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”Sveriges bästa evenemangskommun. 
Med sjöstadskänsla året runt.”

Så lyder visionen för Motalas nya evenemangsstrategi.  
Men varför har strategin tagits fram? Och vad innebär den? 

 I den här lilla skriften får du en introduktion. Vi hoppas du blir inspirerad!

VI ÄR BRA PÅ EVENEMANG.  
MEN HAR POTENTIAL FÖR MER
Motala erbjuder fantastiska möjligheter att skapa och 
arrangera evenemang i vår unika sjöstadsmiljö. Vi är 
bra på evenemang redan idag, och Vätternrundan är 
ett lysande exempel på den stora betydelsen för 
invånarnas och besökarnas trivsel, och dess viktiga 
roll för positiva turistekonomiska effekter och ökad 
attraktivitet. Å andra sidan utnyttjar vi inte alls vår 
fulla potential. Med fler reseanledningar och jämnare 
spridning över året skulle vi kunna locka större skaror  
av besökare och därmed skapa förutsättningar för 
ökad tillväxt och ännu fler nöjda kunder. Av den anled-
ningen fick Tillväxt Motala AB i uppdrag av Motala kom-
mun att med start hösten 2017 utreda möjligheterna 
för en evenemangsstrategi. Nu finns den på plats.

VAD SKA EVENEMANGSSTRATEGI 2018 UPPFYLLA?
Inför arbetet formulerades grundläggande syften och  
mål för evenemangsstrategin.
Evenemangsstrategin ska:
• Fungera som ett verktyg för att kunna koordinera, 

värdera och organisera evenemangsfrågor och 
utveckling av evenemang i vår kommun.

• Tydliggöra kommunens målbild för evenemang.
• Bidra till förverkligandet av Motalas stadsvision.
I praktiken ska strategin bidra till:
• Större antal reseanledningar.
• Fler gästnätter.
• Växande turistekonomisk omsättning.
• En stark upplevelse av Motala som evenemangs-

kommun hos arrangörer, besökare och invånare.

ETT NATURLIGT STEG LOKALT,  
REGIONALT OCH NATIONELLT
Evenemangsstrategi 2018 tar avstamp i Motalas 
stadsvision och är en logisk pusselbit i arbetet med 
att vidareutveckla platsvarumärket “Motala, Öster- 
götlands sjöstad”. Strategin ligger dessutom helt i 
linje med den statliga utredningen “Ett land att be- 
söka, en samlad politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring” som presenterades i december 2017.

STRATEGIN ÄR SJÖSATT – LÅT IDÉERNA STRÖMMA!
Strategiarbetet initierades 2017 och gick i mål i mars 
2018. Längs resan har många nya samarbeten och 
dialoger inletts, såväl inom som utanför kommunen, 
och i praktiken har startskottet redan gått. Evene- 
mangsstrategin blir nu ett välkommet verktyg i arbe- 
tet med att skapa och utveckla dagens och morgon- 
dagens reseanledningar i Motala – Östergötlands 
sjöstad!

Denna strategi är framtagen 
av  Tillväxt Motala AB på 
uppdrag av Motala kommun. 
Det har skett i samverkan 
med näringslivet, förenings- 
livet och kommunen. 

Tack alla ni som har bidragit 
i strategiprocessen!
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Varför ska vi satsa ännu mer
på evenemang i Motala? Därför att vi har allt att vinna.

1. EVENEMANG KAN DRIVA TILLVÄXT – ÅRET RUNT
Att evenemang, i synnerhet större sådana, bidrar 
positivt till ekonomin är ingen nyhet för oss i Motala. 
Se bara på fantastiska Vätternrundan som varje år 
genererar intäkter inom besöksnäringen och många 
andra branscher. Tänk om vi kunde bli bättre på att 
skapa evenemang alla tider på året, och på så sätt 
skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, mer 
affärer och stärkt välfärd i Motala. Genom mer 
strukturerat och samordnat arbete har vi alla 
möjligheter att lyckas – inte minst i kombination med 
starka varumärken som Lalandia, Vätternrundan, Göta 
kanal och Varamobaden!

2. EVENEMANG ÄR ETT FANTASTISKT SKYLTFÖNSTER
Vi är med rätta stolta över vår fina sjöstad. Och genom 
att bjuda in omvärlden att besöka oss får vi chansen 
att visa många olika sidor av vår kommun på ett 
naturligt och självklart sätt. Förutom upplevelsen 
av evenemanget får besökaren möjlighet att som 
privatperson ta del av Motalas utbud och härliga 
miljöer. Något som i sin tur kan leda till återbesök, 
semester, nya affärskontakter eller rent av en flytt till 
Motala. Bra evenemang skapar dessutom genomslag i 
media – både traditionella och sociala.

3. EVENEMANG HJÄLPER OSS GÖRA SKILLNAD
Motala har visionen att bli en sjöstad för hela Sverige, 
där människor har frihet och möjlighet att berika sin 
livskvalitet på hållbara grunder – miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt. Detta präglar oss även som 
evenemangskommun, och särskiljer oss från stor- 
städernas ofta svårtillgängliga utbud och intensiva 
miljöer. Genom att driva utvecklingen av hållbara 

evenemang har vi möjlighet att profilera Motala på 
ett positivt sätt både i Sverige och i utlandet. Det ger 
dessutom mening och motivation i vårt arbete.

4. EVENEMANG SKAPAR STOLTHET OCH ENGAGEMANG
Vi är av tradition duktiga på evenemang i Motala. 
Hos oss finns ett brett engagemang och en inbyggd 
stolthet för evenemang på alla nivåer – och så har 
vi ju massor av eldsjälar som brinner för sina intres- 
sen. Med andra ord har vi redan en evenemangskultur 
att bygga vidare på. En kultur som främjar gemenskap 
och stolthet för vår kommun och region, samtidigt 
som vi stärker vårt värdskap och vår välkomnande 
attityd mot omvärlden.

5. EVENEMANG SPRIDER GLÄDJE OCH INSPIRATION
Det yttersta syftet med evenemang är förstås att 
bjuda människor på härliga, minnesvärda upplevelser 
som gör livet roligt och spännande. Upplevelser som 
skapar förväntan och nyfikenhet på mer. Besökarnas 
glädje ger massor av energi tillbaka och inspirerar oss 
i arbetet med att utveckla och arrangera evenemang 
som berikar livet för ännu fler, alla tider på året. 
Evenemang som förenas av en alldeles unik känsla. 
Sjöstadskänslan.
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Vad är ett evenemang, egentligen?
Det finns många olika sorters evenemang. Stora och små. Och med oändligt många teman. Men hur definieras egentligen evenemang? Och 

hur kategoriserar man dem? Här får du veta det viktigaste.

DEFINITIONEN  AV EVENEMANG
Tre saker är grundläggande för ett evenemang:
• Det är avgränsat i tid och rum
• Det har ett bestämt innehåll
• Det har en avsändare (arrangör) och mottagare 

(besökare/deltagare)

EVENEMANGSPYRAMIDEN HAR FEM NIVÅER
Evenemangspyramiden är ett strategiskt, 
internationellt forskningsverktyg som delar in utifrån 
en rad olika parametrar. Flera svenska kommuner 
med stark evenemangsprofil använder pyramiden i 
sina strategiarbeten.

Nivå 1. Mega-evenemang
Här finner du de stora internationella evenemangen: 
OS, stora VM-tävlingar samt vissa stora kongresser.  
Gemensamt för alla är att de kräver flera års 

planering och ställer höga krav på arrangören. Motala 
saknar hittills evenemang på den här nivån även om 
Vätternrundan visar stor potential.

Nivå 2. Större nationella och internationella 
evenemang
I den här storlekskategorin finns evenemang som är 
av största vikt för Motala både ur turistekonomisk 
och profilmässig synpunkt. Kommunen spelar en 
betydelsefull roll och för näringslivet kan evenemang 
av den här digniteten bidra till nya affärsidéer och 
ökad omsättning. Dessa evenemang arrangeras av 
professionella organisationer med lång erfarenhet.
Exempel: Vätternrundan

Nivå 3. Nationella och internationella 
evenemang
Denna kategori samlar främst idrottsevenemang men 
också ett fåtal kulturevenemang. Mästerskap är i regel 
engångshändelser med högt medievärde och positiv 
påverkan på Motalas platsvarumärke. Kommunen är 
delaktig i planeringen och ansvaret kan ligga på en eller 
flera arrangörer. Inom den här kategorin är aktörerna 
ofta intresserade av att utveckla evenemanget och 
förflytta sig högre upp i evenemangspyramiden.
Exempel: Folkracefestivalen

Nivå 4. Större regionala/lokala evenemang
Här finns många kultur- och idrottsevenemang liksom 
större konferenser och företagsevent. Variationen är 
stor i kategorin och evenemang i den här storleken 
driver inte bara tillväxt – de bidrar dessutom till trivsel 
för Motalaborna. Arrangemangen kräver samverkan 
och ofta fördelas ansvaret för planering och genom-

förande på flera parter, ibland även kommunen. 
Här finns stor potential att utveckla evenemang och 
ta klivet närmare toppen i pyramiden.
Exempel: Motala Stadsfestival, Norra Vätterns 
Konstrunda, 1572 MTB Challenge

Nivå  5.  Lokala evenemang
Det här är basen i Motalas evenemangsutbud. Här 
samsas idrott, kultur, möten, konferenser och olika 
slags företagsevents. Sammantaget har de stor 
betydelse för trivseln och pulsen i kommunen. Genom 
samverkan och rätt stöd kan arrangörer på denna 
nivå utveckla sina evenemang och ta steget uppåt i 
pyramiden.
Exempel: Lokala midsommarfiranden, lokala idrotts-
turneringar

1
Mega

2
Större nationella 

och internationella

3
Nationella och 
internationella

4
Större regionala/lokala

5
Lokala
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Var står Motala idag?
Kort nulägesbeskrivning.

Under hösten 2017 riktade vi flera aktiviteter till befintliga arrangörer för att få en tydlig bild av Motala som evenemangskommun. 
 Möten, intervjuer och en digital enkät gav både kvalitativa och kvantitativa underlag för strategiarbetet.  

Dessutom har vi analyserat hur åtta andra kommuner arbetar med frågorna.

I vår kommun finns en i högsta grad levande 
evenemangskultur och dessutom stor vilja att växa. 
Samtidigt pekar arrangörerna ut många områden som 
behöver utvecklas och brister som behöver rättas till. 
Här följer några av slutsatserna som ligger till grund 
för evenemangsstrategin. 

MÅNGA AKTIVA ARRANGÖRER TROR PÅ TILLVÄXT
Det finns en stor framtidstro hos de tillfrågade 
arrangörerna i nulägesanalysen. De styrkor som lyfts 
fram hos Motala som evenemangskommun är bland 
annat vårt aktiva föreningsliv, geografiska läget, fina 
omgivningar, stora och välkända befintliga 
evenemang, ett starkt näringsliv samt det lokala 
engagemanget. Bland de tillfrågade föreningarna 
arrangerar de flesta årligen 1–5 evenemang på lokal 
eller regional nivå. Nästan hälften av de som står 
bakom lokala evenemang upplever att de har potential 
att växa till regional nivå. Viktiga tillväxtfrämjande 
behov som nämns är exempelvis arenautveckling för 
både idrott- och kulturevenemang samt finansiering, 
marknadsföring och boendekapacitet i kommunen.

STÖRRE ENKELHET OCH TYDLIGHET MELLAN 
ARRANGÖRER OCH KOMMUNEN
I grunden ska evenemangsstrategi göra det enklare 
att prioritera, värdera, utveckla och värva nya 
evenemang, samt skapa tydlighet mot arrangörer 
så att Motala uppfattas som en attraktiv evene-
mangskommun. I vår undersökning framkom tre 
tydliga utvecklingsområden:

• Smidigare hantering av tillstånd samt effektivare 
prioritering vid bidragsansökningar

• Tydligare och effektivare organisation som kan stöt-
ta arrangörer 

• Långsiktiga planer för såväl befintliga arenor som 
utveckling av nya

VÄTTERNRUNDAN VILL HA BRED DIALOG  
KRING UTVECKLING
Vätternrundan klassas idag som världens största 
motionslopp på cykel. De två cykelveckorna lockar 
årligen tusentals cyklister och besökare, och evene-
manget bidrar både till ekonomisk tillväxt och ett 
starkare platsvarumärke för Motala. Konkurrensen 
om målgrupperna hårdnar dock för varje år och därför 
har Vätternrundan, kommunen och övriga näringslivet 
ambitionen att tillsammans – i bred samverkan – 
identifiera gemensamma initiativ och möjligheter för 
långsiktig produktutveckling.

LALANDIA VÄLKOMNAR BÅDE FAMILJER  
OCH EVENEMANG
Den planerade etableringen av Lalandia innebär 
att Motala blir attraktivt för besökande familjer 

på en helt ny nivå jämfört med tidigare. Om detta 
dessutom kombineras med relevanta evenemang 
och andra investeringar så kan effekten bli ännu 
större. I synnerhet om evenemangen förstärker de 
värden Lalandia står för – familjefokus med hög 
kvalitet. Omvänt kommer Lalandia med sin koppling till 
vattenupplevelser att bli ett tungt mervärde som gör 
vårt platsvarumärke ännu starkare och mer relevant.

VI KAN LÄRA OSS AV OMVÄRLDEN
Som underlag för evenemangsstrategin har vi också 
studerat åtta kommuner som kommit långt inom 
evenemangsutveckling. Gemensamt för dessa är 
att de har insett evenemangens positiva effekt på 
samhället, både som tillväxtmotor och trivselfaktor. 
Därför arbetar man aktivt med värv- 
ning av evenemang, evenemangslotsar som stöd för 
arrangörer, och att systematiskt värdera evenemang 
utifrån definierade parametrar. Arbetet bygger på hel- 
hetssyn och man ser inte bara till turistekonomisk 
omsättning utan man värderar också hur evenemanget 
kompletterar befintligt utbud och bidrar till kommun-
ens vision. Flera kommuner lyfte också fram vikten av 
att erbjuda evenemang utanför högsäsong. God infra- 
struktur och utveckling  av både befintliga och fram-
tida arenor framhölls också som förutsättningar för 
att lyckas som evenemangskommun. Sist men inte 
minst visar analysen att samverkan med närliggande 
kommuner inom regionen kan vara en förutsättning 
för att kunna värva riktigt stora evenemang. I det 
avseendet har vi redan en mycket god dialog.

Den samlade bilden:
Motala har stor potential 

att bli en framgångsrik 
evenemangskommun!
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Ambitionen är glasklar.
Visionen är vår kompass.

Baserat på nulägesanalysen och alla konstruktiva inspel från arrangörer och intressenter har vi formulerat en vision som tar ut 
kompassriktningen för Motala som evenemangskommun. Ambitionen? Ja, den framgår av visionen!

ÅRET ÄR 2030 och för tolfte året i rad slås alla tänk- 
bara besöksrekord i Motala, Östergötlands sjöstad. 
Framgången är ingen slump, utan frukten av nytänk-
ande, lokalt engagemang och långsiktig samverkan 
baserad på tre huvudkomponenter: Sport och aktivt 
liv, fokus på familjen samt – givetvis – vår unika 
position som hela Sveriges sjöstad.

I natursköna, vattenrika Motala brinner vi för att 
erbjuda upplevelser och värdskap utöver det vanliga. 
Oavsett målgrupp. Oavsett storlek på evenemanget. 
Alla årstider, alla dagar på året.

Att framgång föder framgång är extra påtagligt i 
Motala. På endast några få år har Vätternrundan, 
Lalandia, Göta Kanal och Varamobaden seglat upp på 
topplistan över norra Europas mest uppskattade 
reseanledningar, och kring dessa varumärken frodas 
både befintliga och nya koncept som ytterligare driver 
på tillväxten på alla fronter – såväl inom som utanför

besöksnäringen. Ur ett nationellt perspektiv be- 
traktas Motala som en utvecklingsmotor för innovativ 
och hållbar turism, och ett tydligt alternativ till 
storstadsregionernas komplexa och ofta svårtillgäng-
liga utbud. Med stöd av vårt gynnsamma geografiska 
läge, goda kommunikationer och boende med hög 
kapacitet har vi dessutom lyckats slå upp porten till 
en snabbt växande marknad utomlands där målgrup-
perna attraheras starkt av de värden vi står för.

2030 har kulturlivet i Motala blivit ännu rikare och 
rider också på framgångsvågen. Ett viktigt mervärde 
utgör de industrihistoriska miljöerna kring Göta Kanal 
och Motala ström som bildar en unik inramning till  
moderna mötesplatser och flexibla evenemangsarenor 
som lockar besökare och arrangörer från såväl Norden 
som övriga världen. På tal om kultur: En bidragande 
orsak till intresset från de externa arrangörernas sida 
är den starka evenemangskultur som präglar Motala 
– en kultur byggd på strukturerad samverkan, nyfiket 

bemötande, passion för värdskap och sist men inte 
minst: Att motalaborna är stolta, öppna och välkom-
nande ambassadörer som mer än gärna visar upp sin 
sjöstad och bidrar till värdeskapande för besökarna.

Det bästa med alltihop? Vår resa som destination 
har egentligen bara börjat. Och vi tror på framtiden. 
Nu skriver vi 2030 och snart fyller succésatsningen 
Lalandia tio år. Ytterligare lite längre fram firar vi att 
Vätternrundan, som varje säsong pånyttföds och blir  
piggare än någonsin, når den aktningsvärda åldern av 
70 år. På vägen dit kan vi vara säkra på att nya kon- 
cept föds och skapar nya upplevelser. Upplevelser som 
bidrar till den alldeles speciella känslan av pirran- 
de förväntan och glädje som människor från när och 
fjärran förknippar med Motala – sjöstaden som idag 
utvecklats till Sveriges bästa evenemangskommun. 
En kommun där sjöstadskänslan ger mersmak!

MOTALA SOM EVENEMANGSKOMMUN – VISION 2030:
Sveriges bästa evenemangskommun. Med sjöstadskänsla året runt.
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Evenemangsstrategi för Motala kommun
Här får du en översiktlig presentation gällande evenemangsstrategin.  

Mer detaljerad information finner du på motala.se > Näringsliv > Event- & mötesguide

SÅ KOMMER EVENEMANG ATT PRIORITERAS  
OCH VÄRDERAS
Motala har idag en bred evenemangsportfölj som ska 
fortsätta vårdas och utvecklas. Prioriteringen av nya 
evenemangsidéer ska styras av tre nyckelkriterier:
• Varumärkesstärkande. Evenemanget ska bygga 

på tre värden som är konsekventa och stödjer  
varumärket Motala, Östergötlands sjöstad. De är:
• Vatten
• Sport och aktivt liv
• Fokus på familjen

• Kompletterande. Nya evenemang ska komplettera 
Motalas befintliga erbjudande både ur ett säsongs- 
och konkurrentperspektiv

• Hållbart. Evenemang ska vara socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara.

Ovanpå det har vi utformat detaljkriterier med kopp-
ling till evenemangspyramidens nivåer – dels tillväxt- 
genererade evenemang (nivå 1–4), respektive lokala  
evenemang (nivå 5).  
Läs mer om evenemangspyramiden på sidan 7.

TVÅ HUVUDSTRATEGIER LEDER OSS FRAMÅT
Strategin är vår långsiktiga plan som hjälper oss 
stärka vår marknadsposition och utveckla Motala till 
en attraktiv evenemangskommun. Strategin har två 
delar:

1. Stimulera befintliga evenemang i Motala.
Motala kommun ska kontinuerligt arbeta med att 
stimulera och utveckla befintliga evenemang. Det 
finns en stor bredd av evenemang idag och de 
finns presenterade i hela kommunen. Att stimulera 
till evenemang även på landsbygden är ett viktigt 

led i kommunens landsbygdsutveckling. Lokala 
arrangörer behöver ha möjlighet att nätverka med 
andra arrangörer och därför föreslår strategin 
att det tas fram en arena och organisation för 
detta. Nätverk som dessa möjliggör bland annat 
kunskapsöverföring och potentiella samarbeten.
Definition av begreppen:
• Med ”stimulera” menar vi: Stödja med råd, tips, 

inspiration, nätverk och utvecklingsmöjligheter
• Med ”befintliga” menar vi: Evenemang som  

genomförs återkommande inom kommunen

2. Värva evenemang till Motala.
Förmågan att värva evenemang är betydelsefull för 
att Motala ska kunna stärka sin marknadsposition 
som evenemangskommun. Att värva stora profil-
bärande evenemang kräver dock ekonomiskt 
engagemang från såväl kommunen som näringslivet. 
Evenemang utanför högsäsong bör premieras både 
när det kommer till värvning och utveckling av be- 
fintliga evenemang. Detta för att Motala ska kunna 
utvecklas från sommarstad till åretruntdestination.
Definition av begreppen:
• Med ”värva” menar vi: Proaktiva och uppsökande 

aktiviteter för att attrahera fler evenemang och 
fler arrangörer till Motala.

Strategin är inriktad mot två målområden:
1. Långsiktig tillväxt
• Turismekonomi, omsättning: Evenemangstrategin 

ska bidra till att kommunens turismekonomiska 
omsättning årligen ökar.

• Gästnätter, antal: Evenemangsstrategin ska bidra 
till att antalet gästnätter inom kommunen årligen 
ökar.

2. Nöjda kunder
• Arrangörer, uppfattning: Motala ska årligen uppnå 

betyget ”bra” eller ”mycket bra” i ett sammanvägt 
uppfattat betyg inom faktorerna bemötande, 
servicenivå och Motala som en attraktiv evene-
mangskommun.

• Invånare, uppfattning: Motala ska i enlighet med 
den varumärkesmätning som genomförs var-
tannat år öka uppfattningen och associationen 
avseende Motala som en attraktiv evenemangs-
kommun.

Evenemangsstrategi 2018 sammanfattad i en modell:

På https://start.motala.se/ 
naringsliv/eventmotesguide/ 
finns det mer information 
till dig som arrangör.

Här finns en inspirations-
film för Motala som evene- 
mangsstad, en evene-
mangshandbok som har 
samlat kommunens största 
arenor, viktiga kontakter 
och annan matnyttig infor-
mation. Här finns också en 
evenemangsplan till dig 
som vill söka någon form 
av stöd för ditt evenemang 
hos Motala kommun. 

I evenemangsplanen be- 
skriver du ditt evenemang 
utifrån besökare/marknad, 
utvecklingspotential, håll-
barhet och finansiering. 
Evenemangsplanen ligger 
sedan till grund för en värde- 
ringen utifrån givna kriterier 
som baseras på denna 
strategi.
 
Hör av dig om du har frågor!

Långsiktig tillväxt Nöjda kunderMÅLOMRÅDEN

Motalas evenemangsstra
tegi 2018

VISION
Sveriges bästa evenemangskommun.

Med sjöstadskänsla året runt.

Stimulera 
befintliga evenemang

STRATEGIER Värva nya
evenemang

GRUNDFÖRUT-
SÄTTNINGAR PRIORITERING VÄRDERING ATTRAKTIVITET








