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 platsen och människornas upplevelser

Näringen som väcker puls



Partnerskap  
för Stockholm

Vår huvudstadsregion har  förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det 
sker inte per automatik. Att den reser sig är  betingat av att – och hur – vi väljer att 
agera nu. Stockholms Handelskammare driver under 2021 initiativet  Partnerskap 
för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. Tillsammans med 
 strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare, 
 vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och 
vi tror på Stockholm. Inom ramen för Partnerskap för Stockholm driver vi olika 
teman. Vi fokuserar bland annat på stadsbyggnad och stadsmiljö, stadens liv  
och puls, den smarta och hållbara staden samt relationen stad – land.

Mot Europas bästa huvudstadsregion. Nu!
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V
ad är en stad utan puls, 
liv och rörelse? Att samla 
många människor på en 
och samma plats är den 
minsta gemensamma 
nämnaren för företag  
inom  evenemangsnäringen 
– men också för städer 
som fenomen.

När  publikrestriktionerna 
infördes innebar det en 

nedstängning av evenemangsnäringen som vi känner 
den. Människor har – visserligen med ett gott syfte – 
förhindrats att uppleva staden, kulturen och nöjena. 
Mycket av det vi tagit för givet blev plötsligt förbjudet.

Evenemangen fick stå som symbol för sådana före
teelser som omgående måste stänga ner. Under pande
min har näringen och staden därför ställts inför nya 
utmaningar och tvingats tänka om. Trots nytänkandet 
längtar många nu tillbaka till hur det var före pande
min, och vi står på tröskeln till en nystart – för staden, 
landet och dess evenemang.

Med rätt förutsättningar och stöd kan vi utveckla 
och stärka evenemangsnäringen, en ny basnäring för 
många städer runt om i Sverige och världen, bland 
annat Stockholm.

De 10 000tals evenemang som genomförs i Sverige 
varje år skapar ringar på vattnet i samhällsekonomin. 

För ett evenemang gynnar inte bara arrangörer  
och berikar besökare, utan understöder även syssel
sättning i evenemangens hela ekosystem.

Evenemangen genererar enorma värden i turist
ekonomiska intäkter, år efter år. De skapar jobb och 
tillväxt i närbesläktade branscher eftersom besökarna 
även spenderar pengar på resor, hotell, restauranger 
och i butiker.

Evenemang – stora som små – är en viktig del av 
 stadens puls. De sociala effekter som de ger upphov 
till är svåra att beskriva i siffror. Men de finns där, 
och en stor del av de värden som skapas bygger på 
 känslor av glädje, tillhörighet och stolthet.

Evenemangsnäringen behövs för att skapa en livs
kraftig och livlig stad som är värd att besöka, och där 
invånarna är stolta över att bo. För att näringen ska 
utvecklas och behålla sin status krävs ett samspel 
mellan politiken, näringslivet och publiken.

I den här rapporten beskriver vi evenemangens 
 samhällsekonomiska effekter samt intervjuar  ledande 
aktörer inom näringen – allt för att ge en rättvisande 
bild av dess betydelse i samhället.

Andreas Hatzigeorgiou
vd, Stockholms Handelskammare

 Vad är en stad utan  
 puls, liv och rörelse?
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»Mycket av det vi tagit för givet blev plötsligt  
förbjudet.  Evenemangen fick stå som symbol  
för sådana företeelser som omgående måste  
stängas ner.«
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Rapporten på 
tre minuter

Syftet med rapporten
 Evenemangsnäringen är i högsta grad betydelse

full för samhällsekonomin i stort. Näringen driver en väsen
tlig del av besöksnäringen och genererar  konsumtion i många 
andra branscher. Svensk ekonomi och det  svenska närings
livet har klarat sig förhållandevis väl genom coronakrisen. 
Men det gäller inte alla branscher, och evenemangsnäringen 
har definitivt tillhört det förlorande laget. Vi har skrivit den 
här rapporten för att belysa evenemangen som en viktig 
kugge i samhällsmaskineriet.

123 000
Evenemangsnäringen sysselsätter 
123 000 personer i Sverige.
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Rapporten på 
tre minuter

123 000 36%

Evenemangsnäringen är  huvudsakligen 
ett storstadsfenomen. 36 procent 

av alla sysselsatta i näringen finns i 
 Stockholms län.

Åtgärder Näringen har tre stora utmaningar framåt: att succesivt 
och ansvarsfullt starta om verksamheten igen efter  pandemin, 
att utveckla evenemangen så att de blir ännu bättre och 
lockar ännu fler besökare samt att övertyga omgivningen hur 
viktig näringen är för samhällsekonomin och arbetsmarknaden. 
Vår förhoppning är att den tredje utmaningen underlättas av 
den här rapporten. Och vi uppmuntrar nu samtal och sam
spel mellan politiken, näringen och publiken.
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Längtan efter 
 upp levelser – på riktigt

Ljudkvaliteten kan vara fantastisk när man streamar musik 
från nätet. Man kan se avgörande hockeymatcher på TV 
och förvånas över hur bra man följer spelet och expert
kommentarerna hemma från soffan. Och det är nästan lite 
pinsamt att man blir så oerhört pirrig i magen när man åker 
bergochdalbana i VRglasögon.

Ändå är den riktiga upplevelsen – på plats – alltid 
ett snäpp vassare. Liveevenemanget slår alltid hem
elektroniken. Och originalet slår kopian.

Förklaringen är att upplevelsen är starkare i verklig
heten än i teknikens värld. Det handlar om en total 
upplevelse byggd på närvaro och äkta sinnesintryck – 
samtliga sinnen. En stor del av upplevelsen består i att 
man delar den med så många andra. Du tycker faktiskt 
att Molly Sandéns låtar är ännu bättre när du hör dem 
mitt i ett hoppande publikhav. Operasångarens röst 
känns ännu mer magisk när den ljuder i en fullsatt 
konsertsal – inte bara i dina hörlurar. Och bollkonst
nären Zlatan kommer ännu mer till sin rätt när fansen 
på läktarna får skrika ut sin beundran. IbraKadabra.

Upplevelser har en förmåga att växa när man delar 
dem med andra. Delad glädje är dubbel glädje.

Allt detta har gått förlorat under det senaste året. Det 
kan inte finnas så många andra verksamheter – om 
ens någon – som har drabbats så hårt av pandemins 
nedstängningar och restriktioner som evenemangs
näringen. Publiken på Friends Arena minskade från  
50 000 till 0. Noll! Över en natt. Och  nedstängningen 
drog som känt ut på tiden. När den här  rapporten 
släpps har det varit tomt och tyst i landets  arenor, 
konsertsalar och nöjesparker i 16 månader. 
 Ned stängningen är inte helt över än.

Om man ska försöka hitta någon ljusglimt i mörkret så 
är det att pandemin lärt oss hur viktiga liveeventen är. 
Hur mycket vi uppskattar de kulturella,  musikaliska, 
idrottsliga och sociala värden som evenemangen 
 skapar. Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
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Novus gjorde under perioden 1720 maj 2021 en 
 undersökning på uppdrag av Stockholms Handels
kammare. 1 079 stockholmare i åldern 1879 år fick 
svara på frågor om vad de längtar mest efter när 
 pandemin är över.

Hälften av alla svarande säger att de längtar eller 
 längtar mycket efter att få gå på stora evenemang 

igen. Bland de unga, i åldern 1829 år, är denna 
längtans siffra hela 75 procent. Att de unga är de 
 flitigaste evenemangsbesökarna vet vi sedan  tidigare, 
och det är sannolikt de som kommer att stå först 
i köerna när evenemangen öppnar upp igen efter 
pandemin. Men det genomförs årligen så många olika 
evenemang att det finns något för alla smaker, åldrar 
och intressen.

Evenemangen är faktiskt inte viktiga bara för besö
karna. Evenemangsnäringen är i allra högsta grad 
betydelsefull för samhällsekonomin i stort. Den driver 
en väsentlig del av besöksnäringen och genererar 
konsumtion i många andra branscher. Folk reser 
långt till och från evenemangen, de bor på hotell, 
äter på restaurang, åker taxi och shoppar. I den här 
 rapporten visar vi på evenemangsnäringens effekter 
på samhällsekonomin – i kronor och ören, men också 
i arbetstillfällen.

Det är dags att vi ser på evenemangsnäringen som 
en viktig kugge i samhällsmaskineriet. Branschen 
sysselsätter fler personer än vad fordonsindustrin gör. 
Evenemangen är en ny basnäring i Sverige. När du 
bokar biljett till en musikfestival eller teaterföreställning 
så gör du det faktiskt inte bara för din egen skull. Du 

Källa: Novusundersökning bland 1 079 stockholmare i åldern 1879 år, 1720 maj 2021.

15%
13%

19%
17%

33%

2%

Längtar inte alls (1) 2 3 4 Längtar mycket (5) Ingen uppfattning/vet inte

Medelvärde: 3,41

Diagram 1. Hur mycket längtar du efter att gå på stora evenemang (idrottsevenemang, 
musikfestivaler, konserter etc) när restriktionerna efter pandemin tas bort?

bidrar också till att lyfta hela näringen – särskilt nu, 
efter att alla evenemangen varit satta på paus och 
så många artister och idrottsstjärnor längtar efter att 
spela inför publik igen.

Tankarna på att studera dessa frågor och ta fram den 
här rapporten väcktes under pandemin, när vi på 
Stockholms Handelskammare såg hur evenemangs
näringen led – när vi fick höra så många dystra berät
telser från arenor runt om i landet. Hur motionslopp 
fick ställas in och anrika kulturinstitutioner gick på 
knäna. Svensk ekonomi och det svenska näringslivet 
har klarat sig förhållandevis väl genom coronakrisen. 
Men det gäller inte alla branscher, och evenemangs
näringen har definitivt tillhört det förlorande laget. Det 
är dags att ändra på det nu!

»Upplevelser har en förmåga att växa när man  
delar dem med andra. Delad glädje är dubbel glädje.«
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Vad är  
evenemangsnäringen? 
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Vad är  
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ETT första steg i kartläggningen är att definiera 
vad ett ”evenemang” är samt hur man preci
serar begreppet ”evenemangsnäringen”. I 
dagsläget finns det nämligen ingen enhetlig 

definition av vad ett ”evenemang” är, vilket leder till 
att det inte heller finns någon allmänt vedertagen 
 beskrivning av ”evenemangsnäringen” i den här 
typen av kartläggningar. 

Därför tar vi oss in på obruten mark och väljer att, 
i denna rapport och kartläggning, definiera ett 
 ”evenemang” som:

Arrangemang av engångs- eller  icke-frekvent 
 karaktär, som  lockar  besökare under en  begränsad 
 tidsperiod och som är en speciell  tillställning 
som ger en  upplevelse utöver det vardagliga för 
 besökarna.

Evenemangsnäringens ekosystem
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Att evenemang anses vara av engångs eller ickefrekvent karaktär betyder dock 
inte att de inte kan vara återkommande. Däremot anses det inte vara ett evenemang 
om det är konstant pågående eller varaktigt under en längre period.

Några exempel på evenemang är:

• Stora motionslopp eller festivaler som är årligen återkommande och som är 
varaktigt begränsade i tid.

• Idrottsarrangemang med högre frekvens, exempelvis seriespel inom  lagidrotter, 
där själva matcherna är begränsade i tid och lockar besökare som får en 
 särskild upplevelse.

• Nöjesparker, genom att de har en säsongsmässig karaktär och eftersom 
 specifika evenemang ofta genomförs i dessa parker.

• Konserter, teaterupplevelser, dansföreställningar och opera – scenuppträdanden 
som drar till sig besökare till landets arenor – såväl stora som små.

Med denna definition inbegriper evenemangsnäringen tre delar:

1. Företag och människor som arrangerar och organiserar evenemang.
2. Företag och människor som understöds av evenemangsbesökarnas 

 konsumtion i samband med och runt omkring evenemangen.
3. Företag och människor som är underleverantörer till evenemangs

arrangörerna (1) och/eller till företagen som understöds av 
 evenemangs besökarnas konsumtion (2).

För att tydliggöra vad för slags evenemang som är aktuella i denna kartläggning 
så har olika typer av evenemang listats. De presenteras nedan per kategori, 
 omfattning och med ett antal illustrativa exempel.

Tabell 1. Evenemangskategorier

Kategori Omfattning Exempel

Festivaler De största musik och stads
festivalerna som drar större publik

Sweden Rock, Lollapalooza, Way 
Out West, Malmöfestivalen

Idrottsevenemang Större mästerskap eller motions
lopp, huvudsakligen utanför större 
arenor

SkidskytteVM, Alpina VM, Gothia 
Cup, Vasaloppet, Göteborgsvarvet, 
Stockholm Marathon, Elitloppet, 
större motorsportevenemang

Seriespel Allsvenskan (fotboll) Samtliga enskilda matcher  
i seriespelet



Seriespel SHL (ishockey) Samtliga enskilda matcher  
i seriespelet



Scenkonst Teater och konserter i fasta anlägg
ningar inom konserthus, stads och 
länsteatrar samt privatteatrar

Dramaten, Kungliga Operan, Kultur
huset, Stadsteatern, Göta Lejon, 
 Lorensbergsteatern, Norrlandsoperan

Arenor Större multiarenor för idrott, konser
ter och föreställningar

Friends Arena, Tele2 Arena, Avicii 
Arena, Scandinavium, Ullevi, Malmö 
Arena

Mässor Fasta anläggningar för att genom
föra evenemang riktade mot 
näringsliv, konsumenter eller 
 intresseorganisationer

Stockholmsmässan, Svenska 
 Mässan, Elmia, Almedalsveckan

Nöjesparker Områden med nöjesattraktioner, 
upplevelser och scener. Här ingår 
även djurparker.

Liseberg, Gröna Lund, Astrid 
 Lindgrens värld, Kolmårdens 
djurpark

Som vi ser så finns det en stor variation bland de olika evenemangsslagen, men 
de har alla gemensamt att de uppfyller listade kriterier för ett evenemang: de är 
av engångs eller ickefrekvent karaktär, som lockar besökare under en begränsad 
tidsperiod och som för besökarna är en speciell tillställning som ger en upplevelse 
utöver det vardagliga.
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Nya steg på obruten mark

DEN HÄR KARTLÄGGNINGEN är på många sätt den första 
i sitt slag, och den utgör därmed en viktig pusselbit 
för att förstå och synliggöra evenemangsnäringens 
betydelse för samhällsekonomin.

Nya steg på obruten mark tas dock ofta med viss 
försiktighet. I den här kartläggningen så är exempel
vis indelningen i olika typer av evenemang inte 
helt glasklar eftersom det i realiteten föreligger en 
blandning mellan de olika evenemangstyperna och 
anläggningarna där evenemangen genomförs. Det 
har dock visat sig vara nödvändigt att ibland slå ihop 

dessa två kategorier eftersom tillgängliga data ofta 
redovisas samlat för verksamheterna inom bland 
annat arenor och mässor.

En viss avgränsning av vilka evenemang som ska 
ingå i kartläggningen har också gjorts – dels för 
att data inte finns tillgänglig i tillräcklig omfattning 
för små evenemang, dels för att de allra minsta 
 evene mangen inte bedöms generera tillräckligt stora 
effekter för att de ska vara mätbara. Av detta skäl 
har bland annat seriespel i lagidrotter begränsats till 
elitnivå i fotboll och hockey (Allsvenskan och SHL).

»Vi är övertygade om att vi nu lägger  
ytterligare en pusselbit i beskrivningen av  
den samhällsviktiga evenemangsnäringen.«
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Tidigare studier

KARTLÄGGNINGEN BASERAS HUVUDSAKLIGEN på tillämp
ningar av nya data, nya beräkningsmetoder på befintlig 
forskning och litteratur samt på tidigare fallstudier.
Hittills har det saknats studier som tar ett helhets
grepp av evenemangsnäringens betydelse och som 
innefattar alla typer av arrangemang  och alla aspekter 
av ekonomisk samhällspåverkan. Inte heller vi har, 
med denna rapport, en realistisk ambition att ge en 
komplett bild av näringen. Men vi är övertygade om 
att vi nu lägger ytterligare en pusselbit i beskriv
ningen av den samhällsviktiga  evenemangsnäringen 
– och vill öppna upp för, vad vi anser är, en viktig 
diskussion om näringens innebörd.

Vi vill lyfta några tidigare genomförda studier som 
på ett eller annat sätt påvisar evenemangsnäringens 
omfattning under ett normalt år:

• Global Economic Significance of Business Events, 
november 2018. 
Oxford Economics har tagit fram en rapport som 
sammanställer betydelsen av främst affärs
relaterade evenemang i ett flertal länder. I  rapporten 
uppges att branschen i Sverige genererar cirka  
90 000 jobb.

• Evenemangsnäringen i fritt fall, juli 2020. 
Ett antal aktörer inom evenemangsnäringen tog 
sommaren 2020 fram en gemensam rapport om 
de negativa effekterna av nedstängningarna och 
restriktionerna för näringen under coronapandemin. 
Rapporten ger inte en total bild av näringens om
fattning men däremot mycket värdefulla insikter 
om olika evenemangsaktörers verksamheter, samt 
en uppskattning av hur många arbetstillfällen  
och andra ekonomiska värden  som gått förlorade 
under pandemin.

När man räknar upp genomförda studier är det viktigt 
att inte glömma de enskilda studier och utvärderingar 
som görs för specifika evenemang, till exempel mäster
skap, motionslopp eller festivaler. Den typen av 
ut värderingar är relativt vanligt förekommande, åtmin
stone vad gäller evenemangens konsumtionseffekter. 
Dessa studier genomförs ofta som en kombination av 
publikmätningar (genom sålda biljetter) och enkät
undersökningar hos besökare eller deltagare. Syftet 
med dessa studier är oftast att kartlägga beteenden, 
konsumtion och nöjdhet. Se nedan två exempel 
på den typen av enskilda studier, som båda ger en 
bra bild av de stora konsumtionseffekter och antal 
 besökare som enskilda evenemang kan ha. 

Exempel på undersökning: Konståknings-EM i Avicii Arena år 2015 

MIND Research genomförde på uppdrag av Stockholm Visitors Board 
en undersökning av KonståkningsEM i Globen år 2015.

Den totala turistekonomiska omsättningen beräknades till cirka  
98 miljoner kronor.

Beloppet baserades på uppgifter om det totala antalet besökare  
– 37 868 personer – och information från 413 intervjuer med både 
tillresta besökare och besökare boende i Stockholm. Intervjuerna 
fokuserade på besökarnas konsumtion under evenemanget samt på 
resans varaktighet.

Exempel på undersökning: Stockholm Marathon 2018

Stockholm Business Region genomförde en undersökning bland 
2500 deltagare på ASICS Stockholm Marathon 2018. Den ekonomiska 
omsättningen beräknades då till 91 miljoner kronor.

I undersökningen framgår bland annat hur många som var  tillresta 
från andra delar av landet och från andra länder, hur länge man 
stannade samt hur mycket pengar man spenderade under vistelsen. 
Beräkningen gjordes enligt följande:

Antal startande deltagare: 18 203 personer
Andel tillresta besökare: 67 procent
Antal tillresta besökare (18 203 x 0,67): 12 196 personer
Genomsnittlig vistelsetid: 2,4 dagar
Genomsnittlig dygnskonsumtion: 3 093 kr
Ekonomisk omsättning (12 196 x 2,4 x 3 093): 90,6 miljoner kronor
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Evenemangsnäringens 
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Evenemangsnäringens 
tre olika delar 
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FÖR att på ett bra sätt illustrera och mäta 
 evenemangsnäringens totala betydelse för 
samhälls ekonomin arbetar vi i den här kart
läggningen med tre olika delar. Tillsammans 

utgör de näringens ekonomiska ekosystem. I analysen 
har WSP Advisory bistått med insamling av data och 
beräkningar av näringens sysselsättningsmässiga 
och realekonomiska effekter. 

1. Direkt sysselsatta i evenemangsnäringen.
2. Sysselsatta av besökares konsumtion i samband 

med och kring evenemangen.
3. Indirekta sysselsatta i underleverantörsled.

Evenemangsnäringens ekosystem
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Direkta sysselsättningseffekter 
i evenemangsnäringen (del 1)

»Den första delen utgörs av sysselsatta i företag som 
arrangerar evenemang samt individer som själva verkar 
inom evenemangsnäringen.«

DEN FÖRSTA DELEN utgörs av sysselsatta i de företag 
som arrangerar evenemang samt individer som själva 
verkar inom evenemangsnäringen. Här inkluderas 
anställda i eventföretag, arenor, teatrar, konserthus, 
festivaler samt egna utövare.

Antalet sysselsatta har kartlagts genom SCB:s officiella 
sysselsättningsstatistik. Antalet har summerats för 
de näringsgrenskoder (för personens huvudsak liga 
arbetsställe) som vi bedömt ingår i evenemangs
näringen, enligt den definition som presenterades 
inledningsvis. 

För att få en korrekt bild av evenemangsnäringens 
storlek så har data samlats in för 2019, vilket är det 
senaste normala året för näringen – innan corona
pandemin slog till med full kraft. 

Det kan noteras att tillvägagångssättet är  tillförlitligt 
när det handlar om att mäta antalet avlönade syssel
satta, men att metoden samtidigt missar volontär
arbete och ideellt arbete –arbetsformer som är 
 mycket vanliga, och utgör en stor del, vid många 
typer av evenemang, exempelvis motionslopp.  
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Sysselsättningseffekter av 
 besökares konsumtion (del 2)

DEN ANDRA DELEN i evenemangsnäringens ekosystem 
består av de sysselsatta som understödjs av den 
konsumtion, i det lokala näringslivet, som besökare 
till evenemangen ger upphov till. Här inkluderas besök 
på restauranger, övernattningar på hotell, nöjesliv, 
shopping i butiker och nyttjande av lokala transport
slag – som sker i anknytning till evenemangen. 

Eftersom det inte finns någon samlad statistik över 
denna typ av konsumtion så har siffror tagits fram 
utifrån etablerade turistekonomiska beräknings
modeller. På övergripande nivå så baseras de turist
ekonomiska beräkningarna på tre variabler, vilka styr 
utfallet i konsumtion vid varje evenemang:

A. Besökarantal vid evenemang.
B. Skattningar av andelen tillresta besökare till 

 evenemangen.
C. Hur mycket var och en av dessa besökare 

 konsumerar i genomsnitt.

Beräkningar och antaganden för dessa tre variabler 
redovisas separat nedan.

Det finns flera olika studier för de olika enskilda 
 evene mangen, och dessa utgör grunden för våra 
 beräkningar – tillsammans med insamlade besökar
antal för samtliga av de evenemang som ingår i 
studien.  Sammantaget ger det här oss skattningar 
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av det totala belopp som spenderas på exempelvis 
restauranger, caféer, hotell och shopping i samband 
med – och runt omkring – olika evenemang.

När siffrorna för konsumtionen vid och kring evene
mangen har tagits fram, så räknas omsättningen om 
till sysselsättningstal i de aktuella branscherna. Man 
mäter sysselsättningen i helårsekvivalenter, eller 
enklare uttryckt arbetstillfällen. En helårsekvivalent 
motsvarar en heltidsanställd person under ett år (eller 
fyra heltidsanställda personer under ett kvartal o s v).

Sysselsättningsberäkningarna utgår från nationell 
data i SCB:s nationalräkenskaper och tar hänsyn 
till branschspecifika kvoter på antal sysselsatta per 
omsatt krona. Inom exempelvis hotell och restaurang 
är utgångspunkten 0,88 sysselsatta per miljon kronor 
i omsättning.

Baserat på sysselsättningstalen beräknas också 
 näringens bidrag till Sveriges BNP och regionernas BRP.

(A) Antalet besökare

I kartläggningen har det totala antalet besökare 
 samlats in för samtliga av de inventerade evene
mangen. Se litteraturförteckning i rapportens senare 
del för detaljerade källor.

I vissa fall finns samlad statistik, till exempel för 
 seriespelen i hockey och fotboll. Detsamma gäller 
även scenkonsten. För många av evenemangen 
 saknas däremot sådan statistik och vi har då valt  
att hämta information från årsredovisningar och  
enskilda fallstudier.

I de fall det inte finns information i de officiella 
 datakällorna har uppgifter hämtats från bland  
annat hemsidor, nyhetsartiklar och muntliga samtal  
med arrangörer.

(B) Andelen tillresta besökare

Med tillresta besökare menas personer som inte bor i 
den kommun eller storstadsregion där evenemanget 
genomförs – besökare som gör en resa för att ta del 
av upplevelsen. 

Det finns i regel inga samlade uppgifter över  andelen 
tillresta besökare till evenemang. Däremot har fall
studier genomförts av ett antal enskilda evenemang, 
och man har då lyckats göra uppskattningar av an
delen besökare som är tillresta.

Exempelvis har andelen tillresta till Gothia Cup – 
såväl deltagare som åskådare – beräknats till 89 
procent, till musikfestivalen Big Slap i Malmö till 
46 procent och till Brynäs hemmamatcher i SHL:s 
seriespel till 48 procent. Dessa uppgifter har i vår 
analys använts som schablonantaganden för övriga 
 evenemang inom samma kategorier.

Nedan visas en tabell över det totala antalet besökare 
samt antalet tillresta besökare för några av de evene
mang som genomfördes 2019.

Tabell 2. Evenemangskategorier

Typ av evenemang Totalt antal besökare Antal tillresta besökare

Arena 5 288 000 2 613 000

Scenkonst 5 656 000 2 288 000

Nöjespark 6 270 000 1 878 000

Mässa 1 903 000 1 382 000

Idrottsevenemang 1 283 000 1 173 000

Festival 1 955 000 991 000

Idrott – SHL (seriespel 
ishockey)

1 489 000 715 000

Idrott – Allsvenskan 
(seriespel fotboll)

1 065 000 511 000

Summa 24 909 000 11 551 000

Som framgår av tabellen hade de listade evenemangs
typerna närmare 25 miljoner besökare 2019. Av dessa 
var nästan 12 miljoner tillresta.

Flest besökare hade nöjesparkerna, de stora  
arenorna samt konserter och teaterföreställningar i 
de  regionala anläggningarna.

I tabellen beräknas besökarna på idrottens seriespel 
som den totala publiken i respektive hemmaarena. 
För storstadslagen räknas dock dessa besökare 
in i kategorin ”Arena” i stället för i ”Idrott” – för att 
undvika dubbelräkning. Det totala antalet besökare i 
seriespelen är därför något större än vad som anges  
i de båda kategorierna i tabellen.
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(C) Genomsnittlig konsumtion 

För att kunna beräkna den totala konsumtionen som 
evenemangsnäringen ger upphov till, är det viktigt 
att först undersöka hur stor den genomsnittliga 
konsumtionen är vid olika evenemang. Inom detta 
område finns det bara ett begränsat antal enskilda 
fallstudier. Och även här använder vi de  tillgängliga 
uppgifterna som schablonvärden för samtliga 
 evenemang av samma typ.

Det förekommer en del variationer i siffrorna mellan 
de olika evenemangskategorierna, men även inom en 
och samma kategori. På det stora hela är uppgifterna 
ändå samstämmiga.

Utifrån befintliga fallstudier så beräknas den genom
snittliga konsumtionen ligga på omkring 1 000 kronor 
per person och dygn, med något lägre belopp för 
besökare till scenkonst och något högre belopp för 
besökare till vissa idrottsevenemang och arenor.
I enstaka fall är den genomsnittliga  konsumtionen 

upp emot 3 000 kronor, som exempelvis vid 
 Stockholm Marathon.

Fördelningen på olika konsumtionskategorier i 
diagram 2 överensstämmer i stort med fördelningen 
i de officiella turisträkenskaperna. Ett genomsnitt 
av de tillgängliga undersökningarnas fördelning har 
använts för samtliga evenemang.

Mat och boende utgör tillsammans nära hälften av 
konsumtionen (49%), följt av shopping (20%). Övriga 
konsumtionskategorier, till exempel transporter, 
 bensin och övriga entréavgifter är relativt små.

I praktiken ser nog konsumtionens fördelning  mellan 
de olika kategorierna olika ut beroende på typ av 
evenemang, men i dagsläget finns det tyvärr inte 
tillräckligt underlag för att tillämpa några andra 
antaganden eller beräkningsmodeller. Därför är det 
nämnda genomsnittet den mest rättvisa bild vi kan 
ge av konsumtionens fördelningar. 

Diagram 2. Fördelning av 
dygnskonsumtion, procent

l Restaurang/café
l Logi
l Shopping/souvenirer
l Nöjen
l Livsmedel
l Bensin/parkering
l Lokala transporter
l Övriga entréer/biljetter
l Övrigt
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Indirekta sysselsättnings
effekter i underleverantörsleden 
(del 3)

DEN TREDJE DELEN i evenemangsnäringens ekosystem 
utgörs av dem som är indirekt sysselsatta i under
leverantörsled genom företagens försörjningsled. 
Det handlar om människor vars sysselsättning är 
sammankopplad och understödd av företagen i 
evenemangsnäringen eller de företag som tar del av 
besökares konsumtion anslutning till evenemangen.

De indirekt sysselsatta understöds genom att 
 evenemangsföretag köper in insatsvaror och tjänster 
från andra företag i andra branscher. Dessa indirekt 
syssel satta utgör en viktig del i evenemangsnäringens 
ekonomiska ekosystem och är ett ytterligare tillskott 
till samhällsekonomin.

För att räkna ut antalet sysselsatta i underleverantörs
led så har vi använt oss av SCB:s modellverktyg Raps 
(Regionalt analys och prognossystem).

Raps är i grunden ett verktyg för regional  planering. 
Verktyget består av statistik och modeller för analyser 
och prognoser på både kort och lång sikt.  Tillsammans 
med kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s 
 demografiantaganden, långtidsutredningens antag
anden om produktivitetsutveckling per bransch och 

ett antal justerbara parametrar, kan Raps användas 
för att skapa prognoser och alternativa scenarier på 
regional nivå.

Modellen drivs av så kallade inputoutput tabeller, 
som visar symmetriska varu och tjänsteflöden 
 mellan olika sektorer i ekonomin. Modellen visar 
också hur varor och tjänster produceras och används. 
Genom att analysera specifika näringsgrenar på regio
nal nivå kan modellen beräkna förändrad efterfrågan 
på insatsvaror, vilket i sin tur visar de ekonomiska 
spridningseffekterna av en viss verksamhet.

I spridningseffekterna för en viss bransch ingår både 
indirekta effekter i termer av omfattningen av under
leverantörsledet och så kallade inducerade effekter.

Med inducerade effekter menas den ökade  ekonomiska 
aktivitet som uppstår i och med att fler  personer får 
jobb genom direkta och indirekta  effekter (enligt 
ovan). Därigenom ökar regionens totala  inkomster, 
vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan inom exempel
vis detaljhandeln samt för olika typer av personliga 
tjänster.
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SOM VI SETT i kapitlet ovan så gör vi i den här rapporten ett försök att mäta 
 evenemangsnäringens betydelse för samhällsekonomin. Men vi vill också visa 
på näringens betydelse ur mer kvalitativa perspektiv. För utöver evenemangs
näringens faktiska bidrag till ekonomin är det nämligen uppenbart att näringen 
även möjliggör för människor att mötas, dela upplevelser, skratta och gråta till
sammans. Och det är definitivt inga oviktiga perspektiv.

Det är också genom evenemangsnäringen som många unga får sitt första jobb, 
utvecklar kunskap, sammanhang, tillhörighet och kontakter.

Icke att förglömma så sätter näringen också Sverige på kartan. Vad vore vi utan 
Birgit Nilsson, Swedish House Mafia och Armand Duplantis? Evenemangen gör att 
många reser till Sverige, besöker våra städer, arenor och konserthallar.

En del av evenemangens ringar på vattnet är svåra att kvantifiera. Därför bjuder 
vi i den här rapporten in några representanter från näringen som får berätta hur 
deras verksamheter bidrar positivt till samhället – och till oss individer. Evenemangs
näringen har varit extremt hårt prövad under pandemin och drabbats stenhårt 
av nedstängningar och restriktioner. Ändå har de olika evenemangsföretagen 
kämpat sig igenom krisen – i syfte att vi ska kunna återvända till arenorna, nöjes
parkerna och teatersalongerna när pandemin äntligen är över. Deras kamp för 
överlevnad kommer företagen själva, deras medarbetare, vi som besökare och 
samhället i stort ha mycket glädje av framöver.

Evenemangens be tydelse  
– är den mätbar?

»Det är också genom evenemangsnäringen som  
många unga får sitt första jobb, utvecklar kunskap,  
sammanhang, tillhörighet och kontakter.«
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»Det är också genom evenemangsnäringen som  
många unga får sitt första jobb, utvecklar kunskap,  
sammanhang, tillhörighet och kontakter.«
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3
Så många  
jobbar i och kring 
 evenemangsnäringen
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Så många  
jobbar i och kring 
 evenemangsnäringen

2,4 %
Den totala sysselsättningen i hela 

 evenemangsnäringens ekonomiska  
ekosystem  motsvarar 2,4 procent  

av rikets totala sysselsättning.
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De totala  
syssel sättningseffekterna

EVENEMANGSNÄRINGENS SAMLADE SYSSELSÄTTNINGS
EFFEKTER från de tre delarna uppgår till 123 000 jobb.

1. 84 000 direkt sysselsatta i evenemangsnäringen.
2. 11 000 direkta sysselsatta i branscher som under

stöds av besökarnas konsumtion under och i 
 samband med evenemangen.

3. 28 000 indirekt sysselsatta i underleverantörsled.

Den totala sysselsättningen i hela evenemangs
näringens ekonomiska ekosystem motsvarar därmed 
2,4 procent av rikets totala sysselsättning  
(på drygt 5 miljoner sysselsatta).

I det kommande avsnittet går vi igenom syssel
sättningseffekterna för de tre olika delarna.

Evenemangsnäringens ekosystem

28 000

11 000

84 000

123 000
123 000 sysselsatta  
i evenemangsnäringen

28 000 indirekt sysselsatta 
genom underleverantörer

11 000 direkt sysselsatta 
genom besökares konsumtion

84 000 direkt sysselsatta 
i evenemangsföretag
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Del 1: Direkt sysselsatta i 
 evenemangsföretag och indi-
vider som verkar inom näringen

DEN FÖRSTA DELEN i kartläggningen av det  ekonomiska 
ekosystemet utgörs av de direkt sysselsatta i 
 evenemangsföretagen samt övriga individer som 
verkar direkt inom näringen.

I tabellen nedan visas de delnäringar som samman
taget bedöms motsvara vår tidigare nämnda  definition 
av evenemangsnäringen. För var och en av del
näringarna ser vi antalet sysselsatta.

Näringarna har sorterats ut efter SCB:s SNIkoder 
(standard för svensk näringsgrensindelning) medan 

antalet sysselsatta bygger på SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS) för år 2019.

Enligt vår definition är 84 000 personer direkt syssel
satta i de aktuella evenemangsnäringsgrenarna. De 
tre enskilt största delbranscherna, där flest jobbar, är:

• sportklubbar och idrottsföreningar
• sporthallar, idrottsplatser och andra 

 sport anläggningar
• enskilda artister m.fl.

Tabell 3. Sysselsatta inom evenemangsnäringens delbranscher (år 2019)

SNI-kod Näringsgren Antal sysselsatta

55.102 Konferensanläggningar 3 963

56.210 Cateringföretag för enskilda evenemang 2 672

82.300 Arrangörer av kongresser och mässor 3 860

90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk 8 727

90.020 Stödföretag till artistisk verksamhet 5 270

90.030 Enskilda artister m.fl. 9 946

90.040 Teater och konserthusföretag o.d. 4 751

93.113 Motorbanor 198

93.114 Trav och galoppbanor 814

93.119 Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 10 333

93.120 Sportklubbar och idrottsföreningar 14 170

93.191 Tävlingsstall 2 532

93.199 Professionella idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer 4 918

93.210 Nöjes och temaparker 3 602

93.290 Övriga fritids och nöjesanläggningar 8 546

Summa 84 302

Källa: SCB RAMS
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Intervju med Andreas Sand, vd Stockholm Live 

Vi bad Andreas Sand, vd för Stockholm Live, berätta 
mer om hur deras verksamhet bidrar till att skapa 
arbetstillfällen och hur de arbetar för att få in unga 
på arbetsmarknaden.

Kan det verkligen generera så många arbetstillfällen 
totalt sett – ett evenemang är ju en engångsföreteelse 
och inte en ständigt rullande verksamhet?

FAST DET ÄR ju exakt det vi är – en verksamhet som 
aldrig sover. Ett normalt år före pandemin genom
förde vi 330 evenemang i Stockholm – nästan ett 
evenemang om dagen, året om. Mer än 3 miljoner 
personer var på något av våra evenemang. Ett sådant 
år är det 2 000 årsarbetstillfällen som är kopplade till 
våra evenemang. Så vi skapar väldigt många jobb – 
både direkt och indirekt. I den här siffran inkluderas 
fast anställda, timanställda och konsulter som vi tar 
in för att klara av att leverera bra evenemang.

Under själva kvällen för ett stort evenemang så 
har vi över 1 000 personer i arbete Det handlar om 
 evenemangsvärdar, säkerhetspersonal, ljud och 
 ljustekniker – för att bara nämna några exempel.

Var och hur är de jobben fördelade?

DET ÄR DE stora arenorna, till exempel Avicii Arena, 
Tele2 Arena och Friends Arena, som skapar mest 
sysselsättning – för de enskilda evenemangen och 
för branschen i stort. På de stora evenemangen och 
de stora arenorna behövs det väldigt många för att 
klara av arbetet.

Evenemangsnäringen kännetecknas av relativt få 
stora leverantörer, som samverkar med många små 
företag och individer. Tillsammans skapar vi ett stort 
ekosystem, och vi är duktiga på att knyta till oss 
 kompetens och människor från många olika håll.

Hur skulle du beskriva er roll i att få in unga 
människor på arbetsmarknaden?

VI HAR SJÄLVKLART en viktig roll i att erbjuda unga 
människor bättre möjligheter att få ett första jobb. 
Många av de jobb vi skapar lämpar sig bra som 
exempelvis extrajobb. Och ett arbete hos oss är ofta 
ett insteg på arbetsmarknaden. Inom evenemangs
branschen är ”lärlingssystemet” viktigt, en stor del av 
utbildningen och utvecklingen lär man sig på jobbet. 
Det finns otroligt många exempel på grymma specia
lister och höga chefer som har lärt sig på  jobbet och 
jobbat sig uppåt inom detta lärlingssystem där unga 
har en otroligt bra möjlighet och förutsättningar att 
komma in.

Just denna aspekt, att vi erbjuder så många roliga 
jobb åt unga människor, har tyvärr synliggjorts extra 
tydligt under pandemin. När evenemangen satts på 
paus har vi inte kunnat erbjuda några jobb till unga 
och det har varit oerhört tungt och tråkigt.

Utöver att erbjuda lärorika jobb så arbetar vi på andra 
sätt med att hjälpa de unga. Vi har bland annat ett 
riktat initiativ för att stärka ungdomars psykiska hälsa 
och framtid. Det är vi stolta över. Att Globen precis 
har bytt namn till Avicii Arena är bara ett i raden av 
exempel på det arbetet.

»Ett normalt år före pandemin genomförde vi 330 evenemang  
i Stockholm – nästan ett evenemang om dagen, året om.«

Fakta om Stockholm Live:

 • Under ett vanligt år har Stockholm Live över 330 idrotts och 
 underhållningsevenemang med sammanlagt 3 miljoner besökare.

 • Avicii Arena kan ta emot 16 000 besökare vid en konsertkväll.
 • Runt 2 000 arbetstillfällen är kopplade till Stockholm Lives evenemang.
 • Över 1 000 personer kan jobba med ett evenemang under en kväll.

Foto: Sören Andersson
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Fakta om Gröna Lund:

 • Under ett vanligt år har Gröna Lund 1,5 miljoner besökare.
 • De yngsta anställda för sommaren 2021 är 16 år. Den äldsta 

 med arbetaren är över 80 år.
 • Över 75 procent av besökarna är från StorStockholm – Gröna Lund 

är stockholmarnas tivoli.

Intervju med Magnus Widell, vd Gröna Lund 

Med ert varumärke som arbetsgivare och höga sök
tryck, har ni några svårigheter att hitta rätt kompetens?

JAG SKULLE SÄGA att vi hittar rätt kompetens, men att 
det alltid är en utmaning. Trots att vi är en attraktiv 
arbetsgivare så måste vi stå på tå för att hitta de 
bästa medarbetarna.

Vi söker efter medarbetare med breda språkkunskaper, 
talang för service och ett superengagemang. Och vi 
tror på att en blandning av olika typer av människor 
skapar bättre förutsättningar för oss att ta hand om 
våra olika gäster. Och på just den här punkten har vi 
blivit bättre på senare år. Vi är i dag vassare på att 
identifiera rätt kompetenser för vår verksamhet. Det 
har bidragit till att vi under de senare åren arbetat 
med fler stora mångfaldsprojekt. Exempelvis såg 
vi, i spåren av flyktingströmmen, en möjlighet att 
dels hjälpa till med integrationen, dels dra nytta av 
 kompetenta, språkkunniga och driftiga medarbetare 
till vår arbetsplats.

Magnus Widell, vd på Gröna Lund, fick berätta om 
hur de resonerar kring säsongsanställningar och 
hur Gröna Lund arbetar med rekrytering och vidare
utbildning av sin personal.

Berätta om Gröna Lund, vilka möjligheter har de unga 
att få ett jobb hos er?

RIKTIGT GODA MÖJLIGHETER, skulle jag säga. Gröna Lund 
har alltid genererat instegsjobb för unga människor. 
Och eftersom vi framför allt erbjuder säsongs
anställningar, så har vi blivit en stor arbetsgivare  
för sommarjobb.

Varje år får vi in tusentals ansökningar. Jag tror det 
har att göra med att vi har ett starkt varumärke 
som arbetsgivare. Det har visat sig fungera som en 
kvalitetsstämpel när du söker dig vidare i arbetslivet, 
vilket gläder oss mycket. Konkurrensen om platserna 
är dock hård, vilket gör att vi tyvärr måste tacka nej 
till många sökande.

Varför vill så många jobba på Gröna Lund?

JAG TROR DET handlar om utveckling. För oss är det 
enormt viktigt med kompetensförsörjning och 
 kompetensutveckling. Vi satsar mycket på de runt  
1 200 som vi anställer varje år. Vårt mål är att ta vara 
på och stärka våra medarbetares driv och  kompetens. 
Vi har en egen akademi och ett utbildningsprogram 
för de medarbetare som arbetar sin första eller andra 
säsong. För de medarbetare som rör sig i chefsled så 
erbjuder vi ledarskapsutbildningar.

Förutom att vi skapar arbetstillfällen och jobb  varje 
år får våra medarbetare möjlighet att utvecklas, 
träffa vänner och skaffa sig ovärderliga erfarenheter, 
 kunskaper och nätverk för nästa steg i karriären.

»Gröna Lund har alltid genererat   
instegsjobb för unga människor.«

Foto: Rickard Monéus
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Del 2: Sysselsatta av  
evenemangs besökarnas kon-
sumtion – ringarna på vattnet

DEN ANDRA DELEN vad gäller ekosystemet för 
 evenemangsnäringens bidrag till samhällsekonomin 
är den konsumtion som besökare till evenemangen 
står för. Vi har i tabellen till höger konverterat dessa 
konsumtionsmått till antal sysselsatta personer (mätt 
i helårsekvivalenter).

I uträkningarna har vi använt oss av den etablerade 
beräkningsmodellen för turistekonomi för att upp
skatta hur mycket som konsumeras – och därmed 
även hur många som är sysselsatta – i respektive typ 
av evenemang.

Baserat på tidigare redovisade uppgifter och antag
anden så beräknas den totala konsumtionen av 
 evenemangsbesökare år 2019 uppgå till drygt  
17 miljarder kronor. Omräknat till antalet sysselsatta 
innebär det drygt 11 000 arbetstillfällen.

Tabell 4. Konsumtionseffekter och antalet 
 syssel satta per evenemangstyp

Typ av evenemang Direkt konsumtion 
 (miljoner kronor)

Antal  
sysselsatta

Arena 5 412 3 458

Mässa 2 545 1 626

Festival 2 224 1 421

Idrottsevenemang 2 161 1 380

Nöjesparker 2 134 1 364

Scenkonst 1 397 893

Idrott – SHL  (seriespel ishockey) 812 519

Idrott – Allsvenskan (seriespel fotboll) 581 371

Summa 17 265 11 031
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Det är värt att notera att konsumtionseffekterna 
är redovisade per evenemangstyp, men att  själva 
 konsumtionen primärt består av utgifter som 
 om gärdar evenemangen, till exempel:

• besök på restaurang och café
• hotell och logi
• shopping/souvenirer
• entrébiljetter
• relaterade nöjen
• lokala transporter
• livsmedel
• bensin/parkering.

De största arenorna utgör den största enskilda 
 kategorin, och besökarna på dessa arenor konsu
merade för över 5 miljarder kronor i samband med 
evenemang där, vilket motsvarar nästan  

3 500  sysselsatta. På motsvarande sätt genererar 
mässor och  festivaler cirka 1 600 respektive 1 400 
jobb.  Noteras kan att beräkningarna är baserade på 
 uppgifter innan  pandemin slog till. 

Storstadslagens seriespel i hockey och fotboll är, 
som tidigare konstaterats, inräknade i kategorin 
Arena. Den samlade direktkonsumtionen, och  därmed 
även sysselsättningen, som genereras av SHL 
 (ishockey) och Allsvenskan (fotboll) är därför i själva 
verket något större än vad som anges.
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Intervju med Karin Mårtensson, vd Malmö Arena 

Vi bad Karin Mårtensson, vd på Malmö Arena, beskriva 
vilka effekter – ringar på vattnet – som deras verk
samhet skapar i form av konsumtion och turism.

Märker ni att evenemangen på Malmö Arena får 
 effekter på hela staden?

JA, VI MÄRKER av de ekonomiska spridningseffekterna 
på flera sätt. Allting börjar med evenemangen – de 
utgör motorn i vårt företag och vår koncern. Det är 
evenemangen som genererar övernattningarna på 
vårt hotell, konsumtionen i närliggande affärer och 
som drar igång väldigt mycket aktivitet runt  själva 
arenan. De dagar vi har evenemang på Malmö Arena 
så har vi i regel helt fullbokat på vårt hotell  
–  bokningarna slår i taket.

Och så märker vi absolut att våra evenemang får 
spridningseffekter i hela Malmö stad. Hotellgruppen 
i Malmö, som är en sammanslutning av alla stadens 
hotell, menar att omkring 2030 procent av över
nattningar och omsättning under ett normalt år går 
att härleda till att det pågår evenemang eller kongresser 
i staden. Som en stor drake i Malmös näringsliv är det 
väldigt många som har glädje av att vi finns här och 
kan genomföra evenemang. Det säger en hel del.

Hittar även internationella besökare till Malmö Arena? 

JA ABSOLUT. VI är den stora arenan i Skåne, så vi har 
naturligtvis en stor del tillresande, som också bidrar 
till att lyfta turistnäringen generellt i regionen. Men 
det tål att nämnas att antalet och andelen internatio
nella besökare varierar väldigt mycket beroende på 
typ av evenemang. På våra hockeymatcher är det 
framför allt lokala och regionala besökare – endast 
fem procent av besökarna är tillresande som  också 
övernattar i samband med matcherna. På andra 
evenemang ser det annorlunda ut. Evenemang inom 
esport brukar ha närmare 40 procent tillresande 

besökare. Motsvarande siffra för musikevenemang 
är 50 procent. Siffrorna talar sitt tydliga språk – att 
 evenemangen utgör en viktig del i turistnäringen i stort.

Hur jobbar ni för att öka evenemangens status i 
 Malmö? Och för att lyfta de faktiska effekterna av 
era evenemang?

DET ÄR SVÅRT. Jag kan känna en frustration över att 
evenemangsnäringen inte har en högre status 
nationellt med hänsyn till hur många människor och 
företag som på något sätt ingår i vår näringskedja. 
Mitt hjärta blöder när jag ser hur alla vi som jobbar 
med publika evenemang inte tas seriöst, och inte blir 
lyssnade på.

Men rent konkret så har vi i Malmö ett nätverk som 
heter Destinationssamverkan – ett offentligtprivat 
nätverk som funnits sedan 2011 för att fånga upp 
näringens viktigaste frågor i staden. Det är genom 
den här typen av nätverk och dialoger som vi  förstår, 
belyser och kommunicerar allt det vi bidrar med 
till samhället. Nätverket kan också fungera som en 
 remissinstans mellan besöksnäringen och politiken. 

Alla evenemang är viktiga. Sammantaget borde man 
se på dem som en basnäring i de större städerna. 
 Någon gång per år genomförs riktigt stora evenemang 
som ger eko i hela samhället. Oerhört många intres
senter i en stad drar fördel av att evenemangsnäringen 
mår bra – det går inte nog att understryka detta.

»Allting börjar med evenemangen – de utgör motorn i vårt företag och vår 
koncern. Det är evenemangen som genererar övernattningarna på vårt 
 hotell, konsumtionen i närliggande affärer och som drar igång väldigt mycket 
aktivitet runt själva arenan.«

Fakta om Malmö Arena:

 • Malmö Arena har 130 evenemang per år – mer än ett evenemang 
var tredje dag.

 • Malmö Arena Hotell har en snittbeläggning på 70 procent. Vid 
evenemang på Malmö Arena är det däremot helt fullbokat.

 • Vid evenemangen jobbar cirka 300 timanställda.
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Del 3: Indirekta 
sysselsättnings effekter  
i underleverantörsleden

DEN TREDJE DELEN avser den indirekta sysselsättning 
i underleverantörsled som skapas av de tidigare två 
delarna, det vill säga av den direkta evenemangs
näringen (1) och av den konsumtion som genereras 
vid och kring evenemangen (2).

Storleken på de indirekta effekterna anges ofta i termer 
av multiplikatoreffekter, det vill säga hur många jobb 
som sammantaget skapas i underleverantörsled av 
antalet jobb i den studerade branschen.

Utifrån SCB:s inputoutputtabeller så har 
 evenemangsnäringen en multiplikatoreffekt på 1,3 
och konsumtionsbranscherna en  multiplikatoreffekt 
på 1,2. Det betyder att varje direkt sysselsatt i 
 evenemangsnäringen skapar ytterligare 0,3 jobb i 
 underleverantörsleden, medan varje jobb i konsumtions
branscherna (hotell och restaurang, detaljhandel, lokala 
transporter etcetera) ger upphov till ytterligare 0,2 jobb.

Det kan noteras att både evenemangsnäringen 
(1) och de branscher som evenemangs besökarna 
konsumerar inom i samband med och kring 
 evenemangen (2) i huvudsak är personalintensiva 
tjänstebranscher. Inköpen av insatsvaror är ganska 
små, i jämförelse med hur det ser ut inom till exempel 
industrin. Det gör att de ekonomiska indirekta effek
terna – som kan ses som evenemangens indirekta 
spridningseffekter  är begränsade jämfört med 
kapitalintensiva branscher.

Baserat på multiplikatoreffekterna så skapar 
 evenemangsnäringen 28 000 jobb i underleverantörs
led. Själva evenemangsnäringen skapar drygt  
25 000 indirekta jobb, medan den sysselsättning som 
uppstår till följd av konsumtionen kring evenemangen 
uppgår till cirka 2 600 jobb.

Diagram 3. Indirekta effekter per bransch, mätt i antal sysselsatta
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Underleverantörerna består nästan uteslutande av 
tjänsteföretag. Det är främst företagstjänster och 
övriga privata tjänster som utgör de indirekta effek
terna. Tillsammans står dessa tjänstebranscher 
för över 60 procent av spridningseffekterna av 
 evenemangsnäringen och strax över 50 procent av 
spridningseffekterna av den evenemangsgenererade 
konsumtionen.

Endast en bråkdel av underleverantörerna är ren
odlade varuproducerande företag. Byggsektorn står, 

tillsammans med tillverkningsindustri och  
areella näringar (jord och skogsbruk), för mindre än 
10 procent.

Värt att notera är att ”övriga tjänster” huvudsakligen 
omfattar andra delar av kultur och nöjessektorn, 
fastigheter, privat utbildning, hälsovård samt repa
rationer. I ”företagstjänster och finans” ingår bland 
annat banker, försäkringsbolag, konsulttjänster, 
personaluthyrning, reklam och marknadsföring, 
 lokalvård, bevakning, forskning och utveckling.
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Intervju med Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst 

Mikael Brännvall, vd på Svensk Scenkonst, fick 
 utveckla sina tankar om hur deras medlemmars 
verksamheter sprider engagemang till andra 
 näringar och till en stor grupp underleverantörer.

Berätta mer om er verksamhet – vad är  
Svensk Scenkonst?

VI ÄR EN bransch och arbetsgivarorganisation för 
verksamheter inom professionell scenkonst. Med 
det menas verksamheter inom teater, opera, dans, 
musik och cirkus. Tillsammans representerar vi över 
100 medlemsföretag inom scenkonsten och har 
som uppdrag att skapa så goda förutsättningar som 
 möjligt för våra medlemmar att bedriva verksamhet.

Kan andra branscher och företag ha glädje av era 
medlemmar och era evenemang?

VI SKAPAR TYDLIGA och betydande mervärden till andra 
näringar genom våra evenemang. Inför ett scenkonst
besök lägger många till ett restaurangbesök,  några 
bokar hotellrum och någon passar på att gå till 
frisören. Bara för att nämna några av alla de ringar på 
vattnet som evenemangen genererar.

Många av våra medlemsföretag har också ett stort 
antal tillresande besökare på sina evenemang. På 
så sätt bidrar vi även till turistnäringen i den aktuella 
staden och i Sverige. Ett exempel är Junibacken, som 
har ett stort antal besökare från Ryssland som älskar 
Karlsson på taket. Ett annat exempel är Östersjö
festivalen, som Berwaldhallen arrangerar och som får 
en enorm spridning utomlands. I många andra länder 
är intresset för den klassiska kulturen stort och där 
finns en stor publik som även har koll på vad som 
händer i Sverige. 

Hur ska man beskriva ert ekosystem?

DET ÄR INTE helt lätt. Vi verkar i ett övergripande 
ekosystem men också i olika delar inom systemet. 
Scenkonsten bidrar till andra näringar genom den 
konsumtion som uppstår i samband med arrange
mangen. Vi kan också konstatera att scenerna binder 
samman en rad olika verksamheter runt omkring. 
Exempelvis anlitas en uppsjö av underleverantörer 
inom ljud, ljus och scendekor. Det senaste året kan 
vi även lägga till filmare som en ny typ av under
leverantör, i och med att streamingen hos våra 
medlemsföretag har ökat avsevärt. På det sättet är vi 
sammankopplade med en hel rad näringar, och bidrar 
till ekonomin och samhället i stort.

»Många av våra medlemsföretag har också ett stort antal tillresande 
besökare på sina evenemang. På så sätt bidrar vi även till turistnäringen i 
den aktuella staden och i Sverige.«

Fakta om Svensk Scenkonst:

 • Under ett normalår har Svensk Scenkonsts medlemsföretag över 
16 000 anställda i någon form. Det motsvarar 6 000 helårsarbeten.

 • Verksamheterna och evenemangen inom ramen för Svensk Scen
konst hade under 2019 ungefär 7,5 miljoner besökare.
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Regionalt  
fördelade effekter

36%
I Stockholms län finns 36 procent av  

landets alla jobb i evenemangsnäringen. 
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Regionala  
sysselsättningseffekter

De framräknade sysselsättningseffekterna har, genom SCB:s  Rapsdatabas, 
 fördelats på Sveriges 21 län. I tabellen nedan ser vi denna länsspecifika 
 sysselsättningsstatistik.

Tabell 5. Konsumtionseffekter och antalet syssel satta per evenemangstyp

Län Direkt sysselsatta  
i evenemangsnäringen

Direkt sysselsatta av 
 evenemangs besökares konsumtion 

Indirekt sysselsatta 
i underleverantörsled

Summa

Stockholms län 27 731 3 749 13 114 44 594

Västra Götalands län 14 133 2 687 4 105 20 925

Skåne län 10 364 1 818 2 744 14 927

Östergötlands län 2 946 235 683 3 864

Uppsala län 2 978 139 660 3 776

Örebro län 2 384 197 563 3 144

Västerbottens län 2 139 284 548 2 971

Jönköpings län 2 029 420 519 2 969

Dalarnas län 2 006 238 503 2 748

Hallands län 2 044 22 441 2 507

Västmanlands län 1 739 295 433 2 467

Gävleborgs län 1 903 83 457 2 443

Värmlands län 1 839 85 416 2 340

Västernorrlands län 1 687 116 419 2 222

Norrbottens län 1 733 70 413 2 216

Södermanlands län 1 743 42 380 2 164

Kalmar län 1 690 72 377 2 140

Jämtlands län 1 117 295 313 1 726

Kronobergs län 1 018 55 232 1 306

Blekinge län 631 83 153 867

Gotlands län 448 45 106 598

Totalt 84 302 11 031 27 580 122 913

Det är tydligt att evenemangsnäringen i stor utsträckning är ett  storstadsfenomen 
och allra mest koncentrerat till Stockholm. Sammantaget är Stockholms län den 
enskilt största arbetsmarknaden inom evenemangsnäringen med cirka 45 000 
sysselsatta, motsvarande 36 procent av alla jobb i evenemangsnäringen, och  
3,5 procent av samtliga 1 289 000 jobb i Stockholms län.

Noterbart är att Stockholms andel på 36 procent av alla jobb i evenemangsnäringen 
är markant högre än Stockholms andel av alla sysselsatta i Sverige (26 procent), 
vilket belyser att Stockholm har en särställning inom evenemangsnäringen.

»Stockholms län är den enskilt största  
arbets marknaden inom evenemangs näringen med cirka  
45 000  sysselsatta, motsvarande 36 procent av alla jobb 
i evenemangsnäringen.«
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17 procent av jobben inom – och i anslutning till – evenemangsnäringen återfinns 
i Västra Götalands län och i Skåne län hittar vi 12 procent av dessa jobb. Det inne
bär att 29 procent av de evenemangsrelaterade jobben finns i dessa båda län 
tillsammans – med andra ord klart färre än dem som finns i Stockholms län.
Länens andelar av sysselsatta varierar dock beroende på förekomsten av större 
lokala evenemang och arenor. Exempelvis har Blekinge något högre sysselsättnings
tal än andra jämförbara län, primärt på grund av de direkta konsumtionseffekterna. 
En viktig förklaring till detta är Sweden Rock, rockfestivalen utanför Sölvesborg, 
som drar åtskilliga besökare och genererar en omfattande konsumtion i länet.

Det kan också noteras att spridningseffekterna varierar mellan olika regioner, 
vilket dels beror på att underleverantörsstrukturen varierar mellan länen, dels på 
hur stora andelar insatsvaror och tjänster som importeras från andra län eller  
från utlandet.

På det stora hela så följer dock spridningseffekterna det övergripande  mönstret, 
där störst effekt uppstår i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, eftersom 
 upptagningsområdet för underleverantörer är störst där.

Stockholm

Västra Götaland

Skåne
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Evenemangsnäringens  
bidrag till BNP och BRP

EVENEMANGSNÄRINGENS BIDRAG TILL samhällsekonomin 
kan också uttryckas i termer av tillskott till  Sveriges 
BNP (bruttonationalprodukt) och regional BRP 
 (bruttoregionprodukt).

För att fastställa evenemangsnäringens bidrag 
till samhällsekonomin har antalet sysselsatta i 
 evenemangsnäringen räknats om till BNP och BRP. 
I dessa beräkningar har vi inkluderat företag inom 
evenemangsnäringen, företag inom de branscher 
där evenemangsbesökare konsumerar samt under
leverantörer till dessa båda kategorier.

Beräkningarna bygger på omräkningskvoter mellan 
förädlingsvärde och sysselsatta, som är specifika per 

bransch och region. Omräkningskvoterna bygger på 
data från SCB:s nationalräkenskaper. 

Sammantaget bidrar evenemangsnäringen med 
 nästan 84 miljarder kronor till samhällsekonomin, 
vilket motsvarar 1,7 procent av Sveriges BNP  
(som totalt ligger på ca 5 025 miljarder kronor).

Företag direkt verksamma inom evenemangsnäringen 
står för den största delen av BNPtillskottet.
Vid jämförelse mellan regionerna så utmärker sig 
Stockholms län, som står för nära hälften av evene
mangsnäringens totala bidrag till samhällsekonomin.

»Sammantaget bidrar evenemangsnäringen med 
nästan 84 miljarder kronor till samhällsekonomin,  
vilket motsvarar 1,7 procent av Sveriges BNP.« 
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Tabell 6. Evenemangsnäringens tillskott till bruttoregionprodukten, BRP (miljoner kronor, 2019)

Län Direkt sysselsatta  
i evenemangsnäringen

Direkt  förädlingsvärde av 
 evenemangs besökares konsumtion 

Indirekt  förädlingsvärde  
i underleverantörsled

Summa

Stockholms län 20 950 2 318 12 464 35 732

Västra Götalands län 8 159 1 421 3 280 12 859

Skåne län 5 319 931 2 109 8 359

Östergötlands län 1 837 156 471 2 464

Uppsala län 1 809 44 441 2 293

Örebro län 1 495 124 382 2 001

Jönköpings län 1 263 222 353 1 838

Västerbottens län 1 341 101 382 1 824

Dalarnas län 1 241 71 343 1 655

Hallands län 1 256 12 299 1 567

Gävleborgs län 1 199 43 324 1 567

Västmanlands län 1 082 156 294 1 533

Värmlands län 1 159 38 280 1 477

Kalmar län 1 049 126 278 1 452

Norrbottens län 1 085 28 290 1 403

Södermanlands län 1 065 61 271 1 397

Västernorrlands län 1 066 42 289 1 397

Jämtlands län 696 145 221 1 063

Kronobergs län 644 24 156 823

Blekinge län 396 37 102 535

Gotlands län 282 22 71 376

Totalt 54 394 6 124 23 099 83 617
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Intervju med Staffan Movin, ordförande  
Svenska Motionslopp och Idrottsevenemang

Staffan Movin är ordförande för branschföreningen 
Svenska Motionslopp och Idrottsevenemang som 
vanligtvis lockar 1 miljon deltagare årligen i motions
lopp, till exempel Blodomloppet, Göteborgsvarvet, 
Oringen, Stockholm Marathon och Midnattsloppet. 
Vi bad honom utveckla sina tankar om varför motions
lopp är viktiga utifrån så många olika perspektiv.

Vilken betydelse har ett motionslopp för den stad 
eller plats där det genomförs?

MOTIONSLOPP SKAPAR MÅNGA positiva värden för den 
 lokala platsen. Tydligast är nog motionsloppens turist
ekonomiska värde. Vätternrundan, Vasaloppet och 
Göteborgsvarvet tillsammans med andra motionslopp 
genererar turistekonomiska värden på ungefär två 
miljarder kronor. Varje år.

Utöver motionsloppens ekonomiska värde bidrar de 
också till att sätta platsen på kartan.  Vätternrundan 
har runt 20 procent internationella deltagare, bland 
annat från Danmark och Tyskland. Stockholm 
 Marathon lockar finska deltagare, delvis med stöd av 
samarbetet med Tallink Silja. Vasaloppet är ett annat 
motionslopp med stor internationell spridning och 
som utgör en viktig del i Sveriges attraktionskraft 
som turistnation.

Vi kan se att man reser till Sverige för att delta i loppen, 
men också för att spendera tid i Sverige. I Sverige har 
vi ren luft, vacker natur och väldigt mycket annat att 
uppleva. Det är häftigt!

Vad ligger bakom den starka trenden med fler 
 motionslopp och fler deltagare?

DET FINNS MÅNGA drivkrafter bakom det ökade  
intresset för motionslopp. Det skiljer från person till 
person. Därför har vi också sett till så att de motions
lopp som vi arrangerar har olika syften, fokus och 
målgrupper. Vi anpassar varje lopp utifrån dessa olika 
aspekter.  På så sätt når vi många fler och fångar upp 
deras engagemang.

Blodomloppet, med cirka 20 000 deltagare, fokuserar 
på att arbetsplatser ska göra något aktivt tillsammans. 
Stafetten på Järvafältet syftar till att få in rörelse och 
löpning som något naturligt bland de boende i 

området – en instegsaktivitet. Till detta kan vi lägga 
Tjejmilen, med tjejer som en tydlig målgrupp. 

Sammantaget så samlar alla lopp cirka 1 miljon 
deltagare per, vilket skapar ett enormt engagemang. 
Störst i Stockholm är Lidingöloppet med 32 000. 

Vilka utmaningar brottas ni med?

PÅ KORT SIKT handlar mycket om att hantera  pandemins 
olika effekter på ekonomin och verksamheten. Loppen 
kan behöva anpassas utifrån nya beteendemönster.

På längre sikt är den stora utmaningen att möta det 
ökade behovet av rörelse samt adressera den ökade 
psykiska ohälsan i samhället. Men vi ser vägar framåt. 
Vi tror att det går att adressera både psykisk ohälsa 
och utanförskap genom att arbeta entreprenöriellt 
inom idrott, i nära samverkan med andra delar av 
samhället. Vi bedömer att våra evenemang har en 
viktig funktion att fylla i samhället.

»På längre sikt är den stora utmaningen att möta det ökade behovet  
av rörelse samt adressera den ökade psykiska ohälsan i samhället.«

Fakta om Svenska Motionslopp och Idrottsevenemang:

 • Motionsloppen engagerar många volontärer. Vätternrundan har 
”bara” ca 10 heltidsanställda men hela 3 000 volontärer.

 • Motionsloppen lockar människor från när och fjärran. 60 procent 
av deltagarna i Lidingöloppet kommer från Mälardalen och 
Storstockholm medan 40 procent är tillresta. Vasaloppet lockar 
många deltagare från Norge medan det på startlinjen i Stockholm 
Marathon står många finländare.

46Stockholms Handelskammare



Näringen som väcker puls 47



5
Evenemangens 
PR-värden

48Stockholms Handelskammare 48Stockholms Handelskammare



Evenemangens 
PR-värden
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allra högsta grad, till en stads och ett lands plats
varumärke och attraktivitet.

Ett starkt platsvarumärke och en hög attraktivitet är 
viktigt för att locka turister och besökare till evene
mangen. Men det är också fördelaktigt i arbetet med 
att attrahera globala talanger, internationella företag 
och investeringar. Evenemangen är en viktig del av 
det utbud som gör en stad attraktiv och som lockar 
till sig såväl inhemska som utländska besökare. Där 
kulturen och evenemangen finns, dit vill också folk 
flytta. Och där folket finns, där vill också företagen 
vara etablerade.

UTÖVER evenemangnäringens samhälls
ekonomiska effekter så skapar evene
mangen också medial synlighet och 
positiva mervärden för många av de 
orter och platser som står värdar för 
tillställningarna.

De olika evenemangens mediala synlighet kan i vissa 
fall sätta en stad på kartan och bidra till en stolthet 
bland stadens invånare. På en övergripande nivå – 
och även för enskilda stora och internationellt kända 
evenemang – så leder synligheten också till att sätta 
Sverige på kartan. Evenemangen bidrar således, i 
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Utan att sätta några ekonomiska värden på 
evenemangens synlighet så redovisas nedan 
antalet omnämnanden i media för några olika 
evenemang. Det handlar om omnämnanden i 
tryckt och digital press (tidningar, radio och TV) 
under 2019.

Tabell 7. Antalet omnämnanden 
för olika evenemang

Evenemang Omnämnanden

Almedalsvecka 7 159 

Liseberg 7 051 

Way Out West 6 148 

Gröna Lund 5 413 

Sweden Rock 3 920 

Lollapalooza 2 931 

Kungliga Operan 2 837 

Järvaveckan 1 635 

Lidingöloppet 1 591 

Göteborgsvarvet 1 572 

Brännbollsyran 1 564 

Storsjöyran 1 525 

Stockholm Marathon 1 349 

Dansbandsveckan (Malung) 948 

Summerburst 902 

Vansbrosimningen 645 

Öland roots 485 

Putte i Parken 348 

Medeltidsveckan (Gotland) 328 

Bob Dylan (Globen) 276 

Källa: Retriever

»Evenemangen bidrar således, i allra högsta grad, till en  
stads och ett lands platsvarumärke och  attraktivitet.«
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Intervju med Henrik Berndtson,  
vd Blixten & Co/All Things Live  

Henrik Berndtson, vd på Blixten & Co/All Things Live, 
fick berätta mer om hur de arbetar med artister i 
Sverige, hur de skapar upplevelser och vilken effekt 
deras verksamhet har på stadens puls.

Hur bidrar Blixten & Co/ All Things Live till kulturlivet 
och pulsen i Stockholm?

VI REPRESENTERAR ETT 80tal av Sveriges mest fram
stående artister och skapar 1 500 evenemang under 
ett vanligt år. Det motsvarar 500 000 biljetter. Hälften 
av våra evenemang är i Stockholm. Det innebär att 
vi bidrar med 250 000 upplevelser per år till stock
holmare. Så vi har en stor och viktig roll i Stockholms 
kulturliv.

Hur ser ni på samspelet mellan staden  
och evenemangsnäringen?

DE UPPLEVELSER VI skapar utgör en oerhört viktig del i 
stadens puls, och den pulsen är det många som vill 
ta del av. Jag skulle säga att det stora värdet av att bo 
i en stad är just att det är mycket människor där och 
att det finns ett rikt och levande kultur och nöjesliv. 
Att man kan träffa många människor i olika  
sociala former.

Det vi bidrar med är en central och fundamental 
byggsten för stadens liv och rörelse. Här upplever vi 
att det finns en förbättringspotential i hur samtalet 
går mellan olika aktörer – både inom politiken och 
utanför. Hur kan kulturen få ta mer plats i staden?  
Den frågan är viktig att adressera.

Hur ser samspelet mellan olika verksamheter inom 
evenemangsnäringen ut?

FÖRST HAR VI evenemangen och deras egen omsättning. 

Sedan har vi olika leverantörer som jobbar i direkt 
anslutning till evenemangen, till exempel ljud och 
ljussättning, städning och vaktbolag.

Runt omkring evenemangen så har vi sedan verksam
heter som får sina intäkter på grund av, och i anslutning 
till, evenemangen. Bor någon på annan plats kan de 
behöva resa till och från evenemanget, bo på hotell, 
äta på restaurang, åka taxi, konsumera andra kring
tjänster – bara för att nämna något. Våra evenemang 
skapar alltså massor av intäkter och jobb i när
liggande branscher.

Hur medverkar ni till bilden av Sverige som en 
 internationell musikscen?

VÅRT FOKUS ÄR på liveframträdanden här i Sverige, så 
våra evenemang har en stor roll i att sätta och sprida 
bilden av Sverige och den svenska musikscenen  
i omvärlden.

Vi arbetar mycket med att promota internationella 
artister som kommer hit för att spela – samtidigt som 
vi representerar många svenska artister med världen 
som arbetsplats och scen.

»Våra evenemang skapar massor av  
intäkter och jobb i närliggande branscher.«

Fakta om Blixten & Co/All Things Live:

 • Ledtiden för att få upp föreställningar på en scen är mycket längre 
än vad de flesta tror, och kan vara 2 år och mer från idé till premiär. 

 • Sedan mars 2020 har Blixten & Co tvingats ställa in över 1 000 
evenemang. 

 • En tumregel är att musikfestivaler och andra evenemang genererar 
cirka 3 gånger den egna omsättningen i turistekonomiska effekter 
till regionen. 
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Fakta om Föreningen Svensk Elitfotboll:

 • Föreningen Svensk Elitfotboll är en samlingsorganisation för de  
32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

 • Under ett derby mellan Djurgårdens IF och AIK arbetar ungefär  
400 personer, som publikvärdar och ordningsvakter. 

 • Ett sådant derby mellan Djurgårdens IF och AIK har samtidigt ett 
publiksnitt på 28 000 åskådare.

 • Det totala antalet besökare för hela Allsvenskan är över 2 miljoner.
 • Undersökningar visar att ungefär 4,5 miljoner människor faktiskt 

bryr sig om hur det går i Allsvenskan. Det är nästan hälften av 
Sveriges totala befolkning.

Intervju med Mats Enquist,  
generalsekreterare Föreningen Svensk Elitfotboll 

Mats Enquist, generalsekreterare Föreningen Svensk 
Elitfotboll, berättade för oss om fotbollens  betydelse 
för människor att hitta glädje, sammanhang och 
tillhörighet.

På vilket sätt bidrar fotboll till att skapa en tillhörighet 
i samhället? 

FOTBOLL ÄR SÅ oändligt mycket större och mer än det 
många associerar med sporten, alltså  matcherna, 
resultaten och supportrar som håller på ett lag. 
Fotbollen skapar också mängder av arbetstillfällen, 
och på ett socialt plan så bidrar fotbollen till att både 
unga och gamla hittar nya vänner och nya gemen
skaper. Det är genom fotbollen som många har sitt 
umgänge och finner sitt huvudsakliga sammanhang. 
Och fotbollen är en enorm integrationsmotor i delar 
av samhället som annars inte är så lätta att nå. 

På läktaren kan man mötas utan att tidigare ha några 
gemensamma nämnare. På en läktare förenas man 
över kärleken till sporten och till sitt lag. På läktaren 
spelar det ingen roll vem du är eller varifrån du kommer. 
För många som kan ha en tuff vardagstillvaro så är 
fotbollen en räddning, mening och glädjepunkt i livet.

En stor del av fotbollens värde skapas i barn och 
ungdomsverksamheten. En vanlig kväll i Stockholm 
är närmare 8 000 unga ute och tränar – bara i våra 
elitföreningar. Det skapar tillhörighet och ett mer 
inkluderande samhälle.

»På läktaren kan man mötas utan att tidigare ha några gemensamma 
nämnare. På en läktare förenas man över kärleken till sporten och till sitt lag. 
På läktaren spelar det ingen roll vem du är eller varifrån du kommer.«

Om fotbollen skapar ett så stort engagemang  
– hur kan vi ta vara på det?

VI FÖRSÖKER TA vara på fotbollens kraft på flera sätt. 
Exempelvis har Malmö FF haft ett samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Bakgrunden till samarbetet var 
att både Malmö FF och Arbetsförmedlingen visste att 
såväl företagare som personer i utanförskap möttes 
på läktaren för att heja på samma lag. Genom nya 
kontaktvägar och sociala aktiviteter kunde  grupperna 
föras samman. Projektet har lett till att cirka 100 
personer fått in en fot i arbetslivet – personer som 
tidigare ansågs vara ickeanställningsbara. Detta har 
sedan lyfts nationellt och nu arbetar många klubbar 
med idén. 
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Intervju med David Granditsky,  
frilansande ljudtekniker

Vi bad David Granditsky, frilansande ljudtekniker, 
 utveckla sitt resonemang om hur evenemangs
näringen kan locka till sig duktiga  kulturutövare 
– talanger. Och vad som händer om vi inte tar 
 evenemangsnäringen på allvar.

Du arbetar som frilansande ljudtekniker – hur ser ett 
vanligt år ut för dig?

JAG MIXAR OCH designar ljud till shower, musikaler, 
konserter och event. Jag arbetar även med scenografi 
och video ibland. Under ett vanligt år har jag ca 100 
föreställningar, 20 större event samt några ljud
designuppdrag.

Finns det någon risk att du, och andra i branschen, 
lämnar evenemangsnäringen när pandemin gjort er 
arbets och uppdragsmarknad så osäker?

DET HAR TYVÄRR redan skett. När jag talar med kollegor 
så har många tekniker redan bytt yrke eller valt att 
omskola sig till följd av det gångna pandemiåret. Det 
är problematiskt eftersom det krävs många tekniker 
för att över huvud taget kunna genomföra ett event. 
Så kompetenstappet är tyvärr redan här, och många 
väljer nu nya spår och karriärvägar.

Förutom kompetenstappet tillkommer ett ytterligare 
problem: det kommer att kosta mycket pengar och ta 
tid att få i gång mobila scener trailers, dragbilar och 
annan teknik som har stått utan underhåll i över ett 
års tid.

Vad betyder evenemangen för människor? Hur ser du 
på evenemangsnäringen som en del av människors liv?

TÖRSTEN EFTER UNDERHÅLLNING är enorm. Evenemang 
betyder mer än vad folk tror. Ett exempel var när vi 
spelade julshowen ”Tomten och bocken” på  Hamburger 
Börs i november. Det var innan restriktionen om 
max 8 personer slog igenom. Som en del av smitt
anpassningen sålde vi endast ca 240 biljetter per 
föreställning, vilket är mindre än halvfullt.

I normala tider hade en publik på 240 personer betytt 
en avmätt och trött föreställning utan publiktryck. 
Men de som kom i höstas var mycket uppeggade av 
att få liveunderhållning för första gången sedan mars 
2020. Så taket lyfte.

»Törsten efter underhållning är enorm.  
Evenemang betyder mer än vad folk tror.«

Foto: Johan Jeppson
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Intervju med Anna Sjölund,  
President Festivals and Concerts Live Nation

Anna Sjölund är President för Festivals and  Concerts  
på Live Nation, Sveriges största arrangör av  konserter, 
turnéer och evenemang. Här svarar hon på  några 
frågor om evenemangsnäringens framtid och 
om Stockholms möjligheter att utvecklas som 
 evenemangsstad.

Ibland lyfts Göteborg fram som en framgångsrik 
 evenemangsstad. Har de agerat på något sätt som 
andra städer, till exempel Stockholm, bör ta efter?

STORLEKEN OCH AVSTÅNDEN hjälper ju såklart. Göteborg 
är mindre än Stockholm. Och Ullevi ligger mitt i stan, 
vilket gör att det märks direkt på gator och torg när 
stora evenemang är på gång – det kokar överallt. 
Restauranger, hotell, transporter – allt präglas av detta 
en sådan helg. Och den stämningen driver besök – 
det blir en längre upplevelse helt enkelt. Det skulle vi 
vilja se mer av i Stockholm, att engagemanget breddas 
och att andra näringsidkare ser vinsterna av att skapa 
den här goda stämningen kring evenemangen.

Ser du några tecken på att politiker och samhälle 
börjar ta den här branschen på allvar? Eller inte? 
Särskilt nu, efter pandemin, då man så brutalt sett 
tomma arenor och inställda evenemang.

VI INSÅG SNABBT, när pandemin började, att okunskapen 
om evenemangsbranschen som helhet var betydligt 
mer utbredd än vi någonsin kunnat föreställa oss. 
Skillnaden jämfört med idag är milsvid, i alla fall hos 
delar av politiken och hos berörda myndigheter. Det 
känns både positivt och frustrerande att vi nu – först 
nu – fått i gång en relativt god dialog. En stor del av 
de skador vi fått hade kunde undvikas om dialogen 
hade kommit i gång tidigare. Samtidigt är vi, så klart, 
tacksamma över att den finns där nu.

Som bransch måste vi fortsätta jobba strategiskt, 
genom att visa på den påverkan vi har på  närliggande 
branscher. Evenemangsnäringen är motorn i hela 
besöksnäringen, men står också för många arbets
tillfällen inom underhåll, teknik, säkerhet med mera.
Samverkan mellan kulturen och näringen måste 
 stärkas – att klassificeras som det ena kan inte 
 utesluta en från att också vara det andra.

Om du får spåna framåt: vilken evenemangsnäring är 
det vi kommer att se i Sverige om fem år?

VI TROR ATT vi under de närmaste åren kommer att 
se en utveckling av bekvämlighet, digitalisering och 
servicenivå. Det kommer krävas att vi uppdaterar 
oss som bransch för att komma tillbaka efter den här 
svåra tiden – och det är ett gyllene tillfälle för oss att 
se dessa utvecklingsmöjligheter. Vi tror att vi kommer 
att se en ökad efterfrågan på digitala komplement, 
men att det inte på något sätt kommer att ersätta 
den fysiska upplevelsen utan snarare vara en  addon. 
 Behovet av att uppleva musik live tillsammans är 
större än någonsin.

»Samverkan mellan kulturen och  näringen måste  
stärkas – att klassif iceras som det ena kan inte  
utesluta en från att också vara det andra.«
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Kompisgänget på Zara 
 Larsson-konsert, Tele2 Arena

ASTRID och hennes tjejgäng har precis tagit 
studenten. Känslan av frihet är stark. En av 
de första stora planerna för sommaren är att 
åka till Stockholm och se Zara Larsson på 

Tele2 Arena – en stor idol sedan flera år tillbaka.

Resan har planerats länge och i detalj. De har hittat 
ett coolt hostel mitt i stan, tågbiljetterna är bokade, 
och förväntan är enorm.

Dagen är kommen. De slår sig ner på tåget och handlar 
lunch i bistrovagnen. Astrid tar en sallad och en cola.

Framme i stan tar de varsin Voi från Centralen.  
Astrid har varit i Stockholm flera gånger med sina 
 föräldrar, och hittar ganska bra i de centrala  delarna. 
De lämnar sina grejer på hostelet och gör sig i 
 ordning inför kvällen.

När det är dags tar de tuben till Globen. De tar en 
wrap på ett hak utanför arenan, är lite för peppade för 
att sitta still.

Kvällen är magisk – Zara är bättre än vad Astrid 
kunnat föreställa sig. Efter konserten köper Astrid 
en signad poster till lillasyster Ida hemma i Västerås, 
som är för liten för att få följa med.

Dagen efter passar de på att äta brunch i Hornstull 
och shoppa i secondhand affärerna vid Mariatorget 
innan det är dags att hoppa på tåget hem igen.  
Vilken helg!

Exempel på kostnadskalkyl, en person:

Biljett konsert Zara Larsson: 1 095 kr
Tågresa Västerås – Stockholm C (t/r): 200 kr
Hostelnatt i sovsal: 280 kr
Lunch på tåget till Stockholm: 109 kr
Voi genom Stockholm: 55 kr
Tunnelbana, en resa: 25 kr
Wrap vid Globen: 90 kr
Signad poster: 200 kr
Brunch i Hornstull: 200 kr
Shopping, secondhand: 220 kr
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Exempel på kostnadskalkyl, två personer:

4dagarsbiljett till Sweden Rock: 6 696 kr (2 personer)
Boende, camping: 1 500 kr 
Lunchstopp: 400 kr
Kaffe på macken: 50 kr
Mat och Dryck, 2 personer, fyra dagar på festival: 4 000 kr
Tågresa till Malmö från Sölvesborg: 252 kr

Lena och Micke  
på Sweden Rock

LENA och Micke träffades på Sweden Rock 
premiäråret 1997. Sedan dess försöker de åka 
tillbaka varje sommar, fira kärleken, lyssna på 
sina favoritband, och umgås med vänner.

Nu är det snart sommar igen och 4dagarsbiljetterna 
till festivalen är inköpta. I år blir det camping, några 
vänner till Lena och Micke har precis köpt husbil som 
har plats för alla fyra.

Det är en varm junidag när ekipaget börjar rulla från 
södra Stockholm ner mot Sölvesborg. Längs E22:an 
hinner de med några stopp. En kaffe på OKQ8 Sillekrog 
när de ändå måste tanka, lunch på Tindered norr 
om Västervik och slutligen en liten avstickare för att 
stanna och bada i Karlskrona. De passar på att fylla 
på matförrådet inför veckan. Och så massor av grillkol 
så klart.

Väl framme på campingplatsen strax utanför festival
området packar de upp och gör sig hemmastadda. 
Första konserten är redan i kväll, så Lena och Micke 
tar sig in på festivalområdet. Nu väntar fyra härliga 
dagar med god mat, dryck och trevligt sällskap. Och 
inte minst riktigt bra musik och drag i publiken.

När det väl är dags för hemfärd vinkar de av sina 
vänner med husbilen, och ger sig själva av till tåg
stationen. Semestern har bara börjat och nästa stopp 
blir Malmö.
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HANS möter upp sina gamla Bajenpolare på 
Medborgarplatsen. Ikväll är det dags,  första 
seriematchen för i år. Säsongskortet är inköpt, 
den grönvita tröjan har äntligen tagits fram 

igen. Stämningen känns i luften. Det finns inget 
 starkare vårtecken än en allsvensk premiärmatch.

Som vanligt innehåller premiärdagen en traditions
enlig marsch från Medborgarplatsen till Tele2 Arena. 
Hans och vännerna hinner med en öl och en korv 
med bröd på grillen vid Medis innan marschen drar i 
gång. Det är en gammal tradition som vännerna hållit 
fast vid. Folkfesten är ett faktum, tusentals hammar
byare är på plats. Inne på arenan ljuder ”Just i dag är 
jag stark” ur högtalarna.

Bajen förlorar matchen mot Malmö FF med 12. En 
djup suck drar genom publiken. Men resultatet i 
premiärmatchen är ändå inte allt. För Hammarby är så 
mycket mer än den fotboll som spelas nere på plan, 
tänker Hans. Bajen är en livsstil – en viktig del av  
mitt liv.

Så Hans hänger inte läpp. Han och polarna har på 
 förhand bestämt att de ska fortsätta kvällen hemma 
hos honom. De tar tunnelbanan tillbaka in till stan, 
köper med sig varsin pizza från det lilla haket på 
Katarina Bangata och spenderar resten av kvällen i 
goda vänners lag på Hans balkong.

Exempel på kostnadskalkyl, en person:

Säsongskort Allsvenskan: 3 530 kr 
Öl, korv med bröd på medborgarplatsen: 100 kr 
Tunnelbana hem från arenan: 38 kr 
Pizza, hak på söder: 99 kr 

Söderkisen Hans  
på Bajens hemmapremiär
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DET är en solig fredag i september och  Margareta 
ska gå på Dramaten med några väninnor 
i kväll. Det är en härlig känsla – det var så 
länge sedan nu. Både sedan hon kunde 

umgås med sina nära vänner, men också länge 
sedan man kunde gå på Dramaten. De ska se 
 föreställningen ”Tillbaka till Reims” med Lena Endre.

Margareta börjar fredagen med ett besök hos frisören. 
Den nästan högtidliga känslan av att gå ut på stan 
gör det extra passande med ett frisörbesök just i dag.

Senare på eftermiddagen gör hon sig i ordning och 
tar en taxi från sin lägenhet i Hammarby Sjöstad in till 
Nybroplan i centrala Stockholm.

Föreställningen är fantastisk och i pausen beställer 
sällskapet in en flaska Cava. Margareta och hennes 
vänner är alla på strålande humör.

De bestämmer sig för att ta kvällen vidare och äta 
en bit mat ihop när föreställningen är slut. Det blir 
ett bord på Grodans uteservering, en klassiker för de 
gamla vännerna.

Efter en lyckad kväll promenerar vännerna  genom 
stan, de är flera av dem som ska mot Slussen. 
 Margareta tar bussen sista biten hem.

Exempel på kostnadskalkyl, en person:

Biljett Dramaten: 370 kr 
Frisörbesök: 800 kr 
Taxi till Nybroplan: 300 kr 
Ett glas cava: 100 kr 
Middag på restaurang i centrala Stockholm: 700 kr 
Bussresa hem: 38 kr  

Margareta och  
vännerna på Dramaten
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Framtidens  
evenemangsnäring
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EVENEMANG ska genomföras inför publik – det är 
något vi lärt oss under pandemin. Visst är nöden 
uppfinningarnas moder och visst har nya, digi
tala sätt att konsumera kultur, idrott och nöjen 

imponerat under det senaste året. Men den sociala 
aspekten – såväl samspelet mellan evenemangs
besökarna som artistens kontakt med publiken – kan 

Att successivt och ansvarsfullt 
starta om verksamheten igen efter 
pandemin – i syfte att locka till
baka besökarna.

inte ersättas ens av de mest avancerade datorskärmar, 
högtalare eller VRglasögon.

Evenemangsnäringens framtid både måste och 
 kommer att handla om publiknärvaro. Näringen har  
nu tre stora utmaningar: 

Att utveckla evenemangen så att 
de blir ännu bättre och lockar ännu 
fler besökare.

Att övertyga omgivningen hur viktig 
näringen är för samhällsekonomin 
och arbetsmarknaden.

64Stockholms Handelskammare



Dessa tre utmaningar går naturligtvis hand i hand. 
När politiken och omvärlden accepterar en näring 
och ser dess stora värden så ges rätt förutsättningar 
för att utveckla och expandera verksamheten. Och ju 
fler och större evenemang som kan genomföras, desto 
djupare insikt får vi alla om de positiva effekterna på 
samhällsekonomin och samhällsutvecklingen.

Diskussionen om evenemangsnäringens framtid har  
bara börjat. Med den här rapporten vill vi på  Stockholms 
Handelskammare beträda obruten mark. Vi vill identi
fiera, siffersätta och prata om en samlad evenemangs
näring – från stort till smått. Och vi vill också skicka 
med att evenemangsnäringen är en avgörande kugge 
i samhällsekonomin. De jobb och de intäkter som 
näringen skapar är viktiga för vår tillväxt.

Vid sidan om de faktiska kronor, ören och arbets
tillfällen som näringen genererar skapas också 
värden som är svåra att mäta. Värdet av skratt, glädje, 
gemenskap, tårar och puls får inte glömmas bort. För 
evenemangsbesökaren – människan – är detta oerhört 
viktiga värden. Det visar inte minst det senaste årets 
tystnad och tomhet på landets arenor – som nu skapar 
en intensiv längtan tillbaka bland oss besökare.

Med rapporten vill vi också skicka en uppmuntran 
och en uppmaning till samtal och samspel  mellan 
politiken, näringen och publiken. Stockholms 

 Handelskammare vill tillsammans med er fortsätta 
diskutera hur vi kan göra näringen ännu större och 
bättre – efter en lång tids uppehåll.

Svensk ekonomi har hämtat sig på ett imponerande 
sätt efter coronakrisen och börjar nu gå som tåget. 
Det är fantastiskt. Men det är inte alla branscher som 
är lika lyckligt lottade. Evenemangsnäringen har lidit 
oerhört hårt av nedstängningar och restriktioner, och 
att tro på en omedelbar tillbakagång är naivt. Den 
här rapporten visar tydligt att evenemangsnäringen 
lever på små marginaler och publikens närvaro är helt 
avgörande. För att rädda evenemangsnäringen krävs 
fortsatta riktade stöd – bara då kan näringen få rätt 
förutsättningar för en hållbar nystart. Den tillväxt och 
utveckling av näringen som då kan ske kommer att 
vara till stor glädje för oss besökare. Men den kommer 
också gynna ekonomin och alla som arbetar – och 
kommer att arbeta – med framtidens evenemang.

Nu slutar vi läsa den här rapporten och sätter oss i 
stället och bokar biljetter till Lollapalooza, en före
ställning på Dramaten, en helkväll på Gröna Lund eller 
en plats på Norra Stå vid nästa allsvenska derby på 
Friends Arena. Eller så sticker vi ut och barmarkstränar 
inför vinterns Vasalopp. Lycka till!

»Stockholms Handelskammare vill tillsammans med er 
fortsätta diskutera hur vi kan göra näringen ännu större 
och bättre – efter en lång tids uppehåll.«
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Vad behövs egentligen för att skapa en bättre och mer 
 attraktiv  evenemangsnäring? Och hur ska vi sätta Sverige 
på kartan och bli  världsledande för internationella event? 
Vi vill avsluta rapporten med ett stort tack till alla med
verkande – och ett medskick från var och en av dem,  
inför famtiden.

Andreas Sand, vd Stockholm Live

"Myndigheter och beslutsfattare måste förstå att den här branschen inte  kommer 
vara självfinansierad så länge det finns restriktioner. Vi lever på relativt små 
marginaler. Vår verksamhet bygger på grundläggande fri och rättigheter för 
människor att mötas och vara sociala."

Magnus Widell, vd Gröna Lund 

"Jag tror att vi behöver en minister som faktiskt har mandat att leda Sveriges 
turism och evenemangsfrågor. Nu ligger det någonstans under näringsministern 
och är inte en prioritet.

Om man frågar sig varför Frankrike är ett av världens mest besökta turistländer 
så är det inte bara för att de har en fin natur och gott vin, utan också för att de har 
lagt enormt mycket fokus på att faktiskt driva de här frågorna – och ser evene
mangen som en basnäring på riktigt. I Sverige finns däremot väldigt lite kunskap 
om vår näring."

Karin Mårtensson, vd Malmö Arena 

"Vi måste skapa en nationell organisation som blir vår landningsplatta. 

Vi har tuggat på. Vissa år har gått bättre och andra har gått sämre. Men nu,  
efter en tid av total nedstängning, är det dags att vi formerar oss.

Diskussionerna om vår framtid kan inte längre föras över våra huvuden."

Mats Enquist, generalsekreterare Föreningen Svensk Elitfotboll

"Oavsett om det är en konsert, en teaterföreställning eller en fotbollsmatch så 
drivs vi alla som arbetar med dem av publikens kärlek. Det är denna längtan efter 
publik som håller ihop vår näring, berättigar det vi gör och finansierar vår verksam
het. Och har vi inte publikens kärlek, ja då går vi under."

Ett avslutande medskick
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Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst

"Inom scenkonsten handlar det bland annat om att skapa förståelse hos  
politiker och beslutsfattare för att privata scener, kulturinstitutioner, ideella 
arrangörer och det fria kulturlivet hänger ihop och är ömsesidigt beroende av 
varandra. De olika delarna verkar på en gemensam arbetsmarknad och bidrar  
till kulturlivets infrastruktur.

En annan sak är att vi måste ta hand om talangerna, allt utgår från att det finns 
konstnärlig spetskompetens på och bakom scenerna. Här har skolan en viktig  
roll, man måste satsa både på bredd och spets redan från unga år."

Staffan Movin, ordförande Svenska Motionslopp och Idrottsevenemang 

"Vi måste öka vår synlighet. Vi måste påtala evenemangens värde, de jobb vi 
 skapar och den funktion vi fyller i samhället.

Synligheten behövs inte för att öka vår egen stolthet, utan för att  tydliggöra 
att evenemangen fungerar som en motor för att skapa det första jobbet. 
 Evenemangen är dessutom en viktig kugge i integrationen."

Henrik Berndtson, vd Blixten & Co/All Things Live  

"Om önskemålet från stadens sida är att privata aktörer skall driva kulturlivet 
framåt behöver man göra allt som går för att förstärka möjligheterna för dessa 
företag att agera på evenemangsmarknaden."

David Granditsky, frilansande ljudtekniker

"Vi sysselsätter fler människor än vad fordonsindustrin gör. Den insikten är viktigt 
att ha med sig. Under krisen har det bildats ett nätverk inom evenemangsnäringen, 
bestående av arbetsgivare, fack, branschorganisationer och arenaägare. Vi känner 
att vi sitter i samma båt och har samma mål.

Ett fortsatt arbete inom nätverket, och en ytterligare samordning av våra gemen
samma intressen, kommer att göra gott." 

Anna Sjölund, President Festivals and Concerts Live Nation 

"En tydlig satsning krävs, och en vilja till värdskap, innovation och engagemang. 
Det är centralt med samarbete mellan städer och företag och genom en politisk 
vilja att satsa på internationella evenemang. Sverige har så otroligt mycket att 
erbjuda när det gäller musik och kultur, det ser vi ju till exempel med Lollapalooza 
som arrangeras i Stockholm vid sidan om världsstäder som Paris, Berlin, Chicago 
och Buenos Aires."
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Appendix 1

FÖLJANDE NÄRINGAR INRYMMER evenemangsföretag och 
individer som verkar inom näringen

55.102 Konferensanläggningar  huvudsaklig verksam
het, drift av konferensanläggningar

56.210 Cateringföretag för enskilda evenemang  
tillhandahållande av mattjänster på basis av ett avtal 
med kunden, på en plats som angivits av kunden, för 
ett särskilt evenemang

82.300 Arrangörer av kongresser och mässor  orga
nisation, marknadsföring och/eller ledning av evene
mang t.ex. mässor, konferenser och möten, oavsett 
om detta inbegriper ledningen och tillhandahållandet 
av personalen som sköter anläggningarna där dessa 
evenemang äger rum. 

90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och 
artistiska verk  produktion av  teaterföreställningar, 
konserter, opera och dansföreställningar samt 
andra scenframställningar (verksamhet som utförs 
av konstnärliga eller artistiska grupper, cirkusar eller 
sällskap, orkestrar eller band, verksamhet som utförs 
av självständiga artister såsom skådespelare, dansare, 
föreläsare eller talare)

90.020 Stödföretag till artistisk verksamhet  verk
samhet som stöd till artistisk verksamhet för produk
tion av teaterföreställningar, konserter, opera och 
dansföreställningar samt andra scenföreställningar 
(verksamhet som utförs av regissörer, producenter, 
scenografer, scenarbetare, ljussättare o.d., verksamhet 
som utövas av producenter eller arrangörer till före
ställningar, med eller utan anläggningar)

90.030 Enskilda artister, författare, journalister m.fl. 
 verksamhet som utövas av enskilda konstnärer

90.040 Teater och konserthusföretag  drift av 
 konserthus, teatrar och andra kulturanläggningar

93.113 Motorbanor  drift av motorbanor

93.114 Trav och galoppbanor  drift av trav  
och galoppbanor

93.119 Sporthallar, idrottsplatser och andra sport
anläggningar – drift av hallar för sportverksamhet, 
idrottsplatser, sportverksamhet

93.120 Sportklubbar och idrottsföreningar  drift av 
sportklubbar (vintersportklubbar,  fotbollsklubbar, 
simklubbar, friidrottsklubbar, bowlingklubbar, 
 boxningsklubbar, schackklubbar, skytteklubbar o.d.)

93.191 Tävlingsstall  verksamhet vid tävlingsstall 
och träningsanläggningar för hästsport

93.199 Professionella idrottsutövare, sportarrangörer, 
sportadministratörer  verksamhet som utövas av 
producenter eller promotorer av sportevenemang, med 
eller utan egna anläggningar, verksamhet som utövas 
av självständiga idrottsmän, domare, tidtagare o.d., 
verksamhet i sportserier och reglerande organ, verk
samhet som rör marknadsföring av sportevenemang

93.210 Nöjes och temaparker  drift av olika attrak
tioner, t.ex. karuseller o.d., nöjesbad, vattenrutschbanor, 
spel, shower, temautställningar och utflyktsområden

93.290 Övriga fritids och nöjesanläggningar  verk
samhet som utövas i fritidsparker (utan logi), drift av 
avgiftsbelagda spel, drift av skidbackar, uthyrning av 
fritids och nöjesutrustning som en integrerad del 
av fritidsanläggningar, mässor och shower av fritids
karaktär, drift av danslokaler 
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Appendix 2

Sysselsatta per län år 2019  
inom evenemangsnäringen

Län Antal sysselsatta

Stockholms län 27 731

Västra Götalands län 14 133

Skåne län 10 364

Uppsala län 2 978

Östergötlands län 2 946

Örebro län 2 384

Västerbottens län 2 139

Hallands län 2 044

Jönköpings län 2 029

Dalarnas län 2 006

Gävleborgs län 1 903

Värmlands län 1 839

Södermanlands län 1 743

Västmanlands län 1 739

Norrbottens län 1 733

Kalmar län 1 690

Västernorrlands län 1 687

Jämtlands län 1 117

Kronobergs län 1 018

Blekinge län 631

Gotlands län 448

Totalsumma 84 302

Appendix 3

Konsumtionseffekter och  
omräknat sysselsatta per län

Län Direkta konsumtions-
effekter (miljoner kr)

Antal sysselsatta

Stockholm 5 867 3 749

Västra Götaland 4 206 2 687

Skåne 2 846 1 818

Jönköping 658 420

Västmanland 462 295

Östergötland 462 295

Jämtland 445 284

Kalmar 373 238

Örebro 368 235

Västerbotten 309 197

Dalarna 217 139

Södermanland 182 116

Gävleborg 133 85

Uppsala 130 83

Västernorrland 129 83

Värmland 113 72

Blekinge 110 70

Norrbotten 87 55

Kronoberg 70 45

Gotland 65 42

Halland 34 22

Totalsumma 17 265 11 031
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Appendix 4

Konsumtionseffekter och  
omräknat sysselsatta per län

Län Indirekta effekter av sysselsatta i 
evenemangsnäringen

Indirekta effekter av 
konsumtionsbranscher

Stockholms län 11 945 1 169

Västra Götalands län 3 587 518

Skåne län 2 394 351

Östergötlands län 638 45

Uppsala län 633 27

Örebro län 517 45

Västerbottens län 494 55

Jönköpings län 438 81

Dalarnas län 457 46

Gävleborgs län 441 16

Hallands län 437 4

Västmanlands län 376 57

Västernorrlands län 392 27

Värmlands län 400 16

Norrbottens län 400 13

Södermanlands län 372 8

Kalmar län 364 13

Jämtlands län 256 57

Kronobergs län 222 10

Blekinge län 137 16

Gotlands län 98 8

Totalt 24 998 2 583
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