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Abstract 
 

This essay brings the reader into an industry which we have been interested in for years, 

but we understand that knowledge about the industry does not reach the public. Although 

the field does affect society and the places we operate in, not many people have a com-

prehensive understanding of these processes. The industry we're talking about is the 

tourism industry and the field is event bidding. The purpose of event bidding is to gener-

ate money to the city, and that cities should be seen as attractive by tourists, event’s orga-

nizers, and perhaps mostly by those who live and work in them.  

 

In order to somehow help in the dissemination of knowledge the paper describes a talent 

contest which will nominate the most talented events bidder. The prestigious title is be-

tween four individuals who, in one way or another, act in the field of event bidding. The 

judges, us writers as well, are the only ones to nominate the talent, but we are helped by 

four experts in relevant fields of today who can guide us to a winner. Additionally, the 

idea about the talent contest is based on a historical era, the Renaissance. The era has 

helped us to bring the concept of attraction in a new (or old) light in which cities have the 

opportunity to be special and attractive. The word renaissance means rebirth, and the pa-

per aim to do that, rebirth thoughts from the past that in turn rebirth the city's attractions. 

 

In a thrilling contest, which is described in a narrative form, the reader may follow the 

four contestants, expert guiding advices and the judges' tough challenge to select one 

winner. The talent competition hopefully highlights insights in a field in need of a renais-

sance. 
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II 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats tar med läsaren in i en bransch som under flera år har intresserat oss, men 

där vi uppfattar att kunskapen inte når fram till allmänheten. Trots att området berör sam-

hället och de platser vi verkar i är det inte många som har en förståelse för dessa omfat-

tande processer. Branschen vi pratar om är turismbranschen och området är evenemangs-

värvning. Syftet med evenemangsvärvning är dels att det ska generera i pengar till staden, 

dels att städer ska ses som attraktiva och uppfattas så av turister, evenemangsarrangörer 

och kanske framför allt av de som lever och verkar i dem. 

 

För att på något vis bidra i en kunskapsspridning har vi i uppsatsen beskrivit en talang-

tävling som ämnar utse den mest talangfulle evenemangsvärvaren. Den ärofyllda titeln 

står mellan fyra individer som på ett eller annat sätt verkar inom området evenemangs-

värvning. Domarna, och tillika vi författare, är ensamma om att utse talangen, men till vår 

hjälp har vi fyra experter inom nutidsrelevanta områden som kan guida oss fram till en 

vinnare. Dessutom bygger tanken om talangtävlingen på en historisk tidsepok, renässan-

sen. Epoken har bidragit till att sätta begreppet attraktion i ett nytt (eller gammalt) ljus där 

städer får möjlighet att vara speciella och attraktiva. Ordet renässans betyder pånyttfö-

delse och uppsatsen ämnar till just detta, att pånyttföda tankar från dåtid för att i sin tur 

pånyttföda stadens attraktion.     

 

Genom en spännande tävling, vilken beskrivs i en narrativ form, får läsaren följa de fyra 

tävlingsdeltagarna, experternas vägvisande utlåtanden samt domarnas tuffa utmaning att 

utse en vinnare. Talangtävlingen lyfter förhoppningsvis insikter inom ett område som be-

höver en renässans.  
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1 Kära läsare 
Innan du börjar läsa vill vi inleda med att förklara vår tanke med uppsatsen, detta för att 

ge dig en förutsättning för att förstå vilka vägar vi valt att gå. Det ämne som uppsatsen 

berör är Talangen att värva evenemang. Evenemangsvärvning är något som allt fler 

städer arbetar aktivt med idag, i ständig strävan om att vara en attraktiv stad.  Att värva 

stora evenemang, där man som stad står som arrangör för exempelvis världsmästerskap är 

något som sker i hela världen. Dessa värvningsprocesser tar flera år, då det krävs en 

omfattande organisering för att få alla bitar på plats. Evenemangen är något som berör 

samhället, då det engagerar människor, trots detta lever professionen i sin egen lilla värld 

och det är inte många av oss ”vanliga dödliga” som har så mycket kunskap kring 

området. Därför ges en utförligare definition av evenemangsvärvning i kommande 

avsnitt.  

 

En stor inspirationskälla vi valt att använda oss av är tidsepoken renässansen som bland 

annat utspelade sig i Italien under 1400 och 1500-talen, denna epok kommer du senare 

bekanta dig med. Under renässansens tid växte många talanger fram, främst inom kons-

ten, och italienarna var väldigt duktiga på att skapa attraktionskraft. Denna talang är nå-

got som vi vill ta med oss, översätta till nutid och se hur vi kan ha användning av detta i 

dagens Sverige. Låt oss försöka att applicera denna talang på dagens evenemangsvärv-

ning. 

 

Vid författandet av denna uppsats har vi försökt oss på en annorlunda paketering och 

därmed tagit ett steg från en traditionell uppsatsdisposition. Detta innebär att du inte 

kommer finna traditionella kapitelrubriker så som metod, teori och empiri. Självklart 

finns dessa delar med, men i en annorlunda form. Anledningen till att vi valt att göra på 

sådant vis är för att du som läsare ska ta en del av ansvaret och därmed bli en del av tex-

ten genom att vi låter tolkningen av innehållet stå öppen. Vi har valt att använda oss av en 

narrativ, berättande, form. Även detta ställer en del krav på dig, eftersom du måste ta dig 

igenom hela uppsatsen för att förstå helheten. I en traditionell uppsats finns möjligheten 

att hoppa mellan kapitel, exempelvis läsa dess syfte och sedan slutsatserna, vilket du inte 

kommer ha samma möjlighet till här. Detta då en berättande form bygger på en början, en 

mitt och ett slut. Hur roligt hade det varit att läsa inledningen i en deckare och sedan 

hoppa till slutet för att ta reda på vad mördaren heter?  

 

För att förstå vår uppsats bör du ta del av handlingen i berättelsen och den finns i alla de-

lar, men även i dig. Det narrativa hjälper oss även i vårt försök att sprida kunskap om 

ämnet, dels till verksamma inom professionsområdet, makthavare samt managementstu-

denter. Vi vill påpeka att uppsatsen ämnar bidra till den narrativa forskningen, men även 

till evenemangsforskningen.  

 

Uppsatsen är en talangtävling, vilket utgör dess paketering. De som deltar i tävlingen är 

fyra individer som representerar två städer, vilka är Göteborg och Borås. Vi som författar 

uppsatsen besitter makten att avgöra kampen, då vi är tävlingens ägare och således 

enväldiga domare. Till vår hjälp med bedömningen kommer vi få utlåtande från en 

expertpanel. Det som ska bedömas är de fyra tävlingsdeltagarnas förmåga att skapa en 
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entusiasm, spänning och attraktion i sitt bidrag, så att de lyckas övertyga oss om att deras 

stad är det vinnande bidraget. Självklart är det viktigt att de uppfyller praktiska krav kring 

värvningen, men vi tror även att det måste finnas något annat för att lyckas övertyga oss, 

en anda som omfamnar bidraget. Vad det är, återstår att se. Nu har du fått en inblick i vad 

som komma skall, mer om tävlingsregler, förutsättningar och annat som hör tävlingen till 

kommer du få ta del av under tävlingens gång.  

 

Vi överlämnar nu delvis ansvaret i dina händer och hoppas att vi lyckas föra över den 

spänning och entusiasm som vi finner i den här branschen. Genom att beskriva 

evenemangsvärvning genom en tävling hoppas vi kunna hålla spänningen uppe till upp-

satsens slut… Så luta dig nu tillbaka så ska vi i första avsnittet förklara vad uppsatsen 

grundar sig i. 

 

Vänligen 

 

Lovisa och Charlotta 



 

- 3 - 

 

2 Evenemangsvärvning för attraktiva städer 

I jakten på ett spännande uppsatsämne fastnade vi en dag med ögonen djupt nedsjunkna i 

Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse. Denna organisation arbetar för turismnäringen i 

Göteborg och vi fascinerades särskilt av ordförandens uttalande i verksamhetsberättelsen. 

 

”Framför allt så måste kunskapsspridningen om turismen bli 

bättre. En vanlig missuppfattning är att det handlar om korta 

jippon. Men istället är det ganska långa cykler som tar tid att 

bygga upp. Jag tror inte Sverige tagit turismen på allvar som 

en näring man investerar tillräckligt i.” (Göteborg & Co:s 

verksamhetsberättelse, 2009) 

 

Vi såg detta som en möjlighet att bidra till en kunskapsspridning inom ett turismområde 

som låg oss själva varmt om hjärtat, nämligen evenemang. För att förflytta fokus från ett 

kort jippo till en lång process, valde vi därmed att inrikta oss på evenemangsvärvning. 

 

Vi lever idag i ett samhälle där turismen är en starkt växande näring och som har blivit en 

viktig del av städers ekonomi. Donald Getz, en av världens främsta evenemangsgurus, 

menar att evenemang är en viktig del för att motivera turister att besöka en stad, vilken då 

ses som attraktiv. Därför är evenemang en stor del i utvecklingen och marknadsföringen 

av de flesta städer (Getz, 2008). Exempel på evenemang som lockar mycket turister är 

världsmästerskap, OS samt stora politiska sammankomster. Dessa evenemang kategorise-

rar han som mega-event och det är evenemang som på grund av dess storlek eller bety-

delse attraherar ovanligt mycket turism, media-övervakning, prestige eller ekonomisk 

påverkan för staden (Getz, 2005).  

 

En stad som kan erbjuda ett utbud av evenemang och upplevelser lockar inte bara till sig 

turister, utan gör även dess invånare nöjda. Staden ses därmed som attraktiv att både resa 

till och leva i. När det handlar om stora evenemang, så kallade mega-event, så värvas de 

till staden. Flera städer är vanligtvis med och fightas om att ta hem det åtråvärda evene-

manget för att få möjligheten att arrangera detta och i samma stund synas över hela värl-

den medialt. Det handlar om att övertyga evenemangets ägare om att staden är rätt plats 

för det aktuella evenemanget, samt bevisa att resurserna och kompetensen finns att 

genomföra det på ett bra sätt. Det är inte alltid den stad som bjuder högst som tar hem 

evenemanget, utan evenemangs-ägaren tittar även på vilken service staden kan erbjuda, 

bra arenor, en välorganiserad ledning med mera. (Getz, 2005).  

 

Om du söker på Google efter ”mål attraktiv stad” får du upp otaliga träffar till svenska 

städers officiella hemsidor där de uttrycker att de är en attraktiv stad, eller att de strävar 

mot detta mål. Med tanke på vad vi redan nämnt om att evenemang är bidragande till en 

stads attraktionskraft, kan vi se att det finns ett behov av att bli duktiga på att värva eve-

nemang. Evenemangsvärvning är ofta långa processer som tar flera år vilket kräver att 

städer skapar en professionell organisering kring detta. Det är något som Göteborg idag 

arbetar med aktivt och som Borås har en målsättning att göra inom en snar framtid. Att 
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attrahera evenemang till staden för att skapa attraktion är således något som blivit en pro-

fession. 

 

2.1 En pånyttfödelse av renässansens attraktionskraft 

Att professionalisera evenemangsvärvning för att skapa attraktiva städer, arbeta med 

värvning på ett organiserat sätt, är något som vi vågar påstå är relativt nytt. Däremot är 

attraktionskraft något som länge varit eftersträvansvärt. Vi kan backa tillbaka så långt 

som till 1400- och 1500-talets Italien, då tidsepoken renässansen utspelade sig. Samtliga 

fakta som rör renässansen är hämtat från boken Renässansen av John R Hale (1966).  

Det finns flera orsaker till varför vi som författare valt att intressera oss för just denna tid. 

Till att börja med mynnar intresset först och främst i att människor som levde under re-

nässansens Italien faktiskt upplevde att de levde i en väldigt speciell tid. Det finns ingen 

annan epok där människor varit så medvetna om att ”deras tid” faktiskt skulle bli en epok 

att tala om. Detta gjorde att alla ansträngde sig för att deras stad skulle uppfattas som mer 

betydelsefull än andra städer. Staden var helt enkelt speciell. Denna tanke bygger även 

vårt arbete kring, men dagens ord för det är attraktion. Det är vedertaget känt att städer 

ska vara attraktiva och uppfattas så av turister, evenemangsarrangörer och kanske framför 

allt av de som lever och verkar i dem. För det andra handlar intresset för renässansen om 

att många talanger inom konsten under denna tid gjorde genomslag. Exempel på konstnä-

rer är Michelangelo, Donatello och Da Vinci, vilka har skapat verk som lever än idag. 

Skickligheten i att skapa sådana minnesvärda verk är en talang som har intresserat oss för 

tidsepoken. Orsaken till det är att konsttalangerna var oerhört bidragande till dåtidens at-

traktiva städer, därför att de lyckades skapa vackra och verklighetstrogna verk som även 

förmedlade en berättelse om dåtidens livssyn. Annorlunda uttryckt hanterade de plura-

lism i konstverken och därigenom kunde de skapa minnesvärda konstobjekt och attrak-

tion. Idag skapas attraktion genom minnesvärda upplevelser, vilket dagens mega-event 

har som uppgift att göra. Finns det en pluralistisk dimension när det skapas minnesvärda 

mega-event idag? 

På sätt och vis befinner sig Sverige idag i en liknande situation som man gjorde i Italien 

på slutet av 1300-talet. I flera hundra år, under medeltiden, hade kyrkan dominerat män-

niskorna och strukturerna med sin närmast dunkla form. Det liv som betraktades som 

viktigt var livet efter döden. Människor var missnöjda med den dunkla livssynen och tit-

tade tillbaka på antiken som en epok då allt verkade mycket mer nöjfullt. Antikens stor-

het och ära var något eftersträvansvärt och man längtade efter en pånyttfödelse av denna 

tid. Renässansen, som betyder just pånyttfödelse, kom därför som en ny tid med möjlig-

heter för människor att tänka i nya banor och uppfatta tiden på jorden ur ett nytt perspek-

tiv. Det materiella i livet på jorden fick nu betydelse.  

 

På samma sätt väljer vi att beskriva vår nutid. I många svenska städer har industrin varit 

den viktigaste källan till liv under lång tid. När industrierna väl flyttade utomlands eller 

av andra anledningar fick lägga ner var källan till liv som bortblåst för stadens invånare. 

Exempel på detta har vi både i Göteborg med sin minskade varvsindustri och i Borås med 

nerlagd textilindustri. Ett exempel på hur detta påverkade Borås var då textilimporten i 
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början av 1960-talet släpptes fri. Därmed inleddes konfektionsindustrins nedgång, vilken 

på 1950-talet hade 47 000 anställda, 1970: 34 000 anställda och 2001: 1800 anställda 

(Dahlin-Ros, 2002). På senare tid har vi trätt in i dagens renässans med tjänstesektorn 

som närmast den största industrin. Vi har helt enkelt fått börja tänka i nya banor och 

möjligheter har öppnats upp för nya tankesätt om hur vi kan skapa liv i en stad. En på-

nyttfödelse av städers liv är här.  

 

Om gemensamma nämnare i vår tid finns med renässansen, vad har vi då att lära från 

denna tid? Det måste uppmärksammas att det inte specifikt var de nya tankegångarna un-

der 1400- och 1500-talen som utgjorde själva renässansen, pånyttfödelsen av livet. Det 

som verkligen var en renässans utgjordes av de människor som hade talangen att ge män-

niskors tankar en varaktig och minnesvärd form och som i sin tur ledde till attraktions-

kraft. Under denna tid handlade det om olika konstarter som litteratur, arkitektur, bild-

konst, skulptur med mera. Dagens attraktion ligger även i andra saker, som vi nämnt tidi-

gare med evenemang och aktiviteter, men som fyller samma funktion; det ska locka 

många och skapa liv i staden. Med renässansen som utgångspunkt inser vi då att det krävs 

en viss talang även i nutid för att lyckas skapa attraktiva städer. Det som kännetecknade 

renässansens talanger, genom alla kategorier, var förmågan att hantera pluralism. Som 

nämnts innebar pluralismen förmågan att blanda realistiska delar i ett verk samt att 

omsluta det med en berättelse om konstverket, vilket skulle kunna beskrivas som ratio-

nella och retoriska ideal. Vad kännetecknar dagens talanger inom dessa ideal?  

2.1.1 Skulpturtävlingen i Florens 

För att få en förståelse för vad vi menar vill vi berätta om ett tillfälle från denna tid, en 

situation som visar på förmåga att skapa attraktion sprungen ur rationella och retoriska 

ideal. Året var 1401 i Florens, Italien, där det anordnades en skulpturtävling. Denna täv-

ling blev den verkliga vändpunkten inom konsten och därmed även vår definition av den 

tidens attraktion. Skulpturtävlingen gick ut på att rita ett par dubbeldörrar av brons till 

dopkyrkan i Florens. Det var ett högst ärofyllt uppdrag och det var två av Florens främsta 

skulptörer som tävlade om att få fullborda bronsdörrarna. Utgången av tävlingen engage-

rade hela staden och skulle, efter att bronsdörrarna stod klara, attrahera tillresande männi-

skor till platsen under väldigt lång tid. Kraven som ställts av beställarna var enbart este-

tiska då motivet redan var bestämt. Konstnärerna, eller mästarna som de omnämndes, 

skulle avbilda Abraham offrar Isak. Just detta motiv valdes därför att konstnärerna ansågs 

ges ett tillfälle att bemöta konstartens svårigheter med klädda och nakna människor och 

djur, avbildade dimensionerat då objekten stod i både för- och bakgrunden. Det skulle 

med andra ord inte vara ett simpelt motiv, utan det skulle sätta mästarna på prov. Vinna-

rens bidrag valdes eftersom ”hela scenen var väl tecknad och kompositionen utomor-

dentlig, figurerna smärta och sköna, balansen beundransvärd och slutbehandlingen så 

vacker, att det inte såg ut som om verket beräknats och filats på utan snarare som att det 

fötts ur ett andetag” (Hale, 1966 sid. 101). Den vinnande skulptören hyllades och ärades 

medan den förlorande konkurrenten besviket fick pröva lyckan på annat håll.  

 

Låt oss nu försöka oss på att förklara vad vi menar med skulptörens förmåga att blanda 

rationella och retoriska ideal. De rationella delarna i berättelsen beskriver hur människor 

tänkte under renässansen. Det skulle finnas en naturtrogenhet där proportioner gick att 
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räkna fram och där figurer i bakgrunden av motivet skulle vara proportionerligt med figu-

rer långt fram i motivet. Det skulle finnas en naturtrogenhet i människornas nakna och 

klädda kroppar, rent rationella och beräkningsbara ideal som kännetecknade renässansen. 

Men så fanns också de retoriska idealen som lika mycket påverkade utgången av täv-

lingen och som lika mycket kännetecknar tidsepoken. Dessa retoriska ideal är svårare att 

tala om, men berättelsen gör åtminstone ett försök. Trots motivets naturtrogna beräk-

ningar såg det ändå inte ut som att verket beräknats eller filats på, det såg snarare ut som 

att det fötts ur ett andetag. Talangerna som under renässansen hanterade att skapa varak-

tig och minnesvärd form av människors tankar, hanterade även de retoriska bitarna. I 

fallet skulpturtävlingen i Florens var det kanske helheten i motivet, symboliken i figu-

rerna eller den berättelse som bronsdörrarna förmedlade. Vi vet inte säkert vad de reto-

riska idealen var, mer än att det fötts ur ett andetag, ett andetag som gav liv åt konstverket 

och som övertygade beställarna till att utse vinnaren. 

  

Vi kommer i nuläget inte att kunna beskriva de retoriska idealen bättre än så här. Retorik 

innebär att övertyga och ett retoriskt ideal skulle därmed kunna sägas vara förmågan att 

övertyga. Det sträcker sig därmed lite längre än de rationella idealen som går att räkna 

fram eller göra prognoser på. De rationella idealen har självklart också en övertygnings-

förmåga, men är den övertygelsen så stor att den ger liv åt hela tävlingsbidraget? Eller är 

det så att det ska till något annat retoriskt, en talang i form av ett livgivande andetag?  

 

Tävlingen uttrycker förmågan att under 1400-talet skapa attraktionskraft. Skulptörerna 

tävlade om en prestigefylld uppgift som engagerade alla invånare i Florens och som se-

nare ledde till att besökare kom till Florens. Om en konsttävling och några bronsdörrar 

var attraktionskraft år 1401, vad är då attraktionskraft idag 2010? I nutid hade denna 

skulpturtävling kunnat utgöra ett mega-event, för så maffiga och prestigefulla beskrevs 

dessa bronsdörrar. Med tanke på vad vi utrett, att evenemang är attraktivt, skulle en jäm-

förbar process med tävlingen i Florens kunna utgöras av en tävling mellan olika individer 

idag. Tävlingen skulle kunna handla om att bli den mest talangfulla evenemangsvärvaren. 

 

2.2 Tävlingen föds på nytt 

Genom att titta tillbaka på renässansen ser vi många delar som vi inte riktigt känner igen i 

dagens samhälle. Utvecklingen har gjort att vi verkat glömma bort vissa delar. Allt för 

länge har vi sökt efter svar som ska gälla, regler att luta sig tillbaka mot. Vi har blivit för 

duktiga på att förklara hur saker och ting ska vara. Under renässansen hade människor 

möjlighet att utforska hur saker skulle vara. Man var vetgirig och människor var väldigt 

företagsamma och drevs av en experimentlusta. Däremot brydde man sig exempelvis inte 

om att försöka förklara långa perioder av torka eller naturkatastrofer, utan hänvisade då 

till en högre makt (Hale, 1966). Det var helt enkelt okej att inte veta allt, och i detta fanns 

en spänning. Genom att idag tro oss veta så mycket har vi tappat den spänning som det 

innebär att inte ha svar på allt. Vi blir inte längre överraskade och övertygade om något 

nytt. Därför måste vi försöka pånyttföda spänningen i att inte veta säkert.  

Hur skapas då en sådan spänning och vad är det som kännetecknar en talang att värva 

evenemang? För att ta reda på detta har vi pånyttfött tävlingen i Florens. Liksom täv-
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lingen i Florens utsåg den främste skulptören i sammanhanget, ska vi utse en vinnare av 

nutidens mest talangfulla evenemangsvärvare! I talangtävlingen representeras två städer, 

Göteborg och Borås. De är båda städer som påverkats hårt av nedlagd industri men som 

kämpar för att ta en plats och ett namn i en ny ekonomi. Dock är det inte Borås och Göte-

borg som städer som konkurrerar mot varandra. Tävlingskandidaterna utgörs av fyra in-

divider, vilka på ett eller annat sätt arbetar med evenemangsvärvning i dessa städer. I 

Florens skulle tävlingsmotivet sätta mästarna på prov där både de rationella och retoriska 

bitarna avgjorde tävlingen. Denna pånyttfödda tävling syftar också till att sätta mästarna 

inom evenemangsvärvning på prov och undersöka om de kan skapa en spänning genom 

att hantera rationella ideal samt skapa liv i bidraget med retoriska ideal. 

 

Tävlingen har två enväldiga domare och för att utse en vinnare har de en expertpanel till 

sin hjälp. Panelen består av kunniga forskare inom nutidsrelevanta ämnesområden. Deras 

roll i tävlingen är att översätta bidragen till att beröra deras områden, samt hjälpa do-

marna att se bidragen ur olika ljus. 

 

2.2.1 Vägledning 

För att vägleda tävlingen finns ett antal frågor som ska hjälpa domare, tävlingsdeltagare 

och expertpanel att beröra väsentliga områden inom ramen för tävlingens syfte. Frågorna 

består av en huvudfråga och två delfrågor. 

 

 Under renässansen hanterade konstnärerna många olika faktorer som gemensamt 

utgjorde attraktion i ett konstverk. Huvudfrågan är därmed: Hur skapas attraktion 

i evenemangsvärvning idag, enligt de tävlande? 

 Delfråga 1: Vad skapar en övertygande spänning under framförandet? 

 Delfråga 2: Vilken inverkan har rationella och retoriska ideal på övertygelsen? 

2.2.2 Talangtävlingens syfte 

De fyra individerna tävlar om att bli den mest talangfulla evenemangsvärvaren. Täv-

lingen förväntas leda till en stark beskrivning av en sådan. Syftet med tävlingen är där-

med att tävlingsdeltagarna ska övertyga domarna om att de hanterar både rationella och 

retoriska ideal i en evenemangsvärvning. Övertygelsen ska vara så stark att det inte finns 

något annat alternativ till en vinnare. Det innebär inte bara en utmaning för mästarna, 

utan även en utmaning för domarna som ska pröva dem. Till sin hjälp, för att kunna sätta 

ord på sin övertygelse, har de dels renässansen som utgångspunkt men också expertpa-

nelen. Genom berättelsen om tävlingen överlämnas en beskrivning, vilken du som läsare 

har möjlighet att tolka. 

2.2.3 Utanför tävlingens avgränsande ramar 

Tävlingen strävar inte efter att generalisera det resultat som framkommer, utan snarare att 

lyfta en insikt inom området. Dessutom kommer domarna, när de presenterar ett vinnande 

bidrag, inte att kunna definiera vad som är rationella och retoriska ideal. De kommer för-

hoppningsvis kunna lyfta fram en bild av vad dessa innebär, men får inte sätta definitio-
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ner på begreppen som låser fast dem i dessa bilder. Att definiera rationella och retoriska 

ideal i exakta termer skulle döda begreppen och inte längre skänka liv i talangen. Do-

marna kan lyfta fram det de finner, men även det de saknar, sedan är det upp till läsaren 

att själv bestämma vad som kan ses som rationellt eller retoriskt ideal.  

 

2.2.4 Talangtävlingens delar 

Troligtvis är det flera olika typer av läsare som kommer att ta del av denna text, läsare 

som tar till sig information, beskrivningar och kunskaper på olika sätt. Genom formen av 

en talangtävling hoppas vi att många läsare förstår textens olika delar, vilka är relativt 

igenkännliga delar i en talangtävling. Inledande tar läsaren del av en handbok som redo-

gör för tävlingens regler och förutsättningar för genomförandet. Därefter kommer en del 

som presenterar forskarna i expertpanelen utifrån relevanta verk de åstadkommit. Efter 

denna del får läsaren ta del av genomförandet; tävlingsdeltagarnas bidrag där domarna för 

en dialog med de tävlande, expertpanelens utlåtande efter varje bidrag som ställer exper-

ternas kunskaper och bidragen mot varandra. Domarna ger även en kort lägesanalys efter 

varje bidrag, vilken är ett resultat av bidragen, expertutlåtandena samt en tillbakablick 

mot renässansen. Slutligen presenterar domarna vinnaren och motiverar tävlingens ut-

gång och resultat. Texten följer därmed en traditionell disposition av en talangtävling, 

men kanske inte vid första anblick en sådan för uppsatsskrivning, vilket kan få konse-

kvenser för den vetenskapliga läsaren. Med en liten ansträngning och gnutta fantasi hop-

pas vi dock att även dessa läsare ska kunna urskilja väsentliga delar ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Ett öppet sinne är allt som behövs! 

 

2.2.5 Effekter av tävlingen 

Vi vill i förväg varna om att tävlingen kan ha oanade effekter. Effekter som vi redan nu 

kan gissa oss till är exempelvis att tävlingen kan orsaka ökad kunskapsspridning inom 

ämnet evenemangsvärvning och städers attraktion. Kunskapsspridning till forskningsom-

rådet, till en mänsklig allmänhet och framför allt till de verksamma inom området. Tyvärr 

tror vi oss redan nu kunna säga att de förlorande i talangtävlingen kommer ha mest nytta 

av resultatet. Må sämste man förlora! 
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3 Handboken  
Som du vet var reglerna i tävlingen i Florens inte många. Den enda förutsättningen var 

egentligen att motivet skulle vara Abraham offrar Isak. Detta var dock 600 år sedan och 

byråkratin har sedan år 1401 blivit mer omfattande. Resultatet av ökad byråkrati, fler re-

gelverk och lagar att följa, gör att förutsättningarna i en sådan här tävling förändras. Det 

förväntas att höga krav ställs på deltagarna, men likaså ställs krav på domarna och på ex-

pertpanelen. För just denna tävling, där de fyra kandidaterna kämpar om att övertyga om 

sin evenemangsvärvningstalang, finns det en speciellt utformad handbok som beskriver 

förhållningssätt, förutsättningar och regler. För att du ska få en rimlig chans att förstå alla 

inblandade parters förutsättningar är handboken offentlig och du har här möjlighet att ta 

del av den. 

 

3.1 Aktörer i tävlingen 

När det var dags att välja ut tävlingsdeltagare valde vi författare, tillika tävlingens ägare, 

att begränsa oss till städer i Västsverige. Vi sökte efter två städer som skiljde sig stor-

leksmässigt och vi sökte efter deltagare som på något sätt hade en koppling och engage-

mang för att arbeta med evenemangsvärvning i och för staden. Fyra deltagare vi hade va-

rit i kontakt med var villiga att ställa upp och dessa utgjorde således tävlingens deltagare, 

vilka presenteras nedan:  

3.1.1 Tävlingsdeltagare 

 Daniel Elofsson, Evenemangssamordnare i Borås. 

 Carl Svensson, kommunpolitiker i Borås. 

 Greger Eriksson, Chef på det kommunalägda Arenabolaget i Göteborg.  

 Hans Kollerstam, kommunpolitiker med uppdrag i Göteborgs turistorganisation.  

 

I denna ordning framför kandidaterna sin stads bidrag. Det är domarna som valt ut täv-

lingsdeltagarna och detta har gjorts helt utifrån en subjektiv bedömning, på ett sätt som 

underlättat för dem, något som Christensen et. al (2001) kallar för bekvämlighetsurval. 

Detta sätt att välja tävlingsdeltagare innebär att de inte väljs slumpmässigt. Här väljs en-

bart de deltagarna ut som har möjlighet att medverka med ett bidrag i tävlingen, detta ef-

ter att de tillfrågats. Vanligaste orsaken till att man väljer tävlingsdeltagare på detta sätt är 

tillgängligheten av deltagare kan vara begränsad, menar Christensen et. al (2001). 

 

Detta är en talangtävling i sin egen art, nämligen en som berör områden som attraktions-

kraft i städer som skapas med hjälp av evenemangsvärvning. Att delta i en talangtävling 

innebär mycket nervositet. Scenen är din, du ska våga ta klivet upp på den och prestera 

ditt absolut bästa för att visa domarna vad just din talang är. Självklart är detta starkt för-

knippat med stressen som byggs upp. Vissa njuter av det, för andra är det en mardröm. 

Detta är olika anledningar till att tävlingsdeltagarna inte har informerats om att deras bi-

drag har konstruerats till en tävling. Risken ska minimeras för att yttre störningsmoment 

påverkar dem i sin presentation, berättelsen ska vara så naturlig som möjligt. Samtliga 

tävlingsdeltagare och företagsnamn är fiktiva i tävlingen.  
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3.1.2 Expertpanel 

 Donald Getz, forskare inom evenemang och evenemangsturism 

 Mia Larson, ekonomiforskare med inriktning mot evenemang. 

 Kaj Sköldberg, organisationsforskare 

 Barbara Czarniawska, organisationsforskare med narrativ forskningsinriktning 

 

3.1.3 Domare 

Lovisa Jacobsson och Charlotta Nyström, med inspiration i tidsepoken renässansen. Do-

marna har även en högskoleexamen från Event Managementutbildningen, Högskolan i 

Borås. 

 

3.2 Tolkning i tävlingen 

Åskådarna i tävlingen tillika läsarna av texten ska informeras om att domarna i tävlingen 

även utgör författarna av denna text. Tävlingsdeltagarna har lämnat sina tävlingsbidrag i 

form av muntliga utsagor och berättelser och författarna har sedan tolkat dessa och gjort 

om dem till skrivna texter, de slutliga tävlingsbidragen. Därefter har även expertpanelens 

kunskaper tolkats och tilldelats sin egen röst. Slutligen har domarna avgjort utgången av 

tävlingen och tolkning är härmed ett viktigt inslag. Tolkningen ger utrymme, utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv, inte bara för det som studeras, utan också för en förförståelse
1
. 

 

Domarnas förförståelse och likaså författarna är här dels renässansen, med tanken om att 

det krävs både rationella och retoriska ideal för att kunna skapa attraktion i en evene-

mangsvärvning. Inom hermeneutiken är textens och handlingens innebörd central och 

fakta är det samma som resultat av tolkning (Alvesson & Sköldberg, 1994). En viktig del 

i hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen som rör sig mellan del och helhet 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). De tävlandes bidrag blir således olika delar i tävlingen 

som helhet, likaså blir expertutlåtandena delar för att göra en tolkning av hela tävlingen. 

Vi är intresserade av vad denna tolkning mynnar i, snarare än att konstatera sann fakta.  

Hermeneutiken ifrågasätter det traditionella sanningsbegreppet (Alvesson & Sköldberg, 

1994). 

 

3.3 Lagen om ontologi 

Ontologi handlar om verklighetsuppfattning, hur vi väljer att uppfatta verkligheten 

(Andersen, 1994). Det bör finnas en gemensam grund att stå på i denna tävling för att inte 

tappa bort oss i oanvändbara diskussioner. Om det exempelvis vore en fotbollsmatch 

skulle grunden vara att man inte diskuterar om bollen ska vara rund eller kantig. Grunden 

i denna tävling bygger i första hand på ontologiska ställningstaganden. Ett ontologiskt 

ställningstagande är a priori, vilket innebär att det kommer före den sinneserfarenhet som 

                                                 
1
 Torbjörn Ljungkvist, föreläsning om Hermeneutik vid HiB, 2010-01-25 
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undersökning bygger på samt att undersökningen blir legitim endast då den kan bekräfta 

det ontologiska ställningstagandet. Detta gör att ontologin, trots dess nödvändighet, kan 

bli dogmatiskt, en självklarhet, som aldrig kan ifrågasättas (Åsberg, 2000). Regler i en 

tävling får aldrig bli självklarheter. Om det någon gång skulle visa sig att det verkar 

bättre att spela med en kantig boll, så måste detta kunna diskuteras, även om det inte ska 

behövas diskuteras inför varje match. 

 

Därmed måste det ontologiska ställningstagandet vara väl underbyggt och inte stå som ett 

val mellan två skillnader som inte kan mötas (Åsberg, 2000). I denna tävling kan do-

marna inte välja idealism eller realism som ontologiska ställningstaganden att bedöma 

tävlingen utifrån. Möjligheten måste också finnas att ändra regler, om så även de mest 

grundläggande, om man märker att tävlingen inte går framåt eller om det är för lätt att 

fuska och så vidare. Därför ska domarna anta en verklighetsuppfattning enligt pluralis-

men som hävdar att verkligheten kan förklaras utifrån flera principer (Åsberg, 2000). Plu-

ralismen ska uppfattas som a priori och därmed ställa sig över eller före undersökningen, 

vilket i denna tävling innebär att domarna måste kunna bedöma tävlingen utifrån flera 

faktorer, kanske inspirerade av både idealism och realism. Kraven är därmed höga på 

domarna som inte får sätta sin förkunskap över någon annans. Detta hänger mycket sam-

man med renässansen som hade förmågan att använda flera perspektiv i ett och samma 

konstverk och på så sätt skapa verk som lever än idag (Hale, 1966). För att kunna pånytt-

föda tävlingen från renässansen kan inte heller denna tävling begränsa sin verklighets-

uppfattning till att röra enbart ett idealiserat sätt att betrakta verkligheten utifrån. 

 

3.4 Lagen om epistemologi 

Epistemologi är läran om kunskap som behandlar frågor om kunskapens natur, möjlighet, 

ursprung och giltighet, vår kunskapsuppfattning (Åsberg, 2000). Liksom ontologin utgör 

kunskapsuppfattningen en andra del i en grund att bära tävlingen på. Tävlingen förväntas 

mynna i berättelser, som när de tolkas utgör kunskap. Tävlingen ska också vara ett led i 

en kunskapsspridning. Därför är det viktigt för dig som åskådare att förstå hur tävlingen 

uppfattar kunskap. Två vanliga motpoler inom kunskapsuppfattning är empirism och ra-

tionalism, där empirism innebär att sinneserfarenheter är grunden för kunskap och där 

rationalism innebär att förnuftet utgör kunskapskällan (Andersen, 1994). Dock finns det 

en nödvändig kritik mot att dessa två ska ses som motställningar (Åsberg, 2000), en kritik 

som är viktig även i tävlingen. Åsberg (2000) tar upp kritiken som att inget föremål 

skulle vara givet om vi inte kunde uppfatta det med våra sinnen, och utan förstånd kan 

inget bli tänkt. ”Tankar utan innehåll är tomma, åskådningar utan begrepp är blinda” 

(Åsberg, 2000 sid 29).  

 

Tävlingen får inte göra kunskapsuppfattningen till två motställningar eftersom renässan-

sens kunskaper handlade om förmågan att skapa något genom kunskap sprungen ur olika 

områden. De talanger som under renässansen klarade av att skapa varaktiga verk ställde 

inte en faktor över någon annan, utan där var ”reglerna” att släppa fram dem allihop. 

Dock är det svårt att inte ha en uppfattning om hur kunskap skapas. Domarna kan se kun-

skap som något en person själv konstruerar, en form av organisering av perceptioner för 

att kunna förklara sin omvärld. Detta kan liknas vid konstruktivism, en epistemologisk 
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hållning som beskriver konstruktioner som skapande aktiviteter, vilka fungerar som svar 

på utmanande möten med en reell värld (Åsberg, 2000). Med denna hållning måste hän-

syn tas till både förnuftet och sinnet som kunskapskällor. Alla som deltar i tävlingen har 

konstruerade svar beroende på deras erfarenheter, vilket även innefattar domarnas och 

expertpanelens perspektiv. 

 

3.5 Slutledningsmetoder 

Nedan presenteras vilka slutledningsmetoder som inte är tillåtna, samt den metod som 

tillåts i talangtävlingen. 

3.5.1 Otillåtna slutledningsmetoder 

Deduktionen utgår från att den generella regeln kan förklara det enskilda fallet (Alvesson 

& Sköldberg 1994). Tävlingen tar ett steg från deduktionen, då den inte får utgå från att 

experterna (teorin) utgör en korrekt källa. Experternas funktion är enbart att lyfta tolk-

ningar till domarna, som sedan ska göra en bedömning utifrån dessa. Domarna får inte 

värdera experternas tolkningar högre än tävlingsdeltagarnas egentliga uppsåt. Domarna 

måste ha i åtanke att experternas utlåtande enbart är tolkningar utifrån deras inramade 

kunskap. Tävlingen syftar till att övertyga, inte till att hitta den korrekta beskrivningen av 

en evenemangsvärvning. Deduktionen tillför ingenting nytt, utan bekräftar snarare tidi-

gare kunskap. Den ger därför ingen förklaring, utan snarare fastställer den hur saker och 

ting är eller ska vara (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Tävlingen tar likaså ett steg från induktion. Till skillnad från deduktionen utgår induktio-

nen från ett antal enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga av 

dessa är generellt giltigt. Alltså, det bildas en allmän regel utifrån en mängd iakttagelser 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Domarna ska inte söka efter sammanhang och mönster i 

tävlingsbidragen som sedan ska kunna uppfattas som generellt giltigt. 

 

3.5.2 Tillåten slutledningsmetod 

Domarna ska däremot anamma ett abduktivt förhållningssätt. Det innebär att ett enskilt 

fall tolkas med hjälp av hypoteser/gissningar för att skapa övergripande mönster, som, 

om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga (Alvesson & Sköldberg 1994). Författarna och 

tillika domarna i denna tävling har en hypotes eller gissning om att både rationella och 

retoriska ideal är viktiga för att skapa attraktion i en värvningsprocess. Om tävlingskan-

didaterna hanterar båda dessa ideal kommer det kanske att skapas en attraktion på arenan 

där bidragen presenteras. En attraktion som känns så lockande för domarna att de be-

stämmer sig för en vinnare. Andersen (1994) lyfter fram formen ”beroende abduktion”, 

vilken innebär ett kontextberoende. Med detta menas att för att kunna få nytt vetande 

måste det kopplas till en bestämd person, en plats och en tidpunkt. Om en attraktion och 

en spännande känsla infinner sig när ett bidrag överlämnas i talangtävlingen, är denna 

känsla beroende av de som upplever den, i detta fall domarna. Det finns ingen utomstå-

ende part som kan gå in och säga att denna känsla skulle vara fel, utan den är förmodligen 

”trolig” som Andersen (1994) hade valt att uttrycka det. 
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Abduktion är den enda väg att välja om vi vill komma fram till nya begrepp, ny kunskap. 

Inom deduktionen och induktionen måste du kunna hävda kunskap genom redan kända 

begrepp. (Andersen, 1994) Domarna i talangtävlingen söker en form av spänning, en 

känsla av attraktion och övertygelse när de tävlande framför sina bidrag. Spänning är nå-

got som oftast uppstår när man inte är riktigt säker på en sak. Exempelvis när en flicka är 

nyförälskad och inte riktigt vet om kärleken är besvarad, då uppstår en spänning. Det är 

svårt att hitta en sådan känsla i något som redan är känt. På renässansens tid fanns inte 

svar på allt och i detta fanns det attraktion. För att återgå till tävlingen i Florens, där an-

detaget avgjorde tävlingen, kan andetaget tolkas som spänningen eftersom det inte fanns 

ett facit på hur andetaget skulle uppfattas, det ombesörjdes snarare av en känsla. Detta 

visar att det enbart är genom den abduktiva metoden vi kan hitta spänningen då induktio-

nen och deduktionen snarare fastställer det vi redan tror oss veta.  

 

Andetaget idag handlar, liksom under renässansen, om att hantera både rationella och re-

toriska ideal för att skapa attraktion. Det är vad domarna tror. Deras gissning är också, att 

det skapas en spänning genom att vara duktig på att hantera rationella och retoriska ideal 

som i sin tur leder till en övertygelse gentemot domarna. Övertygelsen handlar om att de 

tävlande inte bara hanterar att prata om olika områden inom retoriska och rationella ideal, 

utan att de faktiskt klarar av att berätta hur de hanterar det. Domarna kommer därför inte 

bli övertygande om det uppstår motsägelser i att kunna tala om det, respektive hantera 

det. Dock kan domarnas gissning vara felaktig och en ny gissning måste tas fram för att 

förklara hur de blir övertygade, vilket skulle innebära en ny tävling där nya gissningar 

testas. 

 

3.6 Arenan 

Arenan är platsen där bidragen lämnas och i denna talangtävling går det till på så sätt att 

bidraget framförs på en scen. Nedanför scenen sitter domarna, som bredvid sig har ex-

pertpanelen. Efter att bidraget är presenterat av tävlingsdeltagaren (observera att domarna 

har tillåtelse att ifrågasätta under presentationens gång och föra samtalet vidare) är det 

dags för expertpanelens fyra olika deltagare att ge sitt utlåtande. När samtliga bidrag är 

presenterade och expertpanelen har fått ge sina synpunkter är det dags för domarnas 

överläggning om det slutgiltiga resultatet. 

3.6.1 En tävling av kvalitativ art 

Denna talangtävling är av kvalitativ art, vilket Christensen et. al (2001) hade beskrivit 

som att den utgörs av ord, text och symboler. Tävlingsdeltagarna lämnar utsagor, vilka 

beskrivs i sådana former. Tävlingen hade inte fått samma karaktär om den sökt efter siff-

ror, antal och frekvens vilket i så fall hade varit en tävling av kvantitativ art (Christensen 

et al, 2001). Domarna är inte intresserade av den sortens statistik, utan de söker snarare 

berättelser av mer beskrivande karaktär för att kunna avgöra tävlingen. 

 

Framträdandena i talangtävlingen kan skilja sig mycket åt, något som Christensen et al 

(2001) skulle valt att beskriva som att en intervju kan skilja sig mycket från en annan. 

Dels kan den vara formaliserad och strukturerad där det finns standardiserade frågor som 

ska besvaras. I en talangtävling hade dessa formaliserade strukturer kunnat utgöras av att 
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det fanns bestämda regler för hur bidraget skulle framställas. Exempelvis genom marke-

ringar på scenen, där tävlingsdeltagarna skulle vara tvungna att befinna sig under fram-

trädandena, att de bara fick sjunga och inte prata eller att alla skulle tvingas bära svart 

kostym. Sådana stukturer utgör inte regler i denna talangtävling.  

 

En intervju kan även vara ostrukturerad och mer likna ett samtal, eller en informell kon-

versation. Det finns också ett mellanläge, vilket Christensen et al (2001) kallar för en se-

mistrukturerad intervju. Där finns teman och frågor som ska beröras, men i vilken ord-

ning de tas upp är aldrig ristat i sten, utan kan variera från en situation till nästa 

(Christensen et al, 2001). I talangtävlingen uppmanas domarna att anamma den mer 

ostrukturerade vägen, den informella konversationen. Dock är domarna relativt nya i si-

tuationen och för att kunna inneha en tryggare position som bedömare har de ett stöd i 

form av olika teman. Temana grundar sig i inspiration från renässansen och är som följer: 

 

 Orsaker till att städer ska arbeta med värvning. Konst under renässansen kan 

jämföras med evenemangsvärvning idag. På den tiden var konsten förknippat med 

attraktion till en stad och därför är det intressant att se om evenemangsvärvning 

förknippas med attraktion på samma sätt idag. 

 På vilket sätt en stad utmärker sig som en attraktiv plats att förlägga ett evene-

mang på. Attraktion var under renässansen förmågan att hantera retoriska och ra-

tionella ideal. Därför blir temat intressant för att se vilka unika egenskaper som 

utgör dagens attraktion. 

 Vilken inverkan politiken (makten) har på evenemangsvärvning. På renässansens 

tid hade de rika makt och det var de rika som kunde lägga pengar på konst och 

därmed utgjorde smaken för attraktiv sådan. Det lades också mycket resurser på 

detta, vilket uppmuntrade konstnärerna till att skapa bättre, starkare och vackrare 

verk. Hur ser denna inverkan ut idag? 

 Lokalbefolkningens inverkan. Människor som levde under renässansen hade ett 

stort engagemang i att göra staden attraktiv jämfört med andra städer. De upp-

muntrade därför makten till att satsa pengar inom konst och dylikt. Vilken bety-

delse har lokalbefolkningen i dagens evenemangsvärvning? 

 

3.6.2 Domarnas inverkan vid framförandet - Ett sken av orättvisa! 

Då den roll domarna besitter i tävlingen är ny för dem finns risken att de, under de första 

framträdandena, faller tillbaka mot den så kallade semistrukturerade intervjun 

(Christensen et al, 2001). Efter hand som tävlingen fortskrider kommer domarna förmod-

ligen känna sig tryggare i sin roll och därmed gå åt det håll som är grundtanken, alltså 

den ostrukturerade som kännetecknas mer av ett samtal. Interaktionen under samtalet är 

även något som Barbara Czarniawska har forskat inom. Som medlem i expertpanelen är 

hon en resurs som kan hjälpa domarna med att analysera deras roll under framträdandena. 
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Czarniawska (2004) menar att en intervju inte är något ömsesidigt utbyte av åsikter, utan 

snarare en utfrågning. Något som tyder på detta är då en del kallar sina respondenter för 

informatörer (Czarniawska, 2004). Utfrågning är något som domarna i den här tävlingen 

inte ska sträva mot, utan istället ha ett samtal och dialog med tävlingsdeltagarna. 

Czarniawska (2004) beskriver intervjusituationen som en arena där berättelser skapas och 

som är ett resultat av interaktionen mellan intervjuaren och respondenten.  

 

I talangtävlingen är förutsättningarna lika för alla, till viss del, men samtidigt är de bevis-

ligen väldigt orättvisa. Orsaken till detta är att domarna utvecklas efter varje framträ-

dande, då de känner sig tryggare längs tävlingens gång samt för att de får en annorlunda 

förförståelse efter varje bidrag (se avsnitt om tolkning tidigare i handboken). Domarna är 

fullt medvetna om att detta påverkar tävlingen i sig. Dock anser de att världen är förän-

derlig och människor utvecklas varje dag, alltså även utanför denna tävling är inte värl-

den helt rättvis. Med blickarna mot renässansen var verkligheten inte heller rättvis. Ett 

exempel är att människorna i Florens trodde sig vara folkstyrda under nästan hela tids-

epoken, medan det fanns en mäktig familj, familjen Medici, som egentligen hade all 

kontroll. När det plötsligt upptäcktes (efter hundra år) att de levt under en sådan kontroll 

fördrevs familjen Medici av staden, som om den ville göra sig fri från en frestande dröm 

(Hale, 1966). Vi kommer aldrig nå visionen om en rättvis värld i den här tävlingen heller. 

 

3.6.3  Berättelsens verktyg 

Talangtävlingen kommer ta hjälp av den narrativa metoden, vilken har mycket gemen-

samt med den abduktiva metoden. Likt den abduktiva metoden handlar det narrativa om 

ett verktyg som används genomgående under tävlingens gång. På så sätt märks även lik-

heter med hermeneutiken när det handlar om att metoden påverkar domarna i sin för-

förståelse eftersom den blir en pågående process och inte ett par glasögon som de tar på 

sig när det är dags att bedöma bidragen. Den narrativa metoden beskriver hur berättelser 

samlas in, behandlas och mynnar ut i nya berättelser som genererar i ny kunskap eller 

förståelse (Czarniawska, 2004).   

 

Den narrativa metoden innebär först och främst att berättelser samlas in, som kan ge mer 

förståelse om evenemangsvärvning. Detta sker genom tävlingsbidragen som levereras på 

scenen. Därefter ger expertpanelen sina åsikter, vilket du som åskådare/ läsare kommer få 

ta del av genom dekonstruerade texter. Slutligen är det domarnas tur, de har det sista or-

det och kommer därmed konstruera en ny berättelse, tävlingens utgång. En sådan be-

handling av text och berättelser är hämtad från Hernadis tolkningsmodell. Denna modell 

är ett sätt att läsa berättelser; först naivt (tävlingsbidragen), sedan genom att stå över tex-

ten och dekonstruera den (experternas utlåtanden) för att slutligen konstruera en ny be-

rättelse (domarnas avslutande berättelse). En ny berättelse ska förmedla den funna förstå-

elsen som kommit fram ur tolkningen (Czarniawska, 2004) och för domarna innebär det 

att på ett poängfullt sätt förmedla den förståelse som infunnit sig om evenemangsvärv-

ning. För att kunna skapa en sådan poängfull berättelse är det viktigt att tillföra den en 

plot, en handling, samt att uttrycka den polyfoni som finns i berättelsen (Czarniawska, 

2004). Eftersom denna narrativa metod är ett genomgående verktyg är Barbara 

Czarniawskas roll som expertpanelsmedlem, även att guida både domare och åskådare 
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genom tävlingen till en ökad förståelse för metoden. Czarniawskas roll och utgångs-

punkter om plot och polyfoni, berättar hon mer om i presentationen som expert i täv-

lingen. 

 

3.7 Kontroller för tävlingens giltighet 

För att förebygga fusk i tävlingen finns en viktig kontrollfunktion som går under benäm-

ningen dopningskontroll. Detta betyder att en misstanke riktas mot tävlingens genomfö-

rande. En dopningskontroll handlar i grund och botten om att inte lita på att tävlingsdel-

tagare kan göra bra ifrån sig utan fusk. I forskningssammanhang brukar en liknande kon-

troll kallas för reliabilitet. Reliabilitet kallas av Andersen (1994) för pålitlighet, vilket då 

har mycket gemensamt med en dopningskontroll som handlar om att lita på, eller inte lita 

på. Reliabiliteten innebär att de fakta som observerats och lett till ett resultat är pålitligt, 

det vill säga att man kommer fram till ungefär samma resultat när man mäter samma fe-

nomen på olika sätt (Andersen, 1994).  

 

Med tanke på den abduktiva metod som tävlingen omsluts av, vilken syftar till att komma 

med ny insikt, handlar inte pålitligheten i denna tävling om att komma fram till samma 

sak flera gånger. Dock är pålitligheten viktig och den ligger istället i att samtala med de 

tävlande på ett sådant sätt så att domarna blir övertygade, och därmed litar på, att de 

hanterar rationella och retoriska ideal. Genom abduktionen söker domarna en spänning, 

och hur spännande är det att höra samma sak flera gånger om? Dopningskontrollen blir 

därmed hårdare och hårdare efter varje bidrag, då domarna bygger på sin utgångspunkt i 

jakten på övertygelse. Detta för att ge alla tävlanden möjlighet att förlora. Under renäs-

sansen var det viktigare att analysera och lära av misstag än att hylla framgång, nästan så 

att det blev en överdrift (Hale, 1966). Tävlingen kommer ge förlorarna mest insikt eller 

kunskap och därför fungerar dopningskontrollen som ett medel att hitta förlorare. 
 

En andra kontrollfunktion som tävlingen innefattar är en identitetskontroll. Johannessen 

och Tufte (2002) väljer att benämna det som validitet, vilket berör sambandet mellan det 

fenomen som ska undersökas med konkret data. Alltså mäts det om data är en bra, valid, 

representation av det fenomen som undersöks? Christensen et al (2001) menar att högre 

validitet kan uppnås genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder, för att på så 

sätt komma åt undersökningsproblemet från olika håll. Datainsamlingsmetoden i täv-

lingen utgörs av de bidrag som framställs på scen, vilket skulle kunna minska validiteten. 

Validiteten i övrigt handlar i denna talangtävling om att domarna ska ha lyckats få tag i 

representativa tävlanden som besitter kunskap inom området evenemangsvärvning, där-

med en identitetskontroll. Förutom en sådan kontroll är det svårt att hävda validitet i den 

abduktiva metoden, vilken förväntas leda till att ny kunskap och nya begrepp kan myntas. 

Om domarna hittar något ”nytt”, en ny insikt eller ny data, kan de aldrig hävda att det var 

det som de ämnade hitta.  
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4 Teoretiska bedömningsgrunder  

Talangtävlingen är som bekant en pånyttfödelse av tävlingen i Florens. För att förstå be-

dömningen av denna pånyttfödelse krävs det att åskådarna sätter sig in i renässansens 

Italien och vilka ideal och tankegångar som på den tiden rådde. Alla de delar och avgö-

rande faktorer som var aktuella i tävlingen i Florens var resultat av dåtidens ideal. Likaså 

kräver det att åskådarna sätts in i nutidens tankegångar för att förstå experternas utlåtan-

den. Experterna representerar dagens ideal och tankegångar och därför presenteras de ut-

ifrån sina perspektiv. Detta medför att åskådarna, du som läsare, lämnas friheten att göra 

en tolkning av tävlingens genomgång och utfall. Bua eller jubla! Kasta tomater eller ro-

sor! Renässansens konstverk utsattes för både ris och ros genom att de förmedlades till 

allmänheten på offentliga platser som kyrkor med mera. Den slutgiltiga vinnande berät-

telsen kommer även den att ställas öppen för både ris och ros. 

 

4.1 Tankegångar och ideal under renässansen 

Renässansen var en tid då städer utvecklades snabbt och barnuppfostran förberedde män-

niskor på konkurrens och affärsliv, vilket inte varit aktuellt innan. Italienare gillade att 

prata och var duktiga på det, kanske för att vältalighet utgjorde ett ämne att lära sig. Det 

var väldigt viktigt att vara en god talare och retoriker och det var en synd att vara asocial. 

Samtidigt skulle du inte vara överdriven, utan vältalighet var en konst, vilket innebar inte 

för mycket eller för lite.(Hale, 1966) 

 

Livssynen under renässansen innebar ett erkännande om Guds existens. Det fanns därmed 

en andlig sida, men synen på livet återspeglade också ett samhälle som mer intresserade 

sig för världsliga ting, ett praktiskt, dugligt, självmedvetet och ärelystet samhälle. Livs-

synen var intresserad av estetik, insåg nyttan av kunskap i historia och var övertygade om 

att människans största plikt var att njuta av livet samt att tjäna sitt samhälle. Detta åter-

speglades i konsten, vilken under renässansen förändrades från medeltidens nästintill 

förvrängda konst till att bli naturnära och till och med matematisk och vetenskaplig. Trots 

det vetenskapliga i konsten fanns även det andliga, det symboliska samt berättelsen om 

vardagslivet med i konstarterna. (Hale, 1966) 

 

I Italien, och främst Florens, var det de rika som lade pengar på konst och därmed angav 

smaken för densamma, vilket ledde till god konkurrens bland konstnärerna. Genom att 

rika människor spenderade pengar på konst så blev också konstnärerna duktigare på att 

skapa. Att vara rik på den här tiden var detsamma som att ha makt. Den makthavande 

familjen i Florens, familjen Medici, lade stora summor på konst och prål. Dels bad invå-

narna om det för att uppfattas som mer speciella än ändra städer, dels var högmodet hos 

de förmögna oerhört stort. Det lades både vikt vid reella värden så som symboliska, som 

för det egna rika självmedvetandets skull.(Hale, 1966)  

 

Politik och ekonomi gick hand i hand eftersom att politikerna ofta var affärsmän. Florens 

atmosfär var därmed kommersiell, pragmatisk och konkurrensvillig. Trots att privatför-

mögenheterna förintades och trots hårda depressioner, var den florentinska andan hopp-
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full. Den mötte utmaningen från dåliga tider genom att förbättra affärsmetoder och in-

dustriell organisation. Florentinarna trodde på det mänskliga förnuftet och bara när de 

ställdes inför externa krafter, som var för människan opåverkbar, sökte man hjälp hos 

högre makter. Florens överträffade alla andra italienska städer, dels på grund av stora 

män, talanger, men också en vetgirighet. De var mycket företagsamma och drevs av en 

experimentlusta. Florens var inte alltid upphovsman till alla idéer, men de hade en för-

måga att förfina allt och dessutom låg de geografiskt bra. Det var viktigt att lära av och 

analysera misslyckanden, snarare än att hylla framgång.(Hale, 1966) 

 

4.2 Expertpanelen 

Donald Getz - Guru inom event! Getz kan ge domarna en inblick i hur evenemang och 

event turism diskuteras i teorin. Han radar upp hur evenemang rent praktiskt ska genom-

föras på ett framgångsrikt sätt. Han förklarar också det teoretiska perspektivet på hur 

evenemangsvärvning sker.  

 

Mia Larson – Specialinriktad på evenemangsorganisering där ett politiskt perspektiv an-

läggs på organiseringen. Antyder att makt har större inverkan på evenemang än rationella 

beslutsprocesser.  

 

Kaj Sköldberg – Förespråkar en balans mellan olika effektivitetstyper. Sköldberg förkla-

rar att effektivitetsbegreppet måste studeras och angripas utifrån olika perspektiv. Ty-

perna rör sig mellan mer eller mindre rationella inslag. Balansen är avgörande för en ef-

fektiv organisation.  

 

Barbara Czarniawska – Är en framstående organisationsforskare som lyfter fram den 

narrativa metoden som ett sätt att bedriva forskning på. Menar att berättelser ska fånga en 

läsare och övertyga om dess realism. Hennes kunskaper kring retoriska områden är en 

hjälp för domare och åskådare att förstå vad som kan vara attraktivt i en berättelse. 

 

Detta är forskare som domarna har valt ut efter respektive forskares unika kompetens. De 

är alla framstående experter inom sitt område. Därför är det extra viktigt att det riktas en 

misstanke mot experterna, så som en misstanke enligt handboken har riktats mot 

tävlingsdeltagarna. Domarna får inte förblindas av experternas forskarframgångar inom 

områdena och på så sätt institutionalisera deras perspektiv. De ska istället vara väl 

medvetna om att detta inte är det rätta sättet att betrakta tävlingen utifrån. Nedan följer en 

mer ingående presentation av expertpanelen. Bilderna som presenteras i nedanstående 

avsnitt har efter förfrågan från domarna mailats in personligen av respektive forskare. 

4.2.1 Donald Getz 

Donald Getz heter jag och brukar omnämnas som en av världens 

främsta forskare inom event. De områden jag främst har fokus 

på i min forskning är event management och event turism. Jag 

har skrivit flertalet artiklar och böcker inom området, varav en 

är en artikel som publicerades för två år sedan som heter Event 

tourism: Definition, evolution, and research (2008). I den be-
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Mega-

Event 

Lokala 

evenemang 

Regionala 

evenemang 

Återkommande 

evenemang 
 med högt värde 

skriver jag evenemang som en viktig drivkraft för turismen och som har stor betydelse i 

marknadsföringen av städer. Det är från denna artikel jag kommer utgå mycket från när 

jag gör mitt utlåtande om tävlingsbidragen. Evenemang har blivit en allt viktigare del av 

städers konkurrenskraft. Något jag påpekar i samma artikel är att det bara var några 

decennier sedan som event turism faktiskt etablerade sig, dels inom turismnäringen men 

också inom forskarvärlden. Utvecklingen inom denna profession har sedan dess varit 

enorm. Själva begreppet event turism var inte alls vanligt förekommande, om det ens 

existerade, innan sent 80-tal då en turistinstitution på Nya Zeeland skrev en rapport om 

att "Event turismen är en viktig och snabbt växande marknad för internationell turism". 

Sedan dess har mycket hänt.  

 

I samma artikel nämner jag att städer vill utveckla och främja alla olika typer av evene-

mang för att dels få ett ökat utbud som kan leda till att staden uppfyller flera olika mål 

som de satt upp. Exempel på mål kan vara att locka turister, även under lågsäsong, det 

kan även fungera som en så kallad katalysator för stadens utveckling, det vill säga stads-

förnyelse, infrastruktur med mera. Dessutom främjar evenemang den positiva bilden av 

staden, alltså en bättre plats att bo, arbeta och investera i.  

Jag arbetar mycket med modeller där en av dem är en pyramid (fig. 1) som kategoriserar 

evenemang i en stad. I botten av pyramiden finns de lokala evenemangen, därefter regio-

nala, vilket efterföljs av värdefulla återkommande evenemang som festivaler och dylikt. I 

toppen av pyramiden finner du mega-eventen. Det jag menar är att en stad kan se befint-

liga evenemang som en bra resurs att utnyttja för att det ska hända saker. Genom att ha en 

bred grund att stå på, alltså ha ett brett utbud med många lokala och även regionala eve-

nemang så kan fokus istället läggas på att skapa nya evenemang. En liknelse jag ibland 

använder mig av är hur ett företag arbetar med produktutveckling genom att strategiskt 

utvärdera och utveckla sortimentet på ett målinriktat sätt. Alltså, staden måste besluta sig 

för vad de vill få ut av evenemanget, vilka fördelar det kan bidra med och hur de kan 

mäta dess värde. I dessa sammanhang menar jag att de ekonomiska värdena alltid står 

som segrare, vilket i sin tur kan begränsa möjligheterna att genomföra ett evenemang som 

har låg, eller dålig avkastning. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 - Egen översättning av Getz 

evenemangspyramid (Getz, 2008 sid. 7) 
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Vi ska inte glömma vart fokus ligger i denna tävling, nämligen värvningen. Detta är en 

väldigt viktig del inom event turismen som handlar om att bjuda på evenemang som har 

en ägare. Även om det är självklart att resurserna för att vara värd för evenemanget måste 

ses över innan värvningen blir aktuell, så är det ännu viktigare att bestämma hur man 

mäter stadens avkastning på investeringen som man satsar på. Det är också väldigt viktigt 

att samordna de aktuella aktörer som krävs för att bli konkurrenskraftig och lyckas med 

att ta hem värvningen. För att på effektivaste sätt lyckas med en värvning, är det bra att 

skapa goda relationer med evenemangets ägare.  

 

I en av mina böcker, Event management and event tourism (2005), har jag beskrivit att 

det är viktigt för organisationen som värvar att lyckas övertyga evenemangets ägare att 

deras stad är den rätta platsen för evenemanget. Det räcker dock inte med att ha den bästa 

arenan, de måste även visa övertygelse på att resurserna och kompetensen finns att 

genomföra det på ett bra sätt. Alltså, det är inte en självklarhet att det alltid är den stad 

som bjuder högst som tar hem evenemanget, utan evenemangets ägare tittar även på vil-

ken service staden kan erbjuda, bra arenor och en välorganiserad ledning med mera. 

(Getz, 2005). 

 

4.2.2 Mia Larson 

Mia Larson heter jag och centrala frågeställningar i min forskning 

kretsar kring hur evenemang organiseras och marknadsförs. Från 

en fallstudie av VM i friidrott 1995 utvecklade jag en metafor för 

ett evenemangs projektnätverk, som jag valt att kalla för ett 

Politiskt Torg, detta vidareutvecklades genom en studie av festi-

valen Storsjöyran där politiska aspekter vid organisering av eve-

nemang fokuserades. (Göteborgs Universitets hemsida, 2010) 

 

Det område av mina kunskapsområden som jag tror kommer vara 

främst betydande i denna spännande talangtävling är det politiska 

perspektivet kring organisering. Jag kommer att ha min senaste artikel som grund, vilken 

är Joint event production in the jungle, the park, and the garden: Methaphors of event 

networks (Larson, 2008).  

 

Ofta genomförs evenemang via nätverk och artikeln belyser de komplexa processer som 

är resultatet av att flera aktörer ska organisera evenemang tillsammans. Processerna 

handlar främst om den politiska karaktär som uppstår när det handlar om att marknads-

föra och producera stora evenemang, samt hur dynamiken förändras beroende på aktörer-

nas interaktion. Det politiska perspektivet blir så himla intressant och relevant eftersom 

evenemang ofta utsätts för politiska spel mellan olika aktörer. Jag menar att beslut ofta 

fattas i en form av maktkamp mellan aktörer och därmed måste de ses som politiska kon-

struktioner. Ofta är det så att evenemang i första hand inte är ett resultat av rationella be-

slutfattningsprocesser. 
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I min tidigare forskning har jag som sagt utvecklat en metafor. Metaforen kallas Det 

Politiska Torget, vilket bygger på det jag just nämnde, att evenemang ofta är utsatta för 

politiska spel mellan olika aktörer i ett evenemangsnätverk. Processerna som pågår i Det 

Politiska Torget kan brytas ner och byggas upp, vara mer eller mindre dynamiska samt 

vara öppna eller slutna. Utifrån denna metafor har jag i min senaste artikel tagit fram en 

djupare analysmodell (Fig. 2) som består av tre olika Politiska Torg, evenemangsnätverk, 

där varje politiskt torg (metafor) beskrivs utifrån områdena: Access, Interaktion och För-

ändringsdynamik.  

 

Det första Politiska Torget är metaforen Djungeln där det råder närmare tumultartat kaos. 

Den starkaste aktören vinner och det ofta på bekostnad av andra. I Djungeln finns det 

ingen som kontrollerar vilka som kommer in eller ut, utan den är helt öppen för nya aktö-

rer, men de måste palla trycket under ”djungelns lag”. Förändringar i Djungeln är många 

eftersom aktörer kommer och går, vilket leder till att det inte är mycket samarbete mellan 

parter, utan istället råder mycket konflikter och politiska spel.  

 

Det andra Politiska Torget är metaforen Parken, vilket är ett öppet men kontrollerat nät-

verk där intressenterna påverkar vilka som kommer in och ut. Den som kommer in i 

Parken ska på något sätt fylla en funktion för den planerade parken. Lokalbefolkning har 

också ett utrymme i Parkmetaforen då de kan ha möjlighet att påverka parkledningen. Det 

innebär att trots att det finns en ledare kan andra intressenter göra sin röst hörd. Ofta finns 

det ett samtycke bland aktörer i Parken, men ibland kan det bli konflikter när exempelvis 

folket gör uppror mot hur parken sköts. Förändringsdynamiken är måttlig och föränd-

ringar sker mest i förhållande till en plan. Dock kan Parken ibland vara stabil och inte 

förändras, medan den ibland även kan vara tumultartad. Denna typ av Politiskt Torg, eller 

nätverk, förespråkar jag i evenemangsnätverk. 

 

Det sista nätverket är Trädgården som är helt stängd för nya aktörer och där det ständigt 

råder samtycke. Det sker knappt några förändringar i detta stabila nätverk eftersom nya 

aktörer bara släpps in om ledaren anser det vara nödvändigt. Eftersom det är en stängd 

Trädgård där aktörerna ofta har arbetat tillsammans länge och därmed lever i samtycke, 

sker ofta saker på institutionaliserade sätt. Risken med detta är att man tar för givet att det 

finns ett bästa sätt på vilket saker ska organiseras. 

 

 

Analysmodell Djungeln Parken Trädgården 

Access 
Öppet och 

okontrollerat 
Öppet och 
kontrollerat Stängt 

Interaktion Konflikter 
Konflikter och 

samtycke Samtycke 

Förändringsdynamik Turbulens Måttligt Stabilt 
 

Figur 2 - Egen översättning av Larsons analysmodell (Larson, 2009 sid. 11) 
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4.2.3 Kaj Sköldberg 

Hej! Mitt namn är Kaj Sköldberg och jag är professor i företags-

ekonomi vid Stockholms universitet. Mina huvudsakliga intresseom-

råden är organisations- och managementteori samt även vetenskaps-

filosofi för samhällsvetenskapen. Jag är också intresserad av retorik 

och semiotik i (teorier om) management och organisation. 

(Stockholms Universitets hemsida, 2010)  

 

Den forskning jag bedrivit har resulterat i flera böcker där boken 

Administrationens poetiska logik (1990) kommer att ligga till grund för mitt utlåtande i 

talangtävlingen. I denna bok lyfter jag fram effektivitetsbegreppet, vilket i den allmänna 

men också vaga betydelsen står för att ”göra något bättre”. Inom ekonomin brukar man 

välja att dela upp effektivitetsbegreppet i inre och yttre effektivitet, vilket innebär att en 

dikotomi skapas. Jag hävdar att det inte går att dela på begreppen på detta sätt utan att 

bilden av effektivitetsbegreppet behöver viss dialektisk retuschering. Med dialektik me-

nar jag att kritiskt mjuka upp och överskrida stelnade tankegränser. Genom att vi drar 

gränser för vad begrepp är och inte är, utesluter de mer än de innehåller. Via en dialektisk 

retuschering har jag därför uttryckt fyra olika effektivitetstyper. Trots att de fyra effekti-

vitetstyperna kan verka motsäga varandra, men samtidigt leda till samma sak; att göra 

något bättre, försöker jag visa att effektivitetsbegreppet inte kan reduceras till någon en-

skild av dem. Ingen av dessa fyra får vara helt dominant, utan det krävs en skicklighet att 

hålla en balansgång och kunna ”dansa” mellan dem. En väl fungerande organisation krä-

ver samtligas inverkan. Gemensamt har de att det handlar om grad av måluppfyllelse. 

 

Insatseffektivitet är den typ som vanligtvis ses som en särskild effektivitetstyp, ofta känd 

som kostnadseffektivitet. Insatseffektiviteten mäts i termer av produktivitet där det mest 

optimala medlet väljs framför andra för att nå lönsamhet, vilket då rör begreppen in-

put/output. Genom att översätta lönsamhetsmålen till monetära tal ges möjlighet till styr-

ning och kontroll av de medel som sätts in. Därmed är medlet det viktigaste, vilket är 

unikt för insatseffektiviteten jämfört med de andra typerna. Kostnadsminimering och 

vinstmaximering är centrala begrepp.  

 

Systemeffektiviteten sätter delen i förhållande till helheten där systemmålen ofta är tillväxt 

och överlevnad. Med del och helhet menar jag att delen alltid ska fylla sin funktion i hel-

heten, vilket gör att det ibland måste tas bort delar, och likaså tillföras delar, för helhetens 

funktionalitet. Därmed är målet viktigare än medlet till skillnad från insatseffektiviteten. 

Tillväxtmålet, även kallat ett yttre systemmål, innebär ofta expandering och därmed lång-

siktiga investeringar. Målet kan vissa gånger stegra till en besatthet av marknadsandelar 

som sätter alla andra mål åsido. För överlevnadsmålet, ett inre systemmål, krävs kontroll 

för att se till att organisationens långsiktiga överlevnad inte sätts i fara. Marknadsandel, 

diversifiering, finansiell stabilitet och resursbevarande är typiska mätbara mål inom sy-

stemeffektivitet.  

 

Bild ej 

tillgänglig 
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Personlighetseffektivitet är en tredje typ av effektivitet som jag tar upp i min bok. Denna 

typ har fokus på en långsiktig utveckling av mänskliga resurser, där man försöker förstå 

relationer och individer som att de består av djupa meningar. Genom att förstå sådana 

djupa meningar kan man nå konfliktfrihet, öppenhet och god kommunikation där mänsk-

liga resurser utvecklas och tillfredsställs. 

 

Missionseffektivitet kan än mer än systemeffektivitet ha en uppslukande effekt. Ofta är 

det en entreprenör som genom ideologiska och etiska mål håller så hårt i sin mission att 

det leder till en blindhet för annat. Självklart kan missionseffektiviteten också framstå 

som ett framåtsträvande som utvecklar organisationen genom att nya idéer kan genom-

drivas, inom ramen för kärnvärdena. Ofta vill man undvika nedskärningar trots osäkerhet. 

Missionseffektiviteten har möjlighet att bemöta det som synes svårt och kritiskt genom 

att ha en helhetssyn på visionen, värderingar och organisationens identitet. 

 

4.2.4 Barbara Czarniawska 

Barbara Czarniawska heter jag! Jag uppmanar de som 

forskar inom management att använda sig av en narra-

tiv metod. Som utgångspunkt har jag min bok Writing 

Management (1999). Den narrativa metoden ser be-

rättelsen som ett redskap till hjälp att fånga läsaren, 

vilket vetenskapen kan behöva. Metoden skiljer sig 

från den traditionella forskningen, där händelser ofta 

presenteras i kronologisk ordning. Genom att istället 

ställa händelser mot varandra samt relatera dem till 

konkreta situationer uppnås förståelse. Det innebär att jag dels tittar på författarnas pre-

station att kunna konstruera fångande berättelser, men också de tävlandes förmåga att 

skapa dem. 

 

För att kunna skapa en poängfull berättelse är det viktigt att tillföra den en plot, en hand-

ling. Ordet plot betyder att det finns en intrig och att det binder samman händelserna till 

en meningsfull berättelse. Händelser i sig utgör ingen berättelse, utan det är förmågan att 

få ihop kausala händelser som utgör en plot. Dock är de kronologiska händelserna också 

viktiga, vilka förklaras som en syntagm och är vetenskapens vanliga förklaringsdimen-

sion. Syntagmen är vetenskapens svar på realism. Den nya episod som sedan kopplas på 

för att skapa en förståelse för de kronologiska händelserna utgör ett paradigm. Här har 

författaren möjlighet att med sina intentioner lägga på den episod som utgör den förstå-

else han eller hon vill förmedla till läsaren. Paradigm utgör den litterära genrens form av 

realism. Syntagm och paradigm utgör tillsammans den narrativa realismen, vilken är vik-

tig för berättelserna. Det kan kopplas till hur författarna till denna tävling väljer att kon-

struera, exempelvis bidragen, för att förmedla den känsla de själva fick under bidragets 

överlämnande. Känslan är realistisk men kan inte bara förmedlas via kronologiska hän-

delser. Vad en plot mer lämnar utrymme för är historiska och sociala kontexter samt tan-

kar och känslor. 
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Kenneth Burke är en författare som jag nämner i min bok. Han har uttryckt fem element 

som kräver svar för att kunna sätta mänskliga handlingar i en kontext. Elementen är att 

det måste finns en scen (när och var har något hänt?), en akt (vad har hänt?), agenter 

(vem eller vilka har utfört akten?), ett medel (hur gjordes det?) samt ett syfte (varför har 

det hänt?). Syftet skulle kunna vara det element som utgör själva plotten, i vilken författa-

ren eller berättaren lägger in sina intentioner och förståelse. 

 

Som jag sa är även polyfonin viktig för att utgöra fängslande och realistiska berättelser. 

Med polyfoni menar jag att lyfta fram de röster som utgörs av världen och därmed inte 

stänga in berättelsen till att beröra en enda sann sådan. Vetenskapen strävar ofta efter ett 

perfekt språk som då utesluter de dialekter som faktiskt omger oss, vilka gör att vi inte 

alltid förstår varandra. Jag brukar prata om det som att det är ett universellt språk och inte 

ett perfekt, där det universella språket är något som inte är felfritt men som ska kunna 

förstås av andra. Dock är det så i världen att vi inte förstår varandra, och som författare är 

det därmed inte realistiskt att försöka begränsa oss till ett universellt språk. Som författare 

av berättelser kan vi bestämma oss för vem vi vill ska förstå och vilket syfte berättelserna 

har. Därifrån har vi möjlighet att lyfta fram den polyfoni och flerstämmighet som gör det 

möjligt att uppnå detta. Det ska dock noteras att det inte bara är författaren som har makt 

över ”andras röster”, läsaren har fortfarande möjlighet att tillföra sin tolkning på författa-

rens text. Som exempel på vad polyfonin kan ge upphov till, nämner jag i min bok ett 

verk som tar upp förlusten av det universella språket. Förlusten innebar att, inom ramen 

för det universella språket, skulle människan ha uppfattat världen som helt materialistisk, 

ensidig, och polyfonin gjorde att människor kunde börja uppfatta livet och världen utifrån 

både fysiska och spirituella komponenter, därmed flerdimensionella. Och detta, om jag 

inte misstar mig, må vara en högst prioriterad diskussionsfråga i talangtävlingen. 
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5 Låt spelet börja! 

Dagen D är kommen och det är nu dags för tävlingens genomförande. Domarna sätter sig 

tillrätta i sina höga stolar, nervositeten börjar smyga sig på. Snart ska den förste tävlande 

upp på scen och presentera sitt bidrag. Domarna vill vara så avslappnade som möjligt och 

på så sätt få de tävlande att slappna av. De vill inte behöva ställa krystade frågor, tagna ur 

sammanhanget, utan vill att bidraget ska lämnas utifrån vad de tävlande faktiskt vill be-

rätta om. Dock finns det vissa klara teman som en back-up om samtalet skulle tappa 

spänning och verka dö bort. 

  

5.1 Deltagare 1 

Daniel Elofsson arbetar som evenemangssamordnare i Borås. Nu 

kallas han upp på scen och placerar sig under strålkastarnas blän-

dande ljus. Han är ung och alert men det märks att han inte står i 

händelsernas centrum varje dag. Daniel förklarar att han valt att 

fokusera sitt bidrag kring ett specifikt evenemang, ett världsmäs-

terskap i simning där Borås är med som medarrangör till 

Göteborg. Domarna tycker det låter klokt att utgå från detta 

mästerskap eftersom Daniel då har en trygg zon att hålla sig inom. 

Dock hoppas domarna kunna få Daniel att tala om även andra evenemang och händelser, 

vilket nu ligger i deras händer. Den första frågan som domarna ställer blir därmed varför 

Borås ska arbeta med evenemangsvärvning generellt. Daniel menar att evenemang har 

två sidor där den ena handlar om att lyfta staden och det andra är pengar in till staden. 

Domarna blir nyfikna på varför ett evenemang ska välja Borås som värd för evenemanget 

och Daniel förklarar att det skulle vara på grund av att Borås har arenor och infrastruktur 

som är väldigt prisvänligt, vilket är något som Borås är känt för. Dessutom har staden 

mycket att erbjuda som Djurparken, shopping i Knalleland, en trevlig stadskärna, Viskan, 

skulpturvandringar och så vidare. Domarna undrar vad just dessa saker skiljer Borås från 

andra städer eftersom det låter som nästan vilket stad som helst. Daniel håller delvis med 

domarna men vidhåller ändå att Borås är unikt eftersom allt ligger väldigt nära. Det 

textila arvet i Borås skapar också en hel del upplevelser som man kan ta del av. 

 

Eftersom Daniel har förberett sig på världsmästerskapet i simning frågar domarna hur alla 

dessa unika delar presenterades i den värvningen. Daniel förklarar att Borås inte riktigt 

var med i själva värvningen, utan att de blev inblandade därför att Göteborg behövde en 

medarrangör. Efter att Jönköping fått frågan från Göteborg, och tackat nej, fick Borås 

möjligheten. Eftersom Borås har en så stark entreprenörsanda tackade de ja och var då 

tvungna att bygga en ny arena. En arena som de lyckades bygga väldigt snabbt och billi-

gare än kalkylerat. Snabba politiska beslut, goa gubbar med kärlek för bygg och en envis 

entreprenörsanda gjorde detta möjligt. I och med att Borås är duktiga på att satsa på are-

nor ska man också vara duktig på att fylla dem. Därför tycker Daniel att det blir naturligt 

att de ska jobba för evenemang. Ju mer Borås arbetar med Göteborg, ju mer de lär känna 

varandra, desto lättare är det för Borås att bli en naturlig evenemangspartner till 

Daniel 
Elofsson 
Deltagare  

Nr: 1 



 

- 26 - 

 

Göteborg. Daniel avslutar med att säga att Borås kan må bra av att vara lillebror till 

Göteborg. 

 

Arenan, ett mångmiljonbygge, väcker domarnas intresse och ämnet finansiering blir där-

med aktuellt att prata med Daniel om. Han förklarar att det från kommunens sida själv-

klart måste budgeteras ut pengar. Kommunen måste tycka att evenemanget eller bygget 

är intressant för dem och se värdet av att staden livas upp. Turismen är en del av tjänste-

sektorn, vilken nästan är större arbetsgivare än den tunga industrin idag. Borås ser hur 

stora pengar det här genererar in och hur många den sysselsätter. Att budgetera in pengar 

till ett arenabygge är ungefär som att det budgeteras in pengar i en turistbyrå. En turist-

byrå ska alla städer ha för att kunna ta emot de turister som kommer, även om den inte 

direkt genererar några pengar. 

 

För att inte tappa det Daniel sa om entreprenörsandan, något domarna ser som intressant 

att höra mer om, frågar de om inte Daniel kan berätta lite mer om den. Det gör han gärna 

och beskriver den som något som är byggt på att vilja lite mer. Det kan låta töntigt, menar 

Daniel, men det har inte varit så lätt i Borås med den textila industrin genom åren och 

man märker av andan på så sätt att människor ser möjligheterna. Han exemplifierar detta 

genom att beskriva om han ställer frågan en gång till kanske han kan få ner priset lite och 

få till en riktigt bra deal. I evenemang kan det handla om att det är lite mer hjärta och 

kärlek och att evenemanget är skapat för det unika tillfället menar Daniel. Rent praktiskt 

är det svårt att säga exakt vad det kan vara mer än att det känns mer äkta. 

 

Domarna undrar hur andan lyser igenom i världsmästerskapet i simning, vilket Daniel 

tycker är svårt att säga exakt. Exempelvis har de arbetat med att skapa ett evenemangs-

stråk från city till Knalleland. Frågor som dyker upp då är: hur ska man flagga upp det? 

Hur ska man jobba för att få ett naturligt stråk? Då kan man antingen sätta någon på att 

fixa det, eller så börjar man nosa själv. Det slutar med att han sitter där och undersöker 

hur man kan få upp vepor och banderoller, vilket är en envishet om att lösa det på ett bra 

sätt. Arenan är också en sådan sak där andan märks av. Gentemot ägarna av evene-

manget, det internationella simförbundet, tror inte Daniel att det märks av så mycket. 

 

Domarna funderar på vem som avgör om ett evenemang är attraktivt att värva. Enligt 

Daniel har Borås inte kommit så långt än att man börjat diskutera detta. Rent formellt är 

det i kommunstyrelsen och nämnderna som det klubbas, i de fall det kräver finansiering, 

men i framtiden kan de också behöva vikta evenemang utifrån vad evenemanget har för 

medial effekt, deltagarantal, status och vad för typ av grupp som kommer. Daniel ser 

framför sig ett instrument eller verktyg som ska kunna bedöma dessa faktorer. Domarna 

saknar boråsarnas inverkan i instrumentet och undrar därför på vilket sätt evenemang 

även är till för att göra dem stolta. Enligt Daniel handlar det om att boråsarna känner en 

glädje och en stolthet, att de tycker det är roligt. Han tar som exempel världsmästerskapet 

i simning och förklarar att en boråsare tycker det är roligt att det händer något och att se 

simmarna gå runt i sina träningsdräkter på stan, även om de inte kommer att gå på täv-

lingarna på simarenan. Denna stolthet över sin stad leder till att boråsaren sprider namnet 

Borås, vilket är ett billigt sätt att sälja staden på. När domarna undrar om lokalbefolk-

ningen blandas in även under värvningen, berättar Daniel att de inte direkt gör det. Först 
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är det upp till organisationen och politiken att se över evenemanget som sådant. Daniel 

vrider sig lite på scen när han inte riktigt kan förklara varför de inte blandas in i värv-

ningen. 

 

Domarna känner sig nöjda med första framförandet och tackar Daniel för att han ställde 

upp i tävlingen. Vidare riktar de nu sina blickar mot expertpanelen som suttit och lyssnat 

noggrant och antecknat flitigt för att kunna ge respons och analysera utifrån deras kun-

skaper. Donald Getz är förste man ut att kommentera det första bidraget utifrån sina per-

spektiv inom evenemang. 

 

5.1.1 Expertutlåtande deltagare 1 

Donald Getz: Daniel, du nämner att det finns två anledningar till att ni ska arbeta med 

evenemangsvärvning, dels lyfta staden och dels att det ska generera pengar in till staden. 

Detta är två väsentliga delar inom event turismen. Att använda sig av evenemang, anser 

jag är ett bra sätt för att marknadsföra och lyfta staden. Samtidigt som du aldrig kan smita 

från ekonomin, den finns med i alla branscher, även inom denna. De ekonomiska värdena 

ser jag alltid stå som segrare i sådana här sammanhang. 

 

Du pratar även kring den relation ni håller på att bygga upp med Göteborg, vilket jag ser 

som mycket positivt då ni som en mindre stad kan dra nytta av att ha en bra relation med 

dessa aktörer för att få vara med och samarbeta på liknande större evenemang i framti-

den. Att ha bra relation, gärna inom ett nätverk är väldigt användbart när ni arbetar med 

evenemangsvärvning. Vidare talar du om att kommunen måste se värdet i hur staden livas 

upp av evenemang. Jag håller fullständigt med dig här, ni måste alltid fundera igenom 

vad sådana investeringar ger. Ni måste bestämma vad ni vill få ut av det specifika eve-

nemanget och även hur ni mäter avkastningen på den investeringen ni gör, i det här fallet, 

den nya simarenan. Något du pratar om är att ni troligen i framtiden kommer arbeta med 

viktning av evenemang, vilket kan vara ett sätt att hantera detta, att värdera evenemanget. 

 

Mia Larson: Eftersom att bidragen i denna tävling inte i första hand kretsar kring eve-

nemangsnätverk är det inte riktigt detta perspektiv jag kan anlägga. Dock rör mina meta-

forer om de politiska torgen, som namnet anger, att det handlar mycket om politiska pro-

cesser med makt som centralt begrepp inom olika delar av ett evenemang. Därför kom-

mer mina utlåtanden, även till dig Daniel, att handla om dessa perspektiv.  

 

Jag skulle vilja börja tala om Borås samarbete med Göteborg, där ni står som medarran-

gör till simtävlingen där Borås fick frågan från Göteborg. Att inte ha varit med i värv-

ningsprocessen där innebär att Borås inte har mycket makt i detta evenemang. Som jag 

sagt är evenemang inte ofta resultat av rationella beslutfattningar, utan snarare ett resultat 

av maktprocesser. Med tanke på det du säger Daniel, om att Borås kan må bra av att vara 

lillebror till Göteborg, finns risken för att beslut fattas av de med makt, vilka då ser ut att 

bli Göteborg. Något att tänka på inför framtiden kanske. 

 

Jag tycker att ditt resonemang kring en turistbyrå låter som ett institutionaliserat tanke-

sätt. Detta anser jag dock röra en annan tävling, men vill ändå lyfta frågan om att ett så-
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dant tankesätt riskerar att få även arenabyggen och arbete med evenemangsvärvning att 

stagnera. Det är tydligt att det är kommunen som sitter på makten av resurserna och som 

beslutar om budget till evenemang. Resursfrågan till evenemang kan då bli en fråga som 

diskuteras i Trädgården, vilket riskerar bli beslut som fattas inom institutionaliserade ru-

tiner med liten möjlighet till utveckling.  

 

Slutligen vill jag nämna det du sagt om envishet som följer av en entreprenörsanda. Om 

alla är envisa finns det stora möjligheter att tillsammans kunna värva bra evenemang till 

Borås. Detta skulle då kunna leda till att olika aktörer i Borås, från snabba politiker till 

goa gubbar med kärlek för bygg, kan interagera utan konflikter. Dock kan denna envishet 

och entreprenörskapsanda slå lika fort tillbaka och istället leda till egenintressen och 

därmed konflikter. Kan ni få till båda finns förutsättningar för en interaktion som präglas 

av Parkens, vilket jag ofta förespråkar. Dock verkar inte lokalbefolkningen ses som en 

del som ska få göra sin röst hörd, vilket då inte liknar parkens karaktäristika.  

 

Kaj Sköldberg: Tack Daniel, det var intressant att lyssna till hur ni i Borås arbetar med 

detta samt hur ni förväntar er att arbeta i framtiden. Du nämner ganska tidigt att en anled-

ning till varför ni ska arbeta med evenemangsvärvning är för att lyfta Borås samt få 

pengar in till staden. Detta ser jag som systemmål där ni strävar efter tillväxt. Ett medel 

för att nå detta är då att arbeta med evenemangsvärvning. Du nämner också att ni är duk-

tiga på att satsa på arenor och att ni då måste vara duktiga på att fylla dem, vilket här blir 

medlet, alltså det ni behöver arbeta med för att nå tillväxtmålet. Din kommentar om att 

evenemangsvärvning genererar i stora pengar till staden skulle kunna vara tecken på in-

satseffektivitet där lönsamheten lyfts fram. Dock ser det mer ut som ett systemmål efter-

som det viktigaste inte vekar vara att använda rätt medel för att nå målet, utan målet ver-

kar prioriteras före det medel som används. Exempelvis verkar ert arbete med evenemang 

som ett medel att nå era tillväxtmål. Eftersom ni är duktiga på att bygga arenor är det na-

turligt för er att arbeta med evenemang för att fylla arenorna, säger du Daniel. Vidare sä-

ger du att turistbyrån är något som har en budget för att alla städer ska ha en sådan, och så 

drar du paralleller till att budgetering av arenabyggen sker på samma sätt. Målet om till-

växt tar stort utrymme hos dig Daniel och medlet, att värva och arbeta med evenemang, 

blir därför en självklarhet som alla städer i tillväxt ska arbeta med, vilket var något som 

även Larson var inne på alldeles nyss.  

 

Ett annat mål som driver dig verkar vara missionen, vilken avspeglas i den entrepre-

nörsanda du talar om. Du berättar exempelvis om entreprenörsandan när du skulle flagga 

upp ett evenemangsstråk. Det slutade med att du själv undersökte vilken den bästa lös-

ningen kunde vara. Detta är ett exempel på hur missionseffektiviteten, i detta fall entre-

prenörsandan, blir närmast dumdristig, om du ursäktar ordvalet. Vad entreprenörsandan 

dock verkar rymma är insatseffektivitet, eftersom du nämner att den handlar om att få ner 

priser exempelvis. Avslutningsvis vill jag säga att relationen mellan Borås och Göteborg, 

vilken verkar vara en viktig del i ert värvningsarbete, tyder på en strävan mot personlig-

hetseffektivitet där målen är förtroende och kommunikation. 
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Barbara Czarniawska: Jag blev smått oroad till en början, Daniel, när du berättade att 

du skulle utgå från världsmästerskapet i simning. Det kändes som att du skulle stänga in 

hela Borås värvningskunskaper i en enda berättelse. Dock märkte du ganska tidigt att det 

inte gick att förklara så komplexa processer genom ett enda fall. Fler komponenter än de 

som föll inom ramen för simtävlingen behövde artikuleras för att förmedla din talang. Ett 

universellt exempel räckte inte för att förstå. 

 

Tyvärr är inte berättelsen så unik, utan skulle kunna vara vilken stads berättelse som 

helst. Det som är unikt och som skulle kunna rymmas inom ramen för en berättelse är det 

textila arvet och entreprenörsandan som du nämner. Dock verkar tanken om att vara lille-

bror ta över och i denna tanke ryms alla de delar du nämner som ni kan lära från storebror 

Göteborg. Men i storebrors värvningsberättelse finns inte utrymme för Borås arv och 

unika delar, vilka då glöms bort när du ska försöka förmedla er talang. Det unika som 

skulle kunna utgöra en fängslande plot går förlorat. Dock är detta det första framträdandet 

och domarna verkar lite oroliga att de inte ska hinna beröra alla de teman som de förvän-

tas beröra. Det gör att de hastar fram något i framträdandet och låter inte dig besluta när 

det är dags att sätta punkt för berättelserna.  

 

5.1.2 Domarna anger läget 

Tack Daniel, och tack expertpanelen! Vi får en känsla av att det finns mycket mål och vi-

sioner och där medlen många gånger går att lära från rutinerade evenemangsstäder som 

Göteborg. Ett par gånger under bidragets framförande låter du hypoteser om framtiden 

lyftas fram, vilket är helt förståeligt i en så pass ny organisation. Du berör även vikten av 

boråsarnas stolthet. Vad gäller stolthet var människor under renässansen stolta över att 

deras stad var speciell. Vi ställer oss frågande till om människor med träningskläder i sta-

den gör att den ses som speciell? 

 

Den nu omtalade entreprenörsandan kan liknas vid den företagsamhet som rådde under 

renässansen, vilket gör att ni har goda förutsättningar att nå era visioner. Dock har vi en 

känsla av att du tar det som en självklarhet att en stad på väg uppåt måste ha en värv-

ningsorganisation som arbetar med att skapa aktivitet i staden. Vår undran är vad en så-

dan självklarhet kan göra en blind inför? Det var spännande att höra din presentation, och 

vi återkommer med resultatet. 

 

5.2 Deltagare 2 

Det är nu dags för tävlingens andra deltagare att gå upp på scenen, 

denna gången är det kommunpolitikern i Borås, Carl Svensson. 

Domarna känner sig nu något varmare i kläderna efter att fått tagit 

del av första presentationen och väntar med spänning på vad kom-

mande presentation har att erbjuda. Carl, som är van att prata inför 

människor i och med sitt yrke, går upp på scenen med stadiga kliv 

och så fort han är på plats kör de igång. Domarna börjar med att 

fråga varför Borås ska värva evenemang. Carl tar ett djupt andetag 

innan han börjar berätta om utmaningen med den nya ekonomin, 

Carl 
Svensson 
Deltagare  

Nr: 2 
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den så kallade tjänsteekonomin. Där det finns människor skapas också tillväxtförutsätt-

ningar och då är det viktigt med evenemang för att attrahera boende. Detta har Göteborg 

insett och har på ett förtjänstfullt sätt, under många år arbetat med sina eventbolag. Dom 

har fattat det här och det har Borås också gjort. Den nya generationen söker sig till at-

traktiva spännande miljöer. Förut fanns idén om att det enbart behövdes en stor fabrik i 

en stad som sysselsatte människor, för att folk skulle flytta dit. Den idén funkar inte 

längre. Den typen av produktion flyttar till Sydostasien och ligger inte kvar, så det är inte 

ens trygghet längre menar Carl. 

 

Domarna nickar och frågar varför Carl anser att ett evenemang ska välja att vara i just 

Borås? Han förklarar att när de går in och söker ett evenemang, måste de ha någonting att 

erbjuda som arrangören tycker är positivt. Argumenten ser olika ut för olika arrangemang 

men Borås måste ha en så flexibel organisation så att de klarar att möta dem. Det gäller 

att nischa in sig på det man är bra på och det är det Borås försöker hitta nu. Domarna vill 

veta mer om stadens nisch och undrar därför hur Borås skiljer sig från andra städer. Carl 

bemöter svaret genom att ta ett exempel med vävmässan som Borås ska arrangera. Där 

fanns en klar historisk fördel med det textilarv Borås har. Vidare berättar han att man för-

söker marknadsföra Borås som kulturstaden med vackra stadsmiljöer, men att det gäller 

att hitta rätt argument för rätt personer. Han menar att de måste satsa på något som är mer 

unikt jämfört med andra städer. Än så länge har det varit mycket kring mode, design och 

textil. Det ett styrkeområde och det kommer att exploatera betydligt mer. Carl lutar sig 

tillbaka på scenen och ler hemlighetsfullt innan han uttrycker att det i framtiden kommer 

att finnas två modestäder man talar om, Milano och Borås… möjligen en liten överdrift, 

lägger han till med ett leende. 

 

Leendet smittar även av sig på domarna som kan tänka sig in i Carls framtidsvisioner om 

staden. Domarna ställer frågan om vad Borås mer står för när de åker runt och marknads-

för staden. Carl funderar först en kort stund, innan han börjar förklara att de på en tioårs-

period har lyckats lyfta staden med hjälp av medborgarnas gemensamma engagemang. 

Den andan försöker Borås marknadsföra, hur de utnyttjar sina traditioner och erfarenheter 

till att faktiskt bli ett utvecklingscentrum. Han fortsätter att beskriva att de någonstans 

under de senaste 10-15 åren gick från att vara ett offer till att staden måste lyfta sig själv. 

Därefter kom det igång; det donerades 35 miljoner från privatpersoner för att de tyckte att 

staden behövde en konserthall; Borås har även donationen av Pinocchio-skulpturen samt 

Borås Arena. Domarna tycker det är väldigt intressant med den anda som Carl berör och 

undrar om han tror att detta är något som syns i en värvningsprocess. Carl nickar men 

förklarar att han enbart kan svara för de tillfällen där han själv är med. Han säger att man 

försöker sända samma bild, att det händer grejer i Borås, det finns spännande hotell, bra 

lokaler och så vidare. 

 

Något annat domarna undrar över är vilket intryck besökare ska ha med sig hem när de 

besökt Borås. Carl menar att det handlar mycket om bilden om en stad som tagit sig ige-

nom textilkrisen. Det är den drivkraften Borås vill förmedla! Det viktigaste är dock inte 

att besökarna kommer hem och talar om för alla sina vänner att Borås har varit fantastiskt 

framsynta i att klara sig ur textilkrisen. Däremot ska det vara ”Jag var i Borås och det var 

en fin stad, med vackra miljöer, bra caféer och så vidare.” Det är den positiva bilden som 
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ska förmedlas! En av domarna tittar lite frågande på Carl och undrar om han inte tror att 

fler städer skulle kunna ge en sådan bild. Det tror han absolut! Man ska inte tro att man 

gör något unikt, det ska ingen vara naiv nog att tro att man gör poängterar han. 

 

Domarna frågar vidare hur Carl tror att man skulle kunna få den här entreprenörsandan, 

viljan och trevligheten att lysa igenom. Carl förklarar att han tror att det är viktigt att 

fronta mot boråsarna att de tar hand om besökarna. Samtidigt menar han att det finns 

människor som är rädda för den utveckling och globalisering som ligger bakom det här. 

Människor ställer sig frågan om man måste kunna prata engelska för att kunna få ha kul i 

framtiden? Det var bättre på 50-talet, när man visste att fabriken fanns där och jobbet 

fanns där och det fanns ingen risk att man blev uppsagd. Det är mer den inställningen det 

handlar om, menar Carl.  

 

Domarna vill inte riktigt lämna diskussionen kring lokalbefolkningen, utan undrar hur 

mycket boråsarna är delaktiga i en värvningsprocess. Carl kisar först lite fundersamt..bra 

fråga.. börjar han.. innan han fortsätter sitt utlägg. I många sammanhang är det ganska 

liten delaktighet faktiskt, men man kan se att det engagerar. Borås hade debatten om U21 

i fotboll där en hamburgerkedja som hyr lokaler i arenan var tvungna att stänga ner om de 

skulle kunna genomföra evenemanget. Det blev en våldsam kommentardebatt i tidning-

arna och på nätet, så det var uppenbart att folk kände sig djupt förnärmade av detta. För-

modligen kommer det av att man tycker att det är kritik mot en själv, ett angrepp mot en 

själv som boråsare och då vill man skylla ifrån sig det till någon annan. Carl berättar vi-

dare att han kan tolka detta som ett uttryck för engagemang för Borås.  

 

Domarna undrar vad Borås gör för att behålla det engagemanget från boråsarna. Carl me-

nar att sakfrågan har lösts genom att Borås kommun nu har ett avtal med hamburgerked-

jan. Han menar också att det ligger ett dolt problem i hamburgerbråket, vilket kommer 

fram när de stora arrangemangen kommersialiseras. Läser man UEFAS regler så är det 

näst intill omöjligt att lägga en fotbollsarena i ett köpcentrum som kommunen har valt att 

göra i Borås, utan då får man bygga ett evenemangsområde där varumärken inte exploa-

teras. 

 

Tiden börjar så smått rinna ut, men då Carl är politiker är domarna intresserade av att be-

röra frågan huruvida han tror att man lyckas få med politiken i en värvningsprocess. Carl 

svarar med att han inte tror att det går att få med hela politiken, eftersom politiken lever 

på konflikt. Ett exempel han tar är ”ska vi verkligen lägga 500 000 för att få hit Boule-

SM, kunde vi inte anställt en lärare i förskolan istället?”. Vidare berättar han att han tror 

att nyckeln är att boråsarna gemensamt har tagit hem det, att Borås har någon gemensam 

stolthet. Politiken är unik med att kostnaderna måste vägas in, menar Carl. Han menar att 

det givetvis är lättare att göra ett arrangemang där det finns något kvarvarande värde, 

alltså att bygga eller renovera en simhall för att få ett arrangemang är naturligtvis politiskt 

lättare att motivera. 

 

Domarna tackar Carl för en intressant presentation och det är nu återigen dags för expert-

panelen att tycka till. 

 



 

- 32 - 

 

5.2.1 Expertutlåtande deltagare 2 

Donald Getz: Carl, du inleder ditt bidrag med att prata om att det är viktigt med evene-

mang för att skapa tillväxtförutsättningar och därmed attrahera boende. Detta är något jag 

håller med dig om, då evenemang oftast främjar den positiva bilden av en stad, att det 

bland annat blir en bättre plats att bo arbeta och investera i. I slutet av presentationen dis-

kuterar du politikens involvering. Du menar att politikerna måste väga in kostnaderna och 

bedöma vad det får vara värt. Detta är en väldigt väsentlig del givetvis och det är en tanke 

ni måste ha med er hela tiden. Detta var något jag även nämnde för Daniel, ni måste fun-

dera på vad investeringen ska ge för avkastning. Vad är det egentligen ni vill få ut av 

evenemanget? Här måste det göras en bedömning med hur värdet ska mätas och vilka 

fördelar evenemanget kan bidra med. 

 

Mia Larson: Mitt öra fastnade vid ”flexibel organisation”, tätt följt av att ni måste nischa 

in er på vad ni är bra på. Att vara en flexibel organisation som kan möta olika arrangörers 

krav, förutsätter att ni har förmåga att förändra er. Det måste alltså finnas en viss föränd-

ringsdynamik i Borås framtida värvningsorganisation. Att du dessutom lägger till att ni 

behöver nischa in er förutsätter istället att det inte går att genomföra alltför stora föränd-

ringar (när ni väl hittat er nisch). Förändringsdynamiken bör därmed vara måttlig och jag 

tolkar det som att ni strävar efter en liknande Park i den bemärkelsen. Dock uttrycker du 

senare att ni inte kommer kunna vara unika jämfört med andra. Unikheten fyllde just 

funktionen av att bromsa in förändringsdynamiken så att den inte rusar iväg till en tu-

multartad Djungel. Utan en nisch tolkar jag det som att det kanske inte längre kan hållas 

på en rimlig nivå. 

 

Jag tycker att det är väldigt intressant att du lyfter fram att det är många privata entrepre-

nörer som ligger till grund för stora investeringar i Borås. Det innebär att dessa har makt 

att avgöra på vilket sätt Borås ska lyftas. Jag tolkar detta som att det också finns en möj-

lighet att entreprenörer med pengar kan få inflytande i värvningsprocesser i framtiden. 

Frågan är bara på vilket sätt? 

 

Lokalbefolkningens engagemang i U21 EM är en tydlig situation som kan uppstå i 

Parken. Vilda protester och utfall mot allt annat än sig själv. I Parken är det dock viktigt 

att bemöta detta engagemang, vilket jag är tveksam till om det gjordes. Ett avtal slöts 

med hamburgerkedjan och i övrigt verkar du skylla bråket på UEFAs regelverk. Jag 

uppfattar det därför som att folkets röst inte riktigt användes på ett starkt sätt, trots att du 

såg det som ett engagemang för Borås. 

  

Kaj Sköldberg: Du inleder med att prata om den nya ekonomin och beskriver de tillväxt-

förutsättningar som skapas. Detta visar på systemeffektivitetsmål där du ser evenemang 

som medel för att uppnå dem, precis som Daniel också visat intresse för. Något nytt du 

tar upp är att du beskriver en framgångssaga där boråsarna tillsammans har lyft staden. 

Detta ser jag som att den enskilde individen och dennes upplevelse av meningsfullt arbete 

blir centralt och är en strävan mot personlighetseffektivitet. Även alla reaktioner under 

U21-EM, vilka du tycker är positiva, tyder på en tanke om att du tror att evenemang har 

en djupare mening som individerna söker. En mening om självförverkligande som är ett 

typiskt mål för personlighetseffektiviteten.  
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I ditt bidrag finns det tyvärr inlägg som är lite väl motsägelsefulla för att vara genomför-

bara. Du talar väl om hur saker och ting verkar vara, men har svårare för att beskriva att 

du faktiskt hanterar det du talar om. Missionseffektiviteten verkar vara det som, trots 

mycket tyngd på systemeffektivitet, har övertaget. Borås som attraktiv textilstad, en nisch 

som visar en stark drivkraft, verkar vara en drivande mission för dig Carl och som du 

säger dig vilja förmedla. När du sedan säger att man inte kan tro sig vara unik samt att du 

inte verka förmå att tala om hur denna drivkraft ska förmedlas, blir missionen inte mer än 

idéer. När du ger dig på att tala om hur andan ska förmedlas exemplifierar du det med; 

det händer grejer, vi har bra hotell och så vidare. Låt inte missionen bli en förstenad tan-

kegräns!  

 

Barbara Czarniawska: Carl, du har en retorisk talang som gör att domarna fängslas av 

ditt framträdande. Detta gör också domarna mer avslappnade och de låter dig, i större ut-

sträckning än de lät Daniel, själv föra samtalet framåt med hjälp av dina berättelser. 

Borås berättelse handlar i stor utsträckning om den historia och det arv som präglar hela 

staden. Entreprenörsandan blir en symbol för den resa som Borås tillsammans gått 

igenom. Det är just denna resa som utgör en plot i din berättelse, en plot som ger mening 

åt alla delar du talar om och som binder samman händelserna. Du lyckas verkligen fånga 

Borås i en historisk och således också en social kontext med en speciell anda. Denna anda 

och textila arv utgör Borås unika dialekt i djungeln av attraktiva städer. Det tråkiga i det 

hela är dock att du senare i ditt framträdande nämner att ingen kan vara så naiv och tro att 

man kan vara unik. Dessutom säger du att du inte vill att besökare ska prata om ert histo-

riska arv, utan snarare om en fin stadskärna samt att det händer roliga saker i Borås och 

så vidare. Detta gör att ni tappar Borås unika dialekt som är möjlig att lyfta fram och du 

fastnar istället i ett universellt språk om vad som utgör en attraktiv stad. Detta är något att 

ta med er i ert framtida värvningsarbete och talang. Experterna hade nu gjort sina utlåtan-

den om tävlingens andra deltagare och återigen fick domarna ordet. 

 

5.2.2 Domarna anger läget 

Det är sant som Czarniawska säger, att vi fängslades av ditt framträdande Carl. Men som 

nästan alla experter varit inne på blir dina berättelser väl motsägelsefulla för att vara rea-

listiska. Det inger inte riktigt förtroendet av att du klarar att hantera områdena, mer än på 

en abstrakt nivå. Vi saknar Borås dialekt! Något som vi också saknar är Sköldbergs in-

satseffektivitet som också utgör en viktig komponent i en total effektivitet. 

 

Vad vi finner väldigt intressant är entreprenörerna som bidragit till att staden lyft sig. 

Under renässansen var det människor med pengar som hade makt och som därmed av-

gjorde smaken för konst. Om vi leker med tanken, kommer det då bli så att ”de rika” 

boråsarna bestämmer hur och vad som är attraktivt att värva till Borås? 

 

Med den avslutande funderingen hängande i luften tackade domarna Carl och kallade in 

näste man på scenen. 
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5.3 Deltagare 3 

Greger Eriksson, Chef på Arenabolaget, beträder scenen med ett be-

stämt kliv. Tävlingens tredje deltagare ser stabil ut på scenen. En av 

domarna inleder med att hälsa honom välkommen innan hon frågar 

honom varför Arenabolaget ska värva evenemang. Greger besvarar 

frågan genom att beskriva att Arenabolaget är ett helägt kommunalt 

bolag och att kommunen vill dra evenemang till staden för att ge ett 

bra turistekonomiskt inflöde. Han drar som exempel en konsert med 

Bruce Springsteen, vilket brukar generera ungefär 50 miljoner i om-

sättning på en dag i shopping, hotell och liknande aktiviteter. Han menar att det, för sta-

den, finns en direkt koppling med att det genererar ett ekonomiskt inflöde. Dessutom ger 

det destinationen Göteborg ett utrymme, så att Göteborg syns i Sverige och övriga värl-

den. 

 

Domarna nickar förstående till hans resonemang innan de spinner vidare och frågar var-

för ett evenemang då ska välja att läggas i Göteborg. Greger förklarar att om det exem-

pelvis handlar om en stor konsert, kommer artisterna enbart hit för att tjäna pengar eller 

för att artisten har sina fans här. Pengarna är helt enkelt drivkraften för dem, poängterar 

han. Ett annat exempel är de stora idrottsförbunden, där det är en annorlunda orsak till 

varför de kommer hit. Om behovet är internationellt är grunden att man vill sprida eve-

nemangen över världen, så att sporten blir spridd. Då är det de nationella förbunden som 

ska visa ett intresse mot de internationella förbunden. Det nationella förbunden är då den 

lokala arrangören som i sin tur går ut till olika städer i landet och frågar om man vill stå 

som värd för evenemanget. Oftast vänder de sig till dem som har erfarenhet och kunskap 

av att arrangera ett sådant evenemang.  

 

Domarna uppfattar det som att det är upp till de nationella förbunden att komma med ett 

erbjudande till Göteborg om att arrangera. De frågar därför hur Arenabolaget gör för att 

få erbjudandet. Greger menar att de alltid försöker jobba nära de nationella förbunden, att 

det gäller att ha ett bra förhållande till dem som till vilken kund som helst. Vidare fort-

sätter han att förklara att man måste ha förutsättningarna, ha en arena som de vill vara på. 

Exempelvis arrangerar Göteborg ca en till två landskamper i fotboll varje år för att få 

möjligheten att odla förbindelserna med förbundet. När sedan en internationell tävling 

blir aktuell så lägger de ett bud. Domarna hänger med i hur processen går till, men är ny-

fikna på hur Göteborg skiljer sig från andra städer. Greger menar att det beror på vad man 

tar, men handlar det exempelvis om idrott så måste man ha arenan och kompetensen att 

göra det. Det gäller att ha ett bra CV, vilket Greger framhäver att de har, så att arrangören 

tror på att Göteborg och Arenabolaget klarar av att hantera det. 

 

Domarna tycker att Greger berör mycket intressant fakta kring processer, men vill för-

söka komma åt något mer än rationell och praktisk fakta. De frågar därför honom vad det 

mer kan vara än arenor, budget och relationer som påverkar att man är en attraktiv stad 

att förlägga ett evenemang i? Greger sneglar upp i taket medan han funderar och därefter 

Greger 
Eriksson 
Deltagare  

Nr: 3 
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radar han upp flera väsentliga delar som måste fungera, som hotell, flygplatser samt inf-

rastrukturfrågor vad gäller busstransporter, limousiner och kollektivtrafik. 

 

Domarna väljer här att lämna frågan kring de rationella argumenten och övergår till att 

prata om innehåll i evenemang. Greger tror att det hade funnits en starkare vilja att välja 

de evenemang som är kommersiella, om de inte vore kommunalt ägda. Detta vill do-

marna höra mer om och Greger förklarar att de troligen hade sagt nej till en del evene-

mang som inte går så bra ekonomiskt. Ett exempel han beskriver var när de släppte in Al 

Gore som tog emot ett miljöpris, då var det en stor gala i samband med det. I en sådan 

gala är det ingen större ekonomi, då många av de som är inbjudna inte betalar för sig. Så-

dana evenemang är dock bra för staden eftersom det blir massor med publicitet, menar 

han. GOT Event har ju två syften i bolaget, där det ena är att skapa det turistekonomiska 

inflödet, men också att skapa destinationen Göteborg. Domarna håller sig fast vid frågan 

och spinner vidare på vad som avgör vad som är bäst för staden. Greger beskriver att de 

använder något som de kallar för EVSAM-poäng. Domarna rynkar pannan en kort stund, 

innan han hunnit förklara att det betyder Evenemangssamverkanpoäng. Vidare berättar 

han att det är ett system som kan poängsätta hur mycket medial fokus evenemanget har 

internationellt, nationellt, hur mycket besökare det har och så vidare.  

 

Domarna förstår då vad systemet går ut på och undrar istället hur Greger ser på vilket an-

svar de har att besökarna ska förmedla något vidare när de kommer hem. Det finns ett 

visst ansvar menar Greger. Han tar en kort paus innan han fortsätter med att det handlar 

om att ge en bra upplevelse. Vid stora evenemang försöker de alltid ta hand om journa-

listerna extra mycket. Sedan finns det ju det här Goa Göteborg, vilket också är något de 

försöker ha med sig. Det innebär att alla ställer upp och hjälper till, att besökarna blir lite 

överraskade och att man klarar av de önskemålen de har. 

 

Efter att ha berört mycket praktiska delar under sitt framträdande tycker nu domarna att 

Greger närmar sig ett mer abstrakt område när han börjar tala om det Goa Göteborg och 

vill därför testa honom med en fråga som lyder: Om det då är en artist som väljer mellan 

att spela i London och Göteborg, varför väljer de Göteborg? Greger svarar snabbt och 

konkret på frågan. Därför att det är upptaget i London troligtvis. 

 

Därefter tackar domarna Greger för sitt deltagande i talangtävlingen och blickarna vänds 

åter mot experterna. 

 

5.3.1 Expertutlåtande deltagare 3 

Donald Getz: Greger, jag uppfattar dina tankegångar som att de stämmer bra överens 

med min egen forskning. Jag skulle vilja börja beröra det turistekonomiska inflödet som 

även du inleder din presentation med, detta är något som tidigare bidrag också varit inne 

på och jag ser det som en väsentlig del inom event turismen. Hur man än vrider och vän-

der på det så kommer vi inte ifrån att de ekonomiska värdena ses som väsentliga, vilket 

framförallt du verkar förstått. Att jobba med evenemangsvärvning hjälper er även med ert 

andra syfte, att se till så att Göteborg syns i Sverige och världen.  
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Ni verkar ha förstått att en av förutsättningarna handlar om att se över resurserna: är eve-

nemanget genomförbart på den arena ni tillhandahåller? Även att ni kan tillgodose andra 

resurser, exempel du tog där var hotell, flygplatser och kollektivtrafik. Men att ni även 

ser till investeringen som det faktiskt är, du nämner att ni arbetar med en EVSAM-poäng-

skala och detta är ett sätt för att värdera evenemanget. Här visar ni att ni värderar och 

därefter tar beslut om vad som är viktigast med evenemanget. Något annat du nämner 

som jag också hävdar är oerhört viktigt är hur ni arbetar med att bygga relationer med de 

olika förbunden och andra aktörer på marknaden, allt för att öka chanserna och på effek-

tivaste sätt lyckas ta hem värvningen. Du verkar ha greppat detta bra! 

 

Mia Larson: Jag finner det spännande att du beskriver era tidigare erfarenheter, ert CV, 

som ett övertygande argument till varför ni skulle hantera att genomföra bra evenemang. 

Utan djupare analys skulle jag utifrån det kunna säga att ni går mot en trädgårdslik ka-

raktär. Trädgården är ofta en karaktär som är vanligare i organisationer med lång erfaren-

het, vilket ett långt CV skulle kunna uttrycka. Dock låter det som att du skulle vilja ha än 

mer kontroll över vilka evenemang som ska genomföras i Göteborg, mer kommersiella. 

Detta tolkar jag som att det i dagsläget är något mer öppet angående vilket evenemang 

som är aktuellt att arrangera. Kanske Göteborg befinner sig i Parken, men att du vill 

närma dig en Trädgård med tydligare ramar om att kommersiella evenemang ska priorite-

ras. Idag kontrolleras evenemangen med hjälp av EVSAM-poängen som verkar vara den 

funktion som kontrollerar evenemangsinnehåll i Göteborg. Getz lyfte fram EVSAM-po-

ängen som något väldigt positivt, medan jag ser det som att ni ger detta ”instrument” 

makten att kontrollera evenemangsinnehållet. Eftersom ni idag är kommunalt ägda, kan 

EVSAM-poängen då vara ett politiskt maktinstrument? 

 

Kaj Sköldberg: Greger, när du beskriver evenemangsvärvningens syfte skulle jag vilja 

tolka detta som att värvningsprocessen, i dina ögon, handlar om tillväxt, vilket är ett sy-

stemmål. Som komplement till tidigare expertutlåtanden ser jag EVSAM-poängen som 

ett sätt att mäta dessa två tillväxtmål i form av ekonomiskt inflöde och att skapa destina-

tionen Göteborg. De olika kategorierna i EVSAM är delar som är viktiga medel för att nå 

tillväxtmålen. 

 

Artisterna ser effektiviteten i det kostnadseffektiva, det som genererar mest vinst, medan 

idrottsevenemang verkar drivas av tillväxt och kanske överlevnad. Då beskriver du också 

att ni måste bearbeta evenemang på olika sätt. Man måste därmed kunna växla mellan 

olika mål för att kunna tala om en total effektivitet, vilket är viktigt. Att arbeta nära id-

rottsförbunden och skapa relationer är en strävan mot personlighetseffektivitet, ser jag. 

Relationerna blir dock inte medel för att nå en konfliktfri kommunikation, utan istället 

blir de medel för att nå det yttre systemmålet, tillväxt. Detta anser jag blir än mer tydligt 

när du talar om ert CV som beskriver alla de medel (tidigare evenemang) ni använt er av 

för att trygga tillväxtmålet. Jag skulle vilja påstå att en värvningsprocess, som du beskri-

ver den, övervägande drivs av systemeffektivitet. Jag tror dock att du personligen drivs 

av kostnadseffektivitet eftersom du nämner att kommersiella evenemang hade varit prio-

riterat om ni inte vore kommunalt ägda. 
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Barbara Czarniawska: Ditt bidrag rör sig mellan olika händelser likt vetenskapens syn 

på realism, syntagm. Det innebär att du förklarar händelser utan att tillföra en plot som 

binder samman dem. Du låter i stor utsträckning praktiska och ekonomiska delar utgöra 

en beskrivning av din talang, vilket gör att det blir en ensidig berättelse utan intriger. 

Domarna försöker tillföra intriger i form av andra dimensioner än de rent praktiska, för 

att skapa något fängslande. Dessa möts av fler konkreta delar uppradade i kronologisk 

ordning, exempelvis nämner du hotell, flyg och busstransporter, vilket gör att plotten ute-

blir. Ditt framträdande, Greger, är dock ett resultat av interaktion, vilket gör domarna till 

viss del ansvariga för att inte lyckas frammana fängslande och poängfulla berättelser. 

Framträdandet liknar mer en utfrågning än ett samtal. 

 

5.3.2 Domarna anger läget 

När vi ser dig här på scen, tenderar dina ögon till att formas till två dollartecken… Ta inte 

detta som ett påhopp! Utifrån tidigare intervjuer kan vi se att detta tankesätt är bristfälligt 

och du tillför därmed något i värvningstalangen. Kronologiska och beräkningsbara fakto-

rer som du belyst var under renässansen betydelsefulla för att kunna skapa minnesvärd 

konst. Som du vet fanns det också andra delar som utgjorde den minnesvärda formen, det 

vi väljer här att kalla de retoriska idealen. Dessa icke rationella delar har vi svårt att 

frammana i ditt bidrag. 

 

 

5.4 Deltagare 4 

Hans Kollerstam är tävlingens fjärde och siste tävlingsdeltagare. 

Med uppdrag i Göteborgs turistorganisation, som f.d. kommun-

politiker i Göteborg och som åsiktsfull medborgare, träder han upp 

på scenen med världsvana steg och en blick som vittnar om lång 

erfarenhet. Han ska nu överlämna ett tävlingsbidrag inom ett område 

som ligger honom varmt om hjärtat och där åsikterna är tydliga; 

Turismnäringen måste tas på allvar! Domarna hinner inte ställa sin 

första fråga innan Hans börjar tala på bredaste göteborgska. 

 

Han beskriver turismen som att den ser olika ut i olika länder, men att den i Sverige 

egentligen aldrig har accepterats som en seriös bransch. Ändå är det den branschen i 

världen som växer snabbast och skapar mycket jobb, menar Hans. Tyvärr har man inte 

lärt sig tillräckligt mycket om den. Kunskapen om turistindustrin och kunskapen om vad 

evenemang egentligen generar i är för lite utvecklad. Domarna ställer sig frågande vad 

Hans då definierar som turism och han svarar att det finns två typer av turism, affärstu-

rism med mässor och kongresser och privatturism, vilket är folk som vill uppleva någon-

ting. Då räcker det inte med salta bad längre utan det är upplevelsen som är viktig och 

den måste skapas idag.  

 

För att leda samtalet till att handla mer specifikt om evenemangsvärvning, förklarar do-

marna att detta är något de tror är en viktig del i turismnäringen. De berättar att de är in-

tresserade av hur städer kan uppfattas som attraktiva att genomföra evenemang på. Hans 
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håller med om att det är en viktig del och börjar genast spinna vidare på det första han 

kommer att tänka på, innan en egentlig fråga från domarna hinner uttryckas. Han börjar 

förklara att värvningen ser olika ut beroende på vilken typ av evenemang man talar om. 

De stora artisterna, exempelvis Madonna, är knutna till stall som styr vart de förlägger 

sina konserter. Då handlar värvningen om att ha en bra relation till en nyckelperson i 

stallen. En del tror att det är Arenabolaget som värvar artisterna, men Arenabolaget är 

idag bara uthyrare av arenor. Göteborgs turistorganisation har huvudansvar för att värva, 

medan Arenabolaget har några gamla evenemang sedan tidigare som de fortfarande 

arrangerar. Domarna rynkar förbryllat på ögonbrynen och tänker tillbaka på det före-

gående framträdandet. Var det därför det var så svårt att skapa en spänning i bidraget? 

Greger arbetar helt enkelt inte med värvning.   

 

Hans noterar inte domarnas förbryllning, utan fortsätter prata. Nyheten om Greger är 

redan långt borta när domarna fängslas av en av Hans anekdoter. Den berättar om en 

begravning för en gammal musiklegend där alla besökare nästan var par i 80-årsåldern. 

Efter att ha talat med flera av dem, förstod Hans att de alla hade en kärlekshistoria 

gemensamt, de hade alla träffats och blivit tillsammans under denne musiklegends spel-

ningar. Än idag är det så att människor träffas på konserter i Göteborg och blir föräls-

kade, något som faktiskt är unikt i Göteborg. Hans menar att finns mervärden bakom 

evenemang och att det är ganska bra att kunna dem så att man förstår mekanismerna.  

 

Det blir en stunds tystnad och man kan inbilla sig att både Hans och domarna har fastnat 

med bilder av detta framför ögonen. Domarna är nyfikna på mer om mervärden och Hans 

säger då att turismen är som alla andra branscher, det är pengar. Om resandet till 

Göteborg kommer igång genom evenemang så skapar det jobb i och med att folk får ar-

bete i hotellen och restaurangerna. Många tror att evenemang bara sker på arenorna men 

Hans förklarar att ett av Göteborgs bästa evenemang i den synpunkten var SM i boule.  

 

”Det är ju lite äldre gubbar och käringar va, gött om pengar, de är här en vecka, bor på 

hotell. Då lockar vi arrangören att lägga SM i Göteborg genom att göra finalen uppe på 

Götaplatsen, vilket var görmaffigt! Rent ekonomiskt var det ett av våra bästa evenemang: 

liten investering, stort utbyte”. 

 

Göteborg jobbar också mycket med värvning med exempelvis Svenska Mässan, där i 

stort sett alla stora mässor och konferenser i flera år framöver kartläggs, förklarar Hans. 

Man besöker dem och gör lite paket för att visa upp vad Göteborg är. Det är en jäkla 

kamp och värre och värre blir det, avslutar Hans området. 

 

Domarna undrar då vad Göteborg är när de åker runt och visar upp staden och Hans för-

klarar då att det är olika beroende på vilket slags evenemang det är. Är det ett idrottseve-

nemang så används Ullevi och så beskriver man närhetskonceptet, att arenorna ligger i 

centrum med gångavstånd till allt, vilket är ganska unikt i Göteborg. Är det ett annat eve-

nemang kanske man visar restauranglivet eller kulturlivet med operan. Det är svårt att 

säga: SÅ gör vi! För det beror väldigt mycket på. Han fortsätter att berätta om VM i friid-

rott -95, som egentligen skulle hållas i Stockholm. På grund av allt för mycket byråkrati 

kom arrangören ner till Göteborg för att ta en kik och de bestämde sig för att lägga eve-
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nemanget i Göteborg istället. Eftersom Göteborgs turistorganisation utgör ett kitt som 

håller ihop alla bitar så behöver inte arrangören springa runt till någon annan. 

  

En annan sak som Hans förklarar att de visar upp är att alla restauranger och hotell med 

mera ställer upp som en enad man när det kommer ett stort evenemang. De kanske är 

stenhårda konkurrenter till vardags, men vid de tillfällena vill de visa upp vad Göteborg 

är så att människor, framför allt journalister, får ett gott intryck av Göteborg. Sedan är det 

viktigt att överraska också. Hans berättar då om invigningen till EM i friidrott 2006 då de 

hade bestämt att för första gången ha öppningsceremonin på stan. Det internationella för-

bundet var inte positiva men Göteborgs turistorganisation gav sig inte. 

Öppningsceremonin ägde rum på Götaplatsen med säkert 100 000 besökare. Hela avenyn 

var färdig och det var en fullkomligt formidabel succé. Det var en riktig överraskning 

enligt Hans.  

 

Domarna har nästan slutat ställa frågor och hänförs istället av Hans berättelser som 

dimper ner en efter en. En av Hans två hjärtehistorier berättar han som följer: 

 

Det roligaste, vi hade en från Kina här, en av de högst uppsatta inom media. Det var 

Göteborgskalaset och vi satt nere vid operan. Vi pratade på och det visade sig att hans 

pappa hade varit i den Kinesiska flottan. Jag frågade om han inte ville gå och titta på 

Jagaren
2
 som ligger där intill. Han blev så klart görintresserad! Väl vid Jagaren träffade 

vi en kompis till mig som jag hade känt i 30 år. Det var ren jäkla tur och han hade nyck-

elknippa på sig så han tog med oss runt och visade. Kinesen hade varit telegrafist så han 

ville gå upp på bryggan. På väg ner därifrån frågade vi om han ville gå med in i kaptens-

rummet. Det ville han ju så klart så vi gick in där, satte honom i kaptensstolen och på 

med kaptensmössan. Rätt som det var reste han sig upp. Du, jag har aldrig sett en kines 

gråta men då kom det en tår från ögat på honom. Så sa han så här: Tänk om min pappa 

hade fått sett mig här i kaptensmössa i en av de mest kända flottorna i hela världen. Han 

blev så tagen gubben! Han sa att nästa gång någon ska till Sverige så ska de till 

Göteborg! Han glömmer aldrig Göteborg. Det finns inte en kristallkrona i hela världen 

som kan ersätta den upplevelsen. Alltså, man ska vara där man är, men då måste man 

våga litegrann. Man ska inte underskatta individerna, människorna. Vi är ingen världs-

stad, men vi kan ha en anda som vi visar upp för dem, som gör att de kan känna en viss 

samhörighet.  

 

Domarna undrar hur man får andra att engagera sig på det här sättet också, vilket Hans 

förklarar som att man själv måste tycka det är roligt. Möten på det här sättet går inte att 

administrera, det måste vara en känsla. Ett administrerat sådant möte, berättar Hans, var i 

Stockholm då UD bjudit in ett gäng från Kina. Mottagningen ägde rum på Grand Hotell i 

deras Kina-rum.  

 

”Kina-rum! Fan, det stod tre krukor där, hela Kina är ju fullt av krukor. De skulle ju åkt 

ut till Stockolms skärgård naturligtvis. Då sitter det någon byråkrat där som inte begri-

per ett skit.” 

 

                                                 
2
 Jagaren är en typ av örlogsfartyg som används i det militära. 
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Domarna kan inte låta bli att skratta gott åt Hans häftiga, men samtidigt charmiga, utfall 

mot UD. Tiden för tävlingsbidraget börjar lida mot sitt slut, men domarna känner att det 

finns lite kvar att hämta. De frågar hur viktigt det är att även lokalbefolkning är inblan-

dade i evenemangsvärvningar. Hans menar då att han tror att göteborgarna uppskattar att 

det sker evenemang även om de inte går på alla. Något som är väldigt viktigt är att 

göteborgarna måste känna att det känns rätt, att de är positiva till evenemang. Besökare 

kommer till Göteborg där det finns människor, inte tegelstenar. Man får aldrig glömma 

människorna, de måste hålla med. 

 

Som en sista kommentar i bidraget innan intervjun avslutas, böjer sig Hans fram mot 

domarna som om han vill säga något väldigt viktigt. Han säger att i Portugal, när fotbolls-

EM gick där, hade man nio arenor varav tre-fyra var helt nybyggda. Det är jätteinvester-

ingar som kräver att makten är med. Sverige skulle idag knappt klara av att arrangera ett 

fotbolls-EM utan att bygga nya arenor. Om två år kommer Sverige vara för små för att 

ens söka det. Sverige har hamnat efter därför att kunskapen är för liten bland de som har 

möjlighet att bestämma om resurser. 

 

Domarna tackar Hans och det är nu dags för expertpanelens att göra ett sista utlåtande. 

 

5.4.1 Expertutlåtande deltagare 4 

Donald Getz: Hans, du och jag verkar dela en passion här i livet, det här med turism-

branschen. Du verkar också ha förstått att det är en profession som utvecklats med åren, 

men jag förstår det som att du inte tycker att kunskapsspridningen om det har hängt med i 

denna utveckling. Om forskare på Nya Zeeland, redan i slutet av åttiotalet, förstod att 

event turismen är en viktig och snabbt växande marknad för internationell turism, så 

borde väl Sverige förstå det idag?   

 

Du talar, precis som Greger nyss nämnde, om att relationer gentemot de stora aktörerna 

är viktigt, vilket jag fullkomligt håller med om. Även att turismen är, som du benämner 

det, lik alla andra branscher, det handlar om pengar. Det är intressant, det du nämner att 

alla era evenemang inte nödvändigtvis måste hållas på någon arena. Ni verkar se möjlig-

heter, att lägga BouleSM på Götaplatsen och inviga ett europamästerskap på stan, istället 

för på en traditionell arena. Detta tolkar jag som att ni försöker arbeta med utveckling, 

eller som jag ibland kallar det, produktutveckling utifrån de evenemang ni redan har vil-

ket bådar gott för framtiden och jag vill önska er lycka till! 

 

Mia Larson: Vad roligt att höra dig tala om både friidrotts VM -95 och -EM -06. Båda 

dessa mästerskap utgör fallstudier som jag utgått från när jag skrivit den artikel som lig-

ger till grund för mitt utlåtande i denna tävling. Det jag kom fram till i de fallstudierna 

var att VM -95 var ett djungelliknande evenemangsnätverk och EM -06, efter många års 

erfarenhet, hade karaktären av en Trädgård. Med tanke på det resultatet har jag svårt att 

förstå vad du menar med att Göteborgs turistorganisation redan 1995 utgjorde ett kitt som 

höll samman alla kontakter. Kittet kan jag snarare koppla till dagens karaktäristika av er, 

där ni utgör den sambandscentral genom vilken arrangören kan gå, och därmed slippa 

springa runt till andra. Detta tolkar jag som att Göteborgs värvningsprocess kan liknas vid 
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en Trädgård där det finns en bestämmande makt. Detta blir än tydligare när du berättar att 

Arenabolaget idag inte värvar evenemang, utan att detta idag tillfaller Göteborgs turist-

organisation. Det uppfattar jag som att en bestämmande makt har avgjort vilka som ingår 

i värvningsprocessen. Det är intressant att Arenabolaget verkar ha tappat makt i frågan 

och uteslutits från värvningsorganisationen som jag uppfattar som en Trädgård. Jag har i 

min forskning sett att beslut oftast fattas i maktkamper och att Arenabolaget verkar vara 

förlorarna i denna maktkamp. Jag tolkar det som att de fortfarande använder begreppet 

som ett sätt att hävda legitimitet, ett sätt att behålla lite makt i Göteborgs evenemangs-

utbud, när det verkar som att de blivit fråntagna denna makt. Kanske som ett sätt att 

komma in i värvningsorganisationen igen.  

 

Risken med att befinna sig i ett trädgårdstillstånd är att innovation och förändring inte hör 

till vanligheten. Jag tror att det kan vara viktigt att vara innovativ om man ska klara av att 

ständigt överraska, som du säger att ni vill göra. Om du vill övertyga makten om att satsa 

på turism och evenemangsvärvning, ser jag vissa problem om ni inte hanterar att vara 

föränderliga och hitta nya vägar. 

 

Kaj Sköldberg: Göteborg ska vara en stad att lägga på minnet och därför är det yttre sy-

stemmålet tillväxt av högsta prioritet. Så uppfattar jag ditt bidrag, Hans. Att värva eve-

nemang, och turismen i stort, skapar arbetstillfällen och genererar inkomst. Att det dess-

utom är så skilda metoder för att bearbeta olika evenemang visar på att medlet måste vara 

relaterat till ändamålet för att nå tillväxtmålet, och därmed vara flexibelt. På detta sätt är 

Göteborgs två bidrag eniga. Du verkar också se bristen på kunskap inom området som ett 

hinder att nå tillväxtmål, och hinder inom systemeffektiviteten är vanliga. Det som skiljer 

dig Hans från Greger, är att du har en passion för området och en vision om vad allt detta 

innebär, vilket tyder på en strävan mot missionseffektivitet. Med alla dina idéer och 

tankar blir du den entreprenör som envist arbetar för en mission. Din beskrivning av att 

hålla en öppningsceremoni på stan, trots ägarens protester, är ett sådant exempel. Det som 

är lurigt med att drivas så starkt av missionseffektivitet är dock att den kan göra dig blind 

för annat viktigt.  

 

Slutligen anser jag att den starkaste typen av effektivitet i din berättelse är personlighets-

effektiviteten. Du talar exempelvis om mervärden bakom evenemang, såsom kärlekshi-

storier. Detta tycker jag tyder på att du tror att det finns viktiga meningar inom den lilla 

människan som är avgörande för effektiva värvningsprocesser. Man ska inte underskatta 

individerna, säger du också, samt att göteborgarna måste känna att det är rätt med evene-

mang och att de ska vara positiva. Det kan ytterligare ses som en strävan mot personlig-

hetseffektivitet. Även här finns det utrymme för ett varningens tecken Hans. En sådan 

konfliktfri värld som personlighetseffektiviteten eftersträvar, och som du visar drag mot, 

rymmer inte den friktion som krävs för att kunna hantera en total effektivitet och därmed 

utvecklas.   

 

Barbara Czarniawska: Hans! Du lyckas verkligen skapa ett fängslande framträdande 

där du får med dig domarna från det att du träder upp på scen till det att du säger det sista 

ordet. Anledningen till detta är att du tillför en plot som gör ditt bidrag poängfullt. Dina 

exempel utgör episoder som sammanbinder de händelser av fakta som du redan sagt och 
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som utgörs av den kunskap du vill förmedla. Ta som exempel berättelsen med kinesen; 

den har en person, en tid och en plats, en händelse och ett sätt att komma dit. Slutligen 

har den en mening som säger att man inte ska underskatta individerna. Den mänskliga 

handlingen sätts i en kontext där det du vill förmedla går fram till åhörarna. Det finns 

ingen som vet om denna berättelse är sann, men den har en narrativ realism som gör den 

trovärdig. Det gör också att den inte behöver rekonstrueras när poängen är så tydlig i din 

framställning. 

 

Det som du också lyckas med är att lyfta den polyfoni som världen består av. Du ger ak-

törer i din berättelse en röst som talar om för oss vilken poäng du vill förmedla, därmed 

visar du att flerstämmigheten hanterar komplexitet på ett bättre sätt än ett eftersträvat 

universellt språk. Dock ställer jag mig frågande till vad du egentligen eftersträvar, poly-

foni eller ett universellt språk? Göteborgs egen värvningstalang verkar idag besittas av 

enbart Göteborgs turistorganisation, vilket kan vara en strävan mot ett universellt språk. 

Du nämner att Göteborgs turistorganisation utgör kittet och jag tolkar det som att det 

kanske utesluter andra dialekter. Kan detta vara en anledning till att det finns ”byråkrater 

som inte begriper ett skit”, när du i din vision utesluter andra sätt att tala om ett område? 

 

5.4.2 Domarna anger läget 

Du fångar oss verkligen, Hans! Dina målande berättelser tar med oss in i den värld där du 

verkar och därmed bygger du upp en trovärdighet med din långa erfarenhet. Genom att 

beröra olika områden tar du med oss på en resa som egentligen inte vill se sitt slut. Vi tror 

dock att det är svårt med kunskapsspridning när man inte förmår många att tala om det. 

Finns det risker med att kunskapen stannar inom professionen när en enda organisation i 

en stad har möjlighet att uttrycka sig om vad som är attraktivt? Tack så mycket för ditt 

bidrag, tävlingen är långt ifrån avgjord så vi ber därför om att få återkomma. 
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6 Domarnas utlåtande 

Efter att sista bidraget är framfört samlar domarna ihop sina fullklottrade papper och går 

mot sammanträdesrummet. Det är nu dags att ha en överläggning om vad de har fått tagit 

del av under dagen. Många intryck och berättelser ska nu bearbetas för att utse vinnaren i 

talangtävlingen. Timmarna går och slutligen känner domarna att de på något sätt lyckats 

knyta ihop säcken och det är nu dags att presentera resultatet för tävlingsdeltagarna. 

Domarna går ut på arenan och kallar in i de tävlande. De fyra deltagarna går in och sätter 

sig i salen med blandade känslor. Förväntansfulla, men samtidigt skymtar en nervosi-

tetens skugga över dem. Denna nervositet gör att en viss spänning finns, vilket förvisso 

inte är så konstigt. Det är nu domen ska komma, kuvertet ska sprättas upp och tävlingen 

därmed avgöras. Även expertpanelen har kallats in för att ta del av domarnas uttalande 

och se vad resultatet mynnar ut i. 

 

6.1 Och vinnaren är… 

Domarna beträder scenen med ansiktsuttryck som blandas av både lugn och allvarsamhet. 

En av dem tar till orda och inleder med att rikta ett stort tack till samtligas medverkan i 

tävlingen. Hon beskriver det som en intressant resa där många nya aspekter har speglats i 

olika ljus tack vare engagerat deltagande från både tävlande och expertpanel. Domaren 

tar en kort paus och fortsätter sedan att tala inför de nyfikna deltagarna och expert-

panelen. 

 

- Det har varit en svårbedömd tävling som krävt en hel del reflektion och vändningar i 

våra uppfattningar. Vi skulle kunna formulera det som att ”allt är inte vad det först synes 

vara”, inte ens en övertygelse. Vi var faktiskt övertygade om en talang när alla bidragen 

framförts, och det var Hans. Vi hade velat utse dig till vinnare för att du övertygade oss 

med dina fantastiska berättelser som talade om att du hanterar en talang. Som tur är 

kunde vi inte det, efter att ha närmare reflekterat över experternas utlåtanden samt gjort 

en tillbakablick mot vår favoritepok renässansen. Detta betyder att vi inte kunde utse nå-

gon vinnare idag. Ni är alla förlorare och vi kan bara säga grattis. Grattis till fyra förlo-

rande män! (Det var fyra tappra, men ack så molokna deltagarna som nu satt nedanför 

scenen framför domarna) 

 

- Nämen, se inte så dystra ut. Detta var det bästa som kunde hända! Genom att vinna kon-

staterar vi ett rätt sätt att utföra något på, vilket skulle uppmana er att inte förändra er. En 

vinnare gör rätt. En förlorare behöver utforska sina starka och svaga sidor, vilka aldrig är 

exakt samma som någon annan förlorares styrkor och svagheter. Därmed är vinna och 

förlora inte varandras motpoler. Förlora är ett uttryck som behöver reflektion och som 

bidrar till olika reflektioner när det sätts i olika ljus. Se därför inte förlusten som en 

symbol för att ni gör något dåligt, utan fundera istället på hur ni gjorde för att lyckas 

förlora. Nu har ni alla möjlighet att bli bättre på det som konstaterats behöver en starkare 

position i svensk ekonomi, turismen. Framför allt har ni möjlighet att på ett starkare sätt 

skapa attraktion. Vi kan se tillbaka på renässansen, då pånyttfödelsen handlade om att 

lära från gamla tider för att komma ur ett dunkelt liv och där det var viktigare att lära av 
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misstag än att hylla framgång. Det är därmed genom att lyckas förlora som ni har möjlig-

het att tänka nytt, att pånyttföda stadens liv. Det är därför väldigt viktigt att ni alla spetsar 

öronen riktigt ordentligt nu, för här kommer olika anledningar till varför utgången blev 

som den blev! 

 

6.2 Fusk! 

- För det första har det tyvärr upptäckts fusk i tävlingen trots flertalet regelverk för att 

förhindra detta. (Tävlingsdeltagarna tittar med förundrande blickar på varandra och 

samtliga utlyser oskyldiga ögon.) Vi har upptäckt flera sorters fusk. Som domare får vi ta 

ansvar för en av dessa, vilket är den identitetskoll som gjorts på tävlingsdeltagarna. Det 

har under tävlingen visat sig att Greger i dagsläget inte arbetar med värvning och därmed 

blir tävlingen mindre valid. Dock har vi, trots detta fusk, kommit fram till att ditt bidrag, 

Greger, utgjort flera mycket intressanta aspekter. Här kan vi nog tacka tävlingens abduk-

tiva metod som lyckas se nya aspekter. Dels lyfter Greger fram Sköldbergs (1990) insats-

effektivitet på ett sätt som ingen annan gör. Dels har vi börjat fundera över om 

evenemangsvärvning ses som ett attraktivt begrepp i sig, en värdefull kunskap som ger 

legitimitet i branschen, och som därmed används i en något vårdslös form. Slutligen har 

vi fått bevittna en maktkamp i Göteborg, en maktkamp om värvningskunskap och därmed 

makt att uttrycka sig om attraktion i Göteborg. Kampen vann Göteborgs turist-

organisation med Hans Kollerstam och Arenabolaget verkar blivit fråntagna denna makt. 

Just denna insyn har haft stor inverkan på tävlingens utgång. Låt oss återkomma till det så 

småningom. 

 

- Ett annat fusk är att ni har tränat! Detta må låta konstigt, men det är inte alltid godkänt 

att träna. Exempelvis är det inte okej att träna in alla frågor och svar i ett frågesportsspel 

och sedan låtsas som ingenting, eller hur? Er typ av träningsfusk är att ni vet, eller tror er 

veta en bra väg för att lyckas skapa talangfulla värvningar. Ingen av era vägar är direkt 

unika eftersom vi fått höra dem upprepas gång på gång i form av rationella förklaringar. 

Exempelvis har ni alla talat om att ni lyckas genomföra evenemangsvärvningar på grund 

av att ni har bra arenor, att det finns ett närhetsperspektiv, bra hotell- och restaurangverk-

samhet, infrastruktur med mera. Detta stämmer också väl överens med det Donald Getz 

poängterat under flera av hans uttalanden under dagen. Han tolkar era metoder som något 

positivt och detta gör att han uppmuntrar er att fortsätta träna. 

 

- Vanligtvis ska träning leda till ett mål och ert mål är att skapa attraktiva städer. Vi ser 

istället att träningen skapar konstruerade lösningar, vilka förväntas leda till attraktion och 

som kan bli självklarheter utan utrymme för reflektion och utan utrymme för stadens 

unika dialekt. Efter att vi hört samma rationella förklaringar flera gånger, från både täv-

lande och experter, förstår vi att dessa fastnat i ett universellt språk, som Barbara 

Czarniawska kallar det. Vi är ledsna att behöva säga det, men detta utgör tyvärr ingen ta-

lang. En talang bör vara något unikt för att kunna övertyga eftersom att övertygelsen 

handlar om en spänning, vilket inte existerar i självklarheter. Spänning handlar om över-

raskningar, att inte riktigt veta säkert. Det var i detta stadie som du räknades bort som 

vinnare, Greger, eftersom du inte lyckades övertyga oss om något annat än att du har 

tränat hårt. Du har följt alla träningskommandon inom det universella språket till punkt 
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och pricka, men att överösa oss med enbart rationella argument gjorde att spänningen 

gick förlorad och med den din chans att vinna tävlingen. Renässansens talanger hanterade 

flera områden, inte bara ett, som resulterade i attraktiva verk.   

 

- Varför räknades då inte någon annan bort redan vid denna tidpunkt? Vi har nämnt för er 

att samtliga deltagare diskuterat rationella aspekter som viktiga inom evenemangsvärv-

ningen och attraktion. Vi anser dock att resterande deltagare lyckades hålla en spänning 

uppe under framträdandet genom att inte bara beröra rationella delar. Både Carl och 

Daniel lyckades exempelvis förmedla berättelser om Borås framtidsplaner. Vi har gjort 

en kort beskrivning som sammanfattar dessa: 

 

I Sveriges avlånga land finns många beskrivningar om städer som värvar evenemang. 

Den här beskrivningen rör en stad som ännu är relativt ny inom området, men som har 

tydliga mål och enorma visioner om vilken framtid som väntar en attraktiv destination. 

Staden är stolta ägare av en alldeles unik anda, den så kallade entreprenörsandan. An-

dan är så stark att den kommer vara den drivande kraft som för staden in i framtiden. 

För att på ett smidigt sätt utveckla sina mål till verklighet tar de hjälp av redan etable-

rade attraktiva städer för både inspiration och praktiskt tillvägagående. Idag är det flera 

aktörer som påverkar evenemangsvärvningen och dess attraktionskraft; entreprenörer 

som investerar i arenor, kommunen som beslutar om budget samt evenemangssamord-

nare som tar fram intressanta evenemangsförslag. I framtiden hoppas de kunna bedöma 

attraktiva evenemang via ett instrument eller verktyg. Att arbeta med evenemangsvärv-

ning är en förutsättning för att staden ska kunna ses som en spännande och attraktiv 

miljö att vistas i, vilket lyfter både staden, ett ekonomiskt inflöde samt dess invånare. 

Visst är det Borås vi talar om!  

 

 - Vi menar att det skiljer sig stort mellan att kunna hantera värvning kontra att kunna 

prata om det. Beskrivningen om Borås kan vi se som ett sätt att prata om värvning som 

övertygar genom att det finns en retorisk kompetens. Här anser vi att du lyckades över-

tyga oss, Carl, men med tanke på alla de motsättningar som uppkommer i dina berättelser 

går övertygelsen förlorad. Du blir därmed också borträknad ur tävlingen. I beskrivningen 

om Borås finns också Daniels bidrag, vilket utgjordes av mycket visioner och mål. Här 

såg vi tendenser till att evenemangsvärvning blivit en uppgift som städer ska utföra, en 

konstruerad handling som automatiskt ska leda till attraktion. När du, Daniel, utrycker det 

på detta sätt riskerar evenemangsvärvning och attraktion till att bli institutionaliserade 

begrepp med risk för att de stagnerar och inte leder till den utveckling de i grunden syftar 

till att göra. Daniel, du kunde nu inte heller utgöra en vinnare i tävlingen. 

 

- När tre av fyra tävlingsdeltagare var borträknade hade det varit en enkel lösning för oss 

att utse dig Hans som vinnare, framför allt eftersom du hade det mest övertygande fram-

trädandet. Dina berättelser fängslade oss med det som Barbara Czarniawska benämnt som 

plot och polyfoni. Vi var övertygade tills vi upptäckte att du har dopat dig! Detta är 

definitivt fusk! Som tur är har vi en kontrollfunktion, dopningskontrollen, vilket innebär 

att vi riktar en misstanke mot tävlingens genomförande. Tävlingen innebär att vi bör lita 

på att du hanterar både rationella och retoriska ideal för att tävlingen ska vara pålitlig (re-

liabel). Med dopningskontrollen ställer vi oss därmed kritiska till att tävlingen verkligen 
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kan vara pålitlig om det utses en vinnare. Med en vinnare skulle det leda till att vi kon-

struerar ett rätt sätt att hantera värvning på och därmed har vinnaren ingen möjlighet att 

utvecklas.  

 

- Den dopingen du har åkt fast för Hans, är att du och Göteborgs turistorganisation 

stänger in er i en Trädgård, vilket är en av de metaforer Larson beskriver. Detta leder till 

att ni stänger in värvningskunskapen, och därmed även attraktionsbegreppet, i en 

Trädgård där det finns en enda organisation som har rätt att uttrycka sig om det. I och 

med att ni bestämmer vem som har rätt att arbeta och därmed uttrycka sig om vad attrak-

tiva evenemangsvärvningar innebär, så finns det implicit ett rätt sätt att göra det på. Att 

stänga in Göteborgs värvningskunskaper är ett led i att stänga in professionen i en bubbla, 

anser vi. Effekten av detta blir att kunskapen stannar inom trädgårdens staket och därmed 

hindras kunskapsspridningen. Vi tror att grinden till trädgården bör öppnas. 

 

- En annan orsak som vi ser kan påverka att kunskapen isoleras är något som Sköldberg 

varit inne på i sina expertutlåtanden. I alla organisationer krävs en balans mellan olika 

effektivitetstyper för att uppnå en total effektivitet. Det som är gemensamt i samtliga 

bidrag är att effektiviteten övervägande styrs av systemmål samt att insatseffektiviteten är 

den som får minst utrymme. Som Sköldberg (1990) nämnt kan systemmål som tillväxt 

leda till viss besatthet av marknadsandelar, där andra mål sätts åt sidan. Likaså har vi sett 

att missionseffektiviteten kan ge vissa uppslukande drag. I andra branscher, exempelvis 

bilindustrin med sina löpande band, är insatseffektiviteten oerhört viktig (tillsammans 

med andra effektivitetstyper) och bilindustrin är ju fortfarande en accepterad bransch. Vi 

menar därför att turismbranschen, för att kunna hävda legitimitet och bli helt accepterad, 

bör influeras av även insatseffektivitet. Ni professionella inom branschen kanske bör lära 

er att tala i termer av insatseffektivitet också, för att även få med er ”byråkraterna” som 

du så vackert myntade det, Hans. Vi måste kunna prata inom ett språk som övertygar 

även dem. Där kan Greger, som vi nämnt tidigare, ha något viktigt att bidra med. 

 

6.3 Sammanfattningsvis 

- Ni har nu fått ta del av motiveringar till varför ingen kunde utses till vinnare och vi 

skulle nu vilja avrunda med att poängtera vissa delar. Till att börja med har Borås under 

dagen uttryckt en resa som visar att de är på väg uppåt i evenemangstalangen och 

Göteborg uttrycker en resa som redan genomgått den fasen och som kanske är på väg ut-

för. Borås utvecklingsresa innefattar en mängd visioner och tankar om attraktion och 

evenemangsvärvning. Detta kan vi koppla till renässansen, då tidsepoken präglades av en 

tanke om att staden var speciell. Uttryckt idag, staden var attraktiv! Dock var det inte 

tanken om stadens betydelsefullhet som utgjorde en renässans, pånyttfödelse av livet. Det 

var talangerna som utgjorde en pånyttfödelse genom att hantera pluralism med både ra-

tionella och retoriska ideal.  

 

- Greger uttryckte en rationell talang, som dock inte övertygade oss. Hans har talangen att 

hantera de olika idealen och kunde både övertyga och skapa spänning i sitt bidrag, vilket 

därmed borde utgöra en pånyttfödelse av attraktiva städer. Hans bidrag har gett oss 

insikten att det går att skapa spänning och övertyga med rationella och retoriska delar. 



 

- 47 - 

 

Med hjälp av dopningskontrollen blir dock denna övertygelse kortvarig när det sätts i lju-

set av Larsons Trädgård samt renässansen. Talangerna under denna tidsepok skapade 

verk av varaktig form som lever än idag och då räcker det inte med kortvarig övertygelse. 

Syftet med tävlingen var främst att se om ni hanterar olika ideal, men tack vare den 

abduktiva metodens förmåga att ge nya kunskaper, har vi förstått att dessa inte räcker för 

att skapa en varaktig form. För en bestående attraktion behöver vi lära från hela 

renässansen som inte stängde inne talangen, utan som krävde att hela städer engagerade 

sig.  

 

- Under renässansen uppmuntrade invånarna makten till att satsa pengar på varaktig och 

minnesvärd konst. Detta tror vi betyder att invånarna förstod vad det innebar att leva i en 

speciell tid. Med uppbackning från invånarna lade Florens rika, och därmed mäktiga, per-

soner frikostigt med pengar på ändamål som ökade stadens ära. En i familjen Medici 

(mäktigast i Florens) uttryckte det som att ”Jag ser att vi givit ut mycket pengar… som 

använts på byggnader, välgörenhet och skatter… men jag skulle inte vilja beklaga detta, 

ty… dessa pengar beredde staten större nöje och alltså användes väl.” (Hale, 1966 sid, 

82).  

 

- Eftersom evenemang idag associeras med korta jippon för många är det tydligt att kun-

skapen kring de faktiskt långa processerna inte finns. Denna kunskapsbrist tror vi leder 

till att de inte vet vad ”jippona” genererar i, vilket gör det svårt för invånarna att upp-

muntra politiken att investera pengar i näringen. Vi har kunnat se att tanken om invånar-

nas betydelse finns i Borås idag, men att de inte riktigt hanterar det i dagsläget. Borås ut-

märker sig med att ha en vision om att evenemangsvärvning ska lyfta även stadens invå-

nare, vilket inte Göteborg har uttryckt på sådant sätt. Det är möjligt att Göteborg har haft 

detta i sin vision förr, då de befann sig i sitt utvecklingsstadium, men det är inget vi har 

tagit del av. Det vi hört från Göteborg, om göteborgarnas delaktighet, är via Hans som 

sagt att göteborgarna måste vara positiva eftersom de utgör en del av destinationen 

Göteborg. Detta kan vi se som att de ingår i ”inventarierna” på destinationen som turis-

terna besöker och att evenemangsvärvning därmed inte i första hand organiseras för att 

göra dem stolta. Vi ser att kunskapen fastnar inom en bubbla i och med att kunskapen om 

evenemangsvärvning blir något som professionaliseras och därmed inte sprids.  

 

- Vi kan nu se att vi framställer renässansen som ett rätt sätt att göra något på. Denna bild 

vill vi absolut inte förmedla! Det är viktigt att lyfta en insikt i vad epoken utgjordes av, 

vilket var en livssyn. Vi kan inte bestämma hur människor idag tänker, vi kan bara obser-

vera de fantastiska synergieffekterna som blev av dåtidens nya syn på livet. Synergief-

fekter går inte att bestämma eller konstruera, utan det bara blir så. Låt oss betrakta renäs-

sansen som en livssyn, istället för ett rätt sätt att göra något. Då inser vi att attraktion och 

evenemangsvärvning handlar om ungefär det Hans uttryckte: man kan inte administrera 

allt detta, det måste vara en känsla. 

 

- Nu har vi sagt tillräckligt, men självklart utgör inte detta ett slut. Det är nu allt börjar 

och det är upp till er att göra våra ord till insikter och kunskaper som ni i er tur kan föra 

vidare. Vi vill återigen tacka er alla som har ställt upp idag och som gjort denna kun-

skapsspridning möjlig. Tack! 
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7 Avslutande diskussion 

I slutskedet av författandet kan vi konstatera att vi genomgående använt en abduktiv me-

tod. Denna metod ser inget slut, utan öppnar bara för nya möjligheter att inhämta mer 

förståelse och kunskap. Du är en del i kunskapsspridningen och avgör vad som sker med 

de insikter vi försökt lyfta. Likaså är det du som avgör gränsen mellan verklighet och fik-

tion i vår uppsats. Utifrån ett narrativt perspektiv hoppas vi att uppsatsens paketering ska 

kunna uppmuntra till kreativa lösningar i kommande studier för att på så sätt förmedla 

olika kunskaper och insikter. Det ska vara spännande och roligt att utveckla sin kunskap. 

Bara döda fiskar flyter med strömmen och kunskap är något som i allra högsta grad lever. 

Hur håller du din insikt vid liv? 

Det ämnesområde som uppsatsen angripit har förhoppningsvis fått verksamma inom om-

rådet att reflektera och se attraktionen och evenemangsvärvningen i ett annat ljus. Vi 

hoppas även att en större allmänhet lyckats få en inblick i professionens bubbla, att det 

inte handlar om korta jippon, utan snarare omfattande processer. Detta är en förutsättning 

för att lyckas lyfta området till en accepterad nivå. 

 

Under vår resa genom kandidatuppsatsen har vi träffat flera inspirerande människor inom 

branschen och alla deltagarna har bidragit med sin unika kompetens. Det har dock inte 

enbart varit glada skratt och lyckorus vid författandet av uppsatsen. Paketeringen har 

gjort det hela komplext eftersom institutionaliserade forskningsmetoder är svåra att ma-

növrera. Vi hade kunnat följa den dispositionsmall som högskolan rekommenderar, men 

vi tror att den narrativa formen stimulerar kunskapsspridningen ur ett helt nytt perspektiv. 

Paradoxen blir dock att de människor som lättare tar till sig kunskap genom institutionali-

serade forskningsmetoder kan ha svårighet att ta till sig och förstå de poänger vi vill lyfta 

fram. Vi inser därmed att kunskapsspridningen begränsas. 

 

7.1 Tankar för framtiden 

Idag värvar vi stora mästerskap, vilka är evenemang som håller på att växa sig så stora att 

vi i Sverige inom några år inte kommer ha kapacitet att genomföra dem. I takt som tu-

ristindustrin växer, och då även evenemangsområdet, tror vi dock att det kommer det bli 

en större marknad av värvade evenemang. Svenska artister, konferenser och mässor kan-

ske är den nya marknaden som kräver värvning och därmed även värvningskunskap. 

Även då, om inte mer, gäller det att kunna hålla sin stad eller destination attraktiv. Vi 

uppmanar därför till nya tävlingar i framtiden för att vidare utforska detta problem, såväl 

på praktisk som på teoretisk nivå. Upp till kamp alla svenska städer och modiga forskare! 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarut-
bildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan stu-
denter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvalt-
ningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om sam-
hällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin 
förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, admi-
nistration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill de-
signa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och af-
färsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot pro-
grammering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinrik-
tad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken 
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. 
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forsk-
ningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall 
bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i 
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveck-
ling. 
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