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Sammanfattning 

Titel: Skatte- och sysselsättningseffekter till följd av ett större idrottsevenemang – 

Förväntade effekter på regionens näringsliv till följd av ett kommande Skid VM i Falun 2015 

Författare: Jenz Ek, Karolina Busk Eriksson 

Syfte: Att mäta turisternas konsumtion i samband med ett större idrottsevenemang samt att 

beräkna skatte- och sysselsättningseffekter till följd av denna under Skid-VM i Falun år 2015. 

Metod: Turisternas konsumtion har i denna studie mätts genom att ett urval av besökarna på 

Skidspelen 2013 fört dagbok över sin konsumtion. Vi har även använt sekundärdata i form av 

en konsumtionsundersökning som är genomförd under Svenska Skidspelen 2012 samt 

uppgifter från en rapport författad av HUI Research AB.  

Slutsats: Tre olika scenarion har använts för att beräkna skatte och sysselsättningseffekter. Ett 

lågt scenario där vi räknar med 140 000 sålda endagsbiljetter vilket är samma antal som Skid-

VM i Falun 1993. Ett medelhögt där vi räknar med 200 000 sålda endagsbiljetter vilket är vad 

arrangören förväntar sig samt slutligen ett högt scenario med 270 000 sålda endagsbiljetter 

vilket är vad som såldes under Skid-VM i Oslo 2011. Beroende på valt scenario kommer 

turisternas totala konsumtion i regionen att uppgå till mellan 147 och 197 miljoner kronor. 

Denna omsättningsökning uppskattas leda till att mellan 85 och 111 arbetstillfällen skapas i 

regionen på kort sikt. Summan av samtliga skatter och avgifter uppgår till mellan 27 och 36 

miljoner kronor. 

  



 

 

 

Summary 

Title: Fiscal and employment effects due to a major sporting event – Expected effects on the 

regional business due to the FIS Nordic World Ski Championships in Falun 2015 

Authors: Jenz Ek, Karolina Busk Eriksson 

Purpose: To measure the tourist expenditure due to a major sporting event and to calculate 

the resulting tax and employment effects due to the FIS Nordic World Ski Championships in 

Falun 2015. 

Methodology: We have recruited a number of people who visited Svenska Skidspelen 2013 

to keep a diary of their expenditures. We have used secondary data as well from a survey 

from Svenska Skidspelen 2012 and a report by HUI Research AB. 

Conclusion: We have used three different scenarios in our calculations. A low scenario where 

we anticipate 140 000 sold one day tickets which is the same amount that was sold during the 

FIS Nordic World Ski Championships in Falun 1993. A medium scenario where we anticipate 

200 000 sold one day tickets which is the same number as the organizer anticipates. And 

finally a high scenario where we anticipate 270 000 sold tickets which is the same number of 

tickets as sold during the FIS Nordic World Ski Championships in Oslo 2011. Depending on 

the scenario the total tourist expenditure will be between 147 and 197 million SEK. This 

increase in turnover will result in the possible creation of 85 and 111 job opportunities in the 

short run. The aggregated taxes and fees will be between 27 and 36 million SEK. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ger vi en bakgrund till problemet, formulerar vårt syfte samt ställer 

ett antal frågor vilka besvaras i senare delar av arbetet. 

1.1 Bakgrund 

FIS Nordic World Ski Championships, eller Skid-VM i vardagligt tal, arrangeras varje ojämnt 

år. Mästerskapet inkluderar olika discipliner av längdskidåkning samt backhoppning. År 2015 

är staden Falun värd för världsmästerskapet och arrangören förväntar sig 800 aktiva från 60 

olika nationer, 2000 funktionärer, 200 000 besökare och 500 miljoner tv-tittare (Skid-VM i 

Falun 2015 AB [Internet]). Tävlingarna kommer att hållas på riksskidstadion Lugnet i Falun 

och Falu kommun ansvarar för att arenan håller den standard som det internationella 

skidförbundet kräver. Det innebär att stora investeringar behöver göras i både ny- och 

ombyggnationer. Dessa investeringar bekostas till största delen av Falu kommuns 

skattemedel. Vad får då regionen tillbaka för att anordna ett evenemang i denna skala? 

Intäkterna för själva evenemanget går till arrangörerna, vilket förvisso är ett kommunägt 

bolag men deras intäkter är tänkta att täcka kostnaderna för genomförandet av evenemanget. 

De ökade skatteintäkterna genom ökad konsumtion och eventuellt högre vinstskatt för 

företagen i regionen går till staten. Inom regionen ökar dock sysselsättningen vilket i sin tur 

kan öka kommunens skatteuttag genom ökade inkomster för invånarna. Kommunen som 

organisation förutsätts dock inte som ett vanligt företag vara vinstmaximerande utan ska i 

första hand skapa samhällsnytta för invånarna. Genom att möjliggöra arbetstillfällen och 

skapa en attraktiv region för företagsetablering och inflyttning av privatpersoner åstadkommer 

de just detta. För att se de totala effekterna som ett Skid-VM har på regionen skulle en 

fullständig samhällsekonomisk analys behöva göras. Det innebär att samtliga kostnader och 

nyttor som genereras av evenemanget ska tilldelas ett monetärt värde och beräknas. Det 

kräver en omfattande datainsamling och bearbetning och vi väljer därför att fokusera på de 

ekonomiska effekter i form av skatteintäkter som uppstår av den konsumtion som besökarna 

genererar. 

En central fråga för detta arbete är hur man på bästa sätt uppskattar de ekonomiska effekterna 

och hur de ekonomiska flödena avgränsas och mäts. För att mäta effekter för en regions 

näringsliv av ett evenemang är det viktigt att särskilja ekonomisk aktivitet kopplad till 

besökare redan boende i regionen och tillskott till ekonomin tack vare inresande besökare 
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aktivitet, så kallade turistekonomiska effekter.   För att uppskatta vilka ekonomiska effekter 

anordnandet av ett evenemang har på en region kan man se till hur ekonomiska flöden mäts i 

ekonomin som helhet. Det ekonomiska flödet kan mätas från produktionssidan, 

konsumtionssidan eller inkomstsidan men det mest vedertagna sättet att mäta 

turistekonomiska effekter är från konsumtionssidan (Burgen & Mules, 1992; Andersson & 

Solberg, 1999). Detta eftersom det är enklare att göra en avgränsning hos konsumenterna och 

se enbart till turisterna än att avgränsa turisternas konsumtion från producenternas omsättning. 

För att kunna mäta dessa måste först en definition av turist göras och sedan en avgränsning av 

regionen inom vilken de ekonomiska effekterna ska mätas (Dwyer, Forsyth, Dwyer, 2010; 

Ryan, 2003). Resultatet av denna studie kommer därför att baseras på en mätning av 

turisternas konsumtion. 

Under Skid-VM i Falun 1993 (Elbe & Bohlin, 1993), Skid-VM i Oslo 2011 (Enger & Fjose, 

2011) samt Skidspelen 2012 (Heldt & Olofsson, 2012) har studier genomförts där turisternas 

konsumtion har mätts genom enkätstudier där turisterna ombetts uppskatta sin konsumtion. 

HUI Research AB (Zere, 2013) har gjort en uppskattning av konsumtionen som kan uppstå 

under Skid-VM i Falun 2015 enbart genom att använda sekundärdata. Eftersom en 

uppskattning inte är samma sak som en exakt mätning finns det en risk för antingen över- 

eller underskattningar med en sådan metod. Vår målsättning är att inte överskatta de 

ekonomiska effekterna. Vi använder i denna studie dagboksmetoden som underlag för 

konsumtionsmätningen där respondenten anger sin konsumtion i samband med att den 

uppstår. Denna metod har i tidigare studier visat sig ge bäst skattningen av totalkonsumtionen 

genom att undvika de andra metodernas problem med minnes- och teleskopfel (Heldt & 

Klerby, 2011). 

1.2 Syfte 

Att mäta turisternas konsumtion i samband med ett större idrottsevenemang samt att beräkna 

skatte- och sysselsättningseffekter till följd av denna under Skid-VM i Falun år 2015. 
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2. Tidigare forskning 

Vi har valt att närmare studera fyra tidigare forskningsrapporter. Det vi fokuserar på är 

rapporter om konsumtionen under Skid-VM i Falun 1993, Skid-VM i Oslo 2011, Skidspelen 

2012 samt en rapport om samhällsekonomiska effekter av Skid-VM 2015 som är samtida med 

vår. 

2.1 Skid-VM i Falun 1993 

Elbe och Bohlin (1993) gjorde en utvärdering av effekterna på näringslivet efter 1993 års 

Skid-VM i Falun. De genomförde 1071 intervjuer med besökare där de ställde frågor om 

bostadsort, antal dagar på VM, hur mycket besökarna konsumerade med mera. I den här 

studien exkluderades de som hade sin bostadsort i Dalarna vilket ledde till att 483 svar 

samlades in totalt. Enligt deras undersökning var 45 procent av besökarna bosatta utanför 

Dalarna och endast 6 procent var bosatta utomlands. De kom fram till att varje turist 

konsumerade för strax under 700 kronor per dag och person. Denna siffra är exklusive logi. 

Anledningen till att de inte frågade om logikostnader var för att all annan konsumtion mättes 

per dag och de ansåg att frågor om logikostnader skulle bli för komplicerade att svara på. 

Istället uppskattades dessa kostnader i efterhand. Elbe och Bohlin kom fram till att turisternas 

konsumtion under VM uppgick till drygt 161 miljoner kronor. Sysselsättningseffekten av den 

ökade konsumtionen blev 157 årsverken
1
 vilket ledde till skatteintäkter på drygt 8,2 miljoner 

kronor. Då har Elbe och Bohlin endast räknat med den skatt som tillfaller kommuner, 

landsting och kyrkan och de har inte räknat ut hur stora de statliga intäkterna från skatter och 

avgifter så som mervärdesskatt, bolagsskatt och arbetsgivaravgifter blev. 

I undersökningen kunde även en försäljningsökning under månaden efter VM noteras. Detta 

tror Elbe och Bohlin beror på att många falubor avvaktat med sina inköp tills efter att 

turisterna har åkt hem igen. Ett varuhus i Falun noterade även en ökning innan VM, främst i 

restaurangen. Detta eftersom många arbetade i Falun med förberedelserna inför VM. 

2.2 Skid-VM i Oslo 2011 

Enger och Fjose (2011) på det norska analysföretaget MENON Business Economics har 

skrivit en rapport om näringslivs- och sysselsättningseffekter i Oslo under Skid-VM 2011. De 

genomförde intervjuer med 812 besökare under Skid-VM 2011. För att resultaten skulle bli så 

representativa som möjligt spreds intervjuerna ut under nästan hela evenemanget. Intervjuerna 

                                                 
1
 En heltidstjänst under ett år motsvarar ett årsverke. 
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genomfördes under tiden 26 februari till 5 mars. På detta sätt intervjuades besökare både när 

det var fint väder och sämre väder, när transporterna fungerade bra och när det varit 

transportproblem med mera. De som hade gratisbiljetter genom till exempel sponsoravtal 

intervjuades inte eftersom Enger och Fjose gjorde antagandet att dessa kunde ha ett annat 

konsumtionsmönster än betalande besökare. Intervjuobjekten fördelar sig på 75 procent 

norska besökare och 25 procent utländska. Sett till biljettförsäljningen var 15 procent av 

biljetterna betalade med utländska kreditkort. Detta var troligen en för låg siffra då biljetter 

sålda via vissa återförsäljare så som VisitOSLO registrerats som norska. 

I Oslo 2011 såldes 270 000 biljetter. Undersökarna bedömde också att antalet icke betalande 

besökare utanför arenan var ytterligare 300 000 personer. I studien antas att 75 procent av 

dessa är boende i Oslo och exkluderar därför dem i beräkningarna. Resterande 75 000 bedöms 

ha samma konsumtion som dagsturisterna. 1 600 personer från press och media bevakade 

arrangemanget. Enger och Fjose gör antagandet att de stannar under hela evenemangets längd, 

det vill säga tio dagar vilket ger 16 000 övernattningsdygn. Dessa bedöms ha en konsumtion 

som motsvarar övernattningsturistens. 

Enger och Fjose kommer fram till att den ökade konsumtionen under Skid-VM uppgick till 

cirka 420 miljoner norska kronor. För att underlätta jämförelser med vår studie räknar vi om 

norska kronor till svenska kronor i nedanstående tabeller. Vi använder oss av växelkursen 

1,14 svenska kronor för varje norsk krona (Sveriges Riksbank, 2013 [Internet]). 

Tabell 2.1. Ökad konsumtion under Skid-VM 2011. 

 Miljoner kronor 

Biljetter 127 

Hotell och restaurang 267 

Varuhandel 71 

Transport 14 

Summa 479 

 

För att beräkna sysselsättningsökningen utgick Enger och Fjose  från förhållandet mellan 

näringsidkarnas omsättning och sysselsättning. De direkta effekterna på sysselsättningen var 

en ökning med 254 tjänster till följd av den ökade konsumtionen under arrangemanget. Enger 

och Fjose anser dock att detta troligtvis inte är några varaktiga anställningar men att 

arrangemanget sannolikt lett till att fler kan arbeta heltid, vilket är önskvärt eftersom de 

skriver att det fanns en viss andel ofrivilliga deltidsanställningar. Anställningarna blev också 
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tryggare eftersom omsättningen ökade. Även de indirekta effekterna på sysselsättningen 

redovisas. Den indirekta effekten innebär att en omsättningsökning i ett företag leder till en 

omsättningsökning för företagets underleverantörer. Den indirekta sysselsättningseffekten 

innebär ytterligare en ökning med 48 årsverken. Dessa fördelade sig enligt följande: 

Tabell 2.2. Sysselsättningseffekter under Skid-VM 2011. 

 Sysselsättningseffekt 

Hotell och restaurang 224 

Varuhandel 19 

Transport 10 

Indirekt 48 

 

Vid beräkningen av skatteeffekterna har Enger och Fjose beräknat statliga och kommunala 

intäkter i form av mervärdesskatt, inkomstskatt, arbetsgivaravgift samt bolagsskatt. I sina 

beräkningar har de endast använt sig av den konsumtion som kommer sig av de utländska 

besökarna. Det eftersom de gör antagandet att de norska besökarna hade konsumerat i samma 

utsträckning förr eller senare även om de inte besökt arrangemanget. Beskattning av tjänst och 

arbetsgivaravgifter har beräknats utifrån genomsnittslöner hämtade från Statistisk sentralbyrå 

för respektive bransch. För att beräkna hur stor bolagsskatten är har de använt sig av 

genomsnittlig rörelsemarginal för respektive bransch, även detta hämtat från Statistisk 

sentralbyrå. Sedan divideras omsättningsökningen till följd av de utländska turisternas 

konsumtion med rörelsemarginalen. På detta sätt kan man räkna fram företagens ökade vinst 

och således även bolagsskatten.  

Tabell 2.3. Skatteintäkter under Skid-VM 2011. 

 Skatteintäkter i miljoner kronor 

Mervärdesskatt 30 

Inkomstskatt 10 

Arbetsgivaravgift 5 

Bolagsskatt 6 

Summa 51 
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2.3 Svenska Skidspelen 2012 

Heldt och Olofsson (2012) genomförde år 2012 en förstudie kring ekonomisk effekt- och 

konsumtionsmätning inför Skid-VM. De genomförde en enkätstudie där de frågade besökarna 

om deras konsumtion under Skidspelen. Totalt samlade de in 404 svar på enkäten. Utöver 

detta genomförde de även 718 intervjuer där de frågade besökarna om ålder, vistelselängd, 

bostadsort samt färdmedel till Skidspelen. Enkätstudien genomfördes på tre olika sätt. För det 

första tillfrågades besökare inne på skidspelsområdet om de ville delta i studien. För det andra 

placerades enkäter med tillhörande svarskuvert på bilar samt för det tredje delades enkäter ut 

på de gratisbussar som under Skidspelen gick mellan Falu centrum och skidspelsområdet. Det 

visade sig att metoden med överlägset högst svarsfrekvens var den där besökare på 

skidspelsområdet tillfrågades om de ville delta. Med den metoden nåddes en svarsfrekvens på 

83 procent. Detta motiveras med att det skapas en personlig relation mellan enkätutdelaren 

och respondenten vilket ökar viljan att delta i studien. 

Enkäten innehöll frågor om besökarens konsumtion under Skidspelen samt dennes budget. 

Därutöver fanns frågor om kön, ålder, bostadsort med mera. Enkäten var designad för att ge 

en helhetsbild av besökarens dagliga konsumtion under Skidspelen samt engångskostnader så 

som boende och resa.  

Intervjun innehöll enklare frågor om respondentens ålder, kön, eventuell övernattning och 

boendeform samt färdmedel till Skidspelen. Intervjuerna genomfördes i kön vid entrén.  

Heldt och Olofsson kom fram till följande konsumtion: 

Tabell 2.4. Konsumtion efter olika boendetyper i kronor. 

 Hem Bekant Vandrarhem Hotell Annat boende 

Daglig konsumtion 117 225 382 534 244 

Engångskostnader 356 782 1 628 2 161 1 797 

Besökstid, dagar 1,56 1,89 2,24 2,20 2,43 

Uppskattad total konsumtion 539 1 207 2 484 3 336 2 390 

 

I engångskostnader hittar vi rese- och boendekostnader. I daglig konsumtion återfinns 

kostnader för mat, entrébiljetter, souvenirer med mera. Detta ger oss en genomsnittlig daglig 

konsumtion på 300 kr och en genomsnittlig engångskostnad på 1 345 kr. 
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Eftersom den här undersökningen i högsta grad är relevant för vårt syfte så återkommer vi till 

den i kommande kapitel.  

2.4 Skid-VM i Falun 2015 

En vecka innan vårt arbete skulle lämnas in fick vi tillgång till en då fortfarande ej 

offentliggjord rapport från HUI Research AB (Zere, 2013). Där har Zere gjort i princip 

samma analys som vi gör i detta arbete. Det som skiljer vårt arbete från deras rapport är 

främst valet av metod. HUI har helt och hållet förlitat sig på sekundärdata istället för att själva 

samla in primärdata.  Förutom att beräkna turisternas konsumtion har de även inkluderat 

journalister och team, vilka är grupper som vi inte har undersökt. HUI har, baserat på deras 

sekundärdata, använt sig av följande konsumtion i sina kalkyler: 

Tabell 2.5. Konsumtion efter olika turisttyper i kronor per person. 

 Journalister Team Övernattande turister 

Logi 1 898 2 392 161 

Restaurang 468 52 285 

Varuhandel 52 52 266 

Aktiviteter 26 0 38 

Övrigt 52 52 38 

Transport 104 52 161 

Summa 2 600 2 600 950 

 

Anledningen till att journalister och team har en betydligt högre logikostnad är att för 

journalisterna ingår halvpension i priset och för teamen ingår helpension. Arrangören uppger 

att 1 500 journalister och 1 200 teammedlemmar kommer att besöka VM i Falun. 

Zere kommer fram till att den totala turistekonomiska omsättningen i Dalarna kommer att 

uppgå till 215 miljoner kronor vilket beräknas ge en sysselsättningseffekt på 135 årsverken. 

Vi kommer senare i detta arbete förklara att hela omsättningen inte kommer att stanna i 

Dalarna till följd av läckage. Det framgår inte i HUIs rapport hur stort detta läckage kan antas 

bli eller om de inkluderat läckaget i siffran 215 miljoner kronor.  
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3. Teoretisk referensram 

Under denna rubrik presenterar vi den teoretiska grund på vilken studien byggs. Begreppet 

turist definieras och konsumtionsmätning och turistkonsumtionens direkta, indirekta samt 

inducerade effekter vid ett evenemang diskuteras. 

3.1 Ekonomins flöden och hur dessa kan mätas 

Ett vanligt mått på omfattningen av ekonomisk aktivitet är bruttonationalprodukten, BNP, 

som hämtas från nationalräkenskaperna. Denna kan räknas fram från användningssidan, 

inkomstsidan eller produktionssidan. Konsumtionssidan lägger samman konsumtion, 

bruttoinvesteringar och landets export minskat med importen. 

                      

Där C är privat konsumtion, I är investeringar, IL är lagerinvesteringar, G är offentlig 

konsumtion, X är export och IM är import (Fregert & Jonung, 2010). 

 BNP-beräkningar med hjälp av inkomstsidan lägger samman vinst och löner och vid mätning 

med hjälp av produktionssidan adderas förädlingsvärdena. Dessa är alltså olika sätt att mäta 

samma sak men från olika infallsvinklar i ekonomin. Vanligast när man beräknar turismens 

effekt på ekonomin är beräkningar från konsumtionssidan då produktionssidan kan ha svårt 

att avgöra vem som är turist och hur stor andel av omsättningen som dessa står för. För att 

mäta de ekonomiska effekterna av turism brukar satelliträkenskaperna användas som ett 

komplement till nationalräkenskaperna. I nationalräkenskaperna särredovisas inte turismens 

bidrag till ekonomin då denna näringsgren är svår att bryta ut som en självständig enhet. 

Satelliträkenskaperna, som är utvecklat av World Tourism Organization och OECD,  

Organisation for Economic Co-operation and Development, summerar turismens bidrag i de 

olika branscherna och baseras på turisternas konsumtion av olika varor och tjänster. Eftersom 

dessa siffror bygger just på nationalräkenskaperna gäller dessa för landet som helhet och inte 

på regional nivå (Heldt & Nerhagen, 2011). 

3.2 Turism och dess ekonomiska konsekvenser 

För att förstå hur en turist påverkar ekonomin är det viktigt att först veta vad en turist är. 

Enligt Tillväxtverket (2012)  definieras en turist som en person som vistas utanför sin hemort 

under en period som är kortare än ett år. Syftet med vistelsen kan variera från fritid till affärer 

eller annat. Denna definiton är internationellt vedertagen och stöds även av Förenta 
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Nationerna. Utifrån denna definition är det inte svårt att förstå att förflyttning av människor 

även har ekonomiska konsekvenser, både för den region till vilken turisten reser men också 

för den region som turisten reser ifrån. Turister som kommer till en region eller ett land 

räknas som export och bidrar till ekonomin och turister som reser ut från en region eller ett 

land räknas som import och blir därför ett ekonomiskt läckage.  

Det är viktigt att skilja på det övergripande bidrag turismen genererar till en region eller ett 

land och de effekter som uppstår i samband med speciella evenemang eller andra 

”turismchocker” (Dwyer et al., 2010). Det finns många positiva effekter förknippade med 

turismindustrin. Några av dem är utökade affärsmöjligheter för både existerande och 

nystartade firmor, fler arbetstillfällen, större skatteintäkter och utökade investeringar i 

infrastruktur samt främjandet av ekonomisk utveckling i regionen. Några av de negativa 

konsekvenserna är ökat ekonomiskt läckage genom import, ökade priser, miljöförstöring och 

utnyttjande av känsliga miljöområden. I vår studie fokuserar vi dock endast på de ekonomiska 

effekterna. Men hur kan dessa ekonomiska effekter mätas? Dwyer, et al (2010) menar att det 

är svårt att avgränsa de ekonomiska effekterna som är direkt kopplade till turism då denna 

näringsgren är fragmenterad, det vill säga turister köper inte bara typiskt turistrelaterade 

produkter och således ”göms” en regions totala ekonomiska turisteffekter i flera olika 

branscher. Det faktum att turismnäringen är svår att avgränsa gör också att den är svår att 

mäta.  

Det är allmänt vedertaget att turismnäringen är utgiftsdriven (Burgen & Mules, 1992) vilket 

bland annat framgår av följande citat från Tanja Mihalic (2002); 

“Tourism is an expenditure-driven economic activity. That is, the consumption of 

tourism is at the centre of the economic measurement of tourism and the foundation 

of the economic impacts of tourism and, therefore, understanding tourism 

consumption is essential for understanding tourism´s economic impacts.” 

Således kan turismens ekonomiska effekter uppskattas genom att mäta turisternas 

konsumtion. Detta kan göras genom att mäta konsumtionen hos de som faktiskt konsumerar 

eller hos de som tillhandahåller de varor som köps. Alltså antingen hos turisterna själva eller 

hos företagen. För att verifiera sina resultat kan båda metoderna användas (Burgen & Mules, 

1992; Andersson & Solberg, 1999). 
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Ytterligare ett problem som bidrar till svårigheten att avgöra hur turismen påverkar en region 

är att det uppstår både direkta, indirekta och inducerade effekter. De direkta effekterna består 

av den ekonomiska aktivitet som uppstår genom turistens faktiska köp. Till exempel om 

turisten går på restaurang och äter middag. Detta ger en direkt effekt för restaurangen och 

således också för regionen. Inkluderade i de direkta effekterna är också lön till anställda inom 

turistnäringen och skatt relaterat till turistens konsumtion (Dwyer et. al., 2010).  

De indirekta effekterna uppstår hos de företag som finns längre bak i ledet, alltså hos 

underleverantörerna till de företag som säljer direkt till turisterna (Dwyer et al., 2010). I 

exemplet med restaurangen uppstår indirekta effekter när restaurangen till följd av ökad 

efterfrågan från ett ökat antal turister måste köpa hem mer råvaror. Företaget som levererar 

dessa måste i sin tur öka på sina inköp och turistens direkta köp av restaurangen påverkar 

således även deras leverantörer som också måste öka sina inköp. En ökad ekonomisk aktivitet 

inom ett område kan därför spridas till flera branscher. Genom att turistens pengar 

återinvesteras uppstår det även här skatteinkomster och löneinkomster, detta är den 

inducerade effekten. Dessa inkomster kan i sin tur spenderas i icke-turistrelaterade branscher 

och effekten av den initiala konsumtionen överförs på det sättet till andra områden. 

Sammanfattningsvis kan man illustrera de totala effekterna, det vill säga summan av direkta, 

indirekta och inducerade effekter, i följande modell (Dwyer et al., 2010): 

 

Tourism Expenditure 

Imports 

Business 

Government 

Households 

Imports 

Business 

Government 

Households 

Imports Business Government Households 

Direct Indirect 

Induced 

Figur 3.1. Direkta, indirekta samt inducerade effekter. 
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Hur stor multiplikatoreffekten är, det vill säga hur mycket den initiala konsumtionen bidrar 

till vidare ekonomisk aktivitet, beror på flera faktorer. Detta kan härledas till de olika läckage 

som uppstår när pengar omsätts och återomsätts. Av den lön som betalas ut från det företag 

där turisten spenderat sina pengar kan en del avsättas till sparande istället för konsumtion. En 

viss del går till staten eller kommunen i form av skatt och kommer därför inte heller att 

omgående skapa värde längre bak i kedjan. De varor eller tjänster som importeras leder heller 

inte till ökade ekonomisk aktivitet i området. Läckage i form av import påverkas av på vilken 

nivå mätningarna utförs. På nationell nivå uppstår läckaget vid internationell handel och på 

regional nivå skapas läckage då konsumtion sker utanför det avgränsade området. Det 

regionala läckaget påverkas av hur mycket som finns att tillgå inom regionen och hur väl de 

lokala aktörerna samarbetar. (Dwyer et al., 2010). Heldt och Nerhagen (2011) menar att man 

vid beaktande av läckage från en region även måste ta reda på var företagens vinst tar vägen 

och i vilken region de anställdas lön hamnar. Var företagens vinst hamnar beror på vem som 

äger företaget och var denna befinner sig. Läckage uppstår även då en anställd har sin hemvist 

utanför regionen och eftersom beskattningen sker i hemkommunen kan dessa inkomster 

hamna utanför det avgränsande område som ingår i studien. 

3.3 Turism och evenemang 

Fokus i vår studie ligger på att undersöka konsumtionseffekterna av ett evenemang. En 

generell definition av evenemangsbegreppet ges av Dwyer, et al. (2010) och lyder: 

”a one-time or infrequently occurring event of limited duration that provide 

consumers with leisure and social opportunities beyond their everyday experience”. 

Vidare beskriver Dwyer, et al. (2005) begreppet special events som  

“major one-time or recurring events of limited duration, developed primarily to 

enhance awareness, appeal and profitability of a tourism destination” 

Även Hall (1992) ger en definition av begreppet special event där han inkluderar just 

sportevenemang. Han benämner denna typ av arrangemang även som hallmark event eller 

mega event. Hall (1992) framhåller anordnandet av denna typ av evenemang som en del i en 

turismstrategi. Ett sätt att göra turister medvetna om och locka dem till regionen. Han 

fortsätter genom att beskriva det utmärkande med just denna form av evenemang. Han menar 

att efterfrågan skapas i regionen, men inte för evenemanget i sig utan för relaterade produkter 

och tjänster i form av hotell och restaurang, underhållning och transport. Denna efterfrågan 



 

12 

 

fokuseras under en begränsad period under vilket evenemanget hålls och eftersom en stor del 

av det som efterfrågas är tjänster uppstår problem när man ska tillgodose turisternas 

efterfrågan eftersom dessa inte kan lagras och produceras i förtid. Hur den snabba ökning i 

efterfrågan hanteras påverkar hur stora de positiva effekterna för regionen blir. Slutligen säger 

Hall att den största ekonomiska effekten uppstår från den export som sker till aktörer utanför 

regionen.  

Intresset för att anordna evenemang för att öka turisttillströmningen har ökat på senaste tiden 

(Dwyer, et al., 2010). Många regioner använder sig av denna strategi just för att marknadsföra 

sig och för att öka den ekonomiska aktiviteten i området. När man ska mäta hur denna typ av 

turism påverkar ett områden ska man enligt Dwyer, et al. inte bara fokusera på de finansiella 

konsekvenserna. Hänsyn måste också tas till möjligheten att evenemanget kan påverka 

regionens image på ett positivt sätt, leda till utökat samarbete mellan aktörerna inom regionen 

och skapa positiva sociala och kulturella effekter. Detta innebär med andra ord att även om ett 

evenemang rent ekonomiskt inte går ihop kan det skapas andra nyttoeffekter som gör att de 

totala positiva effekterna blir större än den ekonomiska förlusten. 

För att det ska kunna skapas positiva effekter för en region vid anordnandet av ett evenemang 

måste man göra antagandet att det finns ledig kapacitet hos regionens producenter och 

leverantörer. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan på produkter och tjänster som 

skapas då många människor besöker regionen under en kort men intensiv tid (Andersson & 

Solberg, 1999; Hall 1992).  

Som tidigare nämnts är konsumtionsmätning ett sätt genom vilket den ekonomiska effekten 

av ett evenemang kan mätas. För att mäta konsumtionen inom en region måste först en 

geografisk avgränsning göras. Detta avgör vilka inkomster som härrör från regionen och vilka 

som tillförs av tillresta (Dwyer, et.al., 2010; Ryan, 2003). Den geografiska avgränsningen 

avgör också vilka aktörer som engagerar sig i arrangemanget och på vilket sätt. Både 

Andersson och Samuelson (2000) och Dwyer, et al. (2010) samt Faulkner (1993) menar att ett 

evenemang kan vara intressant på olika nivåer, till exempel lokalt, regionalt eller nationellt 

och att man kan i sin tur studera de ekonomiska konsekvenserna av ett evenemang på alla de 

olika nivåerna beroende på studiens syfte och utformning. Avgränsningen påverkar således 

vilka som anses som tillresta, läckage i form av import och därmed också storleken på 

multiplikatoreffekterna inom det avgränsade området. Ett litet område ger troligtvis ett stort 
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antal turister och förmodligen också ett stort läckage medan ett större område ger minskat 

antal besökare och minskat läckage i form av import.  

Den geografiska avgränsningen är till för att avgöra hur stor del av konsumtionen som tillförs 

regionen. Det vill säga hur mycket ”nya” pengar som tillförs området. När avsikten är att mäta 

hur stor konsumtionseffekten är till följd av ett evenemang för en avgränsad region finns det 

också andra faktorer än de geografiska att ta i beaktande. Man måste även göra en bedömning 

av vilken typ av turist som ska inkluderas i beräkningen och vilka transaktioner som ska 

räknas bort. Först och främst måste man som tidigare nämnts räkna bort den konsumtion som 

sker av invånarna innanför den avgränsade regionen. Dessa räknas inte som turister och tillför 

därför inte några nya pengar till området. Man brukar anta att denna konsumtion skulle ha 

skett inom området oavsett evenemanget och är därför bara överförd konsumtion. De som har 

sin hemort inom regionen kan däremot påverka läckaget om de handlar av för evenemanget 

tillresta försäljare istället för lokala försäljare där de skulle konsumerat om evenemanget inte 

anordnats. En annan grupp vars konsumtion inte kan härledas till evenemanget är casuals och 

time switchers. Casuals är turister som befinner sig i regionen under tiden för eventet och 

därför passar på att besöka detta. Flera författare menar att konsumtionen från denna grupp 

skulle ha tillfallit regionen oavsett anordnandet av arrangemanget. Ett undantag från detta är 

dock om en casual beslutar sig för att stanna längre på grund av evenemanget. Den extra tid 

som de stannar räknas då som nytillförda pengar i ekonomin. De turister som hör till time 

switchers skulle också besökt regionen även om eventet inte hölls i regionen men de anpassar 

sin resa så att den sammanfaller med evenemanget. Ännu en grupp att ta hänsyn till som dock 

är något omtvistad är kvarhållen konsumtion. Till denna grupp räknas invånare inom regionen 

som stannar kvar i området på grund av eventet istället för att resa utanför regionen. Frågan 

som har diskuterats är om detta verkligen kan räknas som nytillförda pengar till ekonomin och 

svårigheten att ta reda på vad människor faktiskt skulle ha gjort om evenemanget inte 

anordnats (Burgen & Mules, 1992; Dwyer, et al. 2000; Dwyer, et al. 2010; Faulkner, 1993; 

Solberg & Andersson, 1999; Statskontoret, 2005). 

För att beräkna nettoeffekten av ett evenemangs påverkan på en region måste också hänsyn 

tas till displacement-effekten vilket utgör ett läckage från ekonomin. Regionens ekonomi 

påverkas negativt om turister väljer bort att åka till området på grund av evenemanget. 

Lokalinvånare kan också välja att avvika från regionen under eventet och således minskar den 

regionala konsumtionen. Den regionala konsumtionen som hänförs till lokalinvånare kan 
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också minska om konsumtionsmönster påverkas på grund av till exempel upplevd trängsel 

(Dwyer, et al. 2010).  

Tyrrell och Johnston (2001) utvecklar dessa tankar ytterligare och försöker standardisera och 

förbättra konsumtionsmätningsprocessen genom att den som utför undersökningen ska vara 

mer kritisk mot; 

 Konsumtionens ursprung. Detta kriterium fokuserar på vem det är som konsumerar. 

Tyrrell och Johnston menar att det inte bara är besökarnas konsumtion som ska mätas. 

De räknar även upp deltagare, journalister och media, försäljare, arrangörer samt 

volontärer. 

 Var den kommer från geografiskt sett. Detta är som nämnt ovan för att avgöra vilken 

konsumtion som räknas som till regionen tillförd konsumtion. 

 Slutmålet för konsumtionen. Ett evenemang kan också orsaka ekonomiska flöden ut 

från regionen. Ett exempel som författarna tar upp är när en lokalinvånare handlar hos 

en försäljare som kommer utanför regionen men säljer sina varor innanför regionen 

under tiden som evenemanget varar. Pengar som annars skulle ha stannat inom 

regionen flödar nu ut på grund av arrangemanget. 

 Orsaken bakom konsumtionen. Här ska orsaken till varför konsumtionen uppstår 

fastställas. Är det enbart på grund av evenemanget eller är det en turist som skulle ha 

besökt regionen oavsett? 

 Detta för att inte överskatta de ekonomiska effekterna av evenemanget. 

Efter att den geografiska avgränsningen av regionen är gjord ska man alltså uppskatta hur 

mycket de tillresta tillför i extra konsumtion på grund av evenemanget inom den region som 

man avser att undersöka. Detta kan som nämnts ovan göras genom att mäta konsumtionen hos 

turisterna, konsumtionssidan, eller genom att mäta ökad omsättning hos företagen, 

produktionssidan. Som diskuterats ovan ska inte bara turisternas konsumtion mätas utan även 

arrangörernas, deltagarnas och journalisternas utgifter måste inkluderas. Viktigt är också att 

det endast är tillförd konsumtion direkt relaterad till evenemanget som tas med i 

beräkningarna och inte konsumtion som ändock skulle uppstått, exempelvis om en besökare 

som redan är i området passar på att besöka evenemanget men inte åkte till regionen enkom 

för det. Just på grund av de avgränsningsproblem som nämns kan det vara lättare att mäta den 

konsumtionen som ska tas med i beräkningarna om den mäts hos turisterna själva. För att 

påvisa den totala konsumtionseffekten orsakad av evenemanget måste även de eventuellt 
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negativa effekterna beaktas. Den konsumtionsminskning som uppstår genom displacement-

effekten är svår att beräkna på ett tillförlitligt sätt och brukar därför enligt Dwyer, et al. (2010) 

inte tas med i själva analysen men de är trots det viktiga att lyfta fram. Ryan (2003) anser 

också att en uppdelning av typ av turist är väsentlig då detta påverkar hur mycket som 

konsumeras. Han exemplifierar detta genom att jämföra dagsturister, korttidsturister och 

långtidsturister och hur deras dagskonsumtion och totala konsumtion skiljer sig åt. 

När själva konsumtionsmätningen är gjord ska de direkta, indirekta och inducerade effekterna 

beräknas med hjälp av multiplikatorer med utgångspunkt i den utökade konsumtionen orsakad 

av evenemanget. Detta för att slutligen kunna uppskatta nyttan som anordnandet av 

evenemanget tillför regionen. 
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3.4 Beskattning 

Evenemang skapar som tidigare nämnt effekter på olika nivåer i samhället och på varje nivå 

skapas inkomster och utgifter för den offentliga sektorn genom bland annat investeringar och 

skatter. Andersson och Samuelson (2000) illustrerar detta genom följande modell: 

 

I det första steget avgörs hur stor efterfrågan blir. Denna påverkas av hur tilltalande 

evenemanget som anordnas är och detta påverkar i sin tur antalet besökare i regionen och 

inkomster bland annat i form av sponsring. I det andra ledet skapas direkta och indirekta 

effekter. De direkta effekterna som påverkar den offentliga sektorn kan vara eventuella bidrag 

till evenemanget och ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt kostnader för ökad 

säkerhet i form av fler poliser under arrangemanget. Precis som vi tidigare diskuterat kan 

sedan multiplikatorer användas för att beräkna de indirekta och inducerade effekterna på 
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Figur 3.2. Effekter av evenemang på den offentliga sektorn. 
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regionens ekonomi som uppstår efter de direkta effekterna. Det extra värde som uppstår 

fördelas slutligen på löner, företagsvinster, indirekta skatter och import. I detta steg tar den 

offentliga sektorn ut skatt på de olika delarna och får således en inkomst som är större än om 

den endast skulle ha tagit ut skatt i steg ett. På detta vis kan hela värdeökningen beskattas.   

De skatter som vi kommer att beröra i detta arbete är mervärdesskatt, bolagsskatt och 

inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter. Som vi nämnt ovan kan de ekonomiska effekterna 

mätas på olika nivåer. Detta är i högsta grad relevant när det kommer till skatteberäkningarna 

och hur detta påverkar ekonomin. Av de skatter vi tar upp är det endast inkomstskatt som har 

någon regional betydelse då inkomstslaget tjänst beskattas med en kommunalskatt. En 

inkomst över 413 200 kronor kommer även beskattas med en statlig skatt på 20 procent av det 

överstigande beloppet (Skatteverket1 [Internet]. Den genomsnittliga kommunalskatten för 

Dalarna är 34,07 procent (Skatteverket2 [Internet]). För en kommuns del måste alltså nya jobb 

skapas för att ett positivt ekonomiskt flöde ska genereras av ett evenemang. 

Mervärdesskatt eller moms som det också kallas utgår på de flesta varor och tjänster som 

handlas och är ofta inbakat i priset med ett påslag för momssatsen (Skatteverket3 [Internet]). 

Det är en indirekt skatt som via företagen betalas in till staten. Olika kategorier av varor och 

tjänster har olika momssatser. I de flesta fall är momsen 25 procent (Skatteverket4 [Internet]) 

men för till exempel hotell och restaurang är momssatsen 12 procent (Skatteverket5 

[Internet]). Ett undantag från 25 procentsregeln finns också för transportkostnader för 

kollektivtrafik och vissa entrébiljetter. Momssatsen på denna typ av varor och tjänster uppgår 

endast till 6 procent (Skatteverket6 [Internet]).  

Arbetsgivaravgifter är också en skatt som betalas in till staten och uppgick år 2013 till 31,42 

procent på bruttolönen (Skatteverket7 [Internet]).  

Bolagsskatt är även den en statlig skatt som betalas av företagen på deras vinst. Från och med 

den första januari 2013 uppgår den till 22 procent jämfört med 26,3 procent tidigare år 

(Skatteverket8 [Internet]). 
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4. Metod 

Denscombe (2009) skiljer på forskningsstrategier och forskningsmetoder. En 

forskningsstrategi kan sägas vara forskningens bakomliggande filosofi och samtidigt den ram 

som innehåller undersökningens mål och design. Forskningsmetoden är sedan det verktyg 

som används för att samla in empirisk data. I det här kapitlet redogör vi för vårt val av 

strategi samt vilka metoder vi använder för att samla in empirisk data i vår undersökning. 

4.1 Strategi 

Vi har valt surveyundersökning som strategi (Denscombe, 2009). Det engelska ordet survey 

kan översättas till kartläggning och begreppet härstammar från kartläggning av landskap eller 

bebyggda områden med vägar och hus. Under 1900-talet har dock begreppet även 

framgångsrikt börjat användas för kartläggningar av sociala företeelser. Denscombe (2009) 

nämner tre karaktärsdrag som sociala surveyundersökningar har gemensamt med de fysiska. 

För det första har undersökningen en bred täckning. Den ska ge en överblick över det 

studerade området och ta in så mycket information som möjligt. För det andra ger en 

surveyundersökning en ögonblicksbild över de förhållanden som råder just när 

undersökningen genomförs. För det tredje är en surveyundersökning en empirisk studie där 

forskaren söker konkreta och mätbara detaljer. Detta är som vi redan nämnt vår valda strategi 

för att samla in empirisk data över hur mycket konsumtionen ökar under ett större evenemang 

i Falun. I strategin ryms sedan många olika metoder vilket vi behandlar senare i detta kapitel. 

4.2 Urval 

Det är ofta inte rimligt att samla in data från hela den population som studeras (Denscombe, 

2009) och därför måste man göra ett mindre urval ur hela populationen. Förhoppningen är 

sedan att det studerade urvalet är representativt för hela populationen. Två olika tekniker kan 

användas när urvalet görs. Sannolikhetsurval är ett urval som undersökaren tror är 

representativt för hela populationen. Samtliga enheter i populationen ska då ha lika stor 

sannolikhet att komma med i urvalet och urvalet görs helt slumpmässigt. Om undersökaren 

inte har möjlighet att undersöka ett tillräckligt stort urval eller om denne har för lite 

information om hur populationen ser ut görs ett icke-sannolikhetsurval. Då görs ett avsteg 

från principen om att alla ska ha samma chans att komma med och urvalet är därför inte 

längre slumpmässigt. I vår undersökning har vi använt en form av stratifierat urval. Då vi har 

en bra uppfattning om hur populationen av besökare till Skidspelen ser ut från tidigare studie 
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(Heldt och Olofsson 2012) valde vi att fokusera på att samla in svar från olika ålderssegment. 

Urvalskriteret utgjordes endast av bedömd ålder hos respondenten. Förutom detta kriterium 

hade alla lika stor chans att vara med. Eftersom vårt urval är relativt litet ville vi säkerställa en 

viss spridning i respondenternas ålder eftersom det kan finnas skillnader i hur dessa 

konsumerar. Eftersom en dagbok kräver en större insats från respondenten än exempelvis en 

enkät, valde vi att begränsa undersökningen till 50 dagböcker. Detta innebär att vårt urval inte 

nödvändigtvis är representativt för populationen. 

4.3 Primär- och sekundärdata 

Som metod för att samla in primärdata i denna undersökning har vi valt att använda oss av en 

dagbok. Denscombe (2009) framhåller att dagbokens största styrka är att den registrerar 

faktiska händelser. Det innebär att den inte innehåller uppskattningar utan enbart tar fasta på 

det som har inträffat. Vidare säger Denscombe att dagboken måste betraktas som författarens 

version av de inträffade händelserna som filtrerats genom författarens egen identitet och 

personliget. Att dagboken ska ses som en retrospektiv redogörelse innebär att innehållet måste 

tolkas med viss försiktighet eftersom innehållet inte nödvändigvis är objektivt. För att komma 

till rätta med dagbokens subjektiva karaktär har vi valt att utforma den så att den mer liknar 

ett frågeformulär. Som fördelar med ett frågeformulär nämner Denscombe bland annat att 

frågeformuläret ger standardiserade svar och att alla respondenter får exakt samma fråga. Det 

begränsar möjligheten till personlig tolkning av frågan. Dessutom ges möjlighet att använda 

förkodade svar vilket väsentligt underlättar analysen av den insamlade datan. Några av 

nackdelarna är att förkodade svar kan snedvrida resultatet genom att strukturen tvingar 

respondenten att svara på ett visst sätt. Förkodade svar kan dessutom upplevas som 

begränsande av respondenten vilket kan leda till frustration och uteblivna svar. 

Heldt och Olofsson (2012) genomförde en undersökning som liknar vår under Skidspelen 

2012. De genomförde en enkätstudie där de bland annat ställde frågor om besökarens 

konsumtion under dagen. De kom fram till att besökarna hade relativt lätt att uppskatta 

kostnader för resor, biljetter och boende men att den övriga konsumtionen var svårare att 

uppskatta. Vi kommer senare i detta kapitel att argumentera för varför dagboksmetoden 

teoretiskt kan ge ett mer exakt resultat av den dagliga konsumtionen än en enkät. I vår analys 

kommer vi dock att använda data från både vår egen undersökning, från Heldt och Olofsson 

samt från HUI Research AB. 
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4.4 Utformning och genomförande 

Dagbokens första sida innehöll en kort presentation av oss och studien. Där fanns även 

instruktioner om hur den skulle fyllas i samt när och var den kunde lämnas in, se appendix 1. 

Sedan följde ett antal frågor om deltagarna så som vistelsens längd och typ av logi. Vi ville 

även veta om det huvudsakliga syftet med besöket var just Skidspelen eller om det var något 

annat. Dwyer, et al. (2010) skriver att det är viktigt att särskilja på de turister som åker till 

regionen i huvudsak för att besöka evenemanget och de som besöker evenemanget för att de 

befinner sig i regionen. Detta eftersom endast de tillresta på grund av evenemanget bidrar med 

extra konsumtion till området. 

För att ange sin konsumtion fanns ett antal fält där vi kategoriserat konsumtionen efter typ, 

det vill säga hotell och restaurang, transport samt varor. Respondenterna skulle också ange om 

konsumtionen ägde rum inom eller utanför skidspelsområdet samt under vilken dag och till 

vilket belopp konsumtionen uppgick till. Slutligen fanns ett utrymme för respondentens egna 

kommentarer. Den huvudsakliga anledningen till att vi delat upp konsumtionen efter de ovan 

angivna typerna är att det är olika momssatser för till exempel varor och restaurangbesök. 

Som incitament för att delta i undersökningen fick varje deltagare två trisslotter när dagboken 

lämnades in. Detta innebar att dagboken lämnades in före hemresan och att den konsumtion 

som uppstod efter inlämningen inte kunde registreras. För att komma till rätta med detta fick 

deltagarna ett kompletterande formulär, se appendix 2, samt ett frankerat svarskuvert vilket 

skulle skickas in efter hemkomsten. 

Ursprungligen planerade vi att rekrytera respondenter till vår undersökning redan innan 

Skidspelen ägde rum. På det sättet skulle vi kunna skicka dagboken och instruktioner i god tid 

innan deras resa till Falun och de hade fått mer tid på sig att i lugn och ro sätta sig in i 

dagbokens utformning. Det hade dessutom funnits tid över för klargörande frågor om något 

uppfattats som otydligt. För att kunna nå tänkta respondenter planerade vi att använda oss av 

de som förköpt biljetter eftersom deras identitet var känd. För att kunna genomföra detta 

krävdes att Svenska Skidspelen engagerades eftersom de har tillgång till namn och adresser på 

de som förköpt. Svenska Skidspelen var till en början positiv till att hjälpa till med detta men 

när de började undersöka tidsåtgången för att ta fram adresserna ur sitt register konstaterade 

de att det skulle ta alltför lång tid, tid som de inte kunde undvara sista veckorna innan 

arrangemanget. Vi valde istället att rekrytera på plats under tävlingsdagarna. Vi stod i 

anslutning till Falu kommuns tält på det så kallade ”skidspelstorget” vilket är en centralt 
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placerad plats där det fanns flera utställare samt restaurang och annan servering. Det var 

dessutom en stor genomfartsled mellan huvudentrén och skidstadion. Vi delade ut dagböcker 

under både fredag, lördag samt söndag. Det var enklast att rekrytera deltagare under fredagen. 

Detta tror vi beror på många olika orsaker. Loppen är kortare och genomförs snabbare än på 

lördag och söndag. Det är dessutom mer tid mellan loppen. Det var färre besökare under 

fredagen vilket gjorde att det inte verkade lika viktigt att skynda sig in i skogen för att få en 

bra plats. Det bildades inte heller lika långa köer till matserveringarna vilket gav besökarna 

mer tid att besöka utställarna på skidspelstorget. Tempot kändes helt enkelt lugnare än under 

lördag och söndag. Under lördag och söndag upplevdes besökarna som mer stressade och 

många verkade ha mer bråttom att hitta bra platser vilket gjorde rekrytering innan loppen svår. 

Mellan loppen bildades långa köer till matserveringarna och övrig försäljning och nästan all 

tid upptogs av att köpa mat. Dock upplevde vi responsen på undersökningsmetoden som 

mycket god och flera av deltagarna tyckte att det var intressant att tydliggöra sin egen 

konsumtion. 

Vi delade ut 50 dagböcker i huvudsak under fredagen och lördagen. Av dessa lämnades 33 

dagböcker in. Av dessa skickade 12 personer in kompletteringen och en person skickade in en 

komplett dagbok.  

Eftersom varje sällskap endast fick en dagbok är antalet personer som undersökningen 

omfattar större än de 50 utdelade dagböckerna. När vi analyserade resultaten av 

undersökningen räknade vi ihop svar från 74 personer, men i sex av dagböckerna saknades 

uppgifter om antal personer. Eftersom även de dagböckerna omfattar minst en person så har vi 

fått svar från minst 79 deltagare. Elbe och Bohlin (1993) skriver att man i regel besöker ett 

evenemang i sällskap med andra. Deras undersökning visade att endast 2 procent besökte 

Skid-VM 1993 utan sällskap. Därför är våra 79 deltagare lågt räknat. 

4.5 Metodologisk triangulering 

Genom att kombinera olika metoder för att undersöka ett och samma fenomen kan studien 

enligt Denscombe (2009) ge en tydligare bild av det undersökta området, ge en noggrannare 

mätning samt ge belägg för den inhämtade empirin. Denscombe skriver att den vanligaste 

formen av triangulering i samhällsforskningen är att studera samma fenomen med olika 

metoder. Detta kallas för metodologisk triangulering. Genom att jämföra data från som 

samlats in genom olika metoder kan man antingen validera data eller komplettera data 

(Denscombe, 2009). Om man är ute efter att validera datans träffsäkerhet används de 
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alternativa metoderna för att jämföra datan och på så sätt bekräfta fynden. Om syftet är att 

komplettera ett fynd används de alternativa metoderna för att ge en mer fullständig bild av det 

undersökta området. 

I vår analys kommer vi att använda oss av resultaten av den enkät som Heldt och Olofsson 

(2012) genomförde under Skidspelen år 2012 tillsammans med de data vi själva har samlat in. 

De undersökta områdena är inte identiska, men tillräckligt lika för att resultaten ska vara 

intressanta att jämföra. Faulkner och Raybould (1995) skriver att dagbokens största fördelar är 

att man undviker problemet med att respondenten måste komma ihåg alla sina inköp. En 

uppenbar nackdel är att antalet respondenter var relativt få. I Heldt och Olofssons studie var 

däremot antalet deltagare betydligt större med 718 inkomna svar.  

Vi har inte mätt teamens eller journalisternas konsumtion, men Visit Södra Dalarna uppger att 

dessa kategorier betalar en fast logikostnad och vi kan därför använda oss av dessa siffror. 

Journalisterna betalar 1 900 kronor för halvpension per dygn och person och teamen betalar 

2 400 kronor för helpension per dygn och person. 

4.6 Kritik och alternativa metoder 

Det finns andra sätt att mäta turisters konsumtion än den vi har använt. Faulkner och 

Raybould (1995) nämner bland annat att den extra konsumtion som uppstår kan mätas genom 

att titta på den ökade omsättningen hos de företag som finns i regionen. De menar dock att 

denna metod är svår att använda eftersom det är svårt att koppla ihop vilken del av 

omsättningen som härrör från turisters konsumtion och vilken del som består av konsumtion 

från de boende i området. De menar därför att det är bättre att mäta konsumtionen hos de som 

faktiskt konsumerar. I sin artikel jämför de två metoder för att göra just detta, 

dagboksmetoden och recall-metoden. Skillnaden mellan de två angreppssätten är när i tiden 

konsumtionen nedtecknas. Med dagboksmetoden sker det i samband med konsumtionen 

medan recall-metoden går ut på att konsumtionen uppskattas i efterhand. Faulkner och 

Raybould menar att recall-metoden är den mest använda på grund av dess praktiska fördelar 

då den är billig och enkel att genomföra. Det största problemet med denna typ av 

undersökning är att respondenten inte kommer ihåg alla de uppgifter som efterfrågas och om 

de kommer ihåg dem finns risken att det är uppskattningar och inte faktiska data man får 

fram. För att få fram mer exakt data förespråkar därför Faulkner och Raybould 

dagboksmetoden. Denna metod är lite mer komplicerad då den kräver ett större engagemang 

från deltagaren och mer tid för att förklara vad respondenten faktiskt ska göra. Dessutom kan 
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det bli svårare att behandla den data som samlats in då den inte är förkodad, det vill säga 

svaren är inte ordnade i något särskilt mönster utan måste tolkas innan de analyseras. 

Skillnaden mellan de svar man får fram genom att använda de olika metoderna är mindre om 

de används vid ett evenemang där turisterna som besöker arrangemanget befinner sig inom ett 

slutet område. Svårigheten att minnas de utgifter man faktiskt haft i en recall-undersökning 

minskas också om undersökningen görs i direkt anslutning till evenemanget (Faulkner & 

Raybould, 1995). 

För att öka en studies trovärdighet kan man använda sig av begreppen validitet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och objektivitet och relatera dessa till den metod som används. Med 

validitet i undersökningen avses att rätt data för den aktuella frågan har samlats in och detta 

har skett på ett, för forskningsfrågan, passande sätt. Tillförlitlighet handlar om att metoden 

som används är neutral och inte påverkar resultatet. Det är också viktigt att visa att resultaten 

kan appliceras på andra situationer, att de är generaliserbara och inte något unikt som gäller 

endast för den situation som undersökts. Slutligen måste man se till att presentationen och 

analysen är objektiv och att ingen snedvridning förekommer (Denscombe, 2009). För att göra 

just detta har vi använt oss av metodologisk triangulering. Validiteten och generaliserbarheten 

i detta arbete styrks av att vi använder ett etablerat tillvägagångssätt för att samla in 

konsumtionsdata samtidigt som vi jämför den med likvärdig data insamlat med en annan 

metod. Studien är tillförlitlig så tillvida att alla respondenter fick samma formulär med samma 

skriftliga instruktioner. En viss osäkerhet uppstår här på grund av sättet deltagarna 

kontaktades på eftersom den muntliga framställningen vid kontakten inte var standardiserad. 

Om vi istället hade skickat ut dagboken i förväg som vi ursprungligen tänkt, hade vi kunnat 

säkerställa att alla respondenter fått exakt samma instruktioner. Vi tror också att den 

insamlade datan hade varit mer utförlig om respondenterna fått frågan om att delta innan 

evenemanget. De hade då kunnat vara mer förberedda på uppgiften och kunnat läsa 

instruktionerna noggrannare. 
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5. Data och empirisk analys 

I det här kapitlet sammanställer och redovisar vi resultatet från vår undersökning. Vi 

presenterar vår data ur ett antal olika perspektiv för att kunna uppskatta olika ekonomiska 

effekter av turisternas konsumtion under Skid-VM. 

5.1 Antaganden och scenarion 

I detta arbete tillämpas Tillväxtverkets definition av turist med ett tillägg. För att kunna 

avgränsa och bestämma vem som ska räknas som turist i den empiriska undersökningen har 

ett avståndsmått satts upp för att särskilja dessa från de som ska hänföras till den region som 

undersökts. För att räknas som turist skulle respondentens hemvist finnas utanför en 

tiomilsradie från Falun. 

Eftersom vi inte vet hur många som kommer besöka Skid-VM kommer vi använda oss av tre 

olika scenarion, ett med ett lågt antal besökare, ett med det förväntade antalet besökare samt 

ett med ett högt besöksantal. 1993 besökte 140 000 personer VM i Falun (falun2015.com, 

2013) vilket vi kommer använda som vårt låga scenario. VM-organisationen förväntar sig 

cirka 200 000 besökare till Falun år 2015 (falun2015.com, 2013) vilket blir vårt 

mellanscenario. Under VM i Oslo 2011 såldes 270 000 biljetter (Enger & Fjose, 2011) vilket 

blir vårt höga scenario. Med besökare avser vi inte unika besökare utan det totala antalet sålda 

dagsbiljetter under VM. Eftersom olika boendesegment har olika konsumtionsmönster 

kommer vi förutsätta att fördelningen av de olika segmenten ser likadan ut varje dag. 

Vi känner inte heller till hur stor andel turister som kommer besöka VM och måste därför 

göra ett antagande. Vi vet att andelen turister under VM 1993 var 45 procent (Elbe & Bohlin, 

1993). Elbe och Bohlin använde dock en annan definition av turist. De definierade turister 

som de besökare som var bofasta utanför Dalarna, men vi bedömer att detta i princip ligger i 

linje med den definition som vi använder. Vi vet också att andelen turister i Oslo 2011 var 78 

procent (Enger & Fjose, 2011) men de har också använt en annan definition på turist. De 

definierar turist som en person som är bofast utanför Osloregionen. Heldt och Olofsson 

(2012) uppmätte andelen turister under Skidspelen 2012 till 44 procent enligt Tillväxtverkets 

definition. Vi tror att Osloregionen har en större attraktionskraft för turister än Falun eftersom 

det är en större stad och dessutom Norges huvudstad. Därför antar vi att andelen turister i 

Falun kan förväntas bli lägre. Tillväxtverket (2011) uppger dock att turismen har ökat de 

senaste tio åren vilket gör att vi kan anta att andelen turister på Skid-VM 2015 blir större än 
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1993. Därför kommer vi räkna med att 55 procent av besökarna är turister. Detta ger oss ett 

uppskattat turistantal på 77 000, 110 000 och 148 500 beroende på scenario. 

Eftersom detta arbete är en uppskattning vars underliggande data baseras på ett till 

omfattningen annorlunda evenemang finns det många osäkra parametrar, men vi väljer ändå 

bara att ändra besöksantalet i våra scenarion. Andra osäkra faktorer är till exempel 

fördelningen av logi. Vi vet att det tillkommer en stor andel besökare som hyr logi i 

privatbostäder under VM. Elbe och Bohlin (1993) kom fram till att 22 procent av besökarna 

valde detta alternativ. Varken vi eller Heldt och Olofsson (2012) har fångat upp denna typ av 

logi under Skidspelen och vi har därför inga uppgifter om detta segments 

konsumtionsmönster. Vi kan dock anta att dessa konsumerar i linje med de som bor på 

camping eftersom båda logityperna är självhushåll. 

Hur turisterna väljer att resa till och från Falun påverkar både skatteintäkter och var 

konsumtionen sker. Momssatserna skiljer sig åt mellan drivmedel till bilar och tågbiljetter. 

Om de väljer egen bil som transportmedel måste transportkostnaden delas upp på både rörliga 

och fasta kostnader där det ingår flertalet parametrar så som försäkringskostnader, slitage, typ 

av drivmedel med mera. En sådan beräkning ligger utanför ramen för detta arbete och vi 

kommer att redovisa den uppmätta transportkostnaden separat och sedan utesluta den i övriga 

beräkningar. 

Som vi tidigare beskrivit uppstår det i varje konsumtionssteg multiplikatoreffekter och 

läckage. Dessa effekter påverkas bland annat av på vilken nivå mätningen utförs, lokalt, 

regionalt eller nationellt. I våra beräkningar av multiplikatoreffekterna har vi antagit samma 

branschspecifika multiplikatorer som Enger och Fjose (2011). Läckaget kommer vi inte att 

beräkna då vi inte har några uppgifter om hur stort detta kommer vara under Skid-VM. Vi 

kommer dock att ge en generell bild av hur läckaget kan påverka den totala omsättningen i 

regionen. 

5.2 Demografi 

Vilka var då de personer som ingick i vår undersökning? Eftersom vi frågade om deltagarnas 

kön samt ålder har vi en viss uppfattning om vilka personer som deltog i vår studie. I 

nedanstående diagram redovisar vi åldern på de 77 personer som angett sin ålder. Det kan 

vara värt att notera att ingen person som bedömts vara under 18 år har ombetts vara med i 

undersökningen, de har i förekommande fall varit del av ett större sällskap. 
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Figur 5.1. Åldersfördelning. 

 

Andelen män och kvinnor i undersökningen var jämnt fördelad med en lite större andel 

manliga besökare.  

 

Figur 5.2. Könsfördelning. 

 

I Figur 5.2 görs en jämförelse av ålders- och könsfördelning på våra respondenter Heldt och 

Olofssons (2012) undersökning från Skidspelen 2012. De har använt sig av ett relativt stort 

slumpmässigt urval och urvalet kan därför anses vara representativt. 
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Tabell 5.1. Medel- och medianålder samt könsfördelning Skidspelen 2012 och 2013. 

 Skidspelen 2012 Skidspelen 2013 

Medelålder 48,4 år 46,4 år 

Medianålder 48 år 52 år 

Män 55 % 52 % 

Kvinnor 45 % 48 % 

 

Vårt urval är relativt litet och håller inte för analys av alla olika delsegment men har som 

fördel att den uppskattar individens konsumtion på bäst möjliga sätt. Med ett större urval 

kunde vi uteslutande ha använt oss av vårt insamlade empiriska material. För att uppväga vårt 

begränsade urval kommer vi att väga ihop vårt resultat med Heldt och Olofssons (2012) 

resultat vilket bör leda till att det urval vi använder i våra beräkningar inte överskattar 

konsumtionseffekten för Skidspelen.  

5.3 Datainsamling Skidspelen 2013 

Vi har exkluderat sex dagböcker ur det sammanräknade resultatet. En dagbok saknade helt 

angivna belopp, fyra dagböcker saknade uppgifter om antal personer vilket gjorde att vi inte 

kunde räkna ut en genomsnittlig konsumtion samt en dagbok där respondenten angett att 

Skidspelen inte var den primära orsaken till besöket. 

I nedanstående tabell redovisar vi resultatet av vår undersökning som genomfördes på 

Skidspelen 22-23 mars 2013.  

Tabell 5.2. Redovisad turistkonsumtion i kronor per person och dag. 

Typ av logi Antal personer Logi Restaurang Varuhandel Summa 

Hotell 11 408 216 235 859 

Vandrarhem 14 263 117 97 477 

Camping 9 308 287 34 629 

Släkt och vänner 11 0 81 105 186 

Annat 2 125 524 146 795 

Dagsturister 17 0 131 73 204 

Totalt 67     

 

Vi ser att den dagliga konsumtionen skiljer sig åt mellan de olika segmenten. Om vi bortser 

från segmentet ”Annat” då det endast innehåller två personer så har hotellgästerna de högsta 

utgifterna för logi. Det förefaller naturligt då hotell är ett dyrare alternativ än övriga boenden. 

Detta segment har även en högre varukonsumtion än övriga. 
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5.4 Datainsamling Skidspelen 2012 

Som vi tidigare redovisat så tänker vi även använda Heldt och Olofssons (2012) undersökning 

från Skidspelen 2012. De har redovisat sitt resultat på ett lite annorlunda sätt än vad vi har 

gjort. De har inte separerat restaurangkostnader från övriga varor men för att göra våra 

uppgifter jämförbara har vi räknat om deras resultat utifrån samma fördelning som vi uppmätt 

i vår undersökning. Vi har även räknat bort kostnaderna för entrébiljetter eftersom vi 

exkluderat dessa i vår undersökning. Eftersom vi inte vet hur mycket biljetterna till VM 

kommer att kosta så anser vi det inte vara nödvändigt att jämföra dessa med priserna för 

Skidspelen. 

Tabell 5.3. Skidspelen 2012, turistkonsumtion per person och dag i kronor. 

Typ av logi Antal personer Logi Restaurang Varuhandel Summa 

Hotell 23 601 256 278 1 135 

Vandrarhem 17 166 209 173 548 

Annat boende 33 202 218 26 446 

Bekant 54 8 98 127 233 

 

5.5 Empirisk analys 

Som vi ser har Heldt och Olofsson (2012) uppmätt ett högre belopp på varje post. Det kan 

finnas flera anledningar till detta. I deras undersökning ombads respondenterna att uppskatta 

sin konsumtion och det är möjligt att de överdrivit i sin uppskattning. Samtidigt vet vi att viss 

konsumtion inte redovisats i vår undersökning eftersom inte alla har skickat in 

kompletteringsformuläret vilket gör att främst våra transportkostnader kan misstänkas vara 

lägre än vad de egentligen är. Eftersom det kan finnas mätfel i båda undersökningarna väljer 

vi att räkna ut ett vägt medelvärde av Heldt och Olofssons (2012) uppgifter samt våra. De har 

inte använt sig av alternativet ”Camping” som boende, men utifrån vår undersökning kan vi 

misstänka att de flesta av de som svarat ”Annat boende” bodde på camping. De har inte heller 

redovisat dagsturisterna och vi kommer därför att endast använda oss av våra uppgifter för 

dessa. 
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Tabell 5.4. Vägda medelvärden, konsumtion per person och dag i kronor. 

Typ av logi Antal personer Logi Restaurang Varuhandel Summa 

Hotell 34 539 243 264 1 046 

Vandrarhem 31 210 167 139 516 

Camping 42 225 233 28 485 

Släkt och vänner 65 7 95 123 225 

Annat 2 125 524 146 795 

 

Som vi nämnt tidigare innehåller posten transportkostnader för många osäkra faktorer för att 

vara användbar i våra vidare beräkningar. Därför nöjer vi oss med att redovisa den av oss 

beräknade totala transportkostnaden per person och därefter lämna denna kostnad därhän. På 

samma sätt som ovan så väger vi ihop vår primär- och sekundärdata. 

Tabell 5.5. Vägda medelvärden i kronor, transportkostnader per person. 

 Hotell Vandrarhem Camping Släkt och vänner 

Transportkostnad 590 356 279 626 

 

Som vi nämner ovan känner vi inte till hur boendet kommer att fördelas under VM så vi utgår 

från samma fördelning som under Skidspelen. För att inte till exempel segmentet ”Annat”, 

vilket endast innehåller två personer, ska ha orealistiskt stor påverkan på medelvärdet räknar 

vi fram vägda medelvärden.  

Tabell 5.6. Vägda medelvärden i kronor, direkt konsumtion per person och dag. 

 Logi Restaurang Varuhandel Summa 

Direkt konsumtion 201 175 131 507 
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5.5.1 Direkt konsumtion 

Den direkta konsumtionen uppstår som vi tidigare nämnt när turisten köper varor eller tjänster 

av en näringsidkare. Eftersom vi avgränsar oss till en region med tio mils radie från Falun 

kommer vi inte att beräkna den totala konsumtionen under VM utan endast den som turisterna 

står för. 

Tabell 5.7. Turisternas totala direkta konsumtion i kronor. 

 Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

Antal turister 77 000 110 000 148 500 

Logi per person och dag 201 201 201 

Restaurang per person och dag 175 175 175 

Varuhandel per person och dag 131 131 131 

Totalt 39 003 198 55 718 855 75 220 454 

 

Vi ser att den totala direkta konsumtionen som turisterna bidrar med uppgår till mellan cirka 

39 och 75 miljoner kronor.  

5.5.2 Indirekt konsumtion 

För att beräkna den totala effekten av turisternas konsumtion måste vi även beräkna den 

indirekta konsumtionen, det vill säga den konsumtion som uppstår i leverantörsleden. Denna 

kan vi beräkna genom att multiplicera omsättningen i respektive bransch med multiplikatorn. 

Tabell 5.8. Turisternas totala indirekta konsumtion i kronor. 

  M Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

Antal turister 
 

77 000 110 000 148 500 

Logi per person och dag 0,36 72 72 72 

Restaurang per person och dag 0,36 63 63 63 

Varuhandel per person och dag 0,41 54 54 54 

Totalt   14 544 550 20 777 928 28 050 203 

M=Multiplikator 
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5.6 Sysselsättningseffekter 

5.6.1 Direkta sysselsättningseffekter 

Ökad konsumtion bör leda till ökad sysselsättning. För att beräkna denna ökning räknar vi ut 

förhållandet mellan de olika branschernas omsättning och sysselsättning. Dessa uppgifter 

hittar vi hos SCB (SCB1, 2013 [Internet]). 

Tabell 5.9. Direkta sysselsättningseffekter. 

  Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

 OMS/SYSS 

(Mkr) 

OMS 

(Mkr) 

SE OMS 

(Mkr) 

SE OMS 

(Mkr) 

SE 

Hotell och restaurang 1,79 28,9 16 41,3 23 55,8 31 

Varuhandel 2,88 10,1 4 14,4 5 19,4 7 

Summa   20  28  38 

OMS/SYSS=Omsättning i förhållande till antal sysselsatta, OMS=Omsättning, SYSS=Antal sysselsatta, 

SE=Sysselsättningseffekt 

För att sysselsättningseffekten ska gagna regionen krävs att det finns ledig kapacitet på den 

aktuella arbetsmarknaden. Om det inte gör det kan det leda till en omfördelning där 

arbetstillfällen som genererar ett högre värde försvinner till förmån för ett som genererar ett 

mindre värde vilket innebär en förlust för regionen (Statskontoret, 2005). Om en sådan 

undanträngning sker så innebär det att inga nya arbeten skapas i ekonomin och skatteeffekten 

av dessa arbeten därför uteblir. 
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5.6.2 Indirekta sysselsättningseffekter 

När ett företag producerar varor och tjänster leder det till produktion av varor och tjänster hos 

andra företag och det uppstår en spridningseffekt. Denna effekt uppstår när till exempel en 

restaurang köper in råvaror från en grossist. Det här leder till sysselsättningseffekt i 

leverantörsleden. För att beräkna denna effekt använder vi oss av samma multiplikator som 

Enger och Fjose (2011) då vi gör antagandet att spridningseffekten inte väsentligt skiljer sig 

mellan Norge och Sverige. För att räkna fram sysselsättningseffekten måste vi även här känna 

till förhållandet mellan företagens omsättning och antal sysselsatta. Detta är något vi med 

säkerhet inte kan veta eftersom spridningseffekten löper över många olika branscher och 

därför använder vi oss av ett genomsnitt av hela rikets sammanlagda omsättning och 

sysselsättning (SCB1, 2013 [Internet]). Vi har använt oss av omsättning och antal anställda för 

år 2010 och SNI2007-koderna 47, 49-51 samt 55-56. 

Tabell 5.10. Indirekta sysselsättningseffekter. 

   Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

 M OMS/SYSS 

(Mkr) 

Input 

(Mkr) 

SE Input 

(Mkr) 

SE Input 

(Mkr) 

SE 

Hotell och 

restaurang 0,36 1,49 10,4 7 14,9 10 20,1 13 

Varuhandel 0,41 1,49 4,1 3 5,9 4 8,0 5 

Summa    10  14  18 

M=Multiplikator, OMS/SYSS=Omsättning i förhållande till antal sysselsatta, Input=Input från andra 

näringsgrenar, SE=Sysselsättningseffekt 

Den ökade sysselsättningen innebär, förutsatt att ledig kapacitet finns och att ingen 

undanträngning sker, att fler personer får en lön och större möjligheter att konsumera vilket 

leder till inducerade effekter. Vi kommer inte att beräkna dessa effekter utan nämner endast 

att de finns. 

5.7 Skatteeffekter 

Ökad omsättning leder till ökad vinst för företagen vilket leder till ökad bolagsskatt. För att 

kunna räkna ut hur stor bolagsskatten blir måste vi veta hur stor del av den extra 

konsumtionen som blir en vinst för företagen. Vinsten kan vi uppskatta genom att använda oss 

av det genomsnittliga rörelseresultatet för respektive bransch multiplicerat med den av 

turisterna tillförda konsumtionen som vi kallar omsättning i nedanstående tabell. Dessa 

uppgifter hittar vi hos SCB (SCB2 [Internet]). Bolagsskatten är som vi tidigare nämnt 22 
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procent av den beskattningsbara vinsten. För de indirekta effekterna använder vi den totala 

rörelsemarginalen från samtliga branscher hämtat från SCB (SCB2 [Internet]). 

Tabell 5.11. Bolagsskatt i tusen kronor. 

    Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

 RM OMS BS OMS BS OMS BS 

Hotell och restaurang 0,06 28 935 382 41 336 546 55 804 737 

Varuhandel 0,043 10 068 95 14 383 136 19 417 184 

Indirekta effekter 0,08 14 545 256 20 778 366 28 050 494 

Summa   733  1 048  1 415 

RM=Rörelsemarginal, OMS=Omsättning, BS=Bolagsskatt 

Den ökade konsumtionen påverkar också momsintäkterna. Moms är en skatt som rullas 

framåt till slutkonsumenten eftersom företagen betalar utgående moms men drar av ingående 

moms. Detta innebär att inga indirekta effekter uppstår. 

Tabell 5.12. Momsintäkter i tusen kronor. 

  Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

 Momssats Moms Moms Moms 

Hotell och restaurang 0,12 3 100 4 429 5 979 

Varuhandel 0,25 2 014 2 877 3 883 

Summa  5 114 7 306 9 862 

 

En ökad sysselsättning leder till att intäkterna från inkomstskatter och arbetsgivaravgifter 

ökar. Vi gör antagandet att den ökade sysselsättningen till fullo hamnar i Dalarna och 

använder oss därför av den genomsnittliga skattesatsen för Dalarna. Denna är för närvarande 

34,07 procent om man bortser från kyrkoavgiften (Skatteverket2 [Internet]). Vi har använt oss 

av siffror för inkomstår 2013 och Dalarnas län. Eftersom ingen av de årslöner vi använder i 

våra kalkyler överstiger skiktgränsen för statlig skatt (Skatteverket1 [Internet]) kommer 

inkomstskatten endast bestå av den kommunala delen. Arbetsgivaravgiften för år 2013 är 

31,42 procent (Skatteverket7 [Internet]).  
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För att beräkna dessa skatter och avgifter använder vi oss av genomsnittslönerna i respektive 

bransch för regionen. Dessa uppgifter är hämtade från SCB (SCB3 [Internet]) och gäller för år 

2010. För den indirekta sysselsättningseffekten använder vi genomsnittslönen för samtliga 

branscher i hela riket. Detta eftersom vi kan anta att dessa arbetstillfällen till viss del hamnar 

utanför regionen. Av samma anledning använder vi oss av den genomsnittliga skattenivån sett 

till hela riket vilket för år 2013 är 32,62 procent. 

Tabell 5.13. Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter i tusen kronor på årsbasis. 

  Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

 Årslön IS AA IS AA IS AA 

Hotell och restaurang 188 1 024 944 1 472 1 358 1 984 1 830 

Varuhandel 277 378 349 473 436 662 610 

Indirekt effekter 299 975 939 1 366 1 315 1 756 1 691 

Summa  2 377 2 232 3 311 3 109 4 402 4 131 

IS=Inkomstskatt, AA=Arbetsgivaravgift 

 

5.8 Journalister och team 

Journalister och team är två stora grupper som vi inte mätt konsumtionen hos. De kommer 

dock troligtvis att stå för en betydande konsumtion och vi vill därför inte helt bortse från 

dessa kategorier. Vi kommer göra samma kalkyler för dessa som för övriga turister. Den 

konsumtion vi kommer använda oss av är logikostnaden, vilket för journalister inkluderar 

halvpension och för team inkluderar helpension. Visit Södra Dalarna uppger att detta är den 

faktiska kostnaden som journalisterna och teamen betalar för login då detta måste bokas via 

Visit Södra Dalarna. Vi känner inte till hur lång tid dessa stannar i regionen, men vi kan 

förutsätta att teamen stannar minst under hela evenemanget. Enger och Fjose (2011) antar att 

journalisterna också stannar under hela VM och vi gör samma antagande, det vill säga 12 

dagar.  

Tabell 5.14. Direkt konsumtion i kronor, journalister och team. 

 Journalister Team 

Antal personer 1 500 1 200 

Logikostnad per person och dag 1 900 2 400 

Total 34 200 000 34 560 000 
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Tabell 5.15. Indirekt konsumtion i kronor, journalister och team. 

 M Journalister Team 

Antal turister  1 500 1 200 

Logi per person och dag 0,36 684 864 

Indirekt konsumtion  12 312 000 12 441 600 

M=Multiplikator 

 

Tabell 5.16. Sysselsättningseffekter, journalister och team. 

  Journalister Team 

 OMS/SYSS (Mkr) OMS (Mkr) SE OMS (Mkr) SE 

Hotell och restaurang 1,79 34,2 19 34,6 19 

Indirekt 1,49 12,3 8 12,4 8 

Summa   27  27 

OMS/SYSS=Omsättning i förhållande till antal sysselsatta, Input=Input från andra näringsgrenar, 

SE=Sysselsättningseffekt 

 

Tabell 5.17. Bolagsskatt i kronor, journalister och team. 

  Journalister Team 

 RM OMS BS OMS BS 

Hotell och restaurang 0,06 34 200 000 451 440 34 560 000 456 192 

Indirekta effekter 0,08 12 312 000 216 691 12 441 600 218 972 

Summa 

  
668 131 

 

675 164 
RM=Rörelsemarginal, OMS=Omsättning, BS=Bolagsskatt 

 

Tabell 5.18. Mervärdesskatt i kronor, journalister och team. 

  Journalister Team 

 Momssats Moms Moms 

Hotell och restaurang 0,12 3 664  286 3 702 857 

 

 

Tabell 5.19. Inkomstskatt och arbetsgivaravgift i kronor, journalister och team. 

  Journalister Team 

 Årslön IS AA IS AA 

Hotell och restaurang 187 857 1 222 849 1 127 735 1 237 152 1 140 925 

Indirekt effekter 299 010 805 173 775 553 811 719 781 858 

Summa 

 
2 028 022 1 903 288 2 048 871 1 922 783 

IS=Inkomstskatt, AA=Arbetsgivaravgift  
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5.9 Läckage 

En undersökning gjord av Heldt och Klerby (2011) på Peace and Love-festivalen i Borlänge 

visade att 75 procent av näringsidkarna inom festivalområdet kom från platser utanför 

Dalarna vilket påverkar omfattningen av läckaget. I Enger och Fjoses undersökning av Skid-

VM i Oslo 2011 beräknade de att läckaget från Osloregionen uppgick till 40 procent. Det 

regionala läckaget vid Skid-VM i Falun 2015 kommer bland annat att påverkas av kapaciteten 

i antal tillgängliga bäddar för turisterna, hur mycket som köps upp från lokala 

underleverantörer samt hur stor del av näringsidkarna inom VM-området som kommer från 

orter utanför regionen. Vi inte känner till hur stora dessa läckageandelar är, sammantaget 

kallat för importkoefficienten, för den region som vi intresserar oss av. Därför har vi istället 

sammanställt diagram där det framgår hur den direkt samt indirekta konsumtionen påverkas 

vid olika värden på importkoefficienten. Värdet 0 innebär att inga varor importeras och hela 

konsumtionen tillfaller regionen. På samma sätt innebär värdet 1 att alla varor importeras och 

inget av konsumtionen tillfaller regionen. 

 

Figur 5.3. Läckage i den direkta konsumtionen. 
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Vi kan dock anta med säkerhet att en viss del av den indirekta konsumtionen hamnar utanför 

regionen eftersom underleverantörerna sannolikt finns spridda över ett stort geografiskt 

område och att näringsidkarna därför importerar råvaror till regionen.  

 

Figur 5.4. Läckage i den indirekta konsumtionen. 
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6. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi vår analys samt redogör för vilket effekt som nås 

på olika nivåer i ekonomin. 

6.1 Slutsats 

En summering av de data som redovisats i det tidigare kapitlet: 

Tabell 6.1. Sammanställning. Alla belopp är avrundade till närmaste 1000-tal. 

 Scenario lågt Scenario medel Scenario högt 

Direkt konsumtion 107 763 000 124 479 000 143 980 000 

Indirekt konsumtion 39 298 000 45 532 000 52 804 000 

Summa konsumtion 147 061 000 170 010 000 196 784 000 

Direkta sysselsättningseffekter 58 66 76 

Indirekta sysselsättningseffekter 27 31 35 

Summa sysselsättningseffekter 85 97 111 

Direkt bolagsskatt 1 385 000 1 589 000 1 817 000 

Moms 12 481 000 14 673 000 17 229 000 

Direkt arbetsgivaravgift 3 562 000 4 062 000 4 709 000 

Direkt kommunal inkomstskatt 3 862 000 4 405 000 5 106 000 

Summa direkta skatteeffekter 21 290 000 24 729 000 28 861 000 

Indirekt bolagsskatt 692 000 801 000 929 000 

Indirekt kommunal inkomstskatt 2 592 000 2 982 000 3 373 000 

Indirekt arbetsgivaravgift 2 497 000 2 873 000 3 248 000 

Summa indirekta skatteeffekter 5 781 000 6 656 000 7 550 000 

Summa samtliga skatter och avgifter 27 070 000 31 385 000 36 411 000 

 

Som vi diskuterat berör dessa effekter olika nivåer i ekonomin. Hur påverkar då 

konsumtionen de olika nivåerna? Ur ett nationellt perspektiv är det endast de turister som 

kommer från platser utanför Sveriges gränser som tillför något till den svenska ekonomin. De 

inhemska turisterna hade spenderat sina pengar ändå även om det skett vid en annan tidpunkt 

och på en annan plats. Under Skid-VM 1993 var endast 6 procent av turisterna från utlandet. 

Tillväxtverket (2012) uppger dock att antalet utländska övernattningar i Sverige har ökat med 

cirka 120 procent de senaste 20 åren vilket innebär att vi antagligen kommer se en större 

andel utländska turister under VM 2015. Om vi utgår från att 13 procent av turisterna, 90 

procent av journalisterna samt 97 procent av teamen är bosatta utanför Sverige innebär det att 

den konsumtion som de utländska turisterna bidrar med uppgår till mellan 69 och 74 miljoner 

kronor. Effekten på den svenska ekonomin är därmed liten. 
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Vad som tillfaller regionen beror som vi tidigare diskuterat på hur stort läckaget är. 

Ovanstående sammanställning tar ingen hänsyn till läckage och det är därför inte sannolikt att 

hela summan stannar kvar i regionen. Skatteeffekterna är, som tidigare nämnt, till största del 

en statlig inkomst. Av ovanstående skatter tillfaller endast inkomstskatten regionen, förutsatt 

att de nya tjänsterna tillsätts av inom regionen boende personer.  

Alla besökare kan troligtvis inte inkvarteras i Falun eftersom kapaciteten sannolikt inte är 

tillräcklig. Enligt vår studie är logikostnaden en stor del av den totala konsumtionen, cirka 40 

procent, och i många fall kommer den att tillfalla andra orter än Falun, vilket innebär att det 

lokala läckaget kan tänkas bli stort. Det regionala läckaget beror till största del på kapaciteten 

i regionens boende. Om regionens bäddar räcker till behöver ingen bo utanför och 

konsumtionen stannar således kvar i regionen. 

Den så kallade displacement-effekten bör man också ta hänsyn till. Skid-VM kommer äga 

rum under vecka åtta och nio vilket är två sportlovsveckor. De sportlovsresenärer som 

normalt hade åkt till regionen kommer sannolikt att få svårt att hitta ett ledigt boende. Det 

innebär att dessa kommer att välja bort regionen och istället välja ett annat resmål. Denna 

kategoris ackumulerade konsumtion ska dras bort från VM-turisternas ackumulerade 

konsumtion.  

Det kommer även att tillföras effekter som vi inte inkluderat i våra beräkningar, nämligen de 

inducerade effekterna. Dessa härstammar från en ökad konsumtion tack vare att nya 

arbetstillfällen kan skapas. Detta kan ge en positiv effekt på samtliga poster i ovanstående 

tabell. 

6.2 Diskussion 

En diskussion som ofta kommer upp vid anordnandet av evenemang är hur de ska finansieras. 

Är det rimligt att finansiera den här typen av evenemang med statliga medel? Sett till de 

ekonomiska effekterna av själva evenemanget torde svaret bli nej. Eftersom effekten på 

nationell nivå är försumbar är det svårt att argumentera för att ett evenemang av den här typen 

kan finansieras genom att det genererar ett tillskott i statskassan. Statskontoret (2005) drar en 

liknande slutsats i sin utredning om ett eventuellt vinter-OS i Åre och bedömer att den 

ekonomiska förlusten av själva evenemanget uppgår till flera miljarder kronor. Å andra sidan 

kan evenemanget generera många andra positiva effekter som är svårare att värdera. Man kan 

se det som en marknadsföring av regionen vilket kan locka fler turister vilket kan ge 
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ekonomiska effekter i ett längre perspektiv, vilket gör evenemanget till en regional 

angelägenhet. 

I inledningen ställde vi frågan om Skid-VM kan ses som en affärsmässig satsning, och vilka 

som i så fall kan ses som vinnare. Frågan, och även svaret, är mer komplex än vad den kan 

verka vid en första anblick och låter sig inte med enkelhet besvaras. Det handlar mycket om 

vilket perspektiv frågan betraktas från. Själva evenemanget som sådant kommer inte generera 

några större intäkter till vare sig stat eller kommun, det har vi redan konstaterat. 

Näringsidkarna kommer dock att kunna lägga till mellan 147 och 197 miljoner kronor till sitt 

gemensamma resultat. Hur denna vinst kommer fördela sig är svårt att svara på, men vi ser i 

våra uträkningar att en betydande andel tillfaller hotell- och restaurangbranschen. Vad det 

gäller varuhandeln så noterade Elbe och Bohlin (1993) att det var främst livsmedels- och 

sportbutiker som ökade sin försäljning. Denna effekt kommer dock att avta ganska kort efter 

Skid-VM även om Elbe och Bohlin kunde mäta en ökad konsumtion även en tid efter VM. 

För stat och kommun är de ekonomiska vinsterna på kort sikt små. Man har däremot desto 

mer att vinna på framtida turism i Sverige och i regionen och den ekonomiska aktivitet som 

denna medför.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Vidare studier skulle kunna behandla de icke monetära effekterna av att anordna Skid-VM 

2015 för att ge en komplett bild av hur regionen påverkas. Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur regionen skulle påverkas om Falun inte arrangerade Skid-VM, det vill säga vad 

är alternativkostnaden för regionen att inte anordna Skid-VM 2015?  
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 Hej Skidspelsbesökare!  

I februari 2015 arrangerar Falun Skid-VM! Mästerskapen väntas få 

150000-200000 besökare vilket givetvis kommer ha en stor inverkan på näringslivet i 

en så pass liten stad som Falun. Men hur stor inverkan? 

Det vill vi ta reda på och därför genomför vi den här undersökningen i samarbete med 

Svenska Skidspelen och Falu kommun. Vi är två studenter på Högskolan Dalarnas 

ekonomprogram och vi arbetar just nu med vårt examensarbete. Vi ska göra en 

uppskattning av hur stor den extra konsumtionen i Falun kommer bli under Skid-VM 

och hur det kommer påverka sysselsättningen och skatteintäkterna. För att kunna 

genomföra detta behöver vi just er hjälp!  

Vi vill att ni under ert besök i Falun för dagbok över er konsumtion. Detta för att vi, 

tillsammans med tidigare insamlad data, ska kunna göra en uppskattning av hur mycket 

en skid- och folkfestsintresserad besökare konsumerar under sin vistelse i Falun. 

Insamlingen är givetvis helt anonym. 

Instruktioner: 

 Kryssa i den typ av konsumtion ni gjort samt var konsumtionen ägde rum och 

under vilken dag och ange sedan beloppet.  

 Om dagboken omfattar flera personer så räcker det om ni anger det totala 

beloppet om ni till exempel köper mat till hela sällskapet. Ange i en kommentar 

hur många personer beloppet avser. 

 Under Hotell och restaurang anger ni kostnader för hotell- eller 

vandrarhemsnätter, restaurang- och cafébesök, mat i ”kioskerna” på 

skidspelsområdet etc. 

 Varor omfattar souvenirer, mat som köps i livsmedelsbutik och all annan 

konsumtion. 

 Ange de kostnader ni haft under er resa från hemmet till Falun, till exempel 

bensin, lunch med mera. 

 När ni lämnar skidspelsområdet för sista gången under ert besök vill vi att ni 

lämnar in dagboken hos oss. Ni lämnar in formuläret hos oss i Falu kommuns tält 

senast klockan 16.00 lördag eller söndag. Då får ni två trisslotter som tack för 

besväret samt ett kompletterande formulär för hemresan tillsammans med ett 

frankerat svarskuvert. 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor! 

 

Appendix 1 



 

II 

 

Antal män i sällskapet: ___  Antal kvinnor i sällskapet:___ 

Ange födelseår på samtliga personer som dagboken omfattar, även barn: ________________________________________ 

Ankomstdag till Falun: _____  Avresedag från Falun: _____ 

Vilket är ert huvudsakliga syfte med ert besök i Falun? 

Besöka Skidspelen ☐ Annat ☐ 

Hur bor ni under er vistelse? 

Hotell ☐     Vandrarhem ☐     Camping ☐     Släkt/vänner ☐     Annat: _________________________ 

Hotell och 

restaurang 
Varor Transport 

Inom 

skidspelsområdet 

Utanför 

skidspelsområdet 
Fredag Lördag Söndag Belopp Kommentar 

X    X  X  1100 kr En hotellnatt 

  X  X X   260 kr Bensin 

 X  X   X  160 kr Souvenirer 

          

          

          

          

          

          

          



 

   

III 

Hotell och 

restaurang 
Varor Transport 

Inom 

skidspelsområdet 

Utanför 

skidspelsområdet 
Fredag Lördag Söndag Belopp Kommentar 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

   

IV 

Hotell och 

restaurang 
Varor Transport 

Inom 

skidspelsområdet 

Utanför 

skidspelsområdet 
Fredag Lördag Söndag Belopp Kommentar 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Övriga kommenterar och synpunkter:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tack! Vi uppskattar er medverkan! 
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Komplettering – Konsumtionsstudie Skidspelen 2013 

Skicka din komplettering i det frankerade svarskuvertet senast den 31/3. 

Hotell och 

restaurang 
Varor Transport 

Inom 

skidspelsområdet 

Utanför 

skidspelsområdet 
Fredag Lördag Söndag Belopp Kommentar 
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VI 

 

Hotell och 

restaurang 
Varor Transport 

Inom 

skidspelsområdet 

Utanför 

skidspelsområdet 
Fredag Lördag Söndag Belopp Kommentar 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Övriga kommenterar och synpunkter:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tack! Vi uppskattar er medverkan! 


