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Abstract  

Events have, over the last few decades, grown both in number and size, and its importance as a 

societal phenomenon is thus becoming increasingly essential to review and evaluate, for the effects 

it has on social life and the local economy. The attractiveness and impact of events create effects 

that increase awareness and enhance the destination’s brand, which has made it an important place 

marketing tool for cities, regions and countries. The major national and international mega-events 

are well-researched, while the minor, local events still require more research. Based on that 

background, this study has been designed on the event of the 2019 Bandy World Championship in 

Vänersborg, Sweden. The main focus is on investigating how the local business and commerce 

community experience event effects. Data collection is made up by a questionnaire that was 

answered by 43 respondents, all of whom are responsible for or conduct business activities in 

Vänersborg. 

The result that emerged from the survey indicates that there is no connection between the 

respondents’ experience and feelings associated with the event and the economic effects that the 

event has on their businesses. These results corresponds to similar studies that has been made on 

event visitors and participants. The respondents holds in general a positive attitude towards the 

event and they deem that the municipality’s brand has been strengthened. However, the majority 

believes that they did not experience increased sales, and in some cases even reduced sales, during 

the period of the event. This majority consists of respondents represented in a number of different 

trades and industries that both had, and did not have, a direct connection to the event, which must 

be taken into consideration.  

The conclusion that is made on the analysis of the results of the study is that, the event did not give 

the, ex-ante stated, event effects on the the local business and commerce community, since the 

answers of the respondents indicate, ex-post, on few perceived and experienced event effects. 

However, the results of the study indicate that the respondents deem that the socio-economic effects 

of the event have benefited the municipality in the form of a strengthened brand and possibly more 

visitors in the long term. 
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Sammanfattning 

Evenemang har under de senaste årtionden kommit att öka i antal och växa i storlek, och dess 

betydelse som samhällsfenomen blir således allt viktigare att granska och utvärdera, just för de 

effekter som det har på samhällslivet och den lokala ekonomin. Evenemangs attraktionskraft och 

inverkan skapar effekter som ökar medvetenheten och förstärker platsens varumärke, vilket har 

gjort det till ett väsentligt platsmarknadsföringsverktyg för städer, regioner och länder. De stora 

nationella och internationella evenemangen är välutforskade, medan de mindre, lokala 

evenemangen fortfarande kräver mer forskning. Utifrån den bakgrunden har denna studie formats, 

vilken utgår från evenemanget kring bandy-VM 2019 i Vänersborgs kommun. Huvudfokus har varit 

att undersöka hur näringsidkare i kommunen upplever evenemangseffekter. Datainsamling utgöras 

av en enkätundersökning som besvarats av 43 respondenter, som samtliga ansvarar för eller 

bedriver näringsverksamhet i Vänersborgs kommun.  

Det resultat som framkommit av undersökningen indikerar på att det inte föreligger ett samband 

mellan näringsidkarnas upplevelse och känslor kopplade till evenemanget och de ekonomiska 

effekter som evenemanget har inbringat på deras verksamheter. Detta liknar resultat från tidigare 

studier riktade mot evenemangsbesökare- och deltagare. Respondenterna är generellt positivt 

inställda till evenemanget och menar att kommunens varumärke har förstärkts. Däremot menar 

majoriteten att de inte upplevde en ökad omsättning, och i vissa fall en minskad omsättning, under 

evenemangsperioden. Denna majoritet består av respondenter representerade inom en rad olika 

branscher som både hade, och inte hade, en direkt koppling till evenemanget, vilket måste tas i 

beaktande.  

Den slutsats som gjorts utifrån analysen av studieresultatet är att evenemanget inte gett de, på 

förhand påstådda, evenemangseffekter på näringslivet i kommunen, då näringsidkarna indikerar på 

få upplevda evenemangseffekter. Däremot indikerar studiens resultat på att respondenterna menar 

att de mer samhällsekonomiska effekterna av evenemanget har gynnat kommunen i form av ett 

förstärkt varumärke och möjligtvis fler besökare på sikt. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
 "Det är ett mycket fint samarbete med Vänersborgs kommun som lagt grunden till att vi kan 

ta på oss ett sådant här åtagande. Ett internationellt event av den här omfattningen betyder mycket 

för näringslivet, handeln, bandysporten och Vänersborgs kommun.” 

Detta uttryckte IFK Vänersborgs ordförande Jan-Olof Olsson när det stod klart att klubben tilldelats 

arrangörskapet för 2019 års bandy-VM (Aftonbladet, 2017; Göteborgs-Posten, 2018). Citatet är 

inget nytt i sammanhanget, då förhoppningar om evenemangs inverkan och effekter på sin 

omgivning är en av de viktigaste bakomliggande faktorerna till varför evenemang arrangeras på  en 

plats. Allt från presidenter till kommunordförande, från OS-generaler till projektledaren för det 

lokala idrottsevenemanget har använt liknande uttryck - alla vill de sätta sin stad på kartan. Bland 

annat så vurmade Vladimir Putin för vinter-OS 2014 och fotbolls-VM 2018 för att stärka opinionen 

både nationellt och internationellt, och ett aktuell och samtida exempel är den svenska OS-ansökan 

för att få arrangera spelen 2026, där förespråkarna och kritikerna debatterar sinsemellan (Telegraph, 

2017; Sveriges Radio, 2018).  

 Evenemang ökar i antal och växer i storlek, och idrottsevenemang i synnerhet, är i dag ett av 

de vanligaste sätten att marknadsföra platser, då de väcker intresse och blivit en betydande del av 

samhället (Book & Carlsson, 2008; Getz, 2012). Evenemang bidrar med att locka turister, stärka 

varumärket och den lokala gemensamma identiteten, öka platskännedom och chanserna till en 

förbättrad infrastruktur, men framför allt genom att skapa intäkter (Mossberg, 2000). Evenemang 

som platsmarknadsföringsverktyg är därför en global, växande trend då evenemang tycks ge 

oerhörda effekter på sin omgivning. De olympiska spelen är det evenemangsfenomen som det 

forskats mest kring och i dag täcker fältet även de minsta, lokala arrangemangen (Getz, 2008; 

Govers & Go, 2009), något som denna studie tar avstamp i. Introduktionens första citat lägger 

grunden för studien, som ämnar söka svar på hur lokala näringsidkare i en mindre svensk kommun 

upplever effekter av ett idrottsevenemang. Som studieobjekt har bandy-VM 2019 valts, som 

arrangerades i Vänersborg under januari 2019. Vänersborg är en utpräglad ”bandystad”, där 

besöksnäringen, de lokala medierna och kommunalt stöd skapar plats åt stadens elitserielag. Det 

kommunala turistbolaget tillsammans med kommunens näringslivsavdelning och övriga delar av 

besöksnäringen satsade på reklam och annonsering inför evenemanget, för att locka besökare, då 



kommunens 375-årsjubileum firas under 2019, vilket innebär en satsning på evenemang 

(Turistrådet Västsverige, 2019). På så sätt sökte arrangören, kommunen, och näringslivet ett 

uppsving och ett ökat utomstående intresse för platsen i samband med årets evenemangshöjdpunkt - 

effekter som detta arbete önskar undersöka. 

1.2. Problemdiskussion 
Evenemang har kommit att bli kronjuvelen i upplevelseindustrin då dess positiva effekter sätter 

avtryck i lokalsamhället och omgivningen (Pine & Gilmore, 1999). Det finns å andra sidan stora 

risker med evenemang, som lätt försvinner i den optimistiska övertro inför evenemanget och Getz 

(1997) riktar kritik mot många av de trender och utopier, som arrangörer eftersträvar. Exempelvis 

kräver organiseringen av evenemang en hög nivå av professionalism och konkurrensen på 

marknaden och de besökande kan inverka kontraproduktivt samt ge negativa utslag på 

lokalsamhället, miljön och det sociala livet (Bohlin & Elbe, 2007). Getz (1997) menar att de 

långsiktiga effekterna av evenemang är omtvistat, då systematisk och jämförande forskning behövs 

för att avgöra om dessa händelser innebär den avkastning som arrangörerna menar. Således blir 

vikten av att undersöka, analysera och kritiskt granska organiseringen och arrangemangen kring 

evenemang allt mer angeläget, då dess inverkan på samhället och ekonomin ger betydande effekter. 

 En analogi till det citat som ordföranden i IFK Vänersborg uttrycker, kan ses i 

förberedelserna inför skid-VM i Falun 2015. Då menade kommunledningen att evenemanget skulle 

ge stora skatteintäkter och locka nya invånare till kommunen. Ett oppositionsråd (DT, 2014) 

menade att ” [ . . . ] Det här är gigantisk marknadsföring. De som tittat på tv-sändningar eller varit 

här på tävlingar tycker det är superhäftigt. De kommer att minnas Falun för det, och inte för 

kostnader.”, och kommunordförande uttryckte: ”[ . . . ] Att Falu kommun tillsammans med andra 

som tror på stan och regionen investerar hundratals miljoner är inte ett hot. Det skapar möjligheter 

och framtidstro” (Idrottens Affärer, 2013). Till trots för dessa förhoppningar om tillväxt, menade 

många näringsidkare i kommunen att de inte gynnades av evenemanget (Sydsvenskan, 2015). Dessa 

tendenser kan ses i studieobjektet bandy-VM 2019, där arrangören innan evenemanget påtalade de 

effekter som skulle uppstå (Visit Trollhättan Vänersborg AB, 2019). Bland annat menade arrangören 

att evenemanget skulle innebära 1) 2,5 veckors internationell prägel på stan, 2) 15-20 milj. kr i 

turistekonomisk omsättning till kommun och näringsliv, 3) fullbokade hotell och restauranger, 4) 

lyft för centrumhandeln samt 5) ökad kännedom om Vänersborg och stadens möjligheter. Dessa 

förväntade effekter beläggs i Andersson, Larson och Mossberg (2009), som menar att evenemang 
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ofta har en samhällsekonomisk effekt, men att vissa branscher inte alls gynnas samt att ”oseriösa 

utredare” ofta påstår att effekterna är mycket större än vad de egentligen är. 
 Det finns i dag ett överflöd av forskningsstudier baserade på internationella och globala 

megaevenemang (Getz, 2008), men det saknas fortfarande forskning på andra delar av fältet, vilket 

flera studier identifierat; bland annat på småskaliga evenemang (Malchrowicz-Mośko & Poczta, 

2018), invånares reaktioner och upplevelser av effekten av evenemang (Fredline & Faulkner, 2000), 

event failure (Nordvall & Heldt, 2017) samt på de effekter som investeringar ger evenemang 

(Gratton, Shibli & Coleman, 2005). Den forskning som dominerar fältet baseras på 

konsumentperspektivet genom deltagares och besökares upplevelser och attityder till evenemanget 

(Çela, Knowles-Lankford & Lankford, 2008; Ek & Busk Eriksson, 2013; Heldt & Mortazavi, 2016; 

Heldt & Olofsson, 2011). Evenemangsforskningen är således outforskad på många områden, och 

något som uppdagats vid förberedelse av denna studie är att det är flera perspektiv som saknas. Getz 

(2008, 2013) menar att evenemangs- och turismforskningen kan utgå från en bred massa av 

metodval och metodologier för att skapa förståelse för fältet. De vanligaste perspektiven att studera 

effekter utifrån är producenten (den som skapar evenemanget) och konsumenten (den som  köper 

evenemanget). Till trots för att evenemang är grundligt utforskat från olika aktörers perspektiv och 

intressen, så verkar det föreligga en kunskapslucka gällande hur näringsidkare upplever effekter på 

sin verksamhet till följd av evenemang. 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur näringsidkare upplever effekter på sin näringsverksamhet 

till följd av ett idrottsevenemang. Då evenemangsforskningen ofta baseras på nationella och 

internationella evenemang arrangerade i stora städer, samt utgår från producentens eller 

konsumentens perspektiv, tar denna studie utgångspunkt i lokala näringsidkares upplevda effekter 

av ett evenemang i en mindre svensk kommun. Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågan;  

Hur upplever lokala näringsidkare i Vänersborgs kommun effekter till följd av bandy-VM 2019? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Evenemang som marknadsföringsstrategi 
Evenemang och turism är i grunden sociala, samhälleliga fenomen, vilka grundas i människans 

resande och lockelse till nya platser samt utbyten av och med främmande kulturer. Dessa fenomen 

har sedan kommit att exploateras för ekonomiska syften och begreppet Event Tourism har bildats 

(Getz , 2013) . Det ta innebär en syn på evenemang och tur ism som vikt iga 

marknadsföringsinstrument för att skapa ekonomisk tillväxt till platsen och destinationen. Bohlin 

och Elbe (2007) menar att turism är en typ av ”förflyttad konsumtion”, vilket betyder att besökarna 

bidrar med ekonomisk tillväxt genom konsumtion i det lokala samhället. Dessa definitioner påvisar 

att evenemangs attraktionskraft av turister och besökare är en viktig källa till intäkter, och många 

praktiker använder sig av dessa som strategi för att utveckla, marknadsföra samt öka tillväxt på 

platsen och dess omgivning. 

 Ritchie (1984), som Getz (2008) refererar till som ett standardverk i förhållande till 

citeringar och inflytande inom fältet, är en utveckling av den allra första evenemangsstudien från 

1974, vilken ämnar kategorisera (märkes)evenemang. Ritchie myntade begreppet hallmark events, 

vilka är stora engångs- eller återkommande evenemang. De är till för att öka medvetenhet, 

attraktionskraft samt skapa intäkter till en destination och innebär både kortsiktiga och långsiktiga 

mål och effekter. En annan definition ser evenemang som en tillställning med begränsad 

varaktighet, som har ett program, en arrangör samt åskådare och/eller deltagare. Tid och rum-

aspekten är viktig i definitionen av evenemang, då det är detta som särskiljer evenemang från 

fortlöpande året-runt-verksamhet. Evenemang kategoriseras ofta som endagars- eller flerdagars och 

enstaka eller återkommande evenemang (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). Ritchie (1984) ser 

på märkesevenemang som den allra största typen av evenemang inom varje evenemangsområde, 

som kan vara världsutställningar, karnevaler och festivaler, idrottsevenemang, kulturella och 

religiösa händelser, etc. Exempel på märkesevenemang är olympiska spel, karnevalen i Rio de 

Janeiro, Mardi Gras i New Orleans, påvekröning i Vatikanen och presidentinstallation i Washington. 

Märkesevenemang kategoriseras som kommersiella eller kulturella, då de kulturella evenemangen 

inte direkt är kommersiella, men indirekt skapar turistekonomisk tillväxt genom det stora intresset, 

då de lockar besökare att använda sig av servicefaciliteter (hotell, restauranger, kollektivtrafik/

transport, etc.) (Ritchie, 1984). Getz (2008) menar också att både mindre, privata evenemang, inom 
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konst och underhållning (konsert), och näringslivet (konferenser, forum, etc.) kan växa till 

eventuella märkesevenemang. 

2.2. Evenemang som platsmarknadsföringsverktyg 
För att attrahera besökare till en plats används ofta evenemang som ett marknadsföringsverktyg 

(Andersson, Larson & Mossberg, 2009), och platsmarknadsföring har kommit att bli det nya 

paradigmet, genom att ersätta det produktorienterade paradigmet med en marknadsföring som är 

mer rättat mot relations- och nätverksbyggande (Hall, 1997). Halls (1997) arbete fokuserar på de 

processer och förutsättningar som sätts upp, kopplade till marknadsföringsmixens plats-komponent, 

där platsens roll handlar om att utforma funktioner och tjänster, sätta attraktiva incitament för 

köpare och användare, och leverera platsprodukter- och tjänster på ett effektivt sätt. Således har 

sättet som platser marknadsförs på förändrats i grunden, både från producenten 

(identitetsskapandet) och konsumenten (varumärkesmottangandet) (Govers & Go, 2009).  

 Platsidentitet produceras, marknadsförs och konsumeras i dag genom interaktiva processer, 

både fysiskt och psykiskt, vilket lett till en form av standardisering av platsmarknadsföringen. 

Exempel på evenemang som lyckats stärka platsidentiteten kan ses ur den så kallade 

barcelonaeffekten (Gratton, Shibli & Coleman, 2005; Larson & Fredriksson, 2007; Malchrowicz-

Mosko & Poczta, 2018). Då Barcelona efter OS 1992 upplevde att antal hotellnätter och 

varaktigheten på turistbesöken ökade enormt under en tioårsperiod, har andra OS-städer skapat 

liknande koncept för att få tillsvarande turistekonomiska effekter på sina destinationer. Att det var 

just OS som påverkade dessa effekter kan diskuteras, men det får antas att det tillsammans med 

många andra faktorer (ökad turism generellt, lågprisflygens intåg, stadens tillgänglighet och 

attraktionskraft med havet, stadslivet och kulturen nära till hands) har spelat in. Barcelonaeffekten 

kan främst appliceras på metropoler och huvudstäder som redan har ett högt besöksekonomiskt 

värde, vilket studieobjektet Vänersborg inte innefattar. Istället får Vänersborg ses ur ett svenskt 

perspektiv, där orter i tillsvarande storlek kan jämföras med. Bodén (2007) och Andersson, Larson 

och Mossberg (2009) tar upp Åre som exempel, som under det senaste seklet genomgått 

förändringen från ”exotisk fjällby” till en destination som följer det ”turistiska konceptet” med den 

alpina arenan, shoppingcenter och tillhörande servicefaciliteter. De exemplifierar också Vara och 

Konserthuset, Grythyttan och Måltidens hus samt Lidköping och Porslinsfestivalen, som alla har 

skapat ett starkare platsvarumärke genom att ”förpacka” traktens prägel genom evenemang. 

Vänersborgs strävan efter att profilera sig som bandystad liknar i många fall det som Åre och övriga 

orter kännetecknar (med bandyarenan, centrumhandeln och närliggande hotell). Vänersborg 
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marknadsför sig som en stad med ”musik, kultur- och idrottsprofil” och som evenemangsstad 

(Vänersborgs kommun, 2019a). Denna beskrivning är tänkt att stärka platsidentiteten, vilket Govers 

och Go (2009) menar är en hållbar, konkurrenskraftig fördel rent marknadsföringsmässigt. I likhet 

med Webers argument om auktoritet (Söderman, 2004), är platsens existerande förutsättningar 

viktiga komponenter för varumärkesprofileringen. Dessa förutsättningar förenklar skapandet av 

varumärket, och beskrivs här utifrån Vänersborgs profilering som ”bandystad”:

- rationella förutsättningar: den ekonomiska och organisatoriska delen bör vara välplanerad, då ett 

arrangörskap inte enbart kan baseras på känslomässiga incitament.

- geografiska  förutsättningar:  evenemang måste placeras på platser där förutsättningarna redan 

finns. Vänersborg får anses geografiskt lämpligt som ett etablerat ”bandyfäste” med det fjärde 

största publiklaget i bandyns elitserie (SVT Sport, 2018).

- traditionella  förutsättningar:  ett eventuellt beslut måste utgå från den traditonella kontext som 

platsen innehar; exempelvis av en framstående klubb eller genom återkommande evenemang. 

Kontinuitet av evenemang kan generera ett intresse från invånarna och därmed kan ett uteblivet 

evenemang ge ett negativt utslag på ortens varumärke (Vänersborg har arrangerat bandy-VM-

matcher 1987, 1997 och 2013, vilket kan innebära erfarenhet och tradition).

- moraliska förutsättningar: Frågan handlar om vad som är det ”riktiga” valet för evenemanget på 

platsen? Vad  tänker  befolkningen?  Är  det  rätt  att  satsa  pengar  på  detta?  Aspekter som  

skattefinansiering, integration och samhällsnytta måste tas i beaktande. 

- estetiska  förutsättningar:  de renoveringar och nybyggen som sker inför ett evenemang kan ge 

starka estetiska plusvärden på platsen i framtiden. På så vis kan (idrotts)evenemang skapa värden 

även efter dess avslutning. Arena Vänersborg är en sådan estetisk förutsättning. 

Platsmarknadsföringen har intensifierats i Sverige och arenautvecklingen är en stark bidragande 

orsak, menar El-Zebda och Persson (2007), som undersökt två svenska städer som använder sig av 

idrott och evenemang som platsmarknadsföringsverktyg. Vänersborgs bandyarena är en del i 

identitetsbyggandet av kommunen och går i linje med Svenska Bandyförbundets målsättning om att 

det i dag ska finnas minst tio bandyhallar i Sverige (Persson, 2007). Getz (1997, 2008) menar att de 

flesta platser i världen aldrig kan sträva efter att vara värd för ett världsarrangemang, men kan 

”karva ut en lämplig nisch” i exempelvis en mindre tävling eller festival; märkesevenemang kan då 

ses som något som utmärker och ger upphov till destinationens rykte. Några exempel på evenemang 

som ”karvat en nisch” för platsen är Hultsfredfestivalen för Hultsfred, nyårsdagshoppningen i 
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Garmisch-Partenkirchen och filmfestivalen i Banff (en kanadensisk stad i Klippiga bergen), något 

som Vänersborg önskar skapa genom bandy-VM också. 

2.3. Effekter av evenemang 
Flera artiklar tar upp problematiken med svårigheten i att se effekter av evenemang. Getz (1997) 

menar att arrangörer ofta har en ”övertro” på evenemanget och att dess effekter är mer 

självuppfyllande än konkretiserbara. Gratton, Shibli & Coleman (2005) menar att det finns allt för 

lite forskning om systematiskt mätta, långsiktiga effekter av evenemang. De tar upp OS i 

Lillehammer 1994 som exempel, då staden med enbart 24 000 invånare var allt för liten för att en 

besöksekonomisk långsiktig effekt skulle märkas. 

 Fredline och  Faulkner (2000) menar att de långsiktiga effekterna enbart är image- och 

varumärkesskapande och förbättrar framtida turism- och investeringspotential. Exempel på negativa 

evenemangseffekter menar de kan vara trängsel, buller och störningar (under evenemanget) medan 

den ekonomiska belastningen, förändrade samhällsvärden och miljöskador kan märkas över en 

längre tidsperiod (Hall, 1997; Ritchie, 1984). Evenemangs miljöpåverkan är ett aktuellt tema, vilket 

påpekades redan under 1980-talet (Ritchie, 1984) och där Getz (2008) problematiserar två begrepp, 

vilka är festivalization och greening. ”Festivalisering” innebär att alla typer av evenemang blir till 

festivaler och utnyttjas för besöksekonomiska vinstsyften och greening handlar om att skapa 

klimatsmarta evenemang. Ett annat samtida exempel på ett evenemangs effekter står cykel-VM 

2017 i Bergen, Norge för. Evenemanget blev en stor publikfest med över 700 000 besökare och 

vällyckade arrangemang, men till trots för denna succé, gick evenemanget med omkring hundra 

miljoner kronor i förlust (ABCNyheter, 2018). I den forskningsrapport (Solberg, 2018) som 

publicerades vid NTNU under 2018 framkom bland annat att evenemangsbudgeten varit allt för 

liten, stora sponsor- och VIP-intäkter uteblivit samt att avgiften till det internationella 

cykelförbundet blivit betydligt högre än förväntat. Invånarna upplevde, till trots för det ekonomiska 

bakslaget, att VM var en positiv händelse och de kände stolthet över sin stad. I många andra fall är 

det det stora publikbortfallet som leder till de ekonomiska förlusterna, medan det i cykel-VM:s fall 

handlade mer om organisatoriska faktorer. Rapporten menar att arrangörsgruppen framstod som 

ostrukturerad och fattade impulsiva beslut, uppvisade hög grad av risktagande och optimism samt 

bristen på kompetens för att arrangera (Solberg, 2018). Dessa attribut kan ses utifrån Getz (2002, 

refererad i Nordvall och Heldt, 2017) fem grundläggande orsaker till varför ett evenemang 

misslyckas (ur ett arrangörsperspektiv); 1) väder, 2) brist på sponsorer, 3) beroendepositionen av att 

ha en enda inkomstkälla, 4) bristfällig eller otillräcklig marknadsföring samt 5) brist på strategisk 
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planering. Nordvall & Heldt (2017) nämner också flera orsaker till evenemangsmisslyckanden 

utifrån konsumentperspektivet, men inget som direkt berör näringslivseffekter. Denna studien ser på 

effekter ur näringslivets perspektiv, men alla de olika aktörernas intressen hänger väl samman, är 

beroende av och påverkar varandra, vilket Figur I illustrerar. (Exempelvis är producenten i behov 

av näringslivets stöd och konsumenten som besökare, samtidigt som näringslivet är i behov av 

producentens arrangemang för att konsumenter ska lockas att besöka och spendera tid och pengar 

på platsen.) 

↓ Näringslivet ↓ 

(free-riders som detaljhandeln, restauranger, hotell, etc.) 

↑ Producenten → "  ← Konsumenten ↑ 

(arrangören)     (besökaren/deltagaren) 

Figur I: perspektivspyramiden  

De verksamheter som ofta benämns som de huvudsakliga intressenterna som står utanför själva 

evenemanget men indirekt tjänar på det, är så kallade free riders (Andersson, Larson & Mossberg, 

2009) vilka är främst handeln, restaurangerna och hotellen. Ur ett besöksekonomiskt perspektiv är 

det dessa intressenter som tillgodoser besökarna med övrig service i samband med 

evenemangsbesöket. 

 Getz (2008) menar att fler metodologier är applicerbara på evenemangsforskning, och både 

kvalitativa som kvantitativa studier har gjorts. Intresset från andra discipliner har börjat öka, som 

sociologi, ekonomi och marknadsföring, vilket leder till mer omfattande forskning som ger en 

bredare uppfattning om ämnet. 

�8



3. Metod 

3.1. Metodval 
Detta arbete utgår från en deduktiv ansats, där tidigare forskning lägger grund för studien. 

Deduktion innebär att forskningen utgår från befintlig teori för att kunna samla in ny empiri, för att 

finna nya infallsvinklar som saknas i forskningsfältet (Alvesson & Sköldberg, 2017; Patel & 

Davidson, 2011). För att genomföra en datainsamling behövs således en teoretisk referensram där 

studien tar sin utgångspunkt och vilka metodaspekter som är de mest lämpade för att besvara syftet. 

För att samla in det det empiriska materialet har en enkätundersökning valts. Denna metod har valts 

då den ger möjlighet till en bred omfattning om hur en stor mängd respondenter upplever 

evenemangseffekter. Stora delar av datainsamlingen är kvantitativa, vilket samlar data som är 

kvantifierbara, deskriptiva och generaliserbara (de Vaus, 2014), vilket är en strukturerad form och 

finns till för att söka objektivitet utifrån empirin (Bryman, 2012). Datainsamlingen kompletteras 

med kvalitativa inslag i form av mer öppna frågor, där respondenten ombeds svara i kortfattad 

textform. De öppna svaren ger en mer djupgående förståelse av respondenternas attityder och söker 

förklara deras upplevelser av evenemangseffekter, vilket får anses vara av vikt vid upplevelse- och 

attitydsbaserade frågor. Datamaterialet har inte tolkats genom statistisk analys utan har 

sammanställts och tolkats kvalitativt, vilket leder studien mot blandade metoder (Burke Johnson & 

Onwuegbuzie, 2012). Delar av enkätundersökningen undersöker subjektiva synvinklar från 

respondenterna vilket tillför att analysen behöver ses ur mer ett kvalitativt perspektiv. På den ena 

sidan är vissa frågeställningar av kvantitativ art (så som årlig omsättning, antal anställda och 

omsättningsförändringar), men syftet med studien önskar besvara upplevda effekter hos 

respondenterna, varför det då anses vara det nödvändigt att komplettera studien med kvalitativa 

analyser, därför landade valet på mixed methods. Mixed methods innebär att data samlas och tolkas 

både kvantitativt och kvalitativt, vilket möjliggör att data kan generaliseras samtidigt som en 

djupare förståelse kan utrönas (Bryman, 2012). Detta betyder att den till formen mer kvantitativa 

enkätundersökningen har analyserats utifrån ett mer kvalitativt synsätt (Nordström, 2019). 

Enkätundersökningens frågeställningar behandlar upplevelser av och attityder gentemot 

evenemanget, och omfattningen av den gör det möjligt att analysera varje respondents enskilda och 

hela svarssammansättning på en genomgripande nivå och då skapa en svarsprofil utifrån varje 

respondent. Utifrån detta görs en analytisk tolkning av hur den upplever effekter av evenemanget, 

vilket ger undersökningen en mer utförlig bild av resultaten samt ett förtroende hur slutsatser dras 
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(Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2012). Denna typ av metodansats förespråkas bland annat av 

Åsberg (2001) som menar att en och samma studie kan behandla både data i form av siffror och ord. 

Han påpekar att dikotomin kvantitativ-kvalitativ som särskiljer metoder istället bör ses som analys 

av numerisk information samt analys av icke-numerisk information, ett metodperspektiv som denna 

studie utgår från. 

3.2. Genomförande
3.2.1. Förberedelse 

För att kunna genomföra en väl grundad studie startades arbetet med att införskaffa förkunskaper 

via  befintlig  sekundärdata  och  forskning  i  ämnet.  Då  mina  vetenskapliga  förkunskaper  inom 

evenemangs- och turismforskning var knapphändiga tog jag hjälp av min lärare Christoffer Rydland 

(univ.  adjunkt  företagsekonomi)  för  att  finna  passande  litteratur  att  starta  med.  Rydland 

introducerade mig för Jörgen Elbe (docent företagsekonomi), som i sin tur, bad mig att kontakta 

Tobias  Heldt  (univ.  lektor  nationalekonomi).  Heldt  har  gjort  flera  studier  kopplade  till 

evenemangseffekter, främst utifrån konsumentperspektivet i svenska förhållanden. Jag kontaktade 

även Anders Nordvall (univ. adjunkt turismvetenskap/företagsekonomi) vid Mittuniversitetet, som 

tillsammans med Heldt, har forskat på bland annat event failure (som refereras till i detta arbete). 

Heldt och Nordvall sände över forskningsartiklar och tipsade om läroböcker, bland annat två av de 

grundläggande, svenska böckerna i ämnet, ”Evenemang” (Andersson, Larson & Mossberg, 2009) 

och  ”Utveckla  turistdestinationer”  (Bohlin  &  Elbe,  2007)  samt  ”Event  Studies”  (Getz,  2012). 

Utifrån dessa har jag, med hjälp av referenslistorna, funnit fram till de mer erkända och ofta citerade 

författarna, som Getz, Ritchie, Andersson, Mossberg, Beliveau, Gratton och Hall. Via dessa namn 

har jag sedan sökt vidare i databasen Scopus och fördjupat mina sökningar på dessa författare och 

funnit relaterade artiklar inom evenemang- och turismforskning.

3.2.2. Före datainsamlingen 

Under december 2018 och januari 2019 kontaktades organisationer och föreningar kopplade till 

handeln och näringslivet i Vänersborgs kommun. Målet med detta var att skapa ett nätverk och 

intresse bland kommunens näringslivsaktörer för att få dessa att hjälpa till med att sprida 

enkätundersökningen som skulle genomföras i februari. Ansvariga personer vid Forum Vänersborg, 

Företagarna Vänersborg, Vänersborgs Centrumförening, Brålanda Företagarförening, Trestad 

Center företagspark, Visit Trollhättan Vänersborg samt kommunens näringslivsavdelning 

kontaktades. Det var flera organisationer som visade intresse och gav besked om att de skulle dela 

studien med sina medlemmar via mejl och/eller via sina sociala medier-kanaler. 
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3.2.3. Under datainsamlingen 

Bandy-VM 2019 avslutades lördag den 2 februari och under måndagen 4 februari publicerades 

enkätundersökningen. Flera av de tidigare nämnda organisationerna hjälpte till att sända ut mejl till 

sina medlemmar. Störst förhoppning om en hög svarsfrekvens sattes till Forum Vänersborg, med 

sina 150 medlemsföretag, samt till Företagarna Vänersborg. Kommunens näringslivsavdelning 

delade länken tillsammans med ett kort följebrev via sin facebooksida, det samma gjorde Brålanda 

Företagarförening (Appendix I och Appendix II). Det kommunala turistbolaget Visit Trollhättan 

Vänersborg visade inget intresse, till trots för att en undersökning av detta slag skulle kunna nyttjas 

i deras verksamhet. Utöver detta så sändes mejl till de elva företag vid Trestad Center företagspark 

samt till Vänersborgs sex hotell och enda året-runt-camping. Information om enkätundersökningen 

delades via Facebook och LinkedIn, vilket tycktes vara ett effektivt sätt att locka respondenter och 

ett typ av digitalt och lokalt word-of-mouth uppstod. 

3.3. Enkätundersökningen 
Enkätundersökningens frågeställningar söker svar på respondenternas upplevelser och attityder 

kopplade till bandy-VM:s effekter på det lokala näringslivet i Vänersborgs kommun, i enlighet med 

syftet. Den publicerades via Google Formulär den 4 februari och avslutades den 25 februari 2019. 

Nedan följer motiven till varför dessa frågeställningar har valts för studien. 

1) Bedriver eller ansvarar du för någon form av näringsverksamhet i Vänersborgs kommun för 

närvarande?  

Detta är en screening-fråga (Andersson, Larson & Mossberg, 2009), som finns för att skilja ut 

målgruppen för studien. Motivet till kontrollfrågan är viktig, då enkätundersökningen ligger på en 

öppen länk och obehöriga personer av ren nyfikenhet eller intresse enkelt ges åtkomst. 

2) Vilken typ av verksamhet ansvarar du för? 

Denna fråga är av vikt för att urskilja hur verksamheter och branscher i kommunen reagerar och hur 

de upplever effekter av evenemanget. 

3) Till vilket område är er verksamhet huvudsakligen förlagd? 

Verksamhetens geografiska position kan vara av vikt för att utröna om avståndet till VM-området  

är en påverkande faktor till upplevelsen av VM-effekter. 
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4) Hur stor är er omsättning? samt 5) Hur många anställda är ni i er verksamhet? 

Dessa två frågor är till för att jämföra olika verksamheters storlek och ger indikationer på om 

omsättning eller antal anställda påverkar upplevelsen av VM-effekter. 

6) Vilken är din övergripande inställning till att bandy-VM 2019 arrangerades i Vänersborg? 

Respondenten ombeds svara vilken inställning den har till evenemanget. Inställningen till och 

upplevelsen av ett evenemang är två olika perspektiv att analysera evenemangseffekter utifrån. 

7) Upplevde du att din verksamhet fick tillräckligt med information inför bandy-VM?  

Svaren på denna fråga kan ge indikationer på om respondenten haft kännedom om evenemanget och 

fått den nödvändiga informationen som kan behövas för att förbereda inför det. 

8) Vilka av följande alternativ associerar du med bandy-VM i Vänersborg?  

Här får respondenten svara på olika alternativ som den anser passa in på evenemangets karaktär och 

vad evenemanget bidrar med till kommunen. Här finns både positivt och negativt laddade 

värderingar som kan ge svar på hur respondenten anser att evenemanget påverkar dem. De flesta av 

alternativen är hämtade med inspiration ur enkätundersökningen om besökares attityder till 

bordtennis-VM i Halmstad 2018 (Eklöf och Jansson, 2018). 

9) Förberedde ni er verksamhet inför bandy-VM? samt 10) På vilket sätt förberedde ni er 

verksamhet inför bandy-VM? 

Denna fråga kan ge svar på om det föreligger någon skillnad mellan företag som upplever VM-

effekter och de som inte upplever VM-effekter, och om förberedelsen inför evenemanget har 

påverkat detta resultat. 

11) Menar du att er verksamhet upplevde en ”VM-effekt"? 

Frågan om upplevd VM-effekt  är en av enkätundersökningens huvudfrågor vilken söker svar på 1

om evenemanget gett effekter på respondentens verksamhet. Respondenten ombeds gradera sitt svar 

1-5 från ”instämmer inte alls” till ”instämmer till fullo”. 

 Med "VM-effekt" menas exempelvis ökad omsättning, fler kunder, beställning av mer/fler varor, stressigare 1

arbetsgång, längre arbetspass, ökad bemanning, högre arbetsbelastning och/eller utökade öppettider som 
en följd av bandy-VM.
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12) Uppskatta hur er verksamhet påverkades rent ekonomiskt av bandy-VM i Vänersborg, 13) Ser 

du en förändring i omsättning under VM-perioden?, 14 - svar ”ja” ) Med hur mycket ökade er 

omsättning för den gällande VM-perioden? eller 15 - svar ”nej”) Med hur mycket minskade er 

omsättning för den gällande VM-perioden? 

Dessa frågor söker konkreta svar på omsättningsförändringar under VM-perioden. Frågan är av hög 

vikt för syftet med studien och kan ge svar om evenemangets påverkan på lokala näringsidkare. 

16) Existerade din verksamhet under bandy-VM 2013?, 17) Märker du någon förändring i din 

verksamhets omsättning mellan bandy-VM 2013 och 2019?, 18) Under vilket av de två VM:en 

upplever du att er verksamhet hade den högsta omsättningen? samt 19) Vilka skillnader ser du 

mellan 2013 och 2019 års bandy-VM i Vänersborg? 

Dessa frågor behandlar tidigare VM och ska ge en djupare inblick i hur ett evenemang kan påverka 

en mindre svensk kommun. Dessa frågor är inte relevanta för att besvara studiens syfte men kan 

vara av intresse för att jämföra med respektive respondents syn på varje enskilt evenemang. På så 

sätt kan det resultatet påvisa om det föreligger en förändring mellan de två evenemangen. 

20) I vilken mån anser du att Vänersborgs kommuns varumärke påverkas av bandy-VM 2019? 

Ett varumärke är den samlade summan av alla de associationer som kopplas till en plats och med 

hjälp av platsmarknadsföring kan platsens goda värden förstärkas, så att besökare lockas (Hansen, 

2012). Bandysporten är en av Vänersborgs starkaste, sportsliga traditioner vilket påverkar 

kommunens varumärke samtidigt som kommunen önskar profilera sig som evenemangsstad. Denna 

attitydsfråga prövar respondenternas syn på platsens varumärke och resultatet kan öka förståelsen 

för hur näringsidkarna ser på evenemanget som ett platsmarknadsföringsverktyg av kommunen. 

21) Har du upplevt fler nationella besökare från övriga Sverige under VM-perioden?, 22) Varifrån i 

Sverige kom dessa besökare?, 23) Har du upplevt fler internationella besökare från övriga världen 

under VM-perioden? samt 24) Vilka länder har du kunnat urskilja?  

Frågan är av vikt utifrån ett besöksekonomiskt perspektiv, då det är de besökande som påverkar 

servicenäringen under ett evenemang. Dessa frågor handlar om upplevelsen, och kan inte 

generaliseras utifrån vad respondenterna svarat, vilket gör dem mindre aktuella för resultatet av 

enkätundersökningen.  2

 De åtta på förhand utvalda länderna var alla deltagande nationer i A-VM-gruppspelet.2
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25) Skriv gärna några meningar om hur bandy-VM har kommit att påverka dig och din verksamhet. 

Här ges möjligheten att utförligare skriva ner sina upplevelser av evenemanget gentemot sin 

verksamhet. Denna fråga är kvalitativt utformad vilket ger en något djupare bild av hur 

repondenterna påverkats av evenemanget. 

3.4. Etiska aspekter och överväganden 
Vid undersökningar är det viktigt att respondentens intressen tillgodoses och att insamlad data inte 

förringas eller missbrukas, något som beaktats under studiens tillkomst och genomförande. 

Huvudregeln om informerat och fritt samtycke ska alltid råda (Repstad, 2007). Personlig integritet 

har aktualiserats då den nya europeiska lagstiftningen genom GDPR-lagen trädde i kraft våren 2018 

(EUGDPR.org, 2019). Lagen har som uppgift att stärka individers rättigheter vid databehandling 

och förbjuder organisationer att spara personuppgifter, utan samtycke eller anledning, samt att 

individer kan välja att bli “bortglömda” från sajter och databaser. Detta överensstämmer med 

Repstad (2007) som menar anonymisering och integritet är essentiellt, då det för studien kan finnas 

risker med att spara på information som kan kopplas till respondenterna. Som ett led i den nya 

dataskyddsförordningen så uppdaterade Högskolan Dalarna (2018) förra året sina anvisningar för 

följebrev vid studentarbeten. Det framgår att forskaren ska vara tydlig och informera om studiens 

syfte, innehåll och genomförande samt förklara respondentens rättigheter till sin egen information. 

De samtliga ovan nämnda förhållningsregler har övervägts noga i förberedelse av undersökningen 

och följebrevet är utformat i linje med dessa etiska överväganden (se Appendix III). 

3.5. Urval 
Studiens urval baseras på individer som ansvarar för och/eller bedriver näringsverksamhet i 

Vänersborgs kommun, och hur de upplever effekter på sin verksamhet till följd av bandy-VM 2019. 

Studien samlade totalt 43 respondenter, vilket är en liten mängd respondenter, då näringslivet i 

kommunen utgörs av betydligt fler verksamheter, som passar in i målgruppen. Detta faktum 

försvårar generaliserbarheten av arbetet. Utöver de 43 respondenterna svarade även 30 personer på 

den första frågan, men givet deras ”nej”-svar så är de borträknade från analysmaterialet. De mejl 

som sändes ut var 200-250 i antalet (bland annat de egna 18 mejlen samt utskick från Forum 

Vänersborg och Företagarna Vänersborg). De totala interaktionerna på de egna Facebook- och 

LinkedIn-konton blev 67 gillar-markeringar och 25 delningar, medan inläggen på Facebook från 

Vänersborgs näringslivsavdelning och Brålanda företagarförening inte kan redovisas. Dessa 
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interaktioner leder enbart till spekulationer angående hur många som faktiskt har nåtts av 

enkätundersökningen. 

3.6. Kritik mot studien 
3.6.1. Metodval 

De generella, upplevda effekterna var utgångspunkten för studiens datainsamling, vilken baseras på 

43 respondenter. Detta önskar ge indikationer på en bred och något generell uppfattning av hur en 

större grupp näringsidkare upplever effekter av ett evenemang. En upplevelse är något subjektivt, 

vilken kan vara svår att kvantifiera, då alla individer upplever händelser på olika sätt. En studie om 

upplevda effekter borde därför tämligen kompletterats eller föregåtts av djupintervjuer istället för en 

enkätundersökning, för att få mer personliga tolkningar och attityder från näringsidkarna gentemot 

evenemanget. 

3.6.2. Enkätundersökningen 

Enkätundersökningens frågeställningar föregicks av ett noggrant och reflekterande arbete, för att 

uppfylla syftet. Till trots för detta, kan vissa av enkätundersökningens frågor i efterhand kritiseras 

på grund av att de är otydligt formulerade eller delvis irrelevanta för studien. Bland dessa är frågan 

om branschtillhörighet, vilken inte specificerar vilken typ av verksamhet respondenten 

representerar. Det borde exempelvis varit möjligt för detaljhandelsbutikerna och 

restaurangverksamheterna att förtydliga sin verksamhet ännu mer för att kunna jämföra effekter 

dem emellan (blev effekterna olika för sportbutiken, bokhandeln och matbutiken? Upplevde stans 

sportbar andra effekter än gatuköket på torget och industriområdets lunchrestaurang?). 

 Enkätundersökningens omfattning med många frågor med en relativt bred variation innanför 

ämnet bör också påtalas. Bland andra frågeställningarna kopplade till bandy-VM 2013, upplevelsen 

av besökare (då det kan vara mycket svårt för en respondent att ”gissa” vilken nationalitet en 

besökare har) samt företagsstorlek och omsättning kan anmärkas, då dessa inte direkt möter syftet 

med studien, och inte heller är väsentliga för resultatet. 

 Frågeställningarna var av enkel och allmän karaktär vilket förutsatte att målgruppen kunde 

svara på samtliga frågor, och vilket ledde till att exkludera ”Jag vill inte svara”-alternativ i studien. 

Detta bör kritiseras då huvudanledningen till att inkludera ”Jag vill inte svara”-alternativ är att det 

inte pressar respondenten till att svara på en fråga den inte har mening eller kunskap om, vilket då 

inte leder  till en minskad validitet för studiens resultatunderlag  (Bryman, 2012).  

�15



3.6.3. Generaliserbarhet

Den  totala  svarspopulationen  om  43  respondenter  anses  vara  något  i  underkant  för  att 

undersökningen ska kunna generaliseras för hela urvalsgruppen. Utifrån de respondenter som svarat 

så  kan fortfarande analyser  göras,  men i  något  mindre  utsträckning än om datamaterialet  varit 

större. Detta är något som måste beaktas vid genomläsning och tolkning av resultat, analys och 

slutsatser. Målet var satt till 150-200 respondenter, baserat på antal företag i kommunen och möjliga 

mottagare genom direkt och indirekt kontakt, som kunde nås av och delta i enkätundersökningen 

(Bryman,  2012),  vilken var  satt  för  att  få  en större  variation och en ökad generaliserbarhet  på 

studien. Det är också möjligt att kritisera studiens nisch mot en väldigt specifik målgrupp. För att 

kunna påvisa fler och större effekter av evenemanget hade ett  större och bredare urval varit  att 

föredra, som att inkludera respondenter som representerar producent- och konsumentperspektivet.
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4. Empirisk redogörelse 

Datainsamlingen för denna studie utgörs av en enkätundersökning som besvarats av 43 

respondenter. Bearbetningen av insamlad rådata påbörjades med att sammanställa frekvenstabeller 

av resultaten och genomgång av varje enskild respondents svarssammansättning. Patel och 

Davidson (2003) menar att fördelen med denna typ av första bearbetning är att det gör det lättare att 

se fördelningarna av de olika variablerna och då bilda sig en uppfattning om de olika 

svarsfrekvenserna. Nedan presenteras ett urval av de för studien mest betydelsefulla resultaten, som 

ger ett överskådligt intryck över respondentgruppens sammansättning och variationer. 

4.1. Branscher och verksamhetstyper 
Vänersborgs kommun har cirka 3000 registrerade företag, av vilka en majoritet är småföretag 

(Vänersborgs kommun, 2019b). Historiskt sett har kommunen dominerats av sjöfarten och den 

offentliga sektorn på grund av ställningen som tidigare residensstad i Älvsborgs län och i dag delad 

regionhuvudstad med Göteborg i Västra Götalandsregionen. Högteknologiska verkstadsföretag- och 

elektronikindustri tillsammans med IT- och kvalificerade tjänsteföretag präglar i dag kommunens 

näringsliv. Utifrån detta har nio olika branschtyper blivit kategoriserade. Möjlighet gavs också för 

att definiera sin egen.  

 Industritjänster  blev den största gruppen med nio respondenter (21%) medan 3

restaurangverksamhet och detaljhandeln med sju respondenter vardera blev de näst största 

grupperna (tillsammans 32%). Upplevelser och nöjen fick fem svar (12%) och logiverksamhet tre 

svar (7%). Utöver dessa fem så valde några respondenter att definiera sin egen verksamhet; fyra 

svarande var konsulter (9%), två arbetade inom transport (5%) och verksamheter inom centrum- 

och webbutveckling och sällanköp hade endast en svarande vardera. 

 Industritjänster fick från början sex svar men har adderats av ytterligare tre egendefinierade 3

verksamhetsgrupper (foliering; försäljning till industrin; jord- och skogsbruk).
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"  
Figur II: branscher och verksamhetstyper 

4.2. Geografisk spridning 
Av totalt sju på förhand bestämda områden så hade en klar majoritet (81%) sin verksamhet 

huvudsakligen förlagd i centralorten (35 svarande fördelat på fyra områden). De åtta återstående 

respondenterna (19%) hade sina verksamheter förlagda i kommunens övriga tätorter Vargön, 

Brålanda och Frändefors. 

"  

Figur III: geografisk spridning 

Evenemanget var centrerat till Vänersborg och Idrottscentrum, vilket gör det naturligt att det är först 

och främst centralorten som påverkas av de eventuella effekterna. Av de åtta verksamheter som 

ligger placerade utanför Vänersborg är det endast en verksamhet (hotell) som upplevde en ökad 

omsättning, fem respondenter menade att de inte upplevde några VM-effekter, tre respondenter 

menade att evenemanget innebar ”slöseri med skattepengar” medan fyra uttryckte att det kom ”fler 
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besökare till staden”. Två av respondenterna kommenterade;”Tyvärr verkar bandy-VM med sitt 

organisatoriska upplägg samt kommunens sätt att arbeta göra att centralorten favoriseras. Vi som 

finns i exempelvis Brålanda verkar inte existera i deras ögon.” samt ”Känns som ett kommunalt 

jippo endast i kommunens centralort. Transportföretag utanför kommunen gynnades endast. Ingen 

upphandling, ingen förfrågan och förutbestämda val av leverantörer av varor och tjänster.” 

4.3. Företagsstorlek 
En övervägande majoritet (77%) hade högst tio anställda. Dessa klassas som mikroföretag, om 

deras omsättning är på högst tio milj. kr/år (Europa.eu, 2019). 22 respondenter (51%) kunde med 

säkerhet svara att de hade en årsomsättning på mindre än 10 milj. kr samt max 10 anställda. 

"  

Figur IV: små företag 

Utöver majoriteten av mikroföretag så var det också fem företag med 11-20 anställda och fem 

företag med 21-51+ anställda. Sju respondenter kunde inte svara på frågan om hur mycket deras 

verksamhet omsätter per år. 

4.4. Attityd och inställning 
En majoritet om 30 respondenter (70%) var positivt, eller mycket positivt, inställda till att bandy-

VM 2019 arrangerades i Vänersborg. Endast tre respondenter (9%) var negativt, eller mycket 

negativt, inställda till evenemanget. Den positiva attityd som finns kopplade till evenemang är inget 

nytt fenomen utan har teoretisk förankring (Getz, 1994; Hanefors, 2000; Lundberg, 2017; Solberg, 
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2018). Upplevelsen av och attityden till evenemang är således särkopplade från de ekonomiska 

effekter som det kan föra med sig, något som tas upp i senare avsnitt. En analogi till denna 

särkoppling kan ses i rapporten om cykel-VM 2017 i Bergen, där den generella inställningen till 

evenemanget var positiv till trots för de uteblivna ekonomiska effekterna för 

arrangörsorganisationen och kommunen (Solberg, 2018). 

"  
Figur V: inställning till evenemanget 

4.5. Varumärkessyn 
Liknande tendens, som påvisades i föregående avsnitt, finns också kopplat till kommunens 

varumärke. 63% menar att varumärket påverkas positiv, eller mycket positivt, av evenemanget. 

Däremot är det en fjärdedel av respondenterna som väljer ”mitten”-alternativet, som står för varken 

eller och/eller vet ej. Endast fem respondenter (12%) menar att kommunens varumärke ”drabbas” 

av evenemanget. Den övergripande inställningen till evenemanget (blå stapel - snittsvar på 4,05) 

och varumärkessynen (röd stapel - snittsvar på 3,8) är relativt överensstämmande. Således upplevs 

en tendens i respondenternas enskilda svar; de som är negativt inställda till evenemanget upplever 

samtidigt inget förstärkt varumärke, medan de positivt inställda till evenemanget menar att 

varumärket förstärks. I tabellen (Figur VI) framgår hur de 43 respondenterna svarat på de olika 

frågorna .  4

 Kolumnen längst åt höger är snittvärden för de båda frågeställningarna.4
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"  
Figur VI: varumärkesförändring jämfört med evenemangsinställning 

4.6. Associationer 
De värden som respondenterna associerar med evenemanget var också generellt positiva. Bland 

annat så menade hälften av respondenterna att 1) intresset för Vänersborg som bandystad förstärktes 

och att 2) staden fick fler besökare under bandy-VM. De positiva värden blev uttryckta i majoritet 

av respondenterna. 26 respondenter (60%) kryssade för minst ett av följande begrepp; folkfest, 

gemenskap, stolthet, lärorikt, spännande samt glädje. Två av de mer neutrala värden som Fler 

besökare i staden och Intresset för Vänersborgs som bandystad förstärktes blev kryssade i av 21 

(49%) samt 23 (53%) respondenter. De negativa värden som kan associeras med ett evenemang fick 

en liten andel röster och 14% menade att evenemanget innebar slöseri med skattepengar. Det 

dagliga livet och rutiner stördes och Ökning av bråk och/eller brottslighet fick varsin röst (från 

densamma respondenten). 

 
Figur VII: associationer 
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5. Analys 

5.1. Analys av studiens huvudfrågor 
För att uppfylla studiens syfte så har analysen av det insamlade materialet fokuserats till några mer 

väsentliga frågor. Utifrån tolkning och analys av dessa huvudfrågor ska forskningsfrågan besvaras. 

 
5.1.1. VM-effekter och ekonomiska effekter 

Andersson, Larson & Mossberg (2009) definierar effekter som det värde som skapas när nytta och 

nöje genereras utifrån en bestämd händelse. Ur den definitionen kan evenemang som händelse 

skapa både mer nationalekonomiska effekter knutna till nytta samt mer samhällsekonomiska 

effekter i form av nöje. Näringslivsperspektivet för denna studie ämnar inte svara konkret för dessa 

typer av effekter, utan studien har istället fokus på de upplevda VM-effekter och ekonomiska 

effekter som evenemanget haft på respondenternas näringsverksamheter. 25 respondenter (58%) 

menar att de inte upplevde VM-effekter på sin verksamhet medan en andel á 10 respondenter (23%) 

menade att de upplevde någon form av effekt. 

1-2 (Instämmer inte):   25 (58%) 

4-5 (Instämmer):   10 (23%)  

3 (Varken eller):   8 (19%) 

Av de 25 respondenter som svarade att de inte upplevde någon VM-effekt på sin verksamhet, har  

även dessa samtliga inte sett några skillnader i omsättning (två menar att deras omsättning 

minskade). Detta tyder möjligen på ett samband mellan utebliven VM-effekt och ingen förändring i 

omsättning, eller minskad omsättning. Att en majoritet menar att de inte upplevde VM-effekter på 

sin verksamhet, kan således innebära ett misslyckande för inblandade parter. Getz (2013) menar att 

om ett evenemang vill uppnå status som märkesevenemang så krävs attraktion och engagemang 

från lokalbefolkningen, och om dessa inte upplever några VM-effekter, så kan det verka ovisst att 

liknande evenemang återigen skulle kunna få näringslivets stöd. Andra faktorer för att befästa ett 

evenemang är genom är image- och varumärkesbyggande, marknadsföring, organisering och 

ägarskap samt hållbarhet, menar Getz (2013). 

 De 25 respondenterna utgörs av samtliga industriverksamheter samt sex 

detaljhandelsverksamheter. Således menar nästintill samtliga i den sistnämnda kategorin att de inte 
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upplever några som helst effekter av bandy-VM, till trots för att de tillhör free riders-verksamheter. 

Sex restaurangverksamheter upplevde inte en ökad omsättning under VM-perioden; bland dessa låg 

fyra i Vänersborgs centrum, som ligger i nära anslutning till VM-arenan. Dessvärre säger inte 

studien något om vilken typ av restaurangverksamhet som respondenterna bedriver, vilket redan 

påpekats och kritiserats i metodkapitlet. 

"  
Figur VIII: upplevd VM-effekt jämfört med upplevd ekonomisk effekt 

Den nedre stapeln (blå) står för ingen upplevd VM-effekt, och den övre stapeln (röd) står för 

uppskattad ekonomisk förändring. Lägst kombination av de två svarsalternativen är 2 (1+1) och den 

högsta är 10 (5+5). Samtliga 25 respondenter i tabellen (Figur VIII) har ett värde på 2 till 5, vilket 

är de lägsta möjliga kombinationerna. Trendlinjerna visar således på ett samband mellan de 

uteblivna effekterna för respondenterna, vilket innebär att både den upplevda effekten samt den 

ekonomiska effekten antas ha uteblivit hos denna grupp. 

5.1.2. Omsättningsförändringar 

En viktig indikator för ett lyckat evenemang, ur ett besöksekonomiskt perspektiv, är att räkna på 

verksamheternas input och output (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). Denna 

företagsekonomiska värdering som respondenterna ombeds svara på fokuserar på just de monetära 

förhållanden; om output har varit större än input under VM, så har omsättningen ökat, och vice 

versa om input är större än output (minskad omsättning). 
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30 respondenter (70%) menade att de inte märkte någon skillnad i omsättning och fem andra (12%) 

kunde inte svara på frågan. Av de återstående menade sex respondenter (14%) att de ökade sin 

omsättning och två stycken (5%) menade att den minskade. Den stora andelen på 70% som menar 

att deras omsättning förblev oförändrad, indikerar på att evenemanget inte påverkade deras 

verksamhet nämnvärt. Respondenterna bads jämföra med den samma perioden under föregående år. 

Ingen skillnad i omsättning:   30 (70%) 

Ökad omsättning:    6 (14%) 

Jag kan inte svara på den frågan:  5 (12%) 

Minskad omsättning:    2 (4%) 

5.1.3. Ekonomiskt resultat 

Denna fråga relaterar till den föregående frågan, men fokuserar på det ekonomiska resultatet. 

Hälften av respondenterna (49%) menar att evenemanget inte hade relevans för deras verksamhet. 

Sex respondenter (14%) menar att de påverkades positivt (eller mycket positivt), vilka tre tillhörde 

logiverksamhet och detaljhandel samt tre tillhörde upplevelser och nöjen. Att den sistnämnda 

kategorin upplevde en ekonomiskt växt under VM-perioden är intressant, då dessa får ses som 

konkurrerande verksamhet inom upplevelseindustrin. Å andra sidan kan dessa 

upplevelseverksamheter öka kundomsättning då VM-deltagare- och besökare, under övrig tid, söker 

andra aktiviteter (exempelvis bio eller badhus) i samband med evenemangsbesöket (Böhn & 

Eriksson, 2007). En större andel på 16 respondenter (37%) menar att de ”drabbades” av bandy-VM. 

Sex av dessa var industriverksamheter, tre detaljhandelsverksamhet, två restauranger och ett hotell, 

bland annat. De sex industriverksamheternas svar tyder på att bandy-VM inte inverkar på deras 

verksamheter, vilket inte är ett oväntat resultat (då de inte tillhör ”free riders”). Varför ett av 

kommunens få hotell upplevde förlorade intäkter kan möjligen kopplas till  de leverantörsval som 

arrangörens gjorde, då de kan ha haft avtal med förvalda logiverksamheter (Andersson, Larson & 

Mossberg, 2009). 

3 (Varken eller):   21 (49%) 

2 (Negativt):    11 (25%) 

1 (Mycket negativt):   5 (12%) 

5 (Mycket positivt):   4 (9%) 

4 (Positivt):    2 (5%) 
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5.1.4. Ökad omsättning för olika branscher 

Av de sex respondenter som menade att de upplevde en ökad ekonomisk omsättning under VM-

perioden så var fem belägna i Vänersborgs centrum och en i Vargön (hotell). De fem i Vänersborg 

tillhörde verksamheter inom restaurang, logi, detaljhandel, upplevelser och nöjen samt 

webbutveckling; således fem olika typer av verksamhet vilket ger ett spritt resultat. Det positiva i 

detta är att verksamheter inom olika branscher ändå gynnas, vilket kan tyda på att evenemanget har 

betydelse för aktörer inom olika delar av samhällsstrukturen (Getz, 2013). Det negativa är att det 

blir problematiskt att generalisera dessa ökade omsättningsförändringar då endast en respondent 

representerar varje bransch. Gemensamt för dessa sex verksamheter är att det inte har så mycket 

gemensamt; stor spridning i antal anställda, omsättningsstorlek, synen på de olika associationerna 

kopplade till VM, olika typer av förberedelser eller ingen förberedelse alls samt upplevelsen av 

nationella och internationella besökare, bland annat.  

Ökad omsättning med 1-25%:  2 (33%) 

Ökad omsättning med 26-50%:  3 (50%) 

Ökad omsättning med 51-75%:  1 (17%) 

5.1.5. Servicenäringen och free-riders 

Den lokala- och regionala ekonomin får ofta en ökad omsättning i samband med evenemang, en 

tillväxt som huvudsakligen turistbranschen står för, vilken främst omfattar servicenäringen 

(Andersson, Larson & Mossberg, 2009). Totalt var det 17 respondenter som representerade 

servicenäringen, eller free riders-verksamheter (sju restauranger, sju detaljhandelsbutiker och tre 

logiverksamheter). Av dessa upplevde elva att de inte såg en skillnad i omsättning under VM, fyra 

såg en ökad omsättning medan två respondenter menade att deras omsättning försämrats under VM. 

Av de fyra som hade ökat sin omsättning menade två respondenter att omsättningen ökat med 

25-50% under VM-perioden (de resterande två kunde inte specificera omsättningsförändringen). 

Två av dessa verksamheter (ett hotell och en butik) hade liknande svar på tre frågeställningar; båda 

hade förberett sig extra inför VM genom att bland annat beställa in fler varor/produkter, haft en 

högre bemanning samt utökat sina öppettider. De menar båda att bandy-VM ökade deras 

försäljning; hotellet menar att det var”Positivt med både A- och B-VM under samma period” och 

butiken påstår att ”Fler lag 2019 = fler kunder”. I deras slutliga kommentarer menade de; ”Positivt 

med ökad beläggning både på hotell och restaurang. Mycket internationella gäster.” samt ”Vi har 

fått mycket nya kontakter, vilket förhoppningsvis kommer att öka våran försäljning i framtiden!”. Av 
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de elva som påstod att de inte upplevt någon förändring i omsättning och de två som upplevt en 

minskad omsättning så kan dessa kommentarer utläsas från fem av respondenterna (i jämförelse 

med bandy-VM 2013). 

a) ”Mindre besökare 2019” 

b) ”Vi märkte inga skillnader hos oss” 

c) ”Bättre 2013” 

d) ”Känns som att VM 2019 blev ett isolerat event ute på idrottscentrum.”  

e) ”Inte ens märkbart i centrum, träffade endast 2 Kanadensare.” 

De svar som kan tas fram från den öppna frågan om hur evenemanget kommit att påverka dem och 

deras verksamhet avgavs bland annat dessa svar; 

1) ”Personligen tycker vi att det är jättekul att Vänersborg återigen fick vara värd för bandy-VM, 

det hjälper att stärka Vänersborg som varumärke. Däremot märkte vi aldrig någon skillnad rent 

omsättningsmässigt i vår butik, men några dagar var det mycket folk inne i 

centrum.” (detaljhandel) 

2) ”Kul att det arrangeras i Vänersborg men det påverkar inte centrumkärnan/handeln något 

märkbart.” (detaljhandel) 

3) ”Vi hade nog trott att fler gäster skulle bo över under bandy-VM men så var inte fallet. Vi hade 

inte fler gäster under bandy-VM som året innan då det inte fanns något VM. På så sätt påverkade 

inte evenemanget oss överhuvudtaget. Trots initiativ av oss att ha öppet på söndagar, lunch på 

finaldagen och specialerbjudande i matsalen så hjälpte inte detta.” (logiverksamhet) 

4) ”VM 2013 erbjöds vi försäljningsyta utanför arenan vilket var positivt och ökade delaktigheten 

även om det inte genererade någon större vinst. Detta VM var helt styrt till en 

aktör.” (restaurangverksamhet) 

Förutom dessa svar, kommenterade även fem respondenter mycket liknande att de inte upplevt 

någon skillnad i omsättning eller övrig förändring på verksamheten till följd av bandy-VM (två 

restauranger och tre butiker). ”Allt rullade på som vanligt”  var en av dessa kommentarer. 

 De ovanstående 13 som inte upplevde förbättrad omsättning under bandy-VM var också 

väldigt eniga om en icke-upplevd ökning av varken nationella eller internationella besökare, kopplat 

till deras verksamhet (22 respondenter upplevde fler besökare medan 21 respondenter inte upplevde 

fler besökare till följd av bandy-VM). 
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5.2. Analys av sekundära resultat 
Utifrån resultaten har frågeställningar, som är av något mindre vikt för studiens syfte, analyserats. 

5.2.1. Förberedelsers påverkan på omsättning 

17 respondenter (40%) menar att de, på ett eller flera sätt, förberedde sin verksamhet inför VM. Av 

de på förhand fem valbara kategorier hade samtliga fått minst ett svar; 1) beställde in fler varor/

produkter, 2) högre bemanning, 3) utökade öppettider, 4) skapade speciella erbjudanden i samband 

med VM och 5) annonserade eller ökade marknadsföringen på något sätt. Två respondenter skrev 

också att de förberedde genom att sätta VM-flaggor (utanför butiken) och bära VM-kläder.  

Av dessa 17 respondenter var det senare enbart tre som menade att de ökade sin omsättning under 

perioden, vilket får antas vara ett misslyckande för de resterande 14 respondenterna som upplevde 

en oförändrad omsättning (varav tre upplevde en minskad omsättning). Det arbete (input) som 

verksamheterna då har lagt ned ger ingen avkastning (output) vilket får ses som ett misslyckande 

rent ekonomiskt (ingen return on investment) (Getz, 2012).  

5.2.2. Säsongspåverkan på evenemang 

Av resultatet utmärker sig en relativt kritiskt syn på VM från verksamheterna förlagda utanför 

centralorten, något som kan förankras i Bohlin (2000) som identifierar olika typer av 

evenemangsbesökare. Där påstås bland annat att ”vinterbesökaren” åker till destinationen och sedan 

tillbaka hem, och inte verkar inkludera fler destinationer i sitt resande under besöket. Att bandy-VM 

utspelas under vintermånaderna gör utifrån denna teori gällande att kommunens övriga tätorter  kan 

missgynnas. Om kommunen istället hade satsat på ett vår-, sommar- eller höstevenemang hade 

möjligtvis de andra orterna i kommunen reagerat annorlunda, men om det kan studien inte uttala 

sig. Dessutom är det svårt att generalisera dessa resultat, då svarsfrekvensen är allt för låg och inte 

ger ett representerat urval av verksamheter. 

5.2.3. Platsvarumärke 

Föregående analys av säsongspåverkan på evenemang är viktig för att utveckla nya evenemang på 

platsen, men varumärket ”bandystad” som Vänersborg förknippas med är en viktig angelägenhet 

under vinterhalvåret, vilket är en av anledningarna till att evenemanget arrangeras i kommunen. En 

majoritet (63%) menar att kommunens varumärke påverkas i positiv, eller mycket positiv, mån av 

evenemanget. Endast fem respondenter (12%) menar att varumärket ”drabbas” av bandy-VM. 

Varumärkesförändringar är svåra att mäta då det rör sig om en upplevd känsla, men Aronsson 
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(2007) påstår att destinationsutveckling och imageskapande ofta har sitt ursprung i det lokala 

samhället, och hur de är de lokala aktörerna och invånarna som bygger varumärket. 

Platsmarknadsföring handlar om att förmedla en säregen bild av platsen, och varumärket är centralt, 

då dess symbolvärden synliggör platsen. För att marknadsföra platser kan de lokala resurserna 

nyttjas, och ett sådant sätt är att tillvarata idrottsutbudet och den ”folkliga karaktär” som idrotten 

förmedlar, och via den förstärka varumärket för staden (El-Zebda & Persson, 2007). 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1. Diskussion 
Den slutliga diskussionen ämnar diskutera studiens resultat och analys ur ett större perspektiv, och 

för dessutom in andra synvinklar som kan ha haft en inverkan på resultatet. Detta leder sedermera 

vidare till de slutsatser som kan göras ur studiens resultat, analys och diskussion. 

Näringslivseffekter av ett idrottsevenemang utifrån vald metod och perspektiv är ingen självklarhet, 

ger studiens resultat indikationer om. Ett special event (Jago och Shaw, 1998, refererad i Mossberg, 

2000), som bandy-VM får anses vara är ett ”engångs- eller sällan förekommande evenemang med 

begränsad varaktighet som ger konsumenten upplevelser och en social möjlighet utöver vardagen.” 

Sådana evenemang som lockar, eller har potential att locka, turister hålls för att stärka varumärket 

och öka medvetenheten om en plats. Utifrån respondenternas svar så har de tillresande besökarna 

inte varit så många till antalet som var förhoppningen med VM (enbart hälften av respondenterna 

upplevde ett förhöjt besökarantal). Den internationella prägeln som ett VM har, på grund av titel 

och status, antyds alltså inte nödvändigtvis betyda att arrangemanget i sig är internationellt, utan 

fortfarande verkar vara ett lokalt präglat evenemang riktat mot de egna kommuninvånarna. Getz 

(2008) menar att lokala och regionala evenemang innehar ett lågt besöksekonomiskt värde, men kan 

ha potential att locka besökare, om investeringar och utveckling görs. Bandy-VM 2019 hade 18 

deltagande nationer och 600 deltagare, där den internationella prägeln främst kom från spelare, 

tränare, förbundsdelegationer, familjer och presskår än från tillresande besökare, antyder 

studieresultatet. Den generella och direkta besöksekonomiska inverkan evenemanget har haft på 

kommunens näringsidkare är mycket små, då enbart en mindre andel aktörer och intressenter med 

direkt koppling till evenemanget gynnades, enligt studien. Studien menar däremot att kommunens 

varumärke förstärktes, vilket kan ge indirekta och långtgående besöksekonomiska effekter, något 

som denna studie inte kan uttala sig om, då den är utförd i direkt anslutning till evenemanget. För 

att förtydliga hur respondenterna menar att de upplevt evenemanget och dess effekter följer här en 

kortfattad sammanställning av några huvudsakliga resultat som studieresultatet har framkommit 

med, och som kan ses som ett riktmärke för hur en generell bild av evenemanget ser ut. 

- Majoriteten menar att bandy-VM inte gav deras verksamhet några VM-effekter (58%). 

- Majoriteten menar att bandy-VM inte påverkade deras verksamheter rent ekonomiskt, samt att en 

del av dessa blev påverkade negativt eller mycket negativt (86%). 
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- Majoriteten menar att de inte förberedde sig inför bandy-VM (61%). 

- Majoriteten kunde inte svara för vilket av de två bandy-VM:en 2013 och 2019 som genererade 

den högsta omsättningen (55%). 

- Majoriteten menar att de inte upplevde en märkbar förändring i omsättning mellan de två bandy-

VM:en 2013 och 2019 (55%). 

- Majoriteten var positivt eller mycket positivt inställda till att bandy-VM arrangerades i 

Vänersborg (70%). 

- Majoriteten menade att Vänersborgs varumärke påverkades positivt eller mycket positivt av 

bandy-VM (63%). 

- Respondenternas upplevelse av fler besökare (nationella som internationella) under VM-perioden 

besvarades jämnt fördelat med ”ja”-svar (51%) och ”nej”-svar (49%). 

- Respondenternas upplevelse av bandy-VM 2013 kontra bandy-VM 2019 som mest positivt/

negativ besvarades jämnt fördelat. 

För att återkoppla till de, av arrangören på förhand, påtalade evenemangseffekter (Visit Trollhättan 

Vänersborg AB, 2019), följer här nedan en utvärdering av dessa, med bakgrund i studieresultatet. 

Studien kan inte besvara på om dessa effekter har förverkligats, utan utvärderas enbart utifrån hur 

de upplevts av respondentgruppen. De kan å andra sidan ge indikationer som möjligen och i viss 

mån kan generaliseras. 

 1) 2,5 veckors internationell prägel på stan: arrangören menade att stan skulle präglas av de 

internationella besökarna, och hälften av respondenterna (22 av 43 personer) var eniga med detta 

påstående. Endast 50% av respondenterna menar att de upplevde fler besökare, vilket kan indikera 

på en, i liten utsträckning, internationell prägling. 

 2) 15-20 milj. kr i turistekonomisk omsättning till kommun och näringsliv : en majoritet av 5

näringsidkarna menade att deras omsättning inte ökade under VM, vilket ger indikationer på att 

detta påståendet inte uppfylls. Däremot menade IFK Vänersborgs ordförande strax efter 

evenemanget att den turistekonomiska omsättningen ökade till följd av att 18 lag och 600 deltagare 

är en fördubbling från evenemanget 2013 (TTELA, 2019b). Således uppstår en motsättning mellan 

studiens resultat och den påstådda effekten enligt arrangören. 

 3) Fullbokade hotell och restauranger: av de tio hotell och restauranger som svarade på 

enkätundersökningen är det enbart tre som menar att de upplevt VM-effekter och en ökad 

 Denna uppskattning baseras på bandy-VM 2013 års resultat.5
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omsättning (två hotell och en restaurang). Av Vänersborgs samtliga sex hotell så har tre svarat på 

undersökningen, vilket stärker generaliserbarheten (50%). Nästan samtliga restaurangverksamheter 

(sex av sju respondenter) menar att de inte upplevde omsättningsförändringar. Vilken typ av 

restaurangverksamhet dessa omfattar säger dessvärre studien inget om, då kategoriseringen av dessa 

är allt för bred. TTELA (2019c) rapporterar också om det hotell som inhyste flest av nationerna 

under VM, och som nu har en fordring på IFK Vänersborg om nästan en miljon kronor (där 98% 

kommer från VM). Antal gästnätter ökade således, men om IFK Vänersborg går i konkurs uteblir de 

turistekonomiska intäkterna till hotellet, då hotellnätterna istället omvandlas till skulder. 

 4) Lyft för centrumhandeln: studien menar att det påstådda lyftet till centrumhandeln inte 

skedde, till trots för att Vänersborgs centrum ”VM-pyntades”, enligt en respondent: ”Det 

förändrade i viss mån stadsbilden med att vi satte upp flaggor och affischer samt bandy-t-shirt till 

butiksanställda, etc. Konditorierna gjorde VM-bakelser som sålde jättebra.”. Sex av sju 

detaljhandelsverksamheter i centralorten menade att deras omsättning minskade eller förblev 

oförändrad under VM-perioden, vilket kan peka på få effekter för centrumhandeln.  

 5) Ökad kännedom om Vänersborg och stadens möjligheter: 27 respondenter (63%) menade 

att Vänersborgs varumärke påverkas positivt av bandy-VM, vilket kan ge vissa belägg för att 

kännedomen om Vänersborg har ökat och på sätt förstärkt prägeln som ”bandystad”. För att detta 

påstående ska ha effekt, krävs en mer omfattande och longitudinell studie inriktad på evenemangs 

inverkan på kommunens platsvarumärke, vilket denna studie inte är. 

 De uteblivna effekter som enkätundersökningen påvisar, tyder på att bandy-VM 2019 inte 

blev den besöksekonomiska framgång som arrangören och kommunen hade förhoppning om. Den 

förhoppningen och höga förväntningen grundades i bandy-VM 2013 i Vänersborg, vilket av många 

ansågs som ett arrangörsmässigt, lyckat evenemang med 35 000 besökare (Svensk Bandy, 2013). En 

faktor då var att arenan var nybyggd och arrangörsgruppen sammansatt på ett annat sätt, vilket 

skapade ett stort intresse. Ett antagande som kan göras utifrån de uteblivna effekterna i 2019 är att 

evenemanget till mångt och mycket präglas av lokal och ideell organisering och engagemang. 

Evenemanget utförs av en liten och lokal arrangörsgrupp med visst kommunalt bidrag i form av 

marknadsföring, där de huvudsakliga evenemangsbesökarna är de lokala invånarna, samtidigt som 

de besöksekonomiska effekterna uteblir (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). Detta kan 

jämföras med och som analogi till det senaste, svenska VM:et i Sandviken 2017. Det evenemanget 

upplevde publikbortfall och nästintill tomma läktare på flera av matcherna, till trots för att 

arrangören satsade stort för att locka utomstående besökare (Sveriges Radio, 2017). 
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En annan omständighet som bör beaktas i diskussionen till studiens resultat är att arrangören av 

bandy-VM 2019 gick med två miljoner kronor i förlust (TTELA, 2019a), vilket lett till en 

närstående konkurs (IFK Vänersborg, 2019). Flera av klubbens fordringsägare har gått med på att 

skriva ned sina fordringar med 75% till klubben, vilket tyder på klubbens värde för det lokala 

näringslivet. Precis som VM:et i Sandviken 2017 drabbades bandy-VM 2019 av ett stort 

publikbortfall, vilket lett IFK Vänersborg in i denna situation. Det var budgeterat för 15 000 

åskådare, men enbart 9 100 kom, och den sammanlagda publiksiffran för A-VM på samtliga orter 

blev 18 000, vilket är en halvering sedan 2013. Det stöd som kommunen gav på 400 000 kronor i 

marknadsföringsåtgärder inför VM har istället omvandlats till en skuld om 412 000 kronor för IFK 

Vänersborg. Frågan är om studiens resultat (som påvisar få effekter av evenemanget) påverkats av 

det resultat som evenemanget också uppvisar (med en stor ekonomisk förlust på grund av 

överdragna budgetar och publikbortfall). Vad hade hänt om evenemanget blivit en publiksuccé med 

stor avkastning för de investeringar som gjorts? Hade det förändrat upplevelsen av effekter som 

studien sökt svar på? Hade näringsidkarna reagerat och upplevt annorlunda?  

 Dessa skulder och publiktapp tillsammans med de uteblivna näringslivseffekterna som 

studien talar om, antyder att två (näringslivet och producenten) av tre intressenter i 

perspektivspyramiden (Figur I) inte upplevt den ökade omsättningen som evenemanget förväntades 

generera. Å andra sidan så hänger alla de tre perspektiven samman och inverkar på varandra, som 

tidigare nämnts, vilket gör att när konsumenten (det tredje perspektivet) uteblir, så förlorar de andra 

två på det också; utan besökarnas utgifter i form av konsumtion inkommer inget nytt kapital till 

evenemangsorganisationen eller de lokala näringsidkarna. 
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6.2. Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka hur näringsidkare i en mindre svensk kommun upplever effekter 

på sin näringsverksamhet till följd av ett idrottsevenemang. Syftet ska besvaras med hjälp av 

forskningsfrågan ”Hur upplever lokala näringsidkare i Vänersborgs kommun effekter till följd av 

bandy-VM 2019?”. Utifrån analysen av och diskussionen kring resultaten kan slutsatser nu dras, 

vilka också prövar besvara syftet med studien. 

De effekter som näringsidkarna upplever till följd av evenemanget är väldigt spridda, och många 

respondenter har upplevt evenemanget på flera olika sätt. Den övergripande upplevelsen som 

näringsidkarna innehar gentemot evenemanget är positiv, samtidigt som de menar att kommunens 

varumärke och rykte förstärkts av evenemanget. Till trots för att många av de tillfrågades 

näringsverksamheter inte gynnades, och i vissa fall missgynnades, så upplevde de flesta 

respondenterna ändå generella, positiva effekter av evenemanget. Detta kan ses i analogi med det 

som möjligtvis tros vara evenemangets primära plats i upplevelseindustrin - att skapa glädje och 

upplevelser för publik och deltagare (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). Attityden och glädjen 

som majoriteten uppvisar gentemot evenemanget tyder på att det har lyckats skapa en legitimitet 

bland kommunens näringsidkare.  

 Evenemangsforskningen studeras genom olika perspektiv (Figur I), och utifrån denna 

studies valda näringslivsperspektiv framstår några få slutsatser som kan vara av betydelse för 

framtida studier och evenemang. Getz (2002, refererad i Nordvall och Heldt, 2017) har redan 

definierat vilka orsaker som kan föreligga vid ett evenemangsmisslyckande utifrån arrangörens 

perspektiv (exempelvis väder, sponsorbrist, bristfällig marknadsföring och strategisk planering och 

för få sålda biljetter). Utifrån studiens analys kan några orsaker till uteblivna effekter på näringslivet 

påvisas: 

- evenemangets ”lokala” prägel: när besökare uteblir, uteblir samtidigt de besöksekonomiska 

effekterna som evenemang kan bidra med till det lokala näringslivet. (Bandy-VM 2019 i 

Vänersborg kan i och med dessa slutsatser anses vara ett evenemang för det lokala samhället och 

främst för de intresserade i kommunen.) 

- avstånd till VM-arenan- och området: distansen till den geografiska platsen där evenemanget de 

facto utspelar sig har betydelse för näringsverksamhetens omsättning. 

- förberedelse inför evenemanget: att välja att inte förbereda och marknadsföra verksamheten inför 

evenemanget kan påverka näringsverksamhetens omsättning negativt. 
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- evenemangsarrangörens avtalsvillkor: när arrangören väljer att upphandla avtal med leverantörer 

och sponsorer leder detta samtidigt till att andra potentiella näringslivsaktörer missgynnas. 

- bransch avgör: att påstå att ”hela näringslivet” ska gynnas av ett evenemang är något 

missvisande. Studien har visat att de närliggande ”free riders”-verksamheterna gynnas något mer, 

medan de som står långt ifrån evenemanget, både geografiskt och branschmässigt, upplever färre 

direkta evenemangseffekter. 

Det ska också medges att generaliserbarheten på denna undersökning är svår att göra, då en så pass 

liten respondentgrupp utgör empirin för studien. Dessutom kan flera av de tillfrågade verka stå allt 

för långt från evenemanget, rent verksamhetsmässigt, med inga konkreta eller direkta kopplingar till 

det. Oavsett så är det respondenternas upplevelser som har varit fokus, vilket måste ses som något 

ytterst subjektivt och som, när de sammanställs, kan ge indikationer på i vilken riktning en större 

skara individer upplever ett evenemang. Alla de 43 respondenternas svar måste ändå vara av vikt för 

att se vilka effekter evenemanget haft på omgivningen, då dessa tillhör den grupp (näringslivet) som 

skapar de nationalekonomiska intäkterna till kommunen (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). 

Utan näringsidkarnas samtycke, engagemang och ekonomiska stöd (i form av sponsring, etc.) så 

kan det antas bli svårt att locka nya arrangörer att skapa evenemang på platsen.  

 Till trots för uteblivna ekonomiska effekter så har studien visat att evenemanget har stöd hos 

respondentgruppen, vilket är viktigt för att att skapa ett långsiktigt engagemang för återkommande 

arrangemang. Getz (2013) menar att lokalsamhället, i form av politiskt stöd och frivillighet, 

deltagande och efterfrågan, tillsammans med image- och varumärkesbyggande av platsen är viktiga 

faktorer för att skapa ett märkesevenemang. Således får de ekonomiska evenemangseffekterna ses 

sekundära på ett generellt och övergripande, lokalsamhälleligt plan. En kommentar från en av 

respondenterna kan summera upp denna generella bild: ”Som fastighetsförvaltning med inriktning 

mot kommun och region så märker vi inte mycket mer än att det är fantastiskt roligt och en chans 

att sätta Vänersborg på kartan.” Den övergripande tolkning som gjorts av materialet är, som 

respondenten också uttrycker det, att verksamheternas omsättningar påverkades ytterst lite av 

evenemanget, samtidigt som det finns en generell samstämmighet om upplevt förstärkt varumärke 

samt att det var ett positivt arrangemang för kommuninvånarna. Detta kan återspeglas i den 

tudelade uppfattning om evenemangs inverkan, vilken är en vanlig uppdelning som görs mellan de 

nationalekonomiska kontra samhällsekonomiska evenemangseffekterna (Getz, 2012; Andersson, 

Larson & Mossberg, 2009). På ena sidan står de konkreta, ekonomiska effekterna (ökad omsättning, 

avkastning, etc.) och på den andra de ogripbara, mer samhälleliga, sociala och kulturella effekterna 
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(förändringar av medvetenhet och kännedom, attityder, beteende, upplevelser, etc.). Studien som 

använts för att besvara forskningsfrågan finner att de lokala näringsidkarna upplever att de 

samhällsekonomiska effekterna av evenemanget har haft en positiv inverkan, medan de inte påstår 

sig uppleva tydliga effekter av mer nationalekonomisk, näringsmässig och turistekonomisk grad. 

Syftet med studien uppfylls således, då evenemangseffekter hos lokala näringsidkare i en mindre 

svensk kommun har undersökts. 

 På ett rent principiellt plan kan dessa slutsatser föras in i en mer generell kontext där ett 

(idrotts)evenemangs påverkan på en mindre svensk kommun kan ses ur det för studiens valda fall. 

Det får anses vara av begränsade mått hur dessa slutsatser kan appliceras på andra kommuner med 

liknande evenemang, då evenemangets karaktär, kommunens strategi, näringslivets storlek och 

spridning samt traditioner och kultur kopplade till lokalbefolkningen och omgivningen är högst 

unika för varje plats. Dessa är alla attribut som bör samspela för att skapa bästa möjliga effekter för 

arrangören och kommunen i allmänhet, och näringsidkare i synnerhet. Samtidigt så kan ett 

evenemang likt bandy-VM i en kommun lik Vänersborg använda sig av dessa slutsatser för att i ett 

tidigt skede i planeringsfasen av arrangemanget utvärdera sina egna möjligheter till att skapa 

effekter för kommunen och dess näringsliv, eller om evenemanget besitter de samma typer av risker. 

 Till trots för att studien har framkommit med ett resultat som tyder på få upplevda effekter 

hos de lokala näringsidkarna, så menar ordförande i IFK Vänersborg att ”Vi har bidragit till att på 

nytt sätta Vänersborg på kartan.” (TTELA, 2019b); ett citat som framledes kan debatteras, vilket 

inte är detta arbetets hänseende, utan får bli utgångspunkt för en senare studie. 
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6.3. Reflektion 
Avslutningsvis vill jag reflektera över några funderingar, som vuxit fram under arbetets gång, och 

som kan vara av nytta för framtida studier och evenemang i allmänhet och bandy-VM-arrangemang 

i synnerhet. 

Internationella mästerskap (som EM, VM och OS) inom andra idrotter, arrangeras ofta i ett 

samarbete mellan arrangörsorganisationen och förbundet, medan bandy-VM 2019 i hög grad enbart 

planerats och genomförts av arrangören. Borde internationella bandyförbundet och svenska 

bandyförbundet agerat och samarbetat mer intensivt redan från start med arrangören och då 

samtidigt tagit ett större ansvar för att inte riskera en ideell förenings ekonomi? 

 Arrangören tog på sig hela ansvaret för evenemanget och ”haussade upp” förväntningarna 

tidigt, vilket kan utläsas i inledningscitatet. Hade utfallet blivit annorlunda om evenemanget 

arrangerats på andra premisser - tillsammans med andra, ekonomiskt starka aktörer, och anpassat 

evenemanget efter dess reella omfattning och arrangörens kompetens? 

  
6.4. Förslag till vidare forskning 
Enligt syftet så ska denna studie undersöka hur näringslivet i Vänersborgs kommun har upplevt 

effekter till följd av bandy-VM 2019, vilket har uttolkats ur det insamlade datamaterialet. 

Datainsamlingen har å andra sidan fångat upp andra attityder och upplevelser från respondenterna, 

som inte kommit att analyseras i denna studie (det gäller särskilt frågeställningar kopplade till 

bandy-VM 2013 och upplevelsen av besökare). Detta kan vara en möjlighet till vidare forskning - 

att ur den befintliga datan upptäcka nya infallsvinklar för vidare analysering.  

 En tanke som fanns med initialt i projektet var att komplettera den kvantitativa 

undersökningen med mer kvalitativa djupintervjuer. De var tänkt att genomföras med ansvariga och 

relaterade personer till bandy-VM 2019, som ordföranden, projektledaren, kommunpolitiker- eller 

direktör, ansvarig person på internationella och/eller svenska bandyförbundet, etc. Genom att 

presentera resultaten från studien för dessa personer och sedan fått höra deras versioner om 

upplevda effekter hade varit en god komplettering och hade möjligtvis stärkt arbetets trovärdighet. 

En sådan studie får i sådana fall ske vid senare tillfälle, då det på grund av arbetets omfång och 

tidsbegränsningar, inte finns möjlighet att tillföra mer empiriskt insamlad data till detta arbete. 
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