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Abstract 
The study discusses sustainable development of events and the research displays that this is 

often connected to mega events or the work of specific destinations. The events Eurovision 

Song Contest and the Ice Hockey World Championships are therefore chosen because of their 

size, impact in both media and visitors and the lack of theory regarding their sustainability. 

The specific cases chosen are Eurovision in Malmö 2013 and Stockholm 2016, the 2013 Ice 

Hockey World Championship in Stockholm with help from the 2014 Junior Ice Hockey 

World Championship in Malmö. The purpose of this study is to analyze the host destinations 

and the national organization Swedish Ice Hockey Association’s work with sustainability 

regarding social, economic and ecological aspects and if and how that work impacts the host 

communities in the long run. Also, how the relationship with the head organizations who are 

the owners of the events, European Broadcasting Union (EBU) and the International Ice 

Hockey Federation (IIHF), functions regarding sustainability. This is examined by 11 

qualitative semi-structured interviews with key individuals for both events which is then 

analyzed against what the research and literature points to regarding social, economic and 

ecological with a clear focus on sustainability. 

 

This study shows that the work with sustainability was very well conducted at Eurovision in 

both Malmö and Stockholm where Malmö even got the parts they were responsible for ISO-

certified. The idea was also a part of the Worlds in Stockholm and the Junior Worlds in 

Malmö but there are opportunities for development. Particularly the question of how well the 

effects of the events hold up afterwards as there is no clear follow-up to initiatives and values 

discussed during the events. It is made clear that the focus on sustainability is foremost 

something insisted by the host destinations and in some part by the Swedish Ice Hockey 

Association as there is a lack of both focus and guidelines on the subject from the head 

organizations. A focus on sustainable events from the host destinations could be positive both 

during the bidding process and implementation as it contributes to a greater competitiveness. 

The initiative from public organizations such as host destinations and national sports 

organizations may be the driving force in pushing head organizations to be more sustainable. 

For a successful sustainable development of both events the entire organization, both the head 

organizations and the host destinations, behind these events needs to have the same 

perspective on sustainability and work towards the same goal. This study is written in 

Swedish. 

 

Keywords: Social sustainability, Economic sustainability, Ecological sustainability, Host 

destination, Event tourism, Head organizations, Event development, Ice Hockey World 

Championships, Eurovision Song Contest 
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Sammanfattning 
Studien diskuterar hållbar utveckling av evenemang och forskningsöversikten visar att detta 

oftast kopplas till megaevent eller specifika destinationers arbete. Evenemangen Eurovision 

Song Contest och Ishockey-VM väljs därför ut i den här studien på grund av deras storlek, 

genomslag i både medier och besökare och bristen på teori gällande deras hållbarhet. Fallen 

som diskuteras är Eurovision som ägde rum i Malmö 2013 och i Stockholm 2016 och 

Ishockey-VM i Stockholm 2013 (A-VM) med hjälp av Junior-VM 2014 i Malmö. Syftet för 

studien är att analysera värddestinationernas och den nationella organisationen Svenska 

Ishockeyförbundets arbete med hållbarhet inom sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. 

Relationen med huvudorganisationerna och tillika ägare av evenemangen European 

Broadcasting Union (EBU) och Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) undersöks också 

gällande deras arbete med hållbarhet. Studiens empiri samlas in genom 11 kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner för de båda evenemangen. Empirin 

analyseras sedan med hjälp av den forskning och litteratur som finns gällande social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

Studien visar att det arbetades väldigt bra med hållbarhet under Eurovision i både Malmö och 

Stockholm där Malmö Stad till och med ISO-certifierade alla delar de själva var ansvariga för. 

Tänket fanns även under A-VM i Stockholm och Junior-VM i Malmö men där finns det 

utvecklingsmöjligheter. Främst frågan om hur väl effekterna kvarstår efter evenemangen då 

det inte finns någon tydlig uppföljning på de initiativ och värderingar som diskuterades under 

själva eventen. Tydligt är dock att hållbarhetstänket i första hand är något som drivs av 

värddestinationerna och till viss del de nationella organisationerna. Det råder nämligen brist 

på både fokus och riktlinjer gällande hållbarhet hos de båda huvudorganisationerna. 

Hållbarhetsfokus på evenemang från värddestinationer kan vara positivt både under 

ansökning och genomförande då det bidrar till större konkurrenskraft. Initiativet från 

offentliga aktörer som värddestinationer och nationella sportorganisationer kan vara en 

drivande kraft i att uppmana huvudorganisationer till att arbeta mer hållbart. För en 

framgångsrik hållbar utveckling av de båda evenemangen behöver hela organisationen, både 

huvudorganisationerna och värddestinationerna, bakom de båda evenemangen ha samma 

perspektiv på hållbarhet och arbeta mot samma mål. 
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1 Inledning 
 

I kommande avsnitt presenteras bakgrundsinformation på de två valda evenemangen 

Eurovision Song Contest och Ishockey-VM. Vidare presenteras forskning om hållbarhet inom 

evenemang och turism, vilket är studiens övergripande ämne. En bild av den tillgängliga 

forskningen på ämnet kommer sedan att mynna ut i en problematisering vartefter studiens 

syfte och forskningsfrågor presenteras. 

1.1 Bakgrund 

“Jag kunde vara glad en timme i Kungsträdgården, sen visste jag att vi har en fruktansvärt tuff 

resa framför oss”. Så uttryckte dåvarande förbundsordförande Christer Englund sig lite mer än 

en månad efter Ishockey-VM i Stockholm maj 2013 då Sverige vann guld (Karlsson 2013). 

Arrangemanget blev kallat ett “fiasko” för Svenska Ishockeyförbundet då de förlorade många 

miljoner och fick skära ned i sin verksamhet (Gustavsson 2015). Året innan hade de delat 

gruppspelet med Finland, som var huvudarrangör och även då kallades arrangemanget ett 

“fiasko” av media (Larsson & Larsson 2012). Författarna menar att biljettpriserna var för 

höga och publiken uteblev från Globen. Svenska Ishockeyförbundet sänkte därför priserna för 

att få till mer av en folkfest under VM 2013 i Stockholm (Larsson & Larsson 2012). Det året 

blev en sportslig framgång för Sverige då de vann guld i mästerskapet, men Ros (2016) 

uppger att det gjordes en förlust på 26 miljoner kronor som återigen berodde på dyra biljetter 

och därmed tomma läktare. Junior-VM som anordnades i Malmö 2014 blev däremot en 

ekonomisk succé och även när senior-VM, eller A-VM som det också heter, anordnades i 

Prag 2015 rapporterades stora vinster (Ros 2016). VM i Prag slog publikrekord och gav innan 

skatt ett plusresultat på 149,6 miljoner svenska kronor som de kunde återinvestera i 

ungdomsverksamheten (Gustavsson 2015). Innan Svenska Ishockeyförbundets styrelse söker 

ett nytt A-VM ska de analysera var det brast för deras del och vad tjeckerna lyckades så bra 

med 2015. Anledningen till det menar Ros (2016) är för att kunna ha ett bättre strategiskt 

helhetskoncept. Både Ishockey-VM och Junior-VM anordnas av Internationella 

Ishockeyförbundet (IIHF) som är ett organ som styr den internationella ishockeyn med hjälp 

av 76 medlemsassociationer som alla har sitt eget nationella organ för sporten i sitt land (IIHF 

2017). IIHF kontrollerar också övriga internationella ishockeyturneringar, den internationella 

regelboken, spelartransfers, officiella riktlinjer och arbetar med utvecklingsprogram världen 

över för att sprida sporten. 

 

Året var 1956 när Eurovision Song Contest gick av stapeln för första gången (Eurovision 

2017). Tävlingen anordnas av European Broadcasting Union (EBU) tillsammans med den 

nationella tv-kanalen i landet där tävlingen ska äga rum. Tv-kanalen har i sin tur ett nära 

samarbete med den utvalda värdstaden (Eurovision 2017). Det vinnande bidraget tar hem 

tävlingen till sitt land och ger dem äran att få stå som värd året därpå (Eurovision 2017). Bara 

några minuter efter midnatt den 27 maj 2012 stod Loreen som vinnare i Eurovision Song 

Contest nere i Baku i Azerbajdzjan (Alestig 2013). Där och då påbörjades arbetet med 

nästkommande års tävling i Sverige (Alestig 2013). Den första tiden efter segern berättar 

författaren att en speciell plan började tas fram. Den demokratiska grundidén med tävlingen 

hade utvecklats till en mångmiljardindustri där evenemenaget blev vräkigare för varje år, i 

takt med att prislappen höjdes. Alestig (2013) menar att flera länder inte hade råd att ställa 

upp i tävlingen och att evenemangets överlevnad därmed var hotad. När 2013 års tävling gick 

till Sverige och Malmö bestämde sig den svenska delegationen enligt Alestig (2013) därför 

för att bryta trenden. Istället skulle gemenskapen, enkelheten och tävlingens demokratiska 

rötter stå i fokus, samtidigt som prislappen skulle sänkas makabert. Alestig (2013) beskriver 
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det som en lyckad satsning som dessutom satte värdstaden Malmö på kartan. Tack vare 

Eurovision kunde staden sprida en ny och mer rättvis bild ut i Europa, än den som ofta 

framstår i media (Alestig 2013). 2013 års Eurovision i Malmö blev även ISO-certifierat, då 

internationellt erkända standarden ISO 20121 tillskrevs evenemanget (Malmö Stad 2017). När 

Sverige, Stockholm och Globen 2016 fick uppdraget att stå som arrangör till Eurovision Song 

Contest var den svenska delegationen enligt Lenas (2015) noga med att hålla fast vid den 

trendbrytningen som påbörjats tre år tidigare. Budgeten var jämställd Malmös och de 

mänskliga rättigheterna och tävlingens ursprung stod återigen i fokus (Lenas 2015). 

1.2 Forskningsöversikt 

World Economic Forum (2009) uppger att internationell turism är ansvarig för 5% av de 

globala växthusutsläppen och enligt UN World Tourism Organization (2017) representerar 

turism 10 % av världens GDP med 1 235 miljoner internationella turismankomster 2016. 

Siffran väntas uppgå till 1,8 miljarder internationella turismankomster 2030 (UNWTO 2017). 

Turism är en kombination av interrelaterade aktiviteter grupperade i tre kategorier: transport, 

boende och aktiviteter/underhållning (UNWTO 2014) där sport- och andra 

underhållningsevent är en stor del av underhållningskategorin (Getz, 2008). Även Yuan 

(2013) stöttar denna kategorisering när han förklarar eventturism som summan av fenomen 

och ett webb av förhållanden mellan olika industrier inom transport, boende och 

underhållning/attraktioner. Att definiera hållbarhet inom organisationer är enligt Musgrave 

(2011) viktigt för framgångsrik implementering och genomförande. Den klassiska 

definitionen av hållbarhet som används i en mängd olika typer av litteratur är från World 

Commission on Environment and Development från 1987 (s. 6): ”Utveckling som möter 

behovet från de närvarande utan att kompromissa möjligheten för framtida generationer att 

möta sina egna behov”. World Tourism Organization (2004) definierar de tre klassiska 

dimensionerna av hållbarhet inom turism. Social hållbarhet innebär respekt för sociokulturell 

äkthet, bevarande av kulturella arv och traditionella värdering och även förståelse och tolerans 

mellan kulturer (UNWTO 2004). Ekonomisk hållbarhet innebär att bedriva långvarig 

ekonomisk verksamhet, se till att alla intressenter får ta del av socio-ekonomiska fördelar som 

stabil anställning, inkomst-baserade möjligheter och andra sociala tjänster i värdsamhällen 

och dessutom bidra till minskande av fattigdom (UNWTO 2004). Ekologisk hållbarhet, eller 

miljömässig, betyder att använda de centrala miljöresurserna för turismutvecklingen på ett 

optimalt sätt, säkerställa viktiga ekologiska processer och hjälpa till med att bevara naturligt 

arv och biodiversitet (UNWTO 2004). 

 

Enligt Andersson (2016) har både små och stora event världen över märkbar påverkan på 

hållbarheten och för välkända event som OS har det blivit ett måste att arbeta med. Speciellt 

hållbarheten av mega sport-event representerar en växande oro för turism- och 

miljöpolicyskapare, event managers, akademiker och allmänheten (Pereira, Camara, Ribeiro 

& Filimonau 2017). Cox (2012) berättar exempelvis hur den gröna olympiska rörelsen hade 

sin början i en av de fem vinnande designerna för Sydneys OS-by som ledde till utvecklingen 

av ”Environmental Guidelines for the Summer Olympic Games”. Vidare säger Cox (2012) att 

OS i Sydney var en milstolpe för hållbar design och konstruktion i Australien men också en 

mall för framtida OS. Londons framgångsrika bid 2012 tog detta koncept vidare som dess 

huvudsakliga uppdrag genom ett fokus på arv, ”legacy” (Cox 2012). 

 

Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) argumenterar för att det finns ett växande intresse för 

hållbarhet inom sportturism men menar att det främst är studier på mega-event eller specifika 

aktiviteter som återfinns. Författarna nämner de tre klassiska dimensionerna av hållbarhet, 

sociokulturellt (socialt), ekonomiskt och ekologiskt, där miljö är den aspekt som mest 
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frekvent diskuteras gällande effekten av sportturism och hållbarhet. De poängterar också att 

när det kommer till sportturism och eventturism kan lokalbefolkningen få en negativ bild på 

grund av exempelvis trängsel och nedskräpning vilket gör det viktigt att inkludera dem för att 

de ska se de positiva effekterna det för med sig (Carneiro, Breda & Cordeiro 2016). Yuan 

(2013) tar också upp frågan med hållbarhet och applicerar den på eventturism. Studien 

kommer här fram till att det finns tre viktiga komponenter att analysera för bättre management 

av ett event i syfte att förbättra hållbarheten: eventbesökare, värdsamhället och 

eventorganisatörer. Enligt Yuan (2013) krävs inblandning av alla tre för att hållbarhetsarbetet 

ska bli framgångsrikt. Andersson (2016) har gjort en studie med fokus på hur eventföretag 

och organisationer kan utveckla ett hållbarhetssystem inom svensk turism där det efterfrågas 

och även krävs certifieringar. I studien tas en teori fram för hållbar evenemangsutveckling där 

fem viktiga kategorier baserat på certifieringarnas krav listas: ekonomi, socialt, miljö, 

kulturellt och arbete. Mair & Lang (2012) studerade event som uppmuntrar ekologisk 

hållbarhet och fann att de kan ge möjligheter för förändring i beteende men antydde att 

eventet främst lockade de som redan var engagerade i hållbarhet. 

 

Enligt Yuan (2013) leder den växande medvetenheten kring evenemangens påverkan också 

till att vikten av att leverera och vara värd för ekologiskt hållbara event håller på att bli 

standard i eventplanering världen över. Pelham (2011) anser att utövare i eventindustrin inte 

borde vänta på att det ska finnas en tydlig efterfrågan för hållbarhet innan de ändrar sina 

produkter och service. Regeringar och företagsklienter kommer möjligtvis leda vägen i att 

efterfråga hållbara event som är i linje med deras rykte och ekonomiska mål (Pelham 2011). 

Musgrave (2011) argumenterar för att hållbarhet är viktigt för event eftersom det är en 

konsument-vänd industri och får därför möta höga krav från allmänheten. Henderson (2011) 

antyder att hållbarhet kan vara en konkurrensfördel i eventindustrin. Han kommer även fram 

till att en samlad definiering av ett hållbart event saknas och är välbehövlig för att 

effektivisera arbetet. Vidare menar Henderson (2011) att strategin gällande hållbarhet sällan 

fungerar som en strategi med fokus på ekonomisk kostnad utan att den bör användas för 

differentiering exempelvis. Det argumenteras också för att den offentliga sektorn bör skapa 

policys för hållbara event eftersom den privata sektorn generellt väljer vinst över oro för 

planeten (Henderson 2011). 

 

Yuan (2013) nämner att det framför allt är miljön som får lida när fokus sätts på extravaganta 

event utan tankar på vad eventet lämnar efter sig. Även mindre event har tidigare ignorerat 

ekologiska effekter av eventturism och Yuan (2013) trycker därför på hur viktigt det är att 

arbeta med ekologisk hållbarhet och vara medveten om den påverkan som görs. När det gäller 

social hållbarhet genomförde Smith (2009) en studie som antyder att det verkar som att 

många stora sport-event har gett negativa konsekvenser till sociala hållbarheten hos dess 

värdsamhällen. Han menar att det kan bero på att lokalbefolkning kan ha svårigheter att finna 

mening, identitet och en känsla av samhörighet när deras kvarter förvandlas till stora event. 

Smith (2009) poängterar även att det finns brist i uppföljning på sociala frågor efter eventet 

och det krävs enligt han för att uppnå en märkbar effekt. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Trots rik närvaro i media (Karlsson 2013; Larsson & Larsson 2012; Gustavsson 2015; Ros 

2016; Nilsson 2013; Alestig 2013; Lenas 2015) finns det brist på hållbarhetsfokus gällande de 

två evenemangen Ishockey-VM och Eurovision Song Contest. De flesta artiklar nämner till 

största del de ekonomiska konsekvenserna för de två evenemangens senaste nedslag i Sverige. 

Mer fakta gällande de andra hållbarhetsdelarna har varit svåra att finna. Författare som Yuan 
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(2013), Andersson (2016) och Henderson (2011) talar om vikten av hållbarhet inom 

eventturism och sportturism för både överlevnad och konkurrens. Därför anses det beklagligt 

att det inte är väl utforskat hur det arbetas med hållbarhet på varken Ishockey-VM och 

Eurovision, framför allt inte de svenska fallen.  

 

Eurovision och Ishockey-VM upplever vi ur ett perspektiv är två väldigt olika evenemang, 

sett till själva innehållet, eftersom det ena är en musiktävling och det andra en 

ishockeyturnering (Eurovision 2017; IIHF 2017). Det finns dock en hel del likheter också då 

Ishockey-VM 2013 och Eurovision 2016 arrangerades i samma arena (Globen), evenemangen 

återkommer varje år på olika destinationer och styrs av en huvudorganisation (Eurovision 

2017; IIHF 2017).  Eftersom värddestinationerna är olika varje år betyder det att varje ny 

tävling kräver en ny organisation, ny ekonomi, ny marknadsföring och nya besökare (IIHF 

2017; Eurovision 2017). Dessa faktorer tror vi kan skapa utmaningar för arrangerandet, 

speciellt på ett hållbart sätt, vilket är ett ämne där det saknas mycket information gällande 

Ishockey-VM och Eurovision. Det är därför av intresse att beröra de här två evenemangen på 

ett gemensamt plan i en studie för att se vilka likheter och skillnader som finns, samt vad de 

skulle kunna lära av varandra när det kommer till hållbarhet. Det finns som sagt en hel del 

studier på hållbarhet inom event, till exempel Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) som 

diskuterar event som är geografiskt fokuserade och Cox (2012) som tittade på 

hållbarhetsarbetet inför OS i London 2012. Andersson (2016) fokuserar istället på svenska 

certifieringssystem inom eventturism. Någon specifik information om hållbarhet på våra valda 

evenemang återfinns dock inte. Eftersom hållbarhet är en viktig del av industrin och för att det 

i dagsläget inte finns någon diskussion kring den påfrestning som dessa återkommande och 

relativt stora evenemang har, fokuserar studien kring ämnet. Frågan om ett event som flyttar 

på sig så ofta och till så olika platser verkligen kan ha ett ordentligt hållbarhetsperspektiv och 

hur en märkbar effekt ska uppnås, känns obesvarad. Den bristfälliga forskningen studien i 

första hand syftar att bidra till är att studera Eurovision och Ishockey-VM studeras utifrån en 

hållbarhetskontext. 

 

Det ska alltså undersökas hur arbetet ser ut med de två evenemangen idag och vad det finns 

för utvecklingspotential för att skapa mer hållbara evenemang i framtiden. För att kunna göra 

en trovärdig jämförelse mellan de båda evenemangen är studien begränsad till tre av de 

gångerna som evenemangen har ägt rum i Sverige i nutid. Eurovision hölls i Sverige 2013 och 

2016 och Ishockey-VM 2013. Dessutom kommer JVM 2014 som hölls i Sverige användas 

som hjälpevent då det är relevant i tiden och ett framgångsrikt exempel (Ros 2016). Med 

tanke på evenemangens nutida koppling har vi valt att använda oss av dessa för att få en 

inblick i deras arbete med hållbarhet. Båda evenemangen har en värddestination, en nationell 

organisation (Svenska Ishockeyförbundet och SVT) och en huvudorganisation (IIHF och 

EBU) som samverkar under arrangemangen (Eurovision 2017; IIHF 2017). Detta gör att det 

finns funderingar kring vem som arbetar med hållbarhet, vem som kommer driva 

utvecklingen i framtiden och vilka svårigheter evenemang som dessa möter i 

hållbarhetsarbetet. Studien ska hjälpa oss att fylla gapet i forskningen angående hur 

Eurovision och Ishockey-VM arbetar med hållbarhet och hur det kan utvecklas, delvis med 

hjälp av huvudorganisationerna, samt vilka effekter det ger efter evenemanget. Studien 

kommer främst utföras efter perspektivet hos de olika delarna av värdorganisationerna, 

värdstäderna och Svenska Ishockeyförbundet, och hur de arbetade. Carneiro, Breda och 

Cordeiro (2016) nämner de klassiska hållbarhetsdimensionerna socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt, vilka vi har valt att fokusera kring i vår studie. 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här rapporten är att studera hur värddestinationerna och nationella 

sportorganisationer gällande Ishockey-VM 2013 samt Junior-VM 2014 och Eurovision 2013 

och 2016 arbetade med hållbarhetsaspekterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det ska 

även analyseras hur samarbetet med huvudorganisationerna EBU och IIHF såg ut, samt vilka 

utmaningar som finns i att arrangera ett hållbart event i den organisatoriska kontext dessa 

evenemang befinner sig i. Studien ska generera teori om hur de olika organen kan samverka 

och utvecklas för att nå en högre hållbarhetsnivå på evenemangen i framtiden, samt hur 

positiva effekter kan bibehållas efteråt. 

 

1. Hur arbetade värddestinationerna och sportorganisationerna med de sociala, 

ekonomiska och ekologiska bitarna för att tillhandahålla ett så hållbart evenemang 

som möjligt i jämförelse med vad forskningen säger om hållbar eventturism? 

2. Hur ser effekterna av deras arbete ut efter evenemangets slut? 

1.5 Avgränsningar 

Studien och dess storlek har anpassats till de rådande förhållandena och därför har fokus lagts 

på områden som vi aktivt har valt ut. Vi är medvetna om att det finns många fler perspektiv 

att ta hänsyn till och fler evenemang hade med fördel kunnat involveras för att ge större bredd 

till arbetet. Hållbarhet, som är studiens huvudämne, är ett väldigt brett ämne med många olika 

infallsvinklar. Ämnet har därför studerats noga för att identifiera intressanta perspektiv inom 

det som kan bidra till studien och avgränsningarna har gjorts i linje med det. Det resultat som 

presenteras är i enlighet med personernas egna uppfattningar och tycken och det finns fler 

perspektiv inom fallen som därmed inte berörs. Perspektiv från andra berörda personer, utöver 

de som deltagit i studien, har inte lämnats plats till i den här studien, utan har valts bort till 

förmån för de 11 personer vi valt att intervjua. 
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2 Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt, samt vilka metoder som valts vid urval, 

insamling och analysering av materialet. Studiens trovärdighet, kritik av metodval och etiska 

aspekter berörs också. 

2.1 Val av metod 

Studiens syfte har krävt en djupgående analys med avgränsat fokus på de valda evenemangen 

och en design som passar dessa krav är enligt Bryman och Bell (2015) fallstudie. Eftersom vi 

inte endast har velat presentera fallen var och ett för sig, utan också göra en jämförelse, har vi 

behövt använda oss av en speciell version av fallstudie som Bryman och Bell (2015) 

presenterar som multi-site case. Den möjliggör att hitta vad som är unikt för ett case, men 

öppnar också upp för att hitta likheter och skillnader mellan studieobjekten, som i vårt fall har 

varit Eurovision Song Contest i Sverige år 2013 och 2016 och Ishockey-VM i Sverige år 2013 

samt med hjälp av Junior-VM 2014. Anledningen till att vi valde att ta med även Junior-VM 

var för att många personer vi intervjuade hade arbetat med det och det var ett framgångsrikt 

exempel som låg nära i tiden. Syftet med studien har varit att få en omfattande bild av de 

enskilda evenemangen för att sedan använda det till att se likheter och skillnader som finns, 

där fokuset genom hela arbetet har kopplats an till vårt huvudämne, hållbarhet. Designen har 

valts tack vare sitt fokus på att samla in omfattande kunskap om specifika situationer och 

processer (Bryman & Bell 2015). Empirin har sedan legat till grund för att besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar. Kunskapen för de specifika fallen har bidragit till frågan om 

hållbarhet och hur arbetet med detta påverkar värddestinationerna efter genomförandet. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är ett kvalitativt angreppssätt vanligt när man arbetar med 

fallstudier, eftersom en djupgående analys är viktig. Den omfattande kunskapen är något som 

är lättare att nå än vid användandet av ett kvantitativt förhållningssätt, där kvantitet kommer 

före kvalitet i efterforskningarna (Bryman & Bell 2015). För att få ut så omfattande 

information som möjligt om våra fall har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Valet 

gjordes då det ansågs ge mest värdefull information angående eventen eftersom en mer 

flexibel variant av utfrågning har krävts för att kunna få de bästa svaren. Den här formen 

ansågs givande då vi var väldigt säkra på vad vi ville studera, men genom den litteratur som 

fanns tillgänglig insåg vi att det var svårt att utgå från en gemensam definition av hållbarhet. 

Därför krävdes det ett öppet samtalsklimat för att få intervjupersonernas perspektiv på ämnet. 

Studien har ett induktivt förhållningssätt där vi inte utgår ifrån en specifik teori (Bryman & 

Bell 2015), utan har låtit det växa fram genom empirin under arbetets gång. Studien är därför 

till viss del inspirerad av grounded theory, där teorin har fått växa fram ur den systematiskt 

insamlade datan och analyserats under tiden arbetet pågått (Bryman & Bell 2015).  

2.2 Urvalsram 

Urvalet på de intervjuade har varit ändamålsenligt. Vi har inte valt att gå efter 

sannolikhetsurval utan vilka som kunde svara på våra frågor och hade kunskap om 

evenemangen (Bryman & Bell 2015). Till viss del passar teoretiskt urval in då vi har velat 

upptäcka och identifiera nya kategorier och begrepp som Bryman och Bell (2015) nämner 

men samtidigt har vi inte nått någon teoretisk mättnad på området. Intervjupersoner har alltså 

valts ut baserat på sin kunskap och relation till området. Urvalet har sträckt sig till 11 stycken 

personer. Det hade varit önskvärt för oss att intervjua nyckelpersoner hos 

huvudorganisationerna, EBU och IIHF, men det blev svårt med tanke på bristen av tid och 
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resurser. Den möjligheten hade kunnat ge värdefulla perspektiv från den sidan och inte bara 

från värddestinationer och lokala organisationer som vi fick begränsa oss till. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen till vår studie har gjorts med hjälp av en kvalitativ metod och vi har därför 

haft ett induktivt förhållningssätt till vår studie (Bryman & Bell 2015). Vi har arbetat med 

kvalitativa intervjuer, där vi genomfört 11 stycken semistrukturerade intervjuer med insatta 

personer inom de två evenemangen. Dessa intervjuer har till största del skett personligen (9 

stycken) men vid ett par tillfällen har det på grund av brist på resurser varit nödvändigt att ske 

över telefon. Vi är medvetna om att telefonintervjuer inte ger ett lika omfattande intryck som 

de personliga intervjuerna och att aspekter som kroppsspråk inte går att analysera i det 

sammanhanget (Bryman & Bell 2015). Vi har dock ändå valt att använda oss av dessa 

intervjuer eftersom informationen som kommit fram varit väldigt givande och vi anser att den 

skulle varit lika givande även vid en personlig intervju. En intervjuguide har skapats och 

anpassats till den aktuella intervjupersonen. Vi har sedan utgått efter dessa förutbestämda 

ämnen för att skapa en diskussion kring det under varje intervjutillfälle. Ämnena har omfattat 

hur värddestinationerna och sportorganisationerna har arbetat med frågor kring hållbarhet 

inom sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekter under Eurovision Song Contest 

2013/2016 och Ishockey-VM 2013 samt Junior-VM 2014. Vidare har vi ställt frågor kring 

vilka riktlinjer som finns från huvudorganisationernas sida, hur städerna behövde förhålla sig 

till dessa och även hur de intervjuade ser på eventuella utvecklingar för dessa riktlinjer i 

framtiden för att skapa bättre förutsättningar för mer hållbara evenemang på olika plan. 

Personerna som blivit intervjuade har axlat rollen som både respondent och informant 

(Bryman & Bell 2015). De har till en början fått svara på frågor kopplade till fakta om 

evenemangen och hur det har sett ut på de specifikt efterfrågade evenemangen. Som en 

fortsättning har de även fått ge sin egen syn på de ämnen som har diskuterats. Vi har 

efterfrågat deras egna åsikter om hur man med hjälp av evenemangens huvudorganisation kan 

skapa mer hållbara evenemang i framtiden. Varje intervju har genomförts på ungefär 40 

minuter. 

2.4 Dataanalys 

Våra intervjuer har spelats in och transkriberats för att underlätta och effektivisera vårt arbete 

med att analysera dem. Vårt huvudfokus har främst varit att analysera innehållet och inte 

språket. Vid analyserandet av datan vi har fått in på intervjuerna har vi inspirerats av 

grounded theory som Bryman och Bell (2015) nämner är passande när teorin ska utvecklas 

ifrån empirin. Vi har i början av vårt arbete funnit teori och utvecklat kunskap om ämnet 

hållbarhet i stort, men vad gäller de specifika områden vi har undersökt i vår studie, har det 

sedan tidigare inte återfunnits så mycket vetenskaplig teori. Den har istället vuxit fram genom 

den empiri som intervjuerna gett oss. Skapandet av teori och datainsamlingen har fungerat 

som ett samspel, där frågornas karaktär till viss del har byggts på den empiri som kommit 

fram. Den information som har sammanställts i de gjorda intervjuerna har därför lett fram till 

den teori vi eftersökt inom ämnet. 

2.5 Studiens trovärdighet 

Generaliserbarhet är enligt Bryman och Bell (2015) en viktig faktor för en studies validitet. 

De menar att generalisering kan vara komplicerat när det handlar om kvalitativa studier och 

eftersom vi använt oss av ett kvalitativt förhållningssätt i vår studie är generaliserbarheten en 

svaghet med den valda metoden. Eurovision och Ishockey-VM äger rum en gång per år i olika 

länder och städer med olika möjligheter. Studiens resultat av de valda fallen i Sverige går 
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därför inte att applicera på alla föregående eller framtida arrangemang. Dock har visst fokus 

återfunnits på evenemangens huvudorganisation och hur deras hållbarhetsarbete kan 

utvecklas. Deras arbetssätt och riktlinjer till värdnationerna kan därför generaliseras till en 

viss gräns då det framkommit att riktlinjerna är något som följer med oavsett vart 

evenemanget äger rum. Däremot har olika värdnationer haft olika förutsättningar utefter 

ekonomi, tidigare erfarenhet av hållbarhet och kompetens, vilket bidrar till en minskad 

möjlighet att kunna generalisera hela studiens resultat. Validiteten av mätningen anser vi är 

tillfredsställande då intervjuerna har gjorts med nyckelpersoner på ämnet där tillförlitligheten 

till svaren är stor men återigen är det svårt med kvalitativa studier då generalisering inte är 

möjligt (Bryman & Bell 2015). 

 

Transparitet har utövats gällande vilka frågor som ställts till vilka personer för att studien i 

största mån ska gå att replikera (Bryman & Bell 2015). Med hänsyn till att det är en kvalitativ 

metod som använts, där intervjuerna framställt den informationen som behövts, går det 

däremot inte att garantera att det kommer resultera i ett samstämmigt resultat (Bryman & Bell 

2015). Intervjuguiden innehåller ämnen som har berörts under intervjuerna, med förslag på 

frågeställningar. Dessa frågeställningar har inte varit obligatoriska att beröra vid alla 

intervjuer, då de semistrukturerade intervjuerna har gjort det möjligt för oss att göra egna 

tolkningar av intervjuguiden för att passa varje intervjuad individ (Bryman och Bell 2015). 

Frågorna och svaren kommer därför till viss del skilja sig åt om studien skulle replikeras. 

Grunden i intervjuguiden ger ändå en så pass stor möjlighet att replikera studien för att kunna 

anses vara tillräckligt reliabel. 

2.6 Kritik av metodval 

Bryman och Bell (2015) pekar på att en grounded theory ska leda till teoretisk mättnad. Vår 

studies utkomst har resulterat i teori på det utvalda området men till skillnad från ett fullt 

användande av grounded theory har vi inte nått en teoretisk mättnad på området. Studiens 

tidsomfattning har inte gjort det möjligt för oss att gå så djupt på ämnet som skulle krävas för 

att nå det. Studien beskrivs som en multi-site case där fyra fall har ställts mot varandra, 

samtidigt som de grundligt analyserats var och ett för sig (Bryman & Bell 2015). Detta har 

skett med ett induktivt förhållningssätt då teorin har kommit upp ur empirin (Bryman & Bell 

2015). Till viss del har vi dock haft lite bakgrundsteori om evenemangen som möjligtvis kan 

ha påverkat vårt förhållningssätt. Vid intervjuerna har vi dock inte utgått från den teori vi 

känner till på området utan låtit empirin komma från intervjupersonerna och därefter har vi 

använt den för att skapa en förståelse för ämnet. En fördel med att vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide där frågorna inte är helt förutbestämda, är 

att vi inte omedvetet har ställt ledande frågor på grund av det vi haft kunskap om sedan 

tidigare.  

 

En alternativ metod vi hade kunnat inkorporera är diskursanalys. Bryman och Bell (2015) 

säger att analyssättet fokuserar mycket på hur människor pratar och vad de vill uppnå med sitt 

tal eller sin skrift. Hållbarhet anser vi är något som kan tolkas utifrån hur människor i 

relevanta positioner talar om det. Till skillnad från konversationsanalys används den här typen 

för att den ger mer flexibilitet att analysera mer än bara naturligt tal utan även olika typer av 

text som kan vara relevant för studien (Bryman & Bell 2015). Den tillåter också att den typen 

av icke-naturligt förekommande tal som intervjuer är kan vara del av analysen. Ett annat 

alternativ hade också kunnat vara kritisk diskursanalys. Denna typ av analys har en tydligare 

aspekt gällande socialt och historiskt enligt Bryman & Bell (2015). De nämner också att 

analysen tar större hänsyn till den kontext språket produceras i än vad en klassisk 

diskursanalys gör. Här kan olika diskurser analyseras mer i relation till de sociala strukturer 



 

- 9 - 

 

och maktförhållanden som skapar dem. Då en del av studien har fokuserats på hur 

huvudorganisationerna (EBU och IIHF) förhåller sig gentemot värdnationer, värdstäder och 

värdorganisationer hade denna typ av analys kunnat visa sig passande. 

2.7 Etiska aspekter 

Bryman och Bell (2015) pekar på att det är viktigt med informerat medgivande, att de fått 

tillräckligt med information för att ta ett beslut. Vi har i vår studie varit väldigt transparenta 

och tydliga i vår kommunikation gentemot de intervjuade personerna. De har fått god 

upplysning om syftet med studien samt vad deras intervjumaterial ska användas till och har 

alla gett sitt medgivande. Vi har också varit noga med informerat medgivande när det gäller 

inspelning av intervjuer (Bryman & Bell 2015). Alla personer har innan intervjuns 

genomförande blivit tillfrågade om en inspelning av intervjun är acceptabel. Ingen av de 

tillfrågade har ställt sig negativ till detta, vilket vi i sådana fall hade tagit hänsyn till och då 

undvikit detta. En del av de intervjuade har efterfrågat den färdiga rapporten i efterhand och 

vi kommer att tillhandahålla den till de som vill. Ingen skada, fysisk eller psykisk, har 

tillkommit intervjupersonerna då de som tidigare nämnts blivit tydligt informerade om alla 

aspekter av processen och ingen del av det inkluderade någon möjlighet till skada (Bryman & 

Bell 2015). Inte heller något invaderande av privatliv eller annan inskränkning gjordes då all 

information gavs frivilligt och ingen bad om att få vara anonym. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel presenteras teorier och forskning som kommer att ligga till grund i 

analyserandet av studiens empiriska material. Teorier presenteras både kring de tre klassiska 

dimensionerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt men även på hållbarhet inom eventindustrin 

och hur hållbarhetsarbetet ser ut i nutid. 

 

Begreppet hållbarhet har enligt Bohlin och Elbe (2012) tre dimensioner: en social, en 

ekonomisk och en ekologisk. De menar att dessa tre dimensioner ska samverka och ses ur 

olika perspektiv: lokalt, nationellt och globalt. För att förstå hållbarhet inom turism och 

evenemang bör man diskutera ”Agenda 21” (Bohlin & Elbe 2012). De berättar att agendan 

arbetades fram för turistnäringen av World Travel and Tourism Council, UN World Tourism 

Organization och The Earth Council redan år 1995. Bohlin & Elbe (2012) förklarar att de 

viktigaste punkterna i Agenda 21 är: avfall (kretsloppstänkande), transporter (motverka 

skadliga utsläpp), energi (spara och effektivisera), markanvändning (planera och vårda), 

vattenresurser (värna om vattenkvalitén), partnerskap (lokalsamhället och turismföretagare), 

miljöfarliga substanser (byt ut) och produktutformning (miljövänlig). Numera arbetar varje 

svensk kommun med hållbarhetsplaner som innefattar lokala miljömål anpassade till de 

nationella målen och till Agenda 21 med ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner 

(Bohlin & Elbe 2012). Andersson (2016) beskriver den problematik som finns med att 

definiera hållbarhet inom event och turism och tar hjälp av 3 punkter från World Tourism 

Organization (2004) för att bryta ner det: 

1. Respektera den sociokulturella äktheten hos värdsamhällen, konservera deras byggda och 

levande kulturella arv och traditionella värderingar, och bidra till förståelse och tolerans 

mellan kulturer. 

2. Säkerställa genomförbar, långvarig ekonomisk verksamhet, förse socio-ekonomiska 

fördelar till alla intressenter som är rättvist fördelade, inkluderande stabil anställning och 

inkomst-baserade möjligheter och sociala tjänster till värdsamhällen och bidra till lindring av 

fattigdom. 

3. Att optimalt använda miljöresurser som har en nyckelroll i turismutveckling, behålla 

viktiga ekologiska processer och hjälpa till med konserveringen av naturligt arv och 

biodiversitet. 

 

3.1 Social hållbarhet 

Stora event påverkar den sociala hållbarheten i värdsamhällen, men enligt Smith (2009) kan 

det vara svårt att definiera hur. Han menar att event kan ge en känsla av hopp och vara en 

symbol för en ny era men att de flesta positiva effekter hittills verkar kortvariga. Eventen kan 

generera en ”feel good-effekt” men om den effekten varar eller bidrar till bättre mående för 

värdbefolkningen efter eventet jämfört med innan har inte undersökts (Smith 2009). Smith 

(2009) anser att om feel good-effekten kan förvandlas till en do good-effekt, där eventets 

påverkan faktiskt aktualiseras i verkligheten, så kanske eventens påverkan på den sociala 

hållbarheten bli mer positiv. Stora event har tyvärr generellt ett dåligt förflutet gällande social 

hållbarhet då de gärna regenererar själva samhället istället för att regenerera i samhället 

(Smith 2009). Vidare förklarar han att de lockar nya invånare vilket genererar nya 

byggnationer men att detta kan splittra samhällen. Smith (2009) säger att dessa negativa 

effekter främst gäller mega-event som OS då mindre event är mindre kommersialiserade och 

därför mindre störande och splittrande. De har mer ansvar inför lokala intressenter och det 

lokala samhället. Smith (2009) hänvisar till att många anser att stora event kan bidra till 
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sociala hållbarheten men då behövs ordentliga projekt som stöttar ett sådant initiativ och ofta 

kan populariteten och de berömda namn som knyts till sådana event behövas för att sprida 

informationen. 

 

Henderson (2011) är tydlig med att en smart och genomtänkt hållbarhetsstrategi kan ge goda 

konkurrensfördelar för den arrangerande parten, exempelvis det lokala samhället. Bowdin, 

Allen, O’Toole, Harris och McDonnell (2012) menar att i många fall har event med ett bra 

fokus på hållbarhet, inklusive stora sportevent, drivit utvecklingen av hållbarhet hos sina 

lokala samhällen. Eventturism kan enligt Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) föra med sig 

nackdelar som trängsel, större press på infrastruktur, säkerhetsbekymmer och opassande 

beteende av besökare. De anser att dessa bör vägas in i eventstrategin för att minimera negativ 

bild hos invånare och visa upp fördelar med eventturism istället. Carneiro, Breda och 

Cordeiro (2016) nämner fördelar som marknadsföring för destinationen, belysning av viktiga 

frågor, turistinkomster, ökning av arbetstillfällen och faciliteter som kan användas av den 

lokala befolkningen efter evenemanget. 

3.2 Ekonomisk hållbarhet 

Bohlin och Elbe (2012) diskuterar att det är viktigt att inse att det kan uppstå konflikter 

mellan en ekonomiskt hållbar turismutveckling och en ekologiskt hållbar turismutveckling. 

Ekonomisk hållbarhet leder ofta till expansion av turismen på en destination för att 

investeringar så som nya marknadssegment eller ökad export av turisttjänster ska bli 

lönsamma (Bohlin & Elbe 2012). Vidare går det att anta att eftersom expansion innebär mer 

resande så blir det en större miljöbelastning då det krävs mer transporter. Här krävs enligt 

Bohlin och Elbe (2012) innovation och teknikutveckling för hållbarheten inom både miljön 

och ekonomin. Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) menar att även om ekonomisk hållbarhet 

gällande eventturism ibland kan föra tankarna till vinst för den arrangerande parten 

(exempelvis företaget) så är det väldigt viktigt att tänka på vad för ekonomiska fördelar 

eventturismen tillför värdsamhället. Henderson (2011) argumenterar för att det finns stora 

skillnader mellan privata och offentliga sektorn i hur arbetet med hållbara event ser ut. Han 

anser att privata sektorn prioriterar vinst över oro för planeten och människorna då de behöver 

överleva i en konkurrerande värld. Samhället måste därför hålla offentliga sektorn ansvarig 

för att inkorporera hållbarhet i sitt arbete eftersom det inte går att förlita sig på att privata 

sektorn gör det (Henderson 2011). 

 

När ekonomisk hållbarhet och evenemang diskuteras menas det ofta att de skapar större 

finansiellt inflöde än vad de kostar men Bohlin & Elbe (2012) tar upp att det främst gäller 

mega-event. Mindre event, som VM och EM, behöver nödvändigtvis inte ge de positiva 

ekonomiska effekter som behövs för att täcka de olika investeringar som krävs (Bohlin & 

Elbe 2012). Istället borde det för mindre event diskuteras positiva ekonomiska effekter på 

längre sikt då ett event enligt Bohlin och Elbe (2012) kan innebära förbättrat varumärke och 

destinationsimage som i sin tur kan leda till kommersiella framgångar. Även andra effekter 

bör lyftas som exempelvis bättre socialt sammanhang, fysisk och mental hälsa och kontakt 

med naturen eller andra effekter som gör att människor upplever ett meningsfullt liv (Bohlin 

& Elbe 2012). Erbjuds högkvalitativa upplevelser kan event bidra till konkurrenskraft för 

destinationen, men på lång sikt poängterar Bohlin och Elbe (2012). 

3.3 Ekologisk hållbarhet 

Enligt Bohlin och Elbe (2012) har de marknadsmässiga fördelarna som tidigare fanns av att 

bli certifierad och använda ”eko” som prefix avtagit i Sverige eftersom det finns ett krav på 

alla företag att ha en miljöplan. Trenden har spridit sig till eventindustrin då Bowdin, Allen, 
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O’Toole, Harris och McDonnell (2012) beskriver att de har börjat göra event ”gröna” och har 

börjat omfamna hållbarhetsfrågan mer och mer. Författarna definierar gröna event och gröna 

möten som generellt arbetar för minimering av negativ effekt på miljön så som arbete med 

koldioxidutsläpp, avfall, återvinning och olika andra initiativ. Destinationsutvecklare försöker 

idag arbeta mer med ett helhetsperspektiv gällande hållbarhet men i början var miljöfrågorna 

prioriterade samtidigt som de sociala och ekonomiska aspekterna blev undanträngda (Bohlin 

& Elbe 2012). Det fanns dock problem även med miljöfrågorna då det enligt Bohlin och Elbe 

(2012) i första hand var det som hände på destinationen som stod i fokus trots att turistresan 

gav miljömässiga avtryck både på hemorten och längs vägen till destinationen. Författarna 

menar därför att turismens största belastning, transporter, inte tidigare varit fokuserat på i 

diskussionen angående ekologiskt hållbar turism men att det kan förändras nu när världens 

blickar vänds mot klimatfrågorna. 

 

Turism innebär ofta att människor förflyttar sig och det sker oftast med transportmedel som 

förorenar (Bohlin & Elbe 2012). Det menas att industrialismen och samhällsutvecklingen har 

bidragit till att allt fler förflyttar sig allt oftare och allt längre. Trots alla hot tycks processen 

inte gå att hejda utan det spås att vi kommer att resa allt mer under de närmaste tjugo åren 

säger Bohlin och Elbe (2012). Utsläppen från internationellt resande eventdeltagare och 

besökare har fått uppmärksamhet på grund av obalansen i dess kontribution till global 

klimatförändring (Pereira, Camara, Ribeiro & Filimonau 2017). Pereira et al (2017) kommer i 

sin rapport fram till att ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan av stora event såsom 

sportevent är att utvärdera valet av värdstad. De argumenterar för att destinationer som ligger 

mer avskilt innebär längre resor vilket betyder mer påverkan på det ekologiska fotavtrycket ett 

event gör. Pereira et al (2017) poängterar att beslutet av värddestination kan vara väldigt 

komplext då politiska och sociokulturella frågor ska tas hänsyn till men de anser att 

miljöfrågan får för lite fokus i dagsläget. De vill lösa svårigheten med att välja bästa 

värddestination efter miljömässig hänsyn genom en matematisk modell som kan räkna ut en 

optimal plats efter minst ekologiskt avtryck (Pereira et al 2017) Enligt författarna ansågs 

värddestinationer i Europa, Nordafrika och Nordamerika som bäst ur ett klimatperspektiv för 

stora event. 

 

Även inom eventindustrin finns svåra konflikter när det gäller att vara miljömässigt hållbar 

beskriver Paterson och Ward (2011) efter att ha diskuterat med eventkoordinatorer i England. 

De kom fram till att det oftast inte fanns utrymme till att arbeta med avfall på grund av att 

kunderna helt enkelt inte gav utrymme till det inom eventets anordnande. Energi är något som 

överses eftersom de flesta lokaler för event erbjuder en platt avgift och lite eller ingen 

diskussion alls förs kring energifrågan i upphandlingen (Paterson & Ward 2011). Vatten är ett 

vanligt miljöproblem men inom eventindustrin handlar serverandet av kranvatten främst om 

paketeringen och frågan om de globala vattentillgångarna är ingenting som tas upp menar 

Paterson och Ward (2011). De kommer därför fram till att innovation skulle vara fördelaktigt 

på området. 

3.4 Hållbarhet inom eventindustrin 

Evenemang kan ge positiva och negativa effekter, inte bara på turismen utan även inom en rad 

olika fält menar Bohlin och Elbe (2012). Många har tidigare nämnts och diskuterats, 

exempelvis ekonomiska och turistiska vilket innebär inflöde av turister före, under och efter 

evenemanget (Bohlin & Elbe 2012). Detta är även kopplat till kommersiella, oftast 

investeringar från näringsliv, vilket i sin tur leder till fysiska, exempelvis förbättringar i 

infrastruktur. Eventet och dess effekter leder därför ofta till påverkan på det socio-kulturella 

så som familjeliv, sociala vanor och lokala traditioner och psykologiska som kan vara ökad 
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stolthet hos de lokala invånarna (Bohlin & Elbe 2011). Politiska effekter kan innebära tillfälle 

att exponera politiska värderingar för mängder av intressenter men även tillfälle för 

förändring av destinations image, en marknadsföringsmässig effekt som kan vara både positiv 

och negativ (Bohlin & Elbe 2012). Organisatoriskt kan förändringar ske i form av ökad 

kompetens och bättre samarbetsförmåga hos inblandade organisationer men en av de mest 

diskuterade förändringar gällande hållbarhet är den miljömässiga där mängder av områden 

kan påverkas så som klimat, luft, jord, vatten, flora, fauna, kulturella och historiska resurser, 

ljud och skräp (Bohlin & Elbe 2012). 

 

Göran Andersson (2016) pratar om hållbarhet i eventindustrin som något som mer och mer 

blir ett krav både för stora evenemang som OS och mindre lokala tillställningar. När det gäller 

evenemang som OS vinner destinationerna ett evenemang genom en biddingprocess som är 

en typ av ansökan där varje ansökande får argumentera för varför de är bäst lämpade att 

arrangera eventet (Getz 2005). Vinnande värddestinationen väljs sedan ut av eventägaren, 

alltså huvudorganisationerna bakom eventen (Getz 2005). Andersson (2016) menar att event 

bidrar till en hållbar turismutveckling. Yuan (2013) anser att om event ska bli riktigt hållbara 

måste varje medlem i eventet inkorporera ett hållbart tänk: värdsamhället, 

eventorganisatörerna och eventbesökarna. Enligt Yuan (2013) behöver konceptet hållbarhet 

vara genomgående i hela processen och organisationen som ofta är ett nät av relationer, olika 

intressen och industrier då det inte går att anta att alla behov, intressen och kunskap om miljön 

är homogena. Arbetet med att införa och implementera hållbarhetsprinciper måste därför 

börja tidigt och inkorporeras i alla stadier av planeringsprocessen och organisatörer borde 

bygga strategier och arbeta för att initiera samarbeten mellan intressenter (Yuan 2013). Vidare 

borde de erbjuda utbildning och aktiviteter för att säkra eventets mål och göra eventet mer 

framgångsrikt i att marknadsföra den miljövänliga hållbarhetsprincipen. 

 

Bowdin et al (2012) diskuterar OS relation till hållbar utveckling och menar att Internationella 

Olympiska Kommitténs (IOC) arbete var långsamt i början. De berättar att redan 1974 

tackade Denver, Colorado nej till att stå som värd i OS på miljömässiga grunder men inte 

förrän 1992 tog arbetet fart i IOC. År 2000 stod Sydney som värd för OS och fick kravet att 

inkludera miljöaspekten i sin ansökan men tog det ett steg längre och skrev riktlinjer baserat 

på Agenda 21, som redan var ett accepterat dokument i Australien gällande hållbarhet 

(Bowdin et al, 2012). Författarna berättar att riktlinjerna inkluderade fokus på planering och 

konstruktion av OS-faciliteter, energi- och vattenkonservering, minimera avfall, behålla 

kvalitén på luft/vatten/jord, biljetter, catering, transport och ljudkontroll. Dessa riktlinjer ledde 

till att OS i Sydney blev erkänt av ordföranden för Earth Council som det grönaste och mest 

hållbara spelet någonsin (Bowdin et al, 2012). Författarna berättar att trots att alla värdar sen 

dess haft kravet att inkludera tanken på hållbarhet verkar ingen ha överträffat Sydneys 

ansträngningar. 

 

Problemet för eventorganisationer är enligt Andersson (2016) att de ofta inte vet hur de ska 

arbeta med hållbarhet och exempelvis certifieringar, där det finns en mängd olika bara i 

Sverige. Han säger att mycket pekar på att certifieringar kan vara fördelaktiga och användas i 

marknadsföringen även om det för med sig kostnader och mycket arbete. Vidare beskriver 

Andersson (2016) hur frågan om hållbarhet även är viktig på internationell politisk nivå så 

som stora konferenser och i EU. Andersson (2016) diskuterar även positiva och negativa 

effekter av att bli certifierad för hållbarhet eller som ett ”grönt event”. Han nämner bland 

fördelarna en positiv marknadsimage, stöd från det lokala samhället, generell samhällsimage 

och bättre kvalitet på kundernas upplevelse. Han pekar också ut negativa effekter som att 

fokus skiftas för mycket från kriterier för verksamhetens mål till kriterier för hållbarhet. En 
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certifiering Andersson (2016) nämner på internationell nivå är ISO 20121, en 

managementsystem-standard för hållbara event sedan 2012. Certifieringen är skapad av 

organisationen International Organization for Standardization (ISO), en självständig 

organisation med 163 nationella medlemsorgan som med hjälp av sina medlemmar delar 

kunskap och utvecklar standardsystem som stöttar innovation och erbjuder lösningar till 

globala utmaningar (ISO A 2017). ISO 20121 erbjuder hjälp med hur man bäst kan 

kontrollera eventet och dess sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga påverkan (ISO B 

2017). 

 

Anderssons studie från 2016 visar att Sverige ligger i framkanten vad gäller hållbarheten och 

har mängder olika system och certifieringar men främst med fokus på miljöaspekten. Genom 

att studera certifieringssystem och samtala med aktörer på den svenska eventturism-

marknaden kom Andersson (2016) fram till 5 huvudkriterier och 16 underkategorier som är 

viktiga för hållbara event: 

• Miljödimensionerna: resurskonsumtion, avfallshantering, transportlösningar, 

klimatförändrings- och naturskydd. 

• Ekonomiska dimensionen: styrka hos den lokala ekonomin, lokal arbetskraft, tjänster och 

produkter. 

• Sociala dimensionen: lokala beslutsfattare och eventets öppenhet för deltagare. 

• Kulturella dimensionen: kommunikation av lokal kultur och bevaring av arv. 

• Dimensionen för hållbart arbete: eventets egna hållbara organisation, stöd från 

hållbarhetsexperter och deltagares upplevda kvalitet. 

 

Paterson och Ward (2011) diskuterar hållbarhetsregleringar i England och intervjuar event 

managers om hur det påverkas deras yrke. De kommer fram till att event managers ofta har 

svårt att påverka många områden då kunden inte ger utrymme för mer hållbara metoder. 

Kundens behov kommer först så det blir ofta antingen hårda förhandlingar eller att göra något 

man inte är bekväm med (Paterson & Ward 2011). Pelham (2011) antyder att stora event som 

drar stor internationell publik och vidspridda affärsmöjligheter (exempelvis OS) kommer 

troligtvis fokusera mer och mer på hållbarhet och detta kommer driva efterfrågan markant. 

Trots att det redan finns internationellt igenkända ramverk för implementeringen av och 

rapporteringen av hållbarhet (så som 20121 och GRI Event Organisers Sector Supplement) så 

kommer det finnas fler nya regelverk på hållbarhet som kommer driva industrin i den nära 

framtiden och ändra affärsmodellen till stor del (Pelham 2011). Hållbarhetsutvecklingen för 

event kommer till viss del att drivas av initiativ från regeringar och andra organ, sponsorer 

som vill skydda sin image, ökad medvetenhet hos konsumenter och influenser från 

intressegrupper (Bowdin et al 2012). Pelham (2011) antyder att transparitet är ett område där 

eventindustrin kommer behöva göra ändringar i framtiden. Dessutom anses nästa generation 

av event managers vara passionerade angående hållbarhet och tros därför komma att driva 

utvecklingen mer (Pelham 2011). Paterson och Ward (2011) tror att regleringar för hållbara 

event kan vara positiva men det är svårt att hitta balansen mellan att skapa hållbara event och 

samtidigt möta kundens krav om de inte överensstämmer. Frågan för många inom 

eventindustrin är om leverantören (exempelvis eventorganisatören) ska marknadsföra mer 

hållbara alternativ eller om kunden ska efterfråga dem (Paterson & Ward 2011). 

3.5 Arbetet med hållbarhet idag 

Pomering, Noble och Johnson (2011) har funnit att konsumenter förväntar sig att företag är 

mer socialt och miljömässigt medvetna och vill bli informerade om deras initiativ då de menar 

att det påverkar deras val. De beskriver dock att det är vanligt med ett ”attitude-behaviour 

gap” i konsumenternas faktiska köpbeteende. Från ett ledningshåll vore det fördelaktigt att 
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inte bara redovisa designen och implementeringen av policys men även hur effektivt de 

kommuniceras till marknaden (Pulido-Fernández, Andrades-Caldito & Sánchez-Rivero 2014). 

Turism är en kooperativ aktivitet då en konsument konsumerar mer än ett företags produkter 

och tjänster när den engagerar i turism (Pomering, Noble & Johnson 2011) Det finns många 

beslutsfaktorer i att välja resedestination men miljökompensation, ”grönt”, blir mer populärt 

och kan behöva kommuniceras tydligt om det ska användas till fördel för destinationerna i sin 

marknadsföring (Pulido-Fernández, Andrades-Caldito & Sánchez-Rivero 2014). Pomering, 

Noble och Johnson (2011) anser därför att ett företag eller organisation som vill använda det 

för marknadsföring måste ha hållbarhet adresserat i sin vision och sina mål annars kan de 

anklagas för ”greenwashing” och verka ihåliga. Alla delar av företaget, speciellt ledarna, 

måste vara engagerade i processen för hållbarhet för att strategin ska genomsyra hela företaget 

och dess verksamhet och mål (Pomering, Noble & Johnson 2011). 

                                                                                                       

Pulido-Fernández, Andrades-Caldito och Sánchez-Rivero (2014) menar att länder som 

engagerar i rese- och turismhållbarhet inte gör det på bekostnad av försämring av de 

viktigaste ekonomiska delarna av turismen. Deras studie stöttar vad många tidigare sagt, att 

det behövs en förflyttning mot ”grönare ekonomi” där ekonomiskt välstånd inte behöver vara 

på bekostnad av ökade miljörisker, ekologiska brister och sociala ojämställdheter. Hållbarhet 

är ett långtidsmål som innebär ett ”grönande” av ekonomin och det går att utföra utan 

bekostnad på ekonomiska framsteg, det hindrar varken välstånd eller jobbskapande då det 

finns många sektorer som upplever tillväxt i en grön ekonomi (Pulido-Fernández, Andrades-

Caldito & Sánchez-Rivero 2014). Denna studien motsäger tidigare som påstår att rese- och 

turismhållbarhet bara utförs av rika länder, då de fann att många fattiga länder har 

implementerat det och det har varken positivt eller negativt påverkat deras huvudsakliga 

turismekonomiska indikatorer. Detta bevisar visserligen att det inte finns en stark koppling 

mellan de ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet (Pulido-Fernández, 

Andrades-Caldito & Sánchez-Rivero 2014). Bohlin och Elbe (2012) menar att det gäller att 

finna en balans mellan de olika delarna om en långsiktigt hållbar utveckling ska kunna infrias 

men det är också betydelsefullt att se att varje dimension kan komma att innebära konflikter 

med de övriga. 
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4 Resultat 

I följande avsnitt redogörs resultatet av de genomförda intervjuerna. Varje evenemang 

presenteras för sig där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet står i fokus. 

 

Namn Intervjusätt Företag Position Erfarenheter 

Anders 

Larsson 

Personlig Svenska 

Ishockeyförbundet 

Ordförande i 

förbundsstyrelsen 

 

Anna 

Nordkvist 

Telefon Svenska 

Ishockeyförbundet 

Marknads-, 

kommunikations 

och 

försäljningschef 

Arbetade för 

Globen under 

ishockey-VM 2013 

Annika 

Malhotra 

Personlig Visit Stockholm Project Manager 

Event 

Ansvarig för hotell- 

och transport under 

ESC 2016 i 

Stockholm 

Christian 

Schlyter 

Personlig Malmö Stad Projektledare Dressingsansvarig 

ESC 2013 i Malmö 

& projektledare 

under JVM 2014 

för Malmö Stads 

räkning 

Karin 

Karlsson 

Personlig Malmö Stad Programchef på 

Malmö Live 

Konserthus 

Projektledare under 

ESC 2013 för 

Malmö Stads 

räkning 

Katarina 

Olsson 

Personlig Malmö Stad Evenemangschef Delprojektledare 

under ESC 2013 i 

Malmö för 

Marie 

Häggström 

Personlig Visit Stockholm Marketing 

Manager 

Ansvarig för hotell- 

och transport under 

ESC 2016 i 

Stockholm 

Martin Blix Personlig Quality Hotel 

Globe 

Marketing 

Manager 

Började sin tjänst 

på hotellet samma 

vecka som ESC 

2016 startade. 

Mikael 

Haglund 

Personlig Svenska 

Ishockeyförbundet 

Ledamot i 

förbundsstyrelsen 

Generalsekretare 

för Junior-VM 

2014 & Dam-VM 

2015 

Thomas 

Laurell 

Personlig Visita Chief Public 

Affairs 

Ansvarig för 

regeringens arbete i 

Team Sweden 

Möten & 

Evenemang 

Vian Mirza Telefon Malmö Stad Sektionschef Volontäransvarig 

under ESC 2013 i 
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Malmö 

 

4.1 Eurovision Song Contest – Malmö 2013 

När Loreen vann Eurovision 2012 började spelet om vilken stad som skulle få stå som värd 

under nästkommande års tävling i Sverige. Ett antal städer visade intresse och efter att ha 

genomgått ett enkelt budformulär berättar Karin Karlsson1 att vinsten gick till Malmö. 

Katarina Olsson2 förklarar att SVT undersökte vilken stad som hade bäst förutsättningar för 

att stå som värd och menar att Malmö valdes mycket tack vare att stadens demografi speglar 

dagens Europa. En annan viktig anledning till att de fick arrangemanget menar Christian 

Schlyter3 är faciliteten som inkluderar Malmö Arena, men kanske framför allt på grund av 

stadens fantastiska infrastruktur och lättillgänglighet.  

 

Under ett sådant stort evenemang som Eurovision finns det en mängd olika aspekter att ta 

hänsyn till för att leverera ett så bra resultat som möjligt. En viktig del i Malmö Stads arbete 

under musikarrangemanget berättar Olsson var inkludering och tillgänglighet. Besökarna 

skulle ha möjlighet att få vara en del av händelserna i staden oavsett om de hade råd att köpa 

en biljett eller inte. Olsson och hennes kollegor ville skapa en riktig folkfest i staden med en 

tydlig Malmövinkel och byggde därför bland annat upp något som kallades för Eurovision 

Village. Det var ett område i staden som erbjöd alltifrån uppträdanden av de tävlande 

artisterna till uppvisningar från olika kulturinstitutioner. För att förstärka känslan av 

inkludering ytterligare berättar Schlyter att de arbetade fram en slogan till evenemanget som 

de döpte till “We Are One”. Jämlikhet stod i tydligt fokus när de tre ansiktena i olika 

hudnyanser skapades och Vian Mirza4 kände att det blev en lyckad satsning som bidrog till en 

familjär och välkomnande känsla. Hon menar att det fanns människor som rynkade på näsan 

åt att Malmö skulle ta sig an arrangemanget, men poängterar också att de allra flesta var 

positiva. Många kände enligt henne att de äntligen hade möjligheten att få visa upp den bilden 

de ville av staden och Karlsson menar att det skedde en stor attitydförändring gentemot 

Malmö i samband med tävlingen, även om hon även poängterar att den antagligen är borta för 

längesen nu. 

 

För besöksnäringen kan denna typ av evenemang bidra på ett bra sätt och det gjordes en 

väldigt positiv turistmätning i samband med tävlingen. Det gäller enligt Olsson dock att lägga 

näringslivets förväntningar på rätt nivå. Det var ett av hennes uppdrag när hon var ute och 

föreläste, att kommunicera vilka människor det är som kommer och vad de antagligen 

kommer lägga mest pengar på när de besöker staden, samt hur de olika aktörerna kan synas i 

samband med arrangemanget. Eurovision bidrog till att förbättra både invånares och 

besökares bild av Malmö menar Karlsson och det hjälpte även till att sätta Malmö på kartan 

inom andra grenar. Olsson berättar hur hon hört från sina kollegor att arrangemanget skapade 

en buzz kring staden och att företag själva började kontakta staden för att förlägga sina möten 

och kongresser där, istället för att Malmö skulle locka dit dem. 

 

Att lägga stod vikt på invånarna var ytterligare en viktig fråga som Karlsson drev. När 

Eurovision ägde rum i Malmö 2013 hade staden 26,5 miljoner kronor att fördela mellan de 

olika posterna som fanns. Malmö Stad stod för 70 % av kostnaderna, medan Region Skåne 

                                                 
1 Karin Karlsson, Programchef på Malmö Live Konserthus, intervju 25 april 2017. 
2 Katarina Olsson, Evenemangschef Malmö Stad, intervju 25 april 2017. 
3 Christian Schlyter, Projektledare Malmö Stad, intervju 25 april 2017. 
4 Vian Mirza, Volontäransvarig ESC 2013, telefonintervju 21 april 2017. 
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stod för 30 %. Problemet med den ekonomiska biten som Karlsson tar upp är att pengarna de 

får tillgång till är knutna till tävlingsavtalet och de krav som ställs där och vad gäller 

offentliga upplevelser på stan är kravet väldigt litet. De skulle i princip kunna köra ut en 

trailer på torget för att leva upp till kravet att skapa Eurovision Village. För skapa en positiv 

känsla för skattebetalarna krävs det dock enligt Karlsson att göra dessa kringaktiviteter bra 

och tillgängliga för Malmöborna. En annan viktig aspekt när det kommer till att göra 

skattebetalarna nöjda menar Olsson är att göra kloka val. I Malmö var de tydliga och 

transparenta i sin kommunikation och kunde visa att det var relevanta pengar kopplat till vad 

de fick ut. Olsson berättar att Malmöborna var stolta över att få arrangera Eurovision, men att 

nyckeln låg i att staden inte gjorde några ogenomtänkta satsningar. Hon leker med tanken att 

de hade byggt en helt ny arena för evenemanget som sedan inte skulle komma till användning 

i framtiden. Då hade invånarna antagligen protesterat, men nu hade staden dem på sin sida 

istället. Olsson pratar om de höga kostnaderna som kommer med ett sådant stort evenemang 

och nämner bland annat biddingavgiften som väldigt hög. Hon menar dock att så länge det 

finns länder och städer som är beredda att betala dessa avgifter kommer de att finnas kvar. 

Vad gäller den ekonomiska hållbarheten tycker hon att det är synd att det har skett en 

utveckling med Eurovision där man kan se att det blir “vräkigare och vräkigare” för varje år 

som går, vilket har gjort att en del länder upplever att de inte har råd att vinna längre. Sveriges 

och Malmös uppdrag var därför att skala ner arrangemanget för att göra det hanterbart igen. 

Olsson anser att det väldigt sorgligt att det har blivit på det här sättet då många europeiska 

länder har ekonomiska begränsningar. När dessa länder vinner väljer de att satsa otroliga 

pengar på arrangemanget, trots att de nästan inte klarar av den dagliga verksamheten för sina 

invånare. Det är något som går tvärtemot Malmös fokus, där Olsson menar att Malmöbon 

alltid är i fokus. 

 

En utmärkande faktor under Eurovision i Malmö är att evenemanget för första gången 

genomfördes hållbart, genom ISO-standard. Projektledaren Karlsson var den som tog beslutet 

att satsa på ISO-certifieringen. Hon berättar att många tyckte att hon var helt galen som ville 

göra det men hon kände att om det var något de skulle påverka så var det den biten och det är 

något som hon är väldigt stolt över att de lyckades med. Karlsson beskriver det som en väldigt 

avancerad process där de arbetade systematiskt enligt ISO och följde alla uppsatta mål att 

göra så lite påverkan som möjligt. Standarden innebar arbete med alltifrån vatten och 

papperssortering till sociala faktorer och el. Karlsson pekar ut fyra viktiga delar i det som var 

avfall, energiförsörjning, kommunikation och transport. Olsson berättar att det var svårt att 

ISO-certifiera tv-produktionen så därför fick de välja att endast göra det på de delar som 

Malmö Stad stod för. Schlyter och Olsson tar även upp vatten som en del i hållbarhetsarbetet i 

Malmö och beskriver hur det delades ut vattenflaskor till besökare som sedan kunde fyllas på 

i kranar som fanns på stan. Utöver vattenarbetet berättar Schlyter att de arbetade med en 

manual om hållbarhet och att det tänket kommer från Malmö Stads sida och genomsyrade allt 

från dressing till tryckmaterial. En annan viktig del i arbetet nämner Olsson var att informera 

delegater, tävlande och besökare hur man besöker Malmö på ett hållbart sätt.  

 

“Jag tror man tyckte det bra att vi ISO-certifierade men samtidigt blir man en ganska 

besvärlig kravställare när man börjar en sådan resa.” - Katarina Olsson 

 

Såväl Karlsson som Olsson är väldigt tydliga med att det finns en stor hake med 

arrangemanget och dess huvudorganisation och det är att evenemanget inte kommer med en 

manual. Olsson menar att det hade varit väldigt hjälpsamt om det fanns riktlinjer kring de 

viktigaste delarna. Hon ser fördelen i att få mycket frihet men menar också att det gör det hela 

svårare när det dessutom är en överväldigande tidspress. För närvarande menar Olsson att 
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arbetet med riktlinjer bidrar till ett mindre hållbart evenemang och hon tycker att EBU bör gå 

in med riktlinjer utan att för den delen behöva detaljstyra. Karlsson berättar att många länder 

har erbjudit sig att skriva riktlinjer till EBU men att ingen ännu har fått uppdraget. Hon menar 

att de helt enkelt inte är intresserade, men att det är oklart varför. Mirza ger medhåll till 

fördelen med att ha ett ramverk för att veta vilken nivå förväntningarna ligger på och därmed 

inte behöva sätta ribban högre och högre för varje år. Karlsson säger att hon förstår att 

beställningen inte kan vara lika tydlig som på till exempel en idrottstävling, då det handlar om 

musik och konst där varje upplevelse ska vara unik, men menar att lite mer tydlighet hade 

effektiviserat och förbättrar arbetet. Den informationen som finns idag är enligt Karlsson 

väldigt omodern. 

4.2 Eurovision Song Contest – Stockholm 2016 

Samma år som Malmö fick Eurovision fanns det en annan stad som var intresserade av 

tävlingen och Marie Häggström5 erkänner att de i Stockholm blev lite tagna på sängen när 

vinsten gick till Malmö och inte till dem. Annika Malhotra6 menar dock att det i efterhand var 

bra för dem för att de antagligen ändå inte varit helt redo. När Måns vann Eurovision 2015 

och tävlingen återigen skulle äga rum i Sverige var Stockholm revanschlystna och kontaktade 

SVT, redo att bidda berättar Malhotra. I ansökningen var det viktigt för henne att nå ut med 

att Stockholm är en öppen stad för alla och en stad som verkligen vill lyfta musiken. 

 

Under Eurovision i Stockholm 2016 var ett nära samarbete med besöksnäringen viktigt enligt 

Malhotra. Hon poängterar vikten av att de ville att alla olika aktörer skulle stå bakom 

arrangemanget för att skapa en härlig upplevelse för såväl besökare som invånare. Nu i 

efterhand har de sett många tecken på att de lyckades, Malhotra menar att det på sociala 

medier har gått att läsa många inlägg från människor som vill tillbaka till staden tack vare sitt 

senaste besök under Eurovision. Även Martin Blix7 har sett positiva effekter av Eurovision för 

hotelles räkning. Det är många som skriver om dem på sociala medier eller hört talas om 

bekanta som bott där och därför gärna vill besöka det själva.  

 

Efter arrangemanget i Stockholm möttes Malhotra och hennes kollegor av den fina siffran att 

7/10 stockholmare i en undersökning hade svarat att de tyckte att hemstaden var en fantastisk 

evenemangsstad. Det var ett överväldigande besked då deras mål hela tiden var att ge 

stockholmarna en riktig folkfest. Precis som i Malmö stod öppenhet i fokus under Eurovision 

i Stockholm berättar Häggström. Förutom ett Eurovision Village som var öppet för 

allmänheten, valde de enligt Malhotra att lyfta ut Eurovision till sju stycken ytterområden där 

de aktiverade människor på olika sätt, allt för att bredda Eurovisionkänslan så långt det gick. 

Det arrangerades alltifrån korvgrillning till sångtävlingar för att bygga upp en fin gemenskap. 

Folkfesten fanns tillgänglig även på hotellen och Blix berättar om hur de på Quality Hotel 

Globe ville förlänga upplevelsen av Eurovision även inne på hotellet och hur det var en 

stående efterfest i lobbyn varje kväll. 

 

“Vår grundtanke var att Stockholmarna inte skulle tycka att det bara var något som stoppade 

trafiken utan att det var något kul som de fick ta del av.” - Marie Häggström 

 

Stockholm har också de senaste åren valt att satsa strategiskt på evenemangsfrågor och 

Malhotra berättar att det arbetas metodisk för att hitta evenemang som stärker Stockholms 

                                                 
5 Marie Häggström, Marketing Manager Visit Stockholm, intervju 20 april 2017. 
6 Annika Malhotra, Project Manager Event Visit Stockholm, intervju 20 april 2017. 
7 Martin Blix, Marketing Manager Quality Hotel Globe, intervju 20 april 2017. 
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varumärke. Det är en lång process att gå igenom när en stad ska ansöka om ett evenemang 

och Malhotra menar att det är bättre för staden att gå proaktivt in i en ansökningsprocess och 

att känna sig väl förberedda. Det är trots allt skattemedel de arbetar med och därför är det 

viktigt att veta vad det är som sker, samt att göra allting transparent. Malhotras argument 

förstärks av Thomas Laurell8 som betonar vikten av att inte kasta sig in i ett evenemang för 

skojs skull utan att vara ordentligt förberedda. Han menar att det är viktigt att det finns en 

trovärdighet kring de beslut som tas och att de är väl grundade på analyser av olika slag, 

exempelvis ekonomisk kalkyl och konsekvensanalys för hållbarhet. Kloka val är en viktig del 

menar han. 

 

På grund av tidsbrist valde Stockholm, till skillnad från Malmö, att inte ISO-certifiera 

evenemanget. Malhotra menar att de hade uppe det för diskussion men valde sedan att arbeta 

med hållbarhetskonsult inom staden som förde en diskussion med varje projektledare för att 

hitta olika hållbara tillvägagångssätt under deras arbete. Hållbarhetstänket genomsyrade bland 

annat vatten. Malhotra uppger att Stockholm valde att dela ut vattenflaskor till journalister 

och sätta ut vattenkranar i presscentret, för att i möjligaste mån förhindra användandet av 

engångsmuggar. Hon berättar också att det var viktigt för dem att göra allt så digitalt som 

möjligt. Häggström berättar också om valet av hotellen de samarbetade med och menar att de 

valdes ut efter deras läge för att kunna transportera gästerna så hållbart som möjligt. Hon 

berättar också att alla hotell i Stockholm på något sätt är miljömärkta eller har ett 

hållbarhetstänk och för Quality Hotel Globe som var ett attraktivt hotell under Eurovision 

menar Blix att hållbarhet är det något som alltid ingår i deras arbete.  

 

När det kommer till frågan om riktlinjer är Häggström beredd att hålla med Karlsson och 

Olsson, det saknas en manual med riktlinjer och uppdaterad information, vilket i dagsläget gör 

evenemanget mindre hållbart. Häggström jämför förhandsinformationen till Eurovision med 

den informationen som ofta kommer i samband med kongresser och idrottsevenemang och 

menar att det är en enorm skillnad. Till de senare kommer det en tjock bok med riktlinjer 

medan det från EBU istället dök upp lite sporadisk information. Hon berättar att EBU är 

ganska starka och vill styra samtidigt som de är bristande i förmågan att ge riktlinjer. De få 

riktlinjer som uppstår går genom SVT och går därmed igenom ytterligare en tolkning innan de 

når fram till destinationens organisation. Det menar Häggström gör beslutsvägen väldigt lång. 

Hotellen som delegationer och andra involverade personer bodde på hade även de riktlinjer 

och på Quality Hotel Globe handlade det enligt Blix väldigt mycket om säkerheten och 

tystnadsplikt för deras del. En annan förändring som Malhotra gärna skulle vilja se är att EBU 

och staden träffas i ett tidigt skede för att diskutera förväntningar och intentioner från båda 

håll, tillsammans med tv-kanalen. Det är en förändring som redan har gått igenom och hon 

berättar att det skedde inför 2017 års tävling i Kiev. 

4.3 Ishockey-VM – Stockholm 2013 

Om ett ansökande land vill ha ett Ishockey-VM berättar Mikael Haglund9 att ansökan skickas 

till Internationella Ishockeyförbundet (IIHF). För senior-VM, eller A-VM som det också 

kallas, söker landets förbund tillsammans med en destination men när det ansöks om mindre 

evenemang som Junior-VM (JVM) går frågan ut till städerna efter att landet vunnit en bid. 

Haglund förklarar att IIHF efterfrågar bra förutsättningar för att arrangera evenemanget, 

exempelvis arenor, transport, sjukvård och publikunderlag. Anders Larsson10 berättar att efter 

                                                 
8 Thomas Laurell, Chief Public Affairs Visita, intervju 20 april 2017. 
9 Mikael Haglund, Styrelseledamot Svenska Ishockeyförbundet, intervju 10 april 2017. 
10 Anders Larsson, Styrelseordförande Svenska Ishockeyförbundet, intervju 21 april 2017. 
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länder skickat in en bid beslutas det på kongressen, som äger rum varje maj under pågående 

VM, vem som ska få arrangera kommande års tävlingar. På kongressen är alla medlemsländer 

representerade och de ansökande länderna får presentera sin bid för att vinna röster. VM 

tilldelas fyra år innan det ska äga rum och Larsson beskriver det som en stor ekonomisk risk 

att ta men att evenemanget även erbjuder möjligheter både sportsligt och ekonomiskt. 

 

Inom ishockeyn värdesätter man ett nära samarbete mellan olika aktörer för att skapa en riktig 

folkfest och här betonar Larsson i första hand samarbetet mellan städerna och Svenska 

Ishockeyförbundet. Larsson menar att många kommuner ser mervärdet i att stå som värd. Han 

säger att det lätt tas för givet att skola, lokaltrafik, omsorg, sjukvård och infrastruktur ska 

finnas och fungera men det som ger något extra till invånarna är kultur och fritid - att det 

händer något. Larsson poängterar att det också är ett sätt att ena människor. Ett evenemang 

som Ishockey-VM blir något att prata om i fikarummet, något att samlas kring.  Där kommer 

framtidens mål in, vilken enligt Larsson är att göra ishockeymästerskapen till en fest. Det var 

en stor besvikelse att det inte blev den folkfesten i Stockholm 2013 men han menar att pulsen 

från JVM i Malmö 2014 lyser desto starkare i minnet.  

 

“I tider när samhället kanske spretar lite extra så är idrotten något som faktiskt kan samla 

folket, där man kan stå tillsammans på en läktare, jubla, krama om varandra, heja på Sverige 

och sjunga nationalsången med bara positiva förtecken”. - Anders Larsson 

 

När ett Ishockey-VM planeras menar Haglund att stadens och landets kultur är en sekundär 

del från Svenska Ishockeyförbundets sida men att det finns möjligheter att knyta upp mer av 

lokala företag och aktörer. Vad gäller kringaktiviteter under ishockeymästerskapen är de 

enligt Anna Nordkvist11 väldigt standardiserade, men hon ser utvecklingspotential. Hon 

förklarar att IIHF har ett visst koncept som följer med där Fan-Zone exempelvis är inkluderat. 

Utöver det är det upp till den lokala arrangören att se till att det blir aktiviteter runtom i 

staden. Nordkvist menar att trots den standardiserade formen tycker hon inte att det är svårt 

att lyfta in stadens och landets kultur och att det är något som ändå brukar ske på VM.  

 

Larsson diskuterar hur viktigt jämställdhet är i samhället och hur viktigt det därför blir i 

ishockey. Eftersom det finns ett anseende historiskt att ishockeyn ligger efter på den fronten 

måste det dock arbetas mer med. Om VM ska gå från turnering till evenemang måste tänket 

förändras säger han, det behövs diversitets-tänk för att hitta nya målgrupper. Jämställdhet 

behöver inte betyda 50/50 i publiken eller i styrelsen poängterar han dock. Det handlar istället 

om ett tänk, ett synsätt, en struktur som talar om hur vi förhåller oss till varandra, hur vi 

förhåller oss till vad som är viktigt inför en turnering och hur vi attraherar människor som vill 

komma för att se ishockey. Han menar att därför är det oerhört viktigt inför ett VM att inte 

bara tänka ekonomi och styrning utan också ledord och syfte. Haglund pratar om hur det 

under Dam-VM 2015 i Malmö arbetades väldigt tydligt med jämställdhetsfrågan, det fanns 

tydligt fokus på kampanjer för tjejer och det arrangerades prova-på-dagar för ishockey för 

tjejer. Han berättade även om att Malmö stad gick ut och lovade mellan 50 000-1000 000 kr 

till den förening som startade upp flickhockey. Det var inte bara en engångsföreteelse heller 

utan enligt Haglund kan det bli totalt en halv miljon som satsas för att hålla igång 

damhockeyn. 

 

Både Haglund och Larsson uppger att det kostar cirka 200 miljoner att arrangera ett A-VM. 

Haglund säger därför att man måste ha billiga och smarta lösningar och dessutom ha en stad 

                                                 
11 Anna Nordkvist, Marknads-, kommunikations- och säljchef Svenska Ishockeyförbundet, telefonintervju 13 

april 2017. 
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som stark partner. Larsson poängterar att den stora kostnaden innebär att det ska säljas 

biljetter för samma summa på tre veckor och förklarar att biljettpriserna därför inte kan vara 

hur låga som helst om arrangemanget ska gå runt. Nordkvist trycker på att ekonomin måste 

ligga till grund i ansökan för Svenska Ishockeyförbundet då det är en stor risk som tas då du 

som arrangör är beroende av biljettintäkterna som kommer först på slutet. Nordkvist beskriver 

också att en ordentlig förstudie är viktig där analyser på hur ekonomin ska hanteras, vad för 

kostnader och intäktsflöden som är aktuella, vilka rättigheter som är låsta och hur man kan 

arbeta mer med staden bör tas upp. På samma sätt anser Larsson att det bör tas fram ett helt 

nytt koncept för att lyckas och att förändringarna ska ske utifrån vad som gick fel när Sverige 

stod som värd 2013, samt vad andra länder har gjort bra. Nordkvist säger att det var bra 

ekonomiskt för Stockholm under Ishockey-VM då det var mycket inresande turister som 

bodde på hotell och besökte restauranger. Stockholm hade även en bra möjlighet att 

marknadsföra sig utåt genom detta evenemang och även Globen fick positiva effekter av 

eventet trots att det inte var ett bra resultat ekonomiskt för Svenska Ishockeyförbundet som 

Larsson berättar. 

 

Hur ansökan ska gå till men även hur evenemanget ska gå till är enligt Schlyter väldigt styrt. 

Både för A-VM och Junior-VM kommer det med mycket regler och riktlinjer. Schlyter 

beskriver det som en hel “bibel”, en beskrivning även Nordkvist och Larsson stämmer in på. 

Nordkvist nämner utöver de delar som Haglund beskriver även infrastruktur, kommersiella 

rättigheter, hotell, antalet besökare och journalister. Larsson anser att många av riktlinjerna är 

kopplade till arenan, hur isen ska se ut, var lagen får spela, hur omklädningsrummen ska se ut 

och vad man får sälja. Både Nordkvist och Larsson menar att det inte finns något officiellt om 

hållbarhet än men att de tror att det håller på att ändras. Det är enligt Larsson inget land som 

hittills tryckt främst på de delarna i en bid, det pratas mycket om transporter och liknande men 

det handlar mer om det praktiska än det kompletta hållbarhetsavtrycket. 

 

Vad gäller eventuella förändringar menar Larsson att det är svårt för att det är så mycket 

byråkrati och därför väldigt tungrott. Han talar dock mycket om hur värdefullt det varit om 

hållbarhet hade varit en del av ansökan som görs. Han menar däremot att det skulle kunna 

vara en framgångsfaktor för Sverige att gå fram starkt på just ämnet hållbarhet i sin nästa bid 

för att utmärka sig. På så sätt kan de visa hur det är möjligt att utföra, de kan följa upp efteråt 

och på så sätt erbjuda något till ishockeyn globalt. Larsson talar om flera viktiga delar för 

framtida event som samspelet mellan kommuner, förbundet och sponsorer som behövs för att 

det inte går att utföra så stora evenemang själv. Han tror mer på att sätta frågan på agendan än 

att reglera den och menar att Sverige skulle kunna ta steget före förändringen och göra en bid 

med mycket fokus på hållbarhet. Larsson säger att ett tunnare reglemente kan vara bra då det 

öppnar upp för inspiration och nytänk. Nordkvist säger att hållbarhet inte bara kan vara något 

som uttalas utan bör vävas in i ansökningsprocessen men tar upp att IIHF möjligtvis inte anser 

att det är deras uppdrag. Både hon och Larsson anser att det har börjat komma mer och mer 

arbete med hållbarhet, att det sker en utveckling hos IIHF mot ett bättre tänk.  

 

Laurell håller med om att det verkligen blir viktigare och viktigare att tänka på hållbarhet. 

Han säger att det inte bara är klimat utan alla tre benen: sociokulturellt, ekonomiskt och miljö. 

Han pekar också ut det faktum att Sverige är en av världens bästa hållbarhetsnationer att resa 

till och runt i. Laurell nämner faktorer som ingen korruption, kollektivavtal, försäkringar, 

goda transporter och klimatmässigt arbete. Han talar också om att fokus på det beror på att det 

är viktigt för konsumenterna, det är inte bara häftigt att vara miljömedveten längre. Laurell 

tror precis som Larsson att Sverige kan bli konkurrenskraftiga som hållbart arrangörsland, 

eftersom ägare av större evenemang har lidit av negativa skriverier och kritik från folket och 
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tittar på mer hållbara alternativ i tryggare länder. Pendeln börjar svinga internationellt säger 

han och det kommer bara bli ännu viktigare att tänka på de tre benen inom hållbarhet. 

 

Nordkvist berättar att Svenska Ishockeyförbundet arbetar med Riksidrottsförbundet (RF) för 

hållbara evenemang där miljö är en viktig aspekt. Hon säger att det har blivit lite bättre med 

att tänka på vad man som arrangör lämnar efter sig. Globen som stod som arena under VM 

2013 har ett stort miljöprogram gällande avfall, energi och drift med mera och det 

implementeras på alla event de har. Larsson säger att eftersom IIHF inte har några officiella 

regler på området så är det hur landet förhåller sig till det som blir avgörande. Han menar att 

Sverige som samhälle har ett bra tänk, hur källsortering funkar och ser till att miljö kommer 

högt på agendan både hos vanliga invånare och företag. Han säger att det är del av ett 

varumärke hur man sköter detta och det ser väldigt olika ut i olika delar av världen. Larsson 

poängterar dock att när det pratas om hållbarhet pratas det nästan bara miljö och att det andra 

kan glömmas bort. 

 

“Att bara ha med den tanken att förutom ekonomiskt, att det bygger varumärken, är bra för 

Sverige och för idrotten - vad är det som gör att vi lämnar efter oss ett evenemang som gör att 

nästa VM i Frankrike eller Tyskland eller någon annanstans blir bättre? Hur har vi förädlat 

Ishockey-VM produkten?” - Anna Nordkvist 

 

Haglund beskrev detaljer som partnerskapet med Skoda som IIHF har, där det alltid väljs de 

miljövänligaste bilarna som finns till VM då det alltid finns en uppsättning bilar. Han pratar 

också om hur det arbetas med lokaltrafiken, att både deltagare och besökare tar tåg och buss. 

Haglund menar också att de riktlinjer som finns kring flaskvatten till spelarna borde ses över 

då det i länder där kranvattnet är helt ofarligt, inte är nödvändigt att behöva tillgodose det. När 

det gäller riktlinjer på IIHF nämner han att det finns ett krav på att det inte får ta mer än 2 

timmar att resa mellan arenorna som används under ett VM men menar att det går att komma 

långt på två timmar och han tycker därför att det är något som bör ses över för att förhindra 

onödiga transportutsläpp. 

 

IIHF släppte 2015 en manual för att framtida länder ska kunna arrangera mer hållbara 

evenemang, “IIHF Manual For Sustainable Events”. Manualen fokuserar främst på 

miljöaspekter som transport, avfall, användning av miljövänliga produkter och 

energiförbrukning men inkluderar även ett avsnitt om att göra eventet inkluderande och öppet 

för alla. Manualen adresserar även frågan om huruvida det är dyrt att ha ett hållbart event med 

tips hur det går att arbeta med det ekonomiska och förklarar även fördelar med att arrangera 

ett hållbart evenemang. Manualen diskuterar även hur det går att kommunicera om sina 

initiativ och visar hur det går att planera och organisera arbetet för ett hållbart event. Den 

innehåller flera tips, checklistor och tidigare exempel på evenemang som framgångsrikt 

arbetat med en eller flera av dessa delar.   

 

“The organisation of every event impacts the economy, environment and society, the efforts of 

event organisers can contribute to a more sustainable development of our planet.” - IIHF 

Manual for Sustainable Events 

4.4 Junior-VM – Malmö 2014 

Ett lyckat hockeyarrangemang var J-VM som gick av stapeln i Malmö 2014 och Haglund 

berättar hur det fortfarande pratas om staden när det pratas om just J-VM. Efter ett evenemang 

blir det alltid någon form av effekt och Haglund berättar att även Malmö Stads bild 

förändrades till det positiva efteråt. Han säger att Malmö kom på kartan i internationella 
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ishockeykretsar tack vare det evenemanget. För att förstärka känslan i staden under 

evenemanget berättar Schlyter att de använde sig av taglinen “Fast, Young, Tough”. Den 

taglinen syftade på de unga framtida världsstjärnor som deltog i JVM och var en del av 

konceptet de använde för att sälja in evenemanget.  

 

Schlyter diskuterar hur viktigt det var att sätta bra biljettpris under JVM. Han menar att de 

ville att alla skulle ha råd att gå åtminstone en gång med hela familjen och priset landade 

därför på 100 kronor per biljett. Han tillskriver en del av succén för evenemanget och de 

fullsatta arenorna under JVM till biljetternas låga priser. Han anser att det var en del av 

problemet i Stockholm 2013 där publiken inte dök upp, biljettpriserna var helt enkelt för 

höga. Haglund nämner att den turistekonomiska mätningen visade att omsättningen för 

Region Skåne var 100 miljoner för JVM och att 27 000 turister sammanlagt besökte Malmö 

under JVM. 

 

Under J-VM arbetades det en hel del med hållbarhet men det var ett tänk som kom från 

Malmö stöd och inte IIHF. Vad gäller transportbiten menar Haglund att det var smidigt att ta 

sig mellan arenorna och hotellen med lokaltrafiken. När det gäller papper säger han att det 

försöks göras så digitalt som möjligt men det finns fortfarande krav på mycket papper, som 

statistik, trots att digitala lösningar tas fram. I Malmö menade han att de försökte motverka 

alltför mycket miljöförstöring genom att ha mycket papperskorgar och arbeta bra med 

källsortering. Han tror dock att det snart kommer försvinna helt med papper. Haglund 

berättade också om hur de arbetade med att informera alla om initiativen, exempelvis fick alla 

volontärer information om hur de skulle tänka och agera hållbart och på jumbotronen 

uppmanades publiken att dricka kranvatten.  
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5 Analys 
 

I det här avsnittet kommer vår empiri att analyseras med hjälp av teori från referensramen. 

Evenemangen kommer att ställas mot både hållbarhetsstudier och till viss del varandra för att 

se vad de kan ta lärdom av, för att sedan sammanfattas och peka ut de mest centrala delarna 

som framkommit. 

5.1 Eurovision Song Contest – Malmö 2013 

Under Eurovision i Malmö 2013 fanns ett stort fokus på inkludering och tillgänglighet vilket 

är en viktig del av social hållbarhet enligt UNWTO (2004). De ville att lokalbefolkningen 

skulle känna sig välkomna till evenemanget och stolta över sin stad. Smith (2009) trycker 

mycket på hur viktigt det är att tänka på lokalbefolkningen och hur evenemanget påverkar 

samhället, speciellt under större evenemang. Eurovision i Malmö hade verkligen tänket 

genom att skapa en folkfest i staden, en slogan som hette “We are one” och ansikten i olika 

hudnyanser men Smith (2009) menar att effekter av denna typ av arbete under ett event ofta är 

kortvariga. Karlsson säger själv att effekten av eventet som gav en mer positiv bild av Malmö 

troligen är borta nu. För att förlänga effekterna hade Malmö Stad behövt arbeta med projekt 

som aktualiserade de värderingar som visades upp under eventet. 

 

Som Olsson uppgav gjordes en väldigt positiv turistmätning i samband med tävlingen och 

detta menar Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) är väldigt viktigt att belysa för 

lokalbefolkningen. Både Karlsson och Olsson beskriver även de marknads- och 

konkurrensmässiga fördelarna som uppstod i samband med Eurovision, de menar att eventet 

satte Malmö på kartan i olika aspekter, företag ville förlägga sina möten och kongresser där 

och bilden av Malmö förbättrades både för invånare och besökare. Att visa upp dessa positiva 

effekter för att flytta fokus från de negativa effekter som kan uppstå är oerhört viktigt för att 

lokalbefolkningen ska vara positiva till att staden arrangerar den här typen av evenemang 

(Carneiro, Breda & Cordeiro 2016). Kravet från EBU gällande offentliga upplevelser är 

väldigt litet men Malmö valde att skapa Eurovision Village för att göra eventet tillgängligt för 

Malmöborna. Bohlin och Elbe (2012) är tydliga med att konflikter mellan de tre 

dimensionerna av hållbarhet alltid kommer uppstå och i fallet med Eurovision Village är det 

något som bidrar till den sociala hållbarheten men samtidigt logiskt ökar kostnaderna för 

evenemanget. Olsson menar att Malmöborna var stolta över evenemanget främst eftersom 

staden inte gjorde några ogenomtänkta satsningar och att det hade kunnat uppstå protester 

annars. De lyckades istället göra skattebetalarna nöjda men en ökad social hållbarhet trots 

dess ökade kostnader. 

 

Olsson talar mycket om hur Eurovision blir “vräkigare” för varje år som går och att det är ett 

hot mot den ekonomiska hållbarheten för evenemanget, både för länderna som ska arrangera 

och konsekvenserna det ger ländernas invånare. Både Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) 

och Bohlin och Elbe (2012) menar att fokus bör finnas på vad eventen bidrar med ekonomiskt 

till värdsamhällen, de kommersiella effekterna. Bohlin och Elbe (2012) anser att det är viktigt 

eftersom det sällan är event som inte är mega-event som tjänar mer än vad de kostar och då 

behöver blicken vändas mot andra fördelar. Olsson valde att skala ner eventet för att inte 

bekosta Malmöborna för mycket då hon menar att Malmöbon alltid står i fokus för dem. 

Hållbarhetstänket menar hon är något som kommer inifrån deras egen organisation och 

genomsyrar hela Malmö Stads arbete, vilket stämmer överens med Hendersons (2011) analys 

att offentliga sektorn känner sig mer ansvarig för att bedriva hållbar verksamhet än vad som 

kan förväntas av privata aktörer. 



 

- 26 - 

 

 

Detta bekräftas tydligare av Malmös beslut att ISO-certifiera eventet. Karlsson pekar på de 

viktigaste områdena som för dem var avfall, energiförsörjning, kommunikation och transport. 

Utöver det nämns arbete med kranvatten och sociala faktorer men i jämförelse med punkterna 

i Agenda 21 saknas tydligare tankar på miljöfarliga substanser och vattenkvalité (Bohlin och 

Elbe 2012). Paterson och Ward (2011) förklarar att arbetet med vatten ofta stannar vid 

kranvatten istället för flaskvatten men att frågan om globala vattenresurser också behöver 

prioriteras. Transport menar flera författare är en av de största belastningarna för turismen och 

konsekvensen av fler och större event som Eurovision innebär tyvärr mer resande vilket 

betyder mer negativa effekter på miljön (Bohlin & Elbe 2012; Pereira et al 2017). Hela 

processen med att arbeta hållbart förklarar Karlsson och Olsson försvåras av strukturen med 

att ha en huvudorganisation (EBU) som egentligen äger evenemanget. Den här konflikten 

pratar Paterson och Ward (2011) om, de menar att eftersom kundens behov alltid ska komma 

först för de flesta arrangörer så är det svårt att implementera mer hållbara alternativ. 

5.2 Eurovision Song Contest – Stockholm 2016 

Även för Eurovision i Stockholm 2016 var social hållbarhet en viktig punkt. Malhotra 

beskriver hur de ville att stockholmarna skulle vara stolta över sin stad och att deras mål var 

att skapa en riktig folkfest. Öppenhet var ett stort fokus och som tidigare nämnt är 

lokalbefolkningens roll i eventet en viktig fråga inom social hållbarhet (Smith 2009). Men 

som i Malmö blir samma fråga för Stockholm gällande de fina sociala initiativen, vad händer 

efter eventet? Smith (2009) menar att huruvida event förbättrar lokalbefolkningens välmående 

efter eventet inte undersökts och projekt som fortsätter bedriva värderingarna är vitalt för att 

sociala hållbarheten i längden ska påverkas positivt. Bohlin och Elbe (2012) menar att 

evenemang kan bidra till en mer positiv image för värdsamhället vilket leder till mer besökare 

och även mer invånare men detta kan enligt Smith (2009) leda till splittring av samhällen. 

 

Malhotra poängterar vikten av att vara förberedd när det ska ansökas om ett evenemang som 

Eurovision. Laurell stämmer in i detta och menar att det måste finnas en trovärdighet i vad 

som görs. Malhotra berättar att transparitet också var viktigt för Stockholm stads arbete vilket 

Pelham (2011) nämner är något som måste ske i framtiden för hållbara event. Till skillnad 

från Malmö ISO-certifierades inte Eurovision i Stockholm, enligt Malhotra på grund av 

tidsbrist. Andersson (2016) diskuterar att det finns fördelar med en certifiering, som bättre 

image och kundupplevelse, men att fokus ofta kan skiftas för mycket från verksamhetens mål 

och det kan därför ha varit en styrka för Stockholm. Däremot arbetade Stockholm ändå med 

hållbarhet genom att ta in en konsult och arbeta med vattenflaskor, digitalisering, transport 

och sina partners. Pomering, Noble och Johnson (2011) poängterar att om det arbetas med 

hållbarhet måste det genomsyra hela verksamheten och finnas adresserat i mål och visioner 

för att minska risken att verka ihåliga och anklagas för “greenwashing”. Stockholm stad 

kunde här ha hamnat i riskzonen för det eftersom de inte arbetade så tydligt med det som 

Malmö gjorde genom sin ISO-certifiering.  

 

Häggström håller med Malmös bild angående EBU, det är svårt att arrangera så hållbart som 

möjligt när EBU är så otydliga. Riktlinjer och manualer hade varit hjälpsamma i att göra hela 

processen mer hållbar. Angående detta lyfter Paterson och Ward (2011) frågan om vem det är 

som ska efterfråga hållbara alternativ, om det ska vara leverantören av eventet (Malmö eller 

Stockholm stad) eller kunden och egentliga eventägaren (EBU). Både Henderson (2011) och 

Bowdin et al (2012) tror att offentliga organisationer mer kommer driva frågan framåt 

eftersom de har mer ansvar för sina lokalsamhällen men samtidigt kan hållbarhet bli 

nödvändigt att arbeta med då konsumenter blir mer medvetna. 
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5.3 Ishockey-VM – Stockholm 2013 

Ordet “folkfest” dyker upp när Larsson beskriver hur han tycker att ett optimalt Ishockey-VM 

ska vara. Han trycker mycket på att ge ett mervärde och något extra till värdstädernas 

invånare. Larsson ser även det som ett sätt att ena människor, ett sätt att skapa gemenskap. 

Om detta kan uppnås bidrar det till den sociala hållbarheten. Smith (2009) talar om hur event 

kan ge en känsla av hopp men att effekten måste bibehållas efter eventet. Bowdin et al (2012) 

nämner hur event flera gånger har drivit utvecklingen av hållbarhet i värdsamhället men som 

Carneiro, Breda och Cordeiro (2016) påpekat måste det positiva lyftas över det negativa. 

Larsson nämnde tydligt det viktiga samarbetet med städerna och det är tydligt att de känner 

ansvar inför lokalsamhället, som Smith (2009) menar brukar vara fallet med mer offentliga 

aktörer. Både Nordkvist och Haglund beskrev potential för att utveckla hur mycket stadens 

och landets kultur blandas in i eventet, Nordkvist tryckte främst också på hur standardiserade 

alla kringaktiviteter idag är. Haglund menar att det idag är område som är sekundärt för 

arrangörer. Att arbeta med lokal kultur och traditioner är enligt WTO (2004) en oerhört viktig 

del i social hållbarhet. Detta menar även Bohlin och Elbe (2012) som menar att vad för roll 

lokala kulturen har påverkar hur lokala befolkningen ser på eventet och vad för effekter det 

ger. Haglund menar att lokala företag och aktörer skulle kunna knytas upp mer vilket hade 

kunnat innebära större kommersiella och ekonomiska framgångar i lokalsamhället. Trots att 

jämställdhetsarbetet historiskt ligger efter inom ishockey enligt Larsson så upplever han att ett 

bra mångfaldstänk är viktigt om Ishockey-VM ska gå från en turnering till ett evenemang. När 

Malmö hade Dam-VM i ishockey 2015 startades ett projekt där 50 000-100 000 kr utlovades 

till den förening som startade flickhockey. Haglund berättade att samma summa sedan skulle 

utbetalas varje år i fem år. Detta är ett bra exempel på bibehållen effekt, som Smith (2009) 

talar om. 

 

Att arrangera ett A-VM är en stor finansiell risk enligt både Haglund och Larsson. Det kostar 

runt 200 miljoner och det är en utmaning att sälja biljetter för den summan. 2013 års VM var 

en sportslig succé men ekonomiskt och publikmässigt var det inte lika framgångsrikt. Bohlin 

och Elbe (2012) menar att antagandet att event ger stora finansiella vinster gäller mega-event 

och inte behöver gälla evenemang som VM. De menar att dessa event inte nödvändigtvis ger 

tillräckliga finansiella inflöden för att täcka alla kostnader och därför bör fokus flyttas till 

positiva ekonomiska effekter på längre sikt. Event kan vara en del i att bygga ett varumärke 

för destinationen vilket kan ge positiva effekter längre fram (Bohlin & Elbe 2012). Larsson 

menar att VM 2013 var bra för Stockholm som kunde marknadsföra sig och fick inflöde av 

turister som spenderade pengar i staden. Då A-VM till stor del anordnas av Svenska 

Ishockeyförbundet kan frågan istället behöva bli hur de som inte är en destination kan tjäna på 

det på längre sikt. Henderson (2011) anser att det finns stora skillnader i hur privata och 

offentliga sektorn arbetar med hållbarhet och ett exempel finns här i den stora ekonomiska 

risk som arrangörer av ett A-VM tar. Då Henderson (2011) menar att privata aktörer 

prioriterar vinst är frågan ifall en sådan aktör hade tagit den ekonomiska risk som det för med 

sig att arrangera ett evenemang som detta. 

 

Även om trenden med hållbarhet och “gröna event” blivit väldigt utbredd i eventindustrin 

enligt Bowdin et al (2012) så är inte tänket lika utvecklat gällande Ishockey-VM säger 

Larsson. Han tror att det hade varit effektivt om någon gjorde en bid med fokus på hållbarhet 

som skulle sätta frågan mer på agendan. Han skulle föredra om Sverige var landet som gjorde 

det för att erbjuda ishockeyn något globalt. Nordkvist tror att IIHF anser att hållbarhet inte är 

deras uppdrag, vilket återigen tar upp frågan från Paterson och Ward (2011) - är det 

arrangören eller eventägaren som ska driva frågan? Nordkvist upplever att inom ishockeyn 

har det blivit bättre med att tänka på vad man lämnar efter sig men Larsson pekar på att då 
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IIHF inte har officiella regler inom hållbarhet blir det avgörande hur värdlandet förhåller sig 

till det. Andersson (2016) menar att Sverige ligger i framkant hållbarhetsmässigt som då kan 

bli en konkurrensfördel. Precis som Bohlin och Elbe (2012) pekat på prioriteras gärna 

miljöfrågan över de två andra dimensionerna. Bohlin och Elbe (2012) menar även att när det 

tittas på miljöaspekten är det gärna vad som händer på destinationen som fokuseras på, trots 

att transport är turismens största miljöbelastning. Detta går att se då Haglund berättar hur de 

arbetat med miljövänliga bilar, kollektivtrafik, flaskvatten och resa mellan arenorna men det 

nämns lite om resor till och från värdlandet och värdstäderna. Manualen IIHF släppte 2015 

kan vara ett steg i rätt riktning som både Pomering, Noble och Johnson (2011) och Yuan 

(2013) pekat ut - hela organisationen måste vara engagerad i hållbarhetsarbetet om det ska 

vara framgångsrikt. Manualen innehåller många av de aspekter som Agenda 21 har men båda 

har främst prioritet på den ekologiska hållbarheten (Bohlin och Elbe 2012). I kontrast till 

dessa två dokument finns Anderssons (2016) uppdelning på 5 dimensioner som skulle kunna 

vara ett mer balanserat exempel. 

5.4 Junior-VM – Malmö 2014 

Efter JVM i Malmö 2014 berättar Haglund att bilden av Malmö blev mer positiv både som 

destination men även i internationella ishockeykretsar, men hur långvarig effekten blev som 

Smith (2009) anser är viktigt att tänka på är inte klart. JVM i Malmö arbetade mycket med de 

framtida världsstjärnor som skulle komma att delta i turneringen och enligt Smith (2009) kan 

mer kända människor vara viktiga i att marknadsföra hållbarhet under evenemang. JVM var 

noga med sin prissättning av biljetter då de ville att alla skulle kunna gå på matcherna. Detta 

kan både vara hjälpsamt för den sociala hållbarheten (Carneiro, breda & Cordeiro 2016) men 

det gjorde enligt Schlyter också att det kom mycket publik. JVM hade ett bra hållbarhetstänk 

men det kom från Malmö inte IIHF vilket återigen stärker Hendersons (2011) slutsats att 

offentliga aktörer tar sitt ansvar. Precis som under A-VM låg mycket fokus på miljöaspekter 

som vatten och transport. 

5.5 Sammanfattande 

En viktig punkt som både Yuan (2013) och Pomering, Noble och Johnson (2011) nämnt är att 

för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete som inte känns ihåligt eller som “greenwashing” 

behöver det genomsyra hela organisationen och arbetet. Eftersom turism är en kooperativ 

aktivitet (Pomering, Noble & Johnson 2011) måste alla aktörer samarbeta och ha samma idé. 

Yuan (2013) menar att det inte går att anta att alla har samma behov, intresse och kunskap om 

hållbarhet. Detta visar sig svårt för evenemang som Eurovision och Ishockey-VM där en 

huvudorganisation (och eventägare) som inte har samma prioritet på frågan finns med i 

bilden. Det försvåras ytterligare av olika länder som arrangerar varje år som alla har olika 

förhållningssätt till hållbarhet. Bowdin et al (2012) beskriver att IOK arbetade långsamt i 

början med att göra OS mer hållbart så det är inte ovanligt med organisationer som tar tid på 

sig. 

 

Hendersons (2011) poäng att offentliga aktörer mer ofta tar sitt ansvar inom hållbarhet stöttas 

av faktumet att dessa event främst arbetade med frågorna på grund av att 

arrangörsorganisationerna främst var offentliga och följde sina vanliga policys. Bowdin et al 

(2012) anser att initiativ från offentliga aktörer kommer vara en av de drivande krafterna för 

mer hållbara event. Pelham (2011) tror också på en ny generation av arrangörer som har mer 

passion för hållbarhet. Laurell tror att eventägare tittar mer på bättre länder hållbarhetsmässigt 

på grund av negativa skriverier och det tror Larsson öppnar för Sverige att gå i förväg med 

starkt hållbarhetstänk för att sätta ribban. Pulido-Fernández, Andrades-Caldito och Sánchez-

Rivero (2014) menar att det inte behöver vara endast rika länder som engagerar i vad de kallar 
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“grönare ekonomi” genom arbete med hållbarhet utan att många fattigare länder 

implementerar det redan. De säger dessutom att det inte behöver betyda att ekonomiskt 

välstånd offras då många sektorer kan växa i en grön ekonomi.  

 

Uttrycket “folkfest” nämndes flera gånger och många nämnde positiva sociala effekter men få 

exempel på hur de skulle bibehållas återfanns, en punkt som enligt Smith (2009) är vital för 

att effekten ska spela roll. Enda konkreta exemplet var under ett helt annat evenemang, Dam-

VM 2015, då finansiellt stöd erbjöds under flera år till en förening om de startade flickhockey 

i syfte att stötta damhockey. Smith (2009) anser att lösningen till detta återkommande 

problem med kortvariga effekter är ordentliga projekt som stöttar initiativen. Få diskussioner 

och lösningar nämner dessutom hållbarhetseffekter utanför själva värddestinationen. Mycket 

arbete har gjorts med miljövänlig transport på själva destinationen men inte hur mycket 

påverkan man gör genom resor dit och hem. Bohlin och Elbe (2012) nämner detta som ett 

återkommande problem främst inom ekologisk hållbarhet och Pereira et al (2017) anser att en 

lösning kan vara strategiskt valda värddestinationer efter ekologiskt fotavtryck. De erkänner 

dock själva att detta är väldigt komplext då många andra faktorer vägs in i val av värd för ett 

evenemang men miljön behöver hamna högre på agendan. 
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6 Slutsatser 
 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser från utkomsten av analysen och ger svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Förslag på vidare forskning tas också upp. 

 

Såväl Yuan (2013) som Pomering, Noble och Johnson (2011) har skrivit om vikten av att låta 

sitt valda fokus genomsyra hela organisationen och allt arbete som görs för att nå ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete. Organisationerna inom både Eurovision i Malmö och 

Stockholm, samt de två ishockeyevenemangen 2013 och 2014 talade båda om ett helhetstänk 

och att arbeta mot samma mål. Fokuset gäller de lokala organisationerna och utöver dessa 

finns som tidigare nämnts huvudorganisationerna som står för vissa delar i arbetet. 

Genomgående för intervjuerna har varit att det inte finns något vidare hållbarhetstänk från 

dessa huvudorgan, trots att de är en viktig del i kedjan. Yuan (2013) menar att det inte går att 

anta att alla inblandade i en organisation har samma kunskap om eller samma prioritet på 

dessa frågor. Något som blev tydligt när det kom fram att hållbarhetsarbetet var en väldigt 

viktig del från den lokala sidan medan arbetet inte togs någon vidare hänsyn till från 

huvudorganisationernas sida. I nuläget arbetar de lokala organisationerna som ett organ som 

ansvarar för en del, medan huvudorganisationerna arbetar som ett annat organ och ansvarar 

för en annan del. Upplägget liknar förhållandet mellan beställare och arrangör. För att nå ett 

ännu mer framgångsrikt hållbarhetsarbete bör dessa evenemang ta Yuans (2013) ord i 

betänkande och arbeta på ett målinriktat sätt med all involverade parter och se till att alla har 

samma kunskap och fokus som krävs för att nå de gemensamma målen. De bör se de lokala 

organen och huvudorganen som en enda stor organisation som arbetar mot samma mål. På så 

sätt skulle alla inblandade har klart för sig vad som är viktigt och vart fokus ska läggas. I 

dagsläget når hållbarhetsfrågan endast de delar som de lokala organen styr över, vilket 

Karlsson berättar bland annat innebar att Malmö inte kunde ISO-certifiera hela evenemanget 

2013. Ett bättre samarbete och ett öppnare klimat mellan organisationerna idag hade kunnat 

leda till ett mer framgångsrikt arbete inom hållbarhet. 

 

Det är inte helt självklart hur man ska genomföra ovanstående förändring och det gäller att 

båda parter är öppna för det. Ett sätt att få arbetet med hållbarhet att nå huvudorganisationerna 

är att som kommun fortsätta på den bana som Malmö och Stockholm gjorde under Eurovision 

och Ishockey-VM. Bowdin et al (2012) menar att de drivande krafterna inom ett förändrat 

hållbarhetsarbete kommer att vara de offentliga aktörerna. Det visar därmed att dessa 

evenemang är på god väg att bidra till en förändring. Bowdin et al (2012) menar att de privata 

bolagen i första hand prioriterar vinst. Hos de lokala organisationerna, så som kommuner och 

sportorgan, finns det istället ett mer långsiktigt tänk där saker som intresse för sporten och syn 

på staden ligger i fokus. Detta tänk gör att deras främsta mål inte är att tjäna pengar här och 

nu utan att bygga upp något som de tjänar på längre fram. Vad gäller arbetet med just 

hållbarhet har fokus under både Eurovision och Ishockey-VM legat på inkludering och den 

sociala hållbarheten. Ett tydligt exempel på det är Eurovision Village i Malmö 2013 där 

Karlsson berättar om hur de utvecklade kraven från EBU för att skapa en upplevelse för 

invånarna. Där låg fokus på skattebetalarna och besökarnas välmående snarare än att det 

kostade mer pengar än det hade behövt. Om den offentliga sektorn fortsätter att bära det 

ansvaret som Hendersons (2011) menar att offentliga aktörer ofta gör kan de vara den 

drivande faktorn som Bowdin et al (2012) pratar om. En drivande faktor i att påverka även 

huvudorganisationerna och deras arbete i hoppet om att nå en enad organisation som arbetar 

med hållbarhet som ett gemensamt och naturligt fokus i syfte att skapa framgångsrika hållbara 

evenemang. 
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Bortsett från ett större intresse för sporten eller orten är det intressant att fundera på vad som 

händer med en destination och dess hållbarhetsarbete efter evenemanget är över. Malmö Stad 

arbetar enligt sin policy för hållbarhet som genomsyrar allt de gör men Karlsson tar upp att 

Eurovision ledde till en viktig del i den sociala hållbarheten i samband med evenemanget. 

Hon berättar att invånarna var stolta och glada över att de äntligen fick chansen att visa upp 

den bild av staden de ville och eventet ledde till att såväl invånare som besökare fick en 

positivare bild av staden. I samma andetag säger hon dock att bilden antagligen har försvunnit 

för längesedan redan, på grund av tråkigheter som kommit i fokus istället. Det är ett tydligt 

exempel på att arbetet inte har fortsatt på samma sätt efter eventets genomförande, vilket 

Smith (2009) menar är helt fel. Fokus ska istället ligga på att stötta initiativen som påbörjas 

under projektet för att kunna skapa mer långvariga effekter. Utan projekt som bibehåller det 

påbörjade arbetet blir effekten inte densamma. Efterarbete är inte något som har nämnts 

särskilt hos de som blivit intervjuade, förutom det projekt som startades upp i samband med 

Dam-VM. Haglund berättar att en summa delades ut till den klubb som startade upp 

flickhockey, vilket är ett projekt som fortgår än idag och syftar till att bibehålla arbetet med 

social hållbarhet. För att få ut så mycket som möjligt av sitt hållbarhetsarbete bör man arbeta 

enligt Smiths (2009) råd och göra en noggrann planering även över den tid som följer efter 

evenemangets genomförande. Planera för projekt som kan bidra till att behålla det arbete som 

byggts upp för att skapa en märkbar effekt. Förutom att fokus främst ligger på den korta 

tidsram evenemanget är så begränsas även effekterna geografiskt till värddestinationerna. 

Väldigt lite diskussion förs kring resor till och från destinationerna och vad för lösningar det 

finns där. Hade värdorganisationerna tänkt mer på den hela bilden, både tidsmässigt och 

geografiskt, och dess hållbarhet hade de enligt Smith (2009) Bohlin och Elbe (2012) och 

Pereira et al (2017) kunnat göra ett mycket större steg mot hållbara evenemang. 

6.1 Vidare forskning 

Vår gjorda studie har öppnat upp för tankesätt och funderingar kring evenemangen vi berört, 

samt deras förhållningssätt till hållbarhet och hur det arbetet kan utföras på bästa sätt. Det 

finns en rad möjligheter till fortsatt forskning inom ämnet, oavsett om det är av intresse att 

dyka djupare ner i våra fall eller att ta med sig studiens syfte för att undersöka samma process 

i andra evenemang. Möjligheten finns att hitta stora likheter med andra flyttbara evenemang, 

men det finns säkerligen också en del skillnader som kan bidra till nya tankesätt inom 

hållbarhetsfrågan. I den här studien har begränsningar skett gällande val av personer att 

intervjua, det är en avgränsning som går att bredda för att få andra perspektiv på 

evenemangen. Såväl intervjuer med huvudorganisationerna som besökare och invånare hade 

givit ett ytterligare intressant förhållningssätt. Det hade exempelvis varit intressant att 

undersöka huvudorganisationerna djupare och ta reda på hur de förhåller sig till hållbarhet och 

arbetar med det.  
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7 Diskussion 
 

I följande avsnitt reflekterar vi över studiens genomförande för att se om resultatet kunde 

blivit annorlunda om studien genomförts på annat vis. 

 

Efter att studien är genomförd kan vi inte undvika att reflektera över vårt arbete och fundera 

över om saker och ting hade sett annorlunda ut om vi hade genomfört arbetet på ett annat sätt. 

Som tidigare nämnts valde vi att avgränsa studien till att endast kontakta personer som arbetat 

på den lokala eller nationella nivån, det vill säga värdstäder och sportorgan. En kontakt med 

huvudorganisationerna hade dock varit intressant och gett ytterligare kunskap om arbetet med 

hållbarhet. Enligt de intervjuer vi genomförde är det ett ämne som inte visat sig vara så 

prioriterat hos huvudorganen men att få deras egen syn på det hade kunnat styrka studien ännu 

mer. Vad gäller studiens resultat utifrån värddestinationerna och deras arbete har det utfallit 

ungefär som vi förväntat oss. De arbetar med evenemang för att förstärka stadens varumärke 

och hållbarhet är en väldigt central fråga. Något som däremot kom i skymundan var 

efterarbetet och vad de gör för att behålla de positiva hållbarhetsförändringar som sker under 

evenemangen. Studien visar att arrangörerna har en del att lära på det planet. Vi funderar 

också på hur resultatet hade sett ut om vi hade intervjuat besökare till evenemanget. Frågan är 

om intrycket av inkludering och välkomnande är lika starkt från deras sida eller kanske ännu 

starkare. Tack vare turistmätningar vi fått från stadens sida verkar det dock vara en ömsesidig 

uppfattning. Vi är väldigt nöjda med resultatet av studien, vilken har genererat ny teori inom 

ett ämne som i det stora hela har berörts i mycket forskning men som nedskalat till dessa lite 

mindre evenemang har varit väldigt bristfällig.   
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Bilaga 1: Beskrivning av respondenter 
 

Anders Larsson, Svenska Ishockeyförbundet 

Arbetar till vardags som HR-chef på Elekta. Suttit i styrelse för Svenska Ishockeyförbundet 

sen 2004 och är även sedan juni 2015 ordförande. 

 

Anna Nordkvist, Svenska Ishockeyförbundet 

Arbetade som Senior Sales Manager hos Stockholm Live (tidigare Stockholm Globe Arenas) 

under ishockey-VM 2013 i Stockholm. Arbetar som marknads-, kommunikations- och 

försäljningschef hos Svenska Ishockeyförbundet sedan tisdagen den 2 juni 2015.  

 

Annika Malhotra, Visit Stockholm 

Arbetar som Project Manager Event på Visit Stockholm och var under Eurovision Song 

Contest 2016 i Stockholm projektledare för Stockholm stads del. 

 

Christian Schlyter, Malmö Stad 

Är projektledare inom Malmö Stad. Var dressingansvarig för Eurovision Song Contest i 

Malmö 2013 och dessutom projektledare för Junior-VM 2014 även det i Malmö. 

 

Karin Karlsson, Malmö Stad 

Arbetar som programchef på Malmö Live Konserthus och var projektledare för Eurovision 

Song Contest 2013 för Malmö Stads räkning. 

 

Katarina Olsson, Malmö Stad 

Arbetar som evenemangschef för Malmö Stad och under Eurovision Song Contest i Malmö 

2013 delansvarig för kommunikation, marknadsföring och värdskap för Malmö Stads del. 

 

Marie Häggström, Visit Stockholm 

Är Marketing Manager på Visit Stockholm vanligtvis men var huvudansvarig för hotell och 

transport under Eurovision Song Contest i Stockholm 2016. 

 

Martin Blix, Quality Hotel Globe 

Är Marketing Manager på Quality Hotel Globe i Stockholm och påbörjade sin tjänst samma 

vecka som Eurovision Song Contest startade i Stockholm 2016. 

 

Mikael Haglund, Svenska Ishockeyförbundet 

Arbetar till vardags som lärare inom Halmstad Kommun. Sitter som styrelseledamot i 

Svenska Ishockeyförbundet sedan flera år tillbaka. Han var generalsekreterare för både 

Junior-VM 2014 och Dam-VM 2015 i Malmö. 

 

Thomas Laurell, Visita 

Har rollen som Chief Public Affairs på Visita och är bland annat ansvarig för regeringens 

arbete i Team Sweden Möten & Evenemang. 

 

Vian Mirza, Malmö Stad 

Är sektionschef för Malmö stad och var under Eurovision Song Contest i Malmö 2013 

ansvarig för volontärerna. 
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Bilaga 2: Intervjuguide (staden) 
 

Denna bilaga är främst för respondenter som arbetar för stadens del. Ungefär samma delar 

men med små anpassade skillnader användes som underlag till dessa. 

 

Ansökning av evenemanget 

Hur fick ni evenemanget? Ansökan/förfrågan? 

Kriterier för att få stå som värd? 

Tar ni stor hänsyn till evenemangets image innan ni tackar ja? Imageöverföring 

 

Evenemanget 

Hur ser planeringsprocessen ut? 

Hur mycket styrs av fasta riktlinjer? 

Upplever ni att det är lagom lång tid att förbereda sig på? 

Vilka delar ansvarar ni för och vilka står förbundet/huvudorganisationen för? 

Har ni mycket kontakt med ovanstående? 

 

Ekonomi 

Hur arbetar ni med budgeten? Egen/tillsammans med förbundet/huvudorganisationen? 

Vad gör ni för beräkningar innan ni tackar ja? 

Vilka kostnader får ni stå för/vilka intäkter går till er? 

Är det värt det? På lång och kort sikt. 

Hur gör ni för att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna för evenemanget? Metoder, 

kriterier? 

 

Miljö 

Hur tänker ni kring miljön när det kommer till transport (val av stad/arena), material 

(digitalt/papper), partners, källsortering? 

 

Turism 

Siffror på turism under evenemanget 

Större turistströmmar efter evenemanget? 

Positivare bild av staden? 

Kringaktiviteter för turisternas skull? 

 

Kultur 

Hur mycket kan landets kultur visa sig? 

Hur stor är friheten att plocka in den egna kulturen? 

 

Social 

Hur jobbas det med jämställdhet, hur viktigt är det? 

Val av image/fokus på evenemanget 

 

Personligt perspektiv 

Vad kan huvudorganisationen bidra ännu mer med/förändra för att skapa ett mer hållbart 

evenemang på alla plan? 

Vilka förändring i ansökningen/planeringen/genomförandet/efterarbetet skulle du vilja se? 
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Bilaga 3: Intervjuguide (Organisationen) 
 

Denna bilaga är främst för respondenter som arbetar för organisationens del. Ungefär 

samma delar men med små anpassade skillnader användes som underlag till dessa. 

 

Ansökning av evenemanget 

Hur fick ni evenemanget? 

Speciella infallsvinklar på ansökningen? (Hållbarhet, transporter, arena) 

Kriterier för att ansöka (budget, kapacitet) 

Samarbetet med staden (krav från deras sida) 

Ansökningsprocessen 

 

Evenemanget 

Hur ser planeringsprocessen ut? 

Hur mycket styrs av huvudorganisationerna (officiella riktlinjer/krav)? 

Vad görs av förbundet/staden? 

Upplever ni att det är lagom lång tid att förbereda sig på? 

 

Ekonomi 

Budget (huvudorganisationen eller landet/staden?) 

Vad gör ni för beräkningar innan ni tackar ja? 

Vart kommer pengarna ifrån och vem bidrar med vad? 

Vilka kostnader står ni för och vilka intäkter går till er? 

Är det värt det? På kort och lång sikt. 

Hur gör ni för att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna för evenemanget? Metoder, 

kriterier? 

 

Miljö 

Hur tänker ni kring miljön när det kommer till transport (val av stad/arena), material 

(digitalt/papper), partners, källsortering? 

 

Turism 

Siffror på turism under evenemanget 

Större turistmängd även efter evenemanget? 

Positivare bild av staden/landet? 

Beror stadsvalet på vilken stad som kan hantera turistströmningen? 

Kringaktiviteter för turisternas skull? 

 

Kultur 

Hur mycket påverkas kulturen av evenemanget? 

Hur mycket kan landets kultur visa sig? Hur stor är friheten? 

 

Social 

Hur jobbas det med jämställdhet, hur viktigt är det? 

Val av image/fokus på evenemanget 

 

Personligt perspektiv 

Vad kan huvudorganisationen bidra ännu mer med/förändra för ett mer hållbart evenemang i 

framtiden på alla plan? 

Vilka förändring i ansökningen/planeringen/genomförandet/efterarbetet skulle du vilja se? 
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