna säger gäller det att hela tiden vara på 
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tå och ligga i framkant för att få arrangörerna att förlägga evenemangen i Karlstad. Även 

marknadsföringsmässigt gäller det att utvecklas för att hela tiden hitta målgrupperna som ska 

besöka evenemangen att komma till platsen. 
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6.0	  Slutsats	  
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur Great event of Karlstad och Mariebergsskogen 

arbetar med strategisk marknadsföring av evenemang.  

 

Hur jobbar Great event of Karlstad och Mariebergsskogen med/för evenemang? 

De jobbar mot olika målgrupper och därför blir det att de jobbar på olika sätt. Great event 

jobbar mot andra företag och försöker få olika evenemang till Karlstad. Mariebergsskogen 

jobbar också med att få evenemang dit men då handlar det mer om små artister som ska 

medverka i deras egna program. Sedan står de mer för platsen när det kommer till stora 

evenemang då till exempel Great event hör av sig för att det finns arrangörer som vill ha sitt 

evenemang i Mariebergsskogen.  

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan Great event of Karlstad och 

Mariebergsskogen när de jobbar med evenemang? 

Lika men ändå så olika. Två aktörer som håller på med evenemang men på olika sätt då Great 

event fixar så att det kommer evenemang till Karlstad och Mariebergsskogen står för platsen. 

De har olika sätt att marknadsföra sig då de har olika målgrupper. Great event mot andra 

företag och Mariebergsskogen mot privatpersoner det är detta som skiljer dem åt för samtidigt 

jobbar de för att Karlstad som region ska få många roliga evenemang för alla målgrupper. Det 

som är bra med Karlstad som en evenemangsstad är att det inte finns någon konkurrens 

mellan de olika aktörerna då de ställen som finns att förlägga ett evenemang har olika 

målgrupper och förutsättningar för att arrangera ett evenemang då en del av platserna är 

inomhus små eller stora och en del är stora grönområden där det får plats väldigt många 

besökare på en och samma gång. De båda aktörerna arbetar mot samma mål och att 

evenemang som arrangeras i Karlstad ska bli så bra som möjligt och att Karlstad ska ses som 

en bra plats för evenemang.  

 

På vilket sätt använder Great event of Karlstad och Mariebergsskogen sociala medier 

som ett verktyg för att kunna kommunicera med potentiella besökare? 

De båda aktörerna ser sociala medier som ett bra sätt att kommunicera med besökare men de 

båda aktörerna har kommit olika långt med hur och när sociala medier ska användas. Great 

event har inte i dagsläget kommit igång med sociala medier men har det uppe på sin agenda 

för att kanske komma igång men vet inte hur detta ska utföras än. Mariebergsskogen har 

däremot kommit längre och använder sig av sociala medier, såsom Facebook, mycket då de 
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tycker att de når ut bra till sin målgrupp med tänkta besökare och att de på så sätt når utanför 

kommunen, andra län men även utanför landets gränser. 	  

 

6.1	  Reflektion	  till	  fortsatta	  studier	  
Då vår undersökning bestod i två intervjuer med två olika aktörer men med samma mål, att få 

evenemang till Karlstad och erbjuda arrangörerna marknadsföring och en perfekt spelplats, 

skulle det gå att göra en undersökning med fler aktörer. Kanske även få in en undersökning 

med hjälp av arrangörer såsom Live Nation, och se varför de väljer Karlstad som spelplats. 

Det finns underlag för att göra undersökningar som handlar om evenemang, det handlar 

egentligen bara om den egna idén och vad du vill ta reda på som sätter gränser för vilka 

undersökningar som går att göra. Begränsningen med vår studie är att vi enbart har fokuserat 

på två aktörer och deras jobb, vilket inte gör att vi får svar på hur det ser ut hos resten av 

aktörerna som arbetar med evenemang och inte heller hur arrangörerna gör detta.  
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Bilaga	  1	  
Intervjuguide Great Event of Karlstad 

Allmänt 

Ø När bildades Great Event of Karlstad? 

Ø Vad är din roll och vad innebär den? 

Ø Hur många arbetar på Great Event of Karlstad 

 

Marknadsföring 

Ø Vilka strategier har ni för marknadsföring av evenemang? 

Ø Eller sköter arrangören sin egen marknadsföring? 

Ø Är sociala medier något ni använder er av? 

Ø Om ja, på vilket sätt? 

Ø Om nej, varför inte? 

Ø Förekommer det samarbeten med till exempel kommunen eller Mariebergsskogen? 

Ø Om ja, hur fungerar detta? 

Ø Sker marknadsföringen enbart inom Värmland eller sprider ni den utanför länet? 

Ø Hur fungerar detta? 

 

Evenemang 

Ø Hur skulle du definiera ett evenemang? 

Ø Hur bokar ni era evenemang? 

Ø Hur väljer ni vart ett evenemang ska arrangeras? 

Ø Hur väljer ni vilka evenemang som är värda att satsa på? 

 

Övrigt 

Ø Vad gör Karlstad till en attraktiv evenemangsstad? 

Ø Vad krävs för att ett evenemang ska lyckas? 

 



	   27	  

Bilaga	  2	  
Intervjuguide Mariebergsskogen  

Allmänt 

Ø Vad är din roll och vad innebär den? 

Ø Hur många arbetar på Mariebergsskogen? Med event? 

 

Marknadsföring 

Ø Vilka strategier har ni för marknadsföring av evenemang? 

Ø Eller sköter arrangören sin egen marknadsföring? 

Ø Är sociala medier något ni använder er av? 

Ø Om ja, på vilket sätt? 

Ø Om nej, varför inte? 

Ø Förekommer det samarbeten med till exempel kommunen eller andra aktörer? 

Ø Om ja, hur fungerar detta? 

Ø Sker marknadsföringen enbart inom Värmland eller sprider ni den utanför länet? 

Ø Hur fungerar detta? 

 

Evenemang 

Ø Hur skulle du definiera ett evenemang? 

Ø Hur bokar ni era evenemang? 

Ø Hur väljer ni vart ett evenemang ska arrangeras? 

Ø Hur väljer ni vilka evenemang som är värda att satsa på? 

 

Övrigt 

Ø Vad gör Karlstad till en attraktiv evenemangsstad? 

Ø Vad krävs för att ett evenemang ska lyckas? 

 

 

	  
 

 

 


