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Sammanfattning 
 
Evenemang är för många nationer och orter idag ett prioriterat område. I Sverige anses 
evenemang vara ett viktigt utvecklingsområde och en möjlig tillväxtgenerator för 
turismnäringen. Hur evenemang påverkar lokalsamhället och vilka effekter de får för det 
lokala näringslivet på en arrangörsort är områden där det behövs mer kunskap. Detta för att 
skapa rimliga förväntningar på evenemangets effekter och för att veta vilken nytta ett 
evenemang egentligen har för lokala företag. Syftet med denna studie är att undersöka 
effekter av evenemang för lokala företag. Detta har studerats genom en fallstudie av 
Skidskytte-VM i Östersund 2008. Material till studien samlades in genom enkäter till företag i 
kommunen samt genom intervjuer med branschkunniga personer. Resultatet visar att det 
främst var branschkategorierna hotell/logi, handel, restaurang och transport/kommunikation 
som upplevde effekter av evenemanget. Mest utmärkande var att kategorin handel inte 
upplevde direkta positiva effekter av evenemanget. Även om de direkta ekonomiska 
effekterna tenderade att vara små fanns det andra effekter som ansågs vara viktiga för företag, 
till exempel möjlighet till marknadsföring, tillfällen för att utveckla kund- och affärsrelationer 
samt positiva sociala effekter. 
 
Nyckelord: Evenemang, effekter, lokala företag, Skidskytte-VM 2008 



Abstract 
 
For many nations and cities events have a high priority. In Sweden events are an important 
area for development. How an event affects the local society and what the consequences 
become for local companies are areas where more knowledge is needed. This knowledge is 
important in order to create reasonable expectations about the impacts of an event. The 
purpose of this study is to investigate the impact of events for local companies. This was 
made through a case study of Biathlon World Championships in Östersund 2008.  Data was 
collected trough a survey study and interviews. The result shows that the most effected trade 
lines are accommodation, retail trades, restaurants and transport/communications. Most 
remarkable is that the category retail trade did not experience positive economic impact from 
the event. Even if the direct economic impacts were small, there can be other impacts that the 
companies believe are important. These impacts are the possibility of marketing, opportunity 
to develop customer- and business relationships and positive social effects. 
 
Keywords: Events, impacts, local business, World Championships Biathlon 2008 



Förord 
 
Mellan den 8-17 februari 2008 arrangerades Skidskytte-VM 2008 i Östersund. Evenemanget 
uppfattades som en viktig och stor händelse i kommunen. På uppdrag av Östersunds kommun 
utförde turismforskningsinstitutet ETOUR flera olika studier av evenemanget. Vi fick 
förtroende att utföra en av dessa studier, vilket resulterade i denna uppsats. 
 
Vi vill tacka Lars-Anders Byberg för handledning. Vi vill även tacka Robert Pettersson, 
Malin Zillinger och Kristina Zampoukos på ETOUR för gott samarbete. Tack även till våra 
respondenter som tog sig tid att besvara våra frågor vilket möjliggjorde denna studie. 
 
 
Östersund 2008-05-29 
   
Anders Gunnervall  Andreas Henriksson 
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1 Inledning 
I utredningen Tillväxt genom turistnäringen, tillsatt av Sveriges regering, anges evenemang 
som ett viktigt utvecklingsområde och en möjlig tillväxtgenerator för svensk turismnäring. I 
utredningen anges att stora evenemang med utländska besökare och deltagare är en viktig 
faktor som kan inverka positivt på turismen till Sverige. Det beskrivs att allt fler destinationer 
använder sig av evenemang med intentionen att tillhandahålla en upplevelse och på det sättet 
attrahera utländska besökare och deltagare till destinationen. Detta anses kunna leda till 
positiva samhällseffekter och omfattande intäkter till turistnäringen och därmed till staten. 
Vidare beskriver utredningen att anordnande av stora internationella evenemang kan ha 
betydelse för Sverigebilden utomlands samt öka den internationella uppmärksamheten på 
Sverige (SOU, 2007, s. 11). 
 
Regeringens utredning menar att en ökning och utveckling av stora evenemang kan skapa 
positiva samhällseffekter i Sverige. Samtidigt konstateras att det i Sverige finns en bristande 
kunskap om de samhällseffekter som stora evenemang kan skapa (SOU, 2007, s. 16).  
 
För att kunskaper om evenemangseffekter ska utvecklas krävs utvärdering av evenemang. 
(Getz, 2005, s. 377) Ekonomiska effekter av evenemang är väldokumenterat sedan 1986 då 
den första omfattande utvärderingen gjordes av formel 1-tävlingen Adelaide Grand Prix, 
Australien. Den ansenliga mängden forskning av ekonomiska effekter har dock skett på 
bekostnad av andra tänkbara effekter. Trots detta finns det idag en hel del studier om sociala 
och kulturella effekter och nyligen har även miljömässiga effekter av evenemang blivit ett 
mål för forskning (Sherwood, 2007 s. 67-75, Getz, 2007, s. 17-19) 

1.1 Problem 
Getz (2007, s. 17-19) sammanfattar och redogör för kunskaper om evenemang och visar 
samtidigt på de kunskapsluckor som finns. Resultat och effekter av evenemang anses vara ett 
prioriterat område att studera. Även om det finns många studier om ett evenemangs effekter 
från såväl stora som små evenemang, saknas det studier om vilka direkta konsekvenser 
evenemang har för lokala företag. 
 
Bakgrunden är att evenemangseffekter har studerats utifrån perspektivet av själva 
evenemanget, inte företaget, och vilka konsekvenser detta får för ekonomi, kultur och miljö 
med mera. Ekonomiska effekter av evenemang har studerats och beräkningar har baserats på 
besökarnas utgifter, de bidrag och sponsoravtal arrangören tar del av, samt genom andra 
intäkter, till exempel pengar till ny infrastruktur från statlig instans. Genom mer eller mindre 
avancerade modeller har sedan evenemangets värde uppskattats. Ett positivt värde är om 
nyttan överstiger kostnaderna. Utifrån sådana beräkningar kan sedan uppskattningar göras för 
hur nytta och kostnader fördelas mellan olika delar av samhället och näringslivet. 
 
Genom befintliga studier och modeller kan effekter för lokala företag indirekt uppskattas men 
metoderna och resultaten av dessa gör att effekternas storlek kan vara svåra att bestämma och 
viktiga frågor riskerar att ”falla mellan stolarna”. Till exempel hur stor andel av det lokala 
näringslivet som upplever effekter av evenemang och till vilken grad? Om effekterna enbart 
är positiva eller om det också kan handla om negativa effekter? En annan viktig fråga är 
vilken typ av företag som påverkas av ett evenemang. Är det enbart turismrelaterade företag 
som påverkas eller upplever även andra branscher i större eller mindre utsträckning effekter 
av ett evenemang? 
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Ekonomiska effekter av evenemang har ofta överskattats. Oseriösa utredningar har presenterat 
överdrivna ekonomiska effekter med hjälp av ovetenskapliga metoder. Bland annat har antalet 
besökare och deras utgifter överskattats, beräkningsmodeller som felaktigt multiplicerar 
utgifterna har använts och pengar som egentligen inte är ”nya” för studieområdet har 
inkluderats (Andersson, Armbrecht, Lundberg 2007, s. 304, 325., Jago, 2006, s. 3). 
 
Ett företags förväntningar på direkta ekonomiska effekter och framtida effekter av ett 
evenemang baseras på den allmänna uppfattningen om evenemangseffekter. Eftersom tidigare 
studier ofta har överskattat de ekonomiska effekternas storlek och varaktighet riskerar den 
allmänna uppfattningen att inte överensstämma med verkligheten. Förväntningar i jämförelse 
med vilket resultat och vilken nytta evenemanget ger företaget kan ha betydelse för de 
upplevda effekterna. Vilka förväntningar lokala företag har på ett evenemang är därför också 
viktiga att undersöka. 
 
Genom att undersöka ett evenemangs effekter för lokala företag kan evenemang som 
strategiskt verktyg för samhällsutveckling och som potentiell inkomstkälla för många företag 
bättre utnyttjas. Rimliga förväntningar på evenemangets effekter kan ställas och vilken nytta 
ett evenemang egentligen ger lokala företag kan klargöras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka olika effekter av evenemang för lokala företag. 
 
Utifrån ovanstående syfte utgår undersökningen från tre frågeställningar: 

• Vilka ekonomiska effekter har ett evenemang för lokala företag? 
• Finns det andra effekter, utöver de ekonomiska, som är viktiga för lokala företag vid 

ett evenemang? 
• Varför uppkommer olika effekter av evenemang för lokala företag? 

1.3 Avgränsning 
Evenemangets effekter på miljön kan vara mer eller mindre omfattande. Om ett evenemang 
har negativa konsekvenser för miljön och naturen påverkar detta i det långa perspektivet hela 
samhället och allt som ingår i det, inkluderat det enskilda företaget. Eftersom denna studie 
fokuserar på att undersöka ekonomiska effekter för lokala företag och undersökningen 
genomförs ur ett företagsperspektiv inryms inte frågan vilka miljömässiga effekter ett 
evenemang har för lokala företag. Anledningen är att miljömässiga effekter ofta påverkar 
företag mer indirekt och att frågan kräver ett längre tidsperspektiv. 
 
Ett evenemangs storlek, vilken typ av evenemang det rör sig om och arrangörsortens storlek 
har betydelse för vilka effekter evenemanget har för det lokala näringslivet. Till exempel får 
ett olympiskt spel i en mindre stad av naturliga skäl sammantaget större konsekvenser för 
lokala företag än effekterna av ett mindre evenemang i en stor stad. Denna studie avser att 
diskutera effekter av evenemang som uppkommer då storleken av evenemanget och storleken 
av arrangörsorten har de proportioner att de kan få betydande eller åtminstone mätbara 
konsekvenser för ortens ekonomi. Det vill säga att evenemanget antas vara av den storleken 
att en betydande andel lokala företag kan förväntas uppleva någon form av påverkan. 
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2 Evenemangseffekter 
För att vidare kunna närma sig området för vilka effekter ett evenemang har för lokala företag 
och hur dessa uppkommer är det motiverat att presentera tidigare forskning om 
evenemangseffekter. Genom att belysa evenemangseffekter skapas ett ramverk för vilka 
effekter ett evenemang kan ha för lokala företag. Nedan redogörs för vilka effekter ett 
evenemang anses skapa med tyngdpunkt på ekonomiska effekter. 

2.1 Ekonomiska effekter 
Ekonomiska effekter av ett evenemang är de i särklass mest studerade och dokumenterade. 
Dessa effekter är också de som i första hand direkt påverkar de lokala företagens verksamhet. 
Sherwood (2007, s. 145, 157-163) föreslår att ekonomiska effekter kan bestämmas utifrån 
fem kategorier: 
 

1. På vilket sätt näringsliv utvecklas och investeringstillfällen uppkommer, vilket kan 
uppskattas genom att studera det totala antalet företag och branscher som är 
involverade i evenemanget.  

2. Hur destinationen marknadsförs genom evenemanget, kan beräknas genom att mäta 
värdet av den positiva och negativa rapportering i media som sprids till målmarknader.  

3. Hur stora de direkta ekonomiska effekterna är, vilket i första hand är beroende av de 
utgifter som sker vid evenemanget av besökare.  

4. Antal skapade arbetstillfällen och vilken kunskapsutveckling som sker.  
5. Hur stort det ekonomiska värdet är av ny infrastruktur och anläggningar som etableras 

vid evenemanget. 
 
Den mest avgörande ekonomiska effekten av ett evenemang är förmodligen dess påverkan på 
turismen. Denna påverkan sker på två sätt. Dels kan evenemanget som sådant attrahera 
besökare, dels kan en marknadsföringseffekt innebära att turismen påverkas på längre sikt 
(Mossberg & Sandström, 1996, s. 19). Fem områden av evenemangs betydelse för ekonomi 
och turism har identifierats (Getz, 2005, s. 12-15, 2007, s. 3): 
 

• Evenemang kan i sig fungera som en turistattraktion vilket är särskilt viktigt för 
destinationen under lågsäsong. Evenemang är en attraktion för tillresta besökare men 
även för de invånare som väljer att stanna hemma istället för att resa bort och göra 
utlägg på annan ort. 

• Evenemang skapar innehåll åt destinationen och dess anläggningar. I vanliga fall 
kanske inte destinationen lockar en viss besökare, men blir genom evenemanget ett 
intressant besöksmål. 

• Större evenemang kan påverka en plats image så att den uppfattas som ett intressant 
resmål, även utanför ramen av själva evenemanget. Imagen skapas i första hand av 
publiciteten platsen får genom media. Även om antalet besök är koncentrerat till 
evenemanget har platsen satts på kartan och chansen till fler besök ökar. 

• Evenemang används för att marknadsföra destinationer, både för att locka turister men 
även för att skapa positiv image där potentiella invånare kan få uppleva hög 
livskvalitet och för att attrahera nya företag och investeringar till destinationen. 

• Evenemang kan fungera som en katalysator för utveckling av samhället. Genom till 
exempel investeringar i infrastruktur, arenor, hotell och restauranger har evenemang 
en särskild förmåga att stimulera den lokala ekonomin. 
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2.1.1 Flödet av pengar 
För att förstå vilka företag som kan tänkas uppleva ekonomiska effekter av ett evenemang är 
det värdefullt att veta på vilket sätt pengar flödar till och från en plats som arrangerar ett 
evenemang. 
 
Direkta inkomster vid ett evenemang för en avgränsad destination kommer från (1) besökarna 
och deras utgifter på själva evenemanget och på andra varor och tjänster på destinationen, (2) 
genom bidrag och sponsoravtal arrangören tar del av från externa aktörer, samt (3) genom 
andra intäkter knutet till evenemanget, till exempel pengar till ny infrastruktur från statlig 
instans. Det bör uppmärksammas att turister spenderar mycket pengar på resan till 
evenemanget som i många fall inte når lokalområdet, vilket är en anledning till varför det är 
viktigt att definiera området som ska studeras. De största ekonomiska effekterna av ett 
evenemang kommer av de direkta inkomsterna. När pengarna väl börjar cirkulera inom 
området finns det många olika typer av läckage. Inkomster till arrangörer, leverantörer och 
företag som tar emot utgifter från turister läcker i större eller mindre utsträckning ut från 
destinationen. Till exempel beroende på vilka skatter som behöver betalas och hur stor andel 
av varor och tjänster som importeras till destinationen. Affärer som görs mellan lokala 
leverantörer, arrangörer och företag kallas för ”backward linkage”, vilket skapar lokala 
vinster, skatter och löner som i sin tur kan leda till ökad konsumtion bland lokalinvånare. För 
att öka de positiva ekonomiska effekterna är det önskvärt att maximera ”nya pengar” till 
destinationen, maximera interna affärskopplingar och minimera läckage (Getz, 2005, s. 389-
390). 
 

 
 

Fig.1 Ekonomiska effekter av ett evenemang, Källa: Översatt och anpassad efter Getz (2005) 
 
Sammanfattningsvis kan flödena beskrivas utifrån direkta, indirekta och inducerade effekter 
samt genom direkt läckage. Den direkta ekonomiska effekten sker genom besökares utlägg, 
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effekter sker när förtjänster kopplade till evenemanget spenderas i lokalområdet. Detta kan 
ske genom löner till anställda som kan konsumera pengarna lokalt. Läckage sker i första hand 
genom att företag importerar varor och tjänster (Jago, 2006, s. 27). 

2.1.2 Storlek och varaktighet 
Sedan en tid tillbaka har ett utbrett antal inkonsekventa och olämpliga metoder använts för att 
mäta effekter av evenemang. Dessa metoder har resulterat i ett antal fall där överoptimistiska 
antaganden och multipla räknefel har gjorts. Detta är en följd av att vissa studier av 
ekonomiska effekter har tillkommit för att stödja ansökningar av evenemang snarare än för att 
objektivt utvärdera evenemangseffekter. Många av dessa studier har överskattat nyttan av ett 
evenemang och har misslyckats med att fånga de verkliga kostnaderna (Jago, 2006, s 3.). 
 
Det finns tre typer av misstag som är vanliga vid mätning av evenemangseffekter. (1) 
Inkluderande av utgifter som inte är ”nya” till destinationen. Till exempel har det funnits 
många fall där lokalinvånares utgifter eller utgifter från besökare som befinner sig i området 
oberoende av evenemanget har inkluderats. (2) Överskattning av antalet närvarande besökare 
och deras utgifter. (3) Olämplig användning av ekonomiska modeller som lett till multipla 
beräkningar av effekter vilket har blåst upp de slutgiltiga resultaten (Jago, 2006, s 3.). Det 
finns i den akademiska litteraturen även en omfattande kritik mot studier av ekonomiska 
effekter där man inte beaktar alternativkostnaden1. De studier där hänsyn tas till 
alternativkostnader, till exempel genom modellen CGE2, visar på ett mycket mindre 
ekonomiskt resultat. Det ekonomiska utfallet i dessa studier är betydligt mindre än i studier 
baserade på direkta ekonomiska effekter, till exempel den så kallade Input-Output modellen 
(Andersson, m.fl., 2007, s. 307). 
 
Inför en eventuell ansökan för ett vinter-OS i Östersund och Åre 2014 gjorde SOK3  en 
förstudie som visade att ett OS i Östersund och Åre 2014 skulle innebära en positiv effekt för 
samhällsekonomin med plusvärden på ett flertal miljarder kronor och en mycket stor positiv 
effekt för sysselsättningen. Statskontoret gjorde senare en omfattande samhällsekonomisk 
analys av ett eventuellt OS i Östersund och Åre och bedömde, till skillnad från förstudien, att 
de statliga kostnaderna för ett vinter-OS 2014 skulle överstiga de statliga intäkterna, sannolikt 
med flera miljarder kronor. Evenemanget ansågs även ge positiva effekter för sysselsättningen 
i Jämtlands län, men långt ifrån de siffror som presenterades i SOK:s förstudie vilka var 
kraftigt överskattade. I det korta perspektivet bedömde Statskontoret att ett vinter-OS i 
Östersund och Åre skulle innebära en positiv ekonomisk chock för arrangörsregionen med 
sannolikt betydande effekter för sysselsättningen, turism- och näringslivsutveckling. I ett 
längre perspektiv bedömdes dock de positiva ekonomiska effekterna som betydligt mer 
osäkra (Statskontoret, 2005). 
 
Slutsatsen från Teiglands (1999) studie av OS i Lillehammer 1994 och dess ekonomiska 
effekter är att dessa sammantaget kan karaktäriseras som tillfälliga, och i den utsträckning det 
finns långsiktig påverkan är den marginell i förhållande till regionens totala ekonomi. 
Huvudargumentet för att arrangera OS i Lillehammer var de långsiktiga effekter som 
förväntades för utvecklingen av näringslivet och sysselsättningen. Turistnäringen svarade för 
den mest påtagliga tillväxten till följd av spelen och pekade tre år senare på en kvarvarande 
effekt ifråga om sysselsättning. Trots detta var turisteffekterna av OS i Lillehammer väsentligt 
                                                
1 Alternativkostnaden för något är värdet av det man "offrar" genom att använda resurserna till att uppnå detta 
"något" i stället för att använda dem på bästa alternativa sätt. 
2 Computable General Equilibrium 
3 Sveriges Olympiska Kommitté 
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mindre och mer kortvariga än förväntat, både på värdorten och i regionen runtomkring. Detta 
ledde till att det efteråt uppkom en överkapacitet i logiutbudet som orsakade ekonomiska 
problem. En majoritet av företag inom tillverkning, byggsektorn och tjänsteproduktion 
bedömde 1994 att spelen skulle få långsiktiga effekter. Vid en ny förfrågan, tre år senare, 
upplevde de inte några effekter av OS. Den långsiktiga påverkan, som företagen tidigare 
rapporterat om, hade reducerats till mer temporära effekter. Teigland menar att intresset för 
olympiska spel och dess anläggningar hos inhemska och utländska turister kan beskrivas som 
temporära, även i jämförelse med två tidigare studier av vinter-OS. Fyra år efter spelen i 
Calgary 1988 var turistflödet tillbaka till nivån innan evenemanget ägt rum. Även 
förbättringen av turisttillströmningen till Albertville 1992 kan delvis förklaras av andra 
effekter än OS. 

2.2 Tidigare studier 
Effekter av evenemang för lokala företag är inte ett väl studerat område, men det finns 
exempel på studier som undersökt hur företag påverkats av olika evenemang. En studie av 
1995 års upplaga av Special Olympic World Games, New Haven, USA, visade att 
byggbranschen och branschen för företagstjänster drog nytta av evenemanget. Däremot gick 
det sämre för handlare i centrala staden eftersom de lokala invånarna, som är de huvudsakliga 
kunderna, höll sig ifrån området under tävlingarna (Putsis, 1999). 
 
Vid Gold Coast Honda Indy 1999, Queensland, Australia, genomfördes en kvalitativ studie av 
22 stycken företag inom verksamheter för restaurang, handel och hotell. 14 stycken av 
företagen gjorde liten eller ingen förtjänst av evenemanget. En förklaring till att vissa företag 
dock upplevde fördelar var att de var mer centralt belägna i förhållande till evenemanget 
(Chalip & Leyns, 2002, s. 133-134, 141). 
 
Vid en studie av sju stycken små turismrelaterade företags engagemang vid sommar-OS 1996, 
Atalanta, USA, var flertalet erfarenheter negativa. Stora förhoppningar hade lett till 
besvikelser eftersom ett färre antal besökare spenderade mindre än väntat. Besökarna 
beskrevs som sparsamma som i första hand ville underhålla sitt sportintresse och i mindre 
utsträckning var intresserad av vanliga turistattraktioner (Allen, m.fl. 2005, s. 32-42). 
 
Vid en utvärdering av Rugby World Cup 1999 i Cardiff, Wales, tillfrågades cirka 1000 
turismrelaterade företag om de upplevt skillnad i lönsamhet med anledning av evenemanget. 
Hotell- och logianläggningar upplevde positiv lönsamhet. Restauranger upplevde också 
övervägande positiv lönsamhet, dock angav 26 % att de hade sämre lönsamhet. Mer 
anmärkningsvärt var att hela 59 % av handlarna hade sämre lönsamhet under evenemanget än 
under en vanlig vecka (Allen, m.fl., 2005, s. 40., www.cardiff.gov.uk). 
 
Ovan nämnda studier visar på att effekterna för lokala företag både kan vara positiva och 
negativa. Studierna visar även att turismrelaterade företag inte nödvändigtvis behöver uppvisa 
positiva resultat i samband med ett evenemang. Däremot ger de ingen heltäckande bild av i 
vilken utsträckning andra företag påverkas eller om det finns andra effekter, utöver direkt 
ekonomiska, som är betydelsefulla för lokala företag. 

2.3 Andra evenemangseffekter 
Det finns andra effekter av evenemang, utöver de ekonomiska, som sannolikt också kan få 
konsekvenser för lokala företag. Utgifter och inkomster är materiella effekter men det finns 
även immateriella effekter av ett evenemang, vilka är svårare att kvantifiera eller mäta. 
Positiva immateriella effekter kan vara att den lokala stoltheten ökar, att kompetens utvecklas 
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eller att evenemangets har en speciell förmåga att definiera samhällets identitet. Immateriell 
nytta inkluderar också den allmänna spänningen och tillfredsställelsen samhället får ut av 
upplevelsen av evenemang (Jago, 2006, s. 2). 
 
Olika försök har gjorts för att strukturera och gruppera evenemangets effekter. Getz (2007, s. 
17-19) identifierar olika effekter av evenemang utifrån ekonomiska effekter, sociala-, 
kulturella- och politiska effekter samt miljömässiga effekter. Allen, O´Toole, McDonnell, 
Harris (2005, s. 40) gör en liknande uppställning och pratar om effekter som är 
sociala/kulturella, fysiska/miljömässiga, politiska samt effekter som rör turism och ekonomi. 
Utifrån en omfattande analys av en stor mängd vetenskapliga utvärderingar av evenemang har 
Sherwood (2007) identifierat vissa nyckeleffekter av evenemang som kan mätas med hjälp av 
olika indikatorer. Nyckeleffekter och indikatorer är grupperade utifrån kategorierna 
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. 
 
Sociala effekter är enligt Sherwood (2007, s. 145, 163-165) kopplade till hur livskvaliteten 
och den lokala stoltheten påverkas av evenemanget. På vilket sätt evenemanget 
uppmärksammar lokalsamhällets värderingar är också en viktig faktor, vilket kan beskrivas 
utifrån hur många invånare som engagerar sig i evenemanget och hur deras känsla för 
lokalsamhället påverkas med anledning av evenemanget. Hur livskvaliteten påverkas är 
intressant att mäta både utifrån den enskilda invånaren och för lokalsamhället i stort. Den 
lokala stoltheten kan bland annat mätas genom att studera invånares respons i lokal media. 
Ökad livskvalitet och lokal stolthet är även viktiga effekter för det enskilda företaget, inte 
minst eftersom företaget är beroende av de anställdas välbefinnande. 
 
Enligt en studie där 124 professionella arrangörer i Virgina, USA, fick bedöma vilka effekter 
evenemang har för lokalsamhället identifierades ett antal nyckelområden. I första hand ansågs 
effekten vara att evenemang dels har en sammanhållande funktion och innebär en positiv 
social stimulans för invånarna i samhället. I andra hand uppfattade arrangörerna att 
evenemang både kan betyda ekonomisk nytta för samhället och innebära sociala kostnader, 
till exempel genom trafikstockning och ökat tryck på lokal service (Gursoy, Kyungmi & 
Muzaffer, 2004). 

2.4 Sammanfattning 
Effekter av evenemang för lokala företag är i första hand av ekonomiskt slag men även andra 
evenemangseffekter, till exempel sociala, kan eventuellt också ha betydelse. 
 
Direkta ekonomiska effekter av ett evenemang består av besökarnas utgifter, externa 
sponsoravtal och bidrag samt andra intäkter från till exempel statlig instans. Därav bör 
turismrelaterade företag påverkas i större utsträckning än andra företag av ett evenemang. 
 
Ekonomiska effekterna av evenemang för lokala företag har ofta överskattats, både vad gäller 
storlek och varaktighet. Detta har komplicerat möjligheterna att förutse evenemangets 
betydelse för det enskilda företaget. 
 
Tidigare studier av effekter för lokala företag visar att turismrelaterade branscher inte 
nödvändigtvis behöver uppvisa positiva resultat i samband med ett evenemang. Däremot ger 
de ingen heltäckande bild av i vilken utsträckning andra företag förutom turismrelaterade 
företag påverkas och vilka tänkbara andra effekter ett evenemang kan ha för lokala företag. 
För att få en bättre bild av vilka effekter ett evenemang har för lokala företag krävs fler 
studier där evenemangseffekter undersöks utifrån ett företagsperspektiv. 
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3 Metod 
Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella effekter ett evenemang har för lokala 
företag. Med detta som utgångspunkt valdes att göra en fallstudie av företag i Östersunds 
kommun med anledning av hur de påverkades av evenemanget Skidskytte-VM 2008. 

3.1 Metodval 
Valet av fallstudieobjekt baserades på att tiden för studien sammanföll med ett tillgängligt och 
lämpligt evenemang. Det valda evenemanget var lämpligt därför att storleken av evenemanget 
i förhållande till arrangörsorten var av den proportionen att det kunde förväntas att eventuella 
effekter för de lokala företagen var mätbara. 
 
För att uppfylla studien syfte fanns ett behov av olika typer av insamlat material. Studien 
utfördes därför genom så kallad triangulering, vilket menas att olika metoder användes. 
Metoderna som användes var enkät och intervju. 
 
För att svara på frågan hur olika företag och branscher påverkades av evenemanget föll valet 
på att genomföra en enkät. Enkäter är bra att använda när man vill nå en stor population vilket 
behövs för att resultaten ska kunna användas för att generalisera eller kartlägga tendenser. 
Andra fördelar med att genomföra en enkät är bland annat att man når många respondenter 
snabbt med relativt liten arbetsinsats, alla respondenter får samma frågor, svaren är kodade 
när de kommer tillbaka och därför lätta att bearbeta samt att svaren är möjliga att jämföra 
(Ejvegård, 2003, s.53). Dessa fördelar var kriterier för den metod som behövdes till denna 
studie och utgjorde därmed grund för valet av metod. 
 
Utskicket av enkäten gjordes elektroniskt i form av en webb-enkät. Fördelarna med att skicka 
enkäter via e-post är att kostnaderna är obefintliga samt att svaren som kommer in redan är 
kodade och behandlas och sammanställs automatiskt i ett datorprogram. En annan fördel är att 
det är enkelt för respondenten att svara på enkäten. Via e-brevet kunde respondenten följa en 
länk till enkäten, lämna sina svar och sända tillbaka enkäten direkt, istället för att svara 
manuellt på en pappersenkät via traditionell postgång.  Nackdelar med att skicka enkät via e-
post är att många företag saknar e-postadress, eller att den adress som finns tillgänglig inte är 
i bruk. I fallet med denna studie fanns 2 629 företag registrerade i den aktuella kommunen 
som skulle kunna vara föremål för undersökningen. Av dessa var det endast 957 företag som 
uppgett att de har en e-postadress. En annan nackdel kan vara att det för respondenten är 
enklare att ignorera ett e-postbrev än ett traditionellt brev eftersom det inte uppfattas lika 
personligt. 
 
För att följa upp enkäten, med förhoppningen om att tränga djupare in i materialet, valde 
författarna att komplettera undersökningen med informantintervjuer. Denna typ av intervju 
används när man vill föra en diskussion och få information om ett ämne, snarare än konkreta 
svar på raka frågor. Detta val gjordes för att skapa en förståelse för varför olika effekter 
uppkommer för näringslivet i en region med anledning av ett evenemang. Några personer med 
bred kunskap om någon specifik bransch valdes ut för att intervjuas med anledning av 
resultaten från enkäten. Till intervjuerna söktes personer som i första hand hade en 
övergripande koppling till, och kunskap om, de branscher som påverkats mest av 
evenemanget. Att intervjua branschkunniga personer ansågs ge en fördjupning och nyansering 
av det insamlade kvantitativa materialet och var värdefullt för den slutgiltiga analysen av 
enkätresultaten. 
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En tidig analys av resultaten från enkäten visade att det framförallt var fyra branscher som 
upplevt effekter med anledning av evenemanget. Dessa branscher var hotell/logi, restaurang, 
transport/kommunikation, samt handel. För att öka svarsfrekvensen inom dessa branscher 
valdes att manuellt söka efter ytterligare e-postadresser till företag inom dessa branscher. 
Detta utfördes genom sökmotorn Google (www.google.com) som i sin tur hänvisade till 
företagets hemsida eller företagskataloger, till exempel Eniro (www.eniro.se), där 
kontaktuppgifter fanns att hämta. Detta resulterade i att ytterligare 68 e-postadresser 
påträffades. 
 
Enkäten skickades till företag i Östersunds kommun. Tätorten Östersund ligger inte centralt 
placerad i kommunen. Konsekvensen blir att enkäten skickades till företag som ligger cirka 
tre mil från tätorten, men inte till företag som endast ligger en mil från tätorten, eftersom 
dessa ligger i en annan kommun. Alternativt kunde enkäten skickas till företag runt Östersund 
inom en radie av en mil. Valet att använda Östersunds kommun som undersökningsområde 
gjordes utifrån tillgången till företagsuppgifter genom kommunens företagsregister ForReg 
(www.forreg.nu/ostersund). 
 
Det första utskicket av enkäten gjordes en månad efter avslutat evenemang. Tidpunkten 
valdes med anledning av att företag då antas ha fått en mer övergripande bild av 
evenemangets effekter samtidigt som tidsspannet inte skulle vara för långt att frågan blivit 
inaktuell. Om enkäten skickats tidigare hade det troligtvis varit svårare för företagare att 
uppskatta de ekonomiska effekterna men att de spontana positiva eller negativa reaktionerna 
kanske varit starkare. Vid ett senare tillfälle hade saken troligtvis varit den omvända med mer 
säkerställda ekonomiska resultat men färre reaktioner i framförallt den öppna frågan eftersom 
evenemanget inte är lika aktuellt. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Enkät 
Frågorna i enkäten utformades tillsammans med ett antal forskare vid ETOUR4 samt i samråd 
med författarnas handledare. Frågeformuläret innehöll 14 frågor med fasta svarsalternativ 
samt en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet att fritt kommentera frågorna, ge 
synpunkter eller uttrycka åsikter angående undersökningen eller evenemanget. Frågorna 
behandlade i huvudsak fem områden; förväntningar inför evenemanget, kortsiktiga 
ekonomiska effekter, upplevd nytta, förväntade framtida effekter samt inställning till framtida 
evenemang. Dessa områden ansågs kunna ge en bredare bild av vilka eventuella effekter ett 
evenemang har för lokala företag än att enbart studera rent ekonomiska effekter. 
 
Före utskicket fick några företagare, studenter och forskare läsa och kommentera enkäten. 
Detta för att säkerställa att frågorna var relevanta för undersökningsområdet, det vill säga att 
de skulle ge svar på de frågor som studien undersöker, samt att de var ställda på ett sätt som 
möjliggjorde att de var enkla att svara på. 
 
Enkäten utformades i det webbaserat datorprogrammet LUVIT e-Val 4.0 och publicerades på 
Internet den 18 mars 2008 som en egen hemsida (se bilaga 1). En e-post skickades till 
respondenterna som innehöll information om undersökningen och en länk till enkäten. En 
påminnelse skickades den 2 april. Till de företag där e-postadresser söktes fram manuellt 
skickades meddelade om enkäten den 18 april. Enkäten stängdes den 9 maj 2008. 
                                                
4 Turismforskningsinstitut vid Mittuniversitetet i Östersund. 
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3.1.1 Bortfallsanalys 
Den e-postlista som upprättades utifrån ForReg innehöll 989 poster. En genomgång av listan 
visade att det fanns vissa dubbletter. Efter en justering där alla företag som fanns registrerade 
med exakt samma uppgifter två eller flera gånger endast räknats en gång, blev den totala 
volymen 957 företag. Till de 957 företagen som uppskattas mottagit enkäten vid första 
utskicket tillkom i ett senare skede de 68 företag som söktes fram manuellt. Den totala 
volymen mottagare uppskattas därför till 1025. 
 
Bortfall beräknas normalt utifrån externt och internt bortfall. Till externt bortfall räknas de 
enkäter som av någon orsak inte besvaras och återsänds. Internt bortfall är de enkäter 
besvarats felaktigt. Vid det första utskicket var det 17 stycken e-postmeddelanden som av 
tekniska skäl inte nådde mottagaren. Vid det kompletterande utskicket var detta antal 22 
stycken. Antalet företag som fick meddelandet var därför troligtvis 986 stycken (1025-39). 
När enkäten stängdes hade 319 svar inkommit.  Det externa bortfallet blev därmed 706 
stycken (1025-319). Av de 319 svaren var det interna bortfallet endast 2 stycken. 
Svarsprocenten giltiga svar blev 32 % (317/986). 

3.1.2 Informantintervjuer 
Intervjuerna genomfördes mellan den 22 april och 28 april 2008, och kan beskrivas som 
samtal eller diskussioner kring de resultat som enkäten gav. De utfördes genom personliga 
möten på respektive respondents arbetsplats och tog mellan 30 till 90 minuter. Till 
intervjuerna användes inga låsta frågor utan utgick från de preliminära resultat av enkäten 
som då fanns till hands. För den person som var insatt i en särskild bransch koncentrerades 
samtalet kring detta. Personerna som intervjuades var; Lennart Ögren, ordförande i STÖK5. 
Per Åke Pettersson, VD för Taxi Östersund. Camilla Olsson, VD för Östersunds turist- och 
kongressbyrå, samt Jan Roth, näringslivssekreterare vid Näringslivskontoret Östersunds 
kommun. 

3.1.3 Analys av insamlat material 
Materialet analyserades i huvudsak genom att jämföra hur olika branscher påverkades av 
evenemanget. Varför dessa effekter uppkom analyserades genom jämförelse mellan resultaten 
från enkäten och intervjuerna. Vidare jämfördes hur effekter skiljer sig beroende av företagets 
storlek och geografisk läge. När i tiden effekterna uppstod och hur sponsorskap påverkar de 
upplevda effekterna analyserades också. Resultaten har även analyserats genom jämförelse 
med tidigare forskning. De analysverktyg som ingår i Luvit e-Val 4.0 användes för att 
genomföra olika jämförelser. 

3.3 Generaliserbarhet och tillförlitlighet 
Resultaten i denna studie har av praktiska skäl inte kunnat kontrolleras genom att upprepa 
undersökningen, däremot överensstämmer resultaten med tidigare studier vilket styrker 
trovärdigheten i resultaten. Genom att olika metoder användes styrks tillförlitligheten i 
studien, eftersom intervjuerna bekräftade resultaten från enkäten. 
 
Svarsfrekvensen för enkätstudien är relativt låg vilket medför att antalet svar inom varje 
bransch i flera fall är lågt. Ett antagande är att flera tilltänkta respondenter inte upplevde 
någon påverkan med anledning av evenemanget och därför inte ansett det angeläget att svara 
på enkäten. Konsekvensen för studien, om detta antagande stämmer, blir att effekterna av 
evenemanget beskrivs som mer omfattande än vad de var i verkligheten. 
                                                
5 Stor-Östersunds Köpmannaförening 
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Den låga svarsfrekvensen gör att generaliserbarheten av resultaten begränsas. Däremot anser 
författarna att resultaten ändå visar på tydliga och enhetliga tendenser som är värda att lyftas 
fram för diskussion. 
 
Frågorna i enkäten kan kritiseras för att vara för övergripande. Vissa ämnesområden hade 
kunnat behandlas i flera frågor för att skapa en fördjupad förståelse. Detta alternativ valdes 
dock bort med anledning av att färre antal frågor antogs ge en högre svarsfrekvens. Den 
fördjupade förståelsen hämtades istället från intervjuerna samt från enkätens öppna fråga. 
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4 Effekter av Skidskytte-VM i Östersund 
Östersund är residensstad för Jämtlands län. Östersunds är Sveriges 36:e största kommun med 
58 686 innevånare (2007), varav ca 75 % bor i centralorten (www.scb.se). Näringslivet 
domineras av småföretag och vanligaste näringen är inom tjänstesektorn; ca 35 % av den 
yrkesverksamma befolkningen är sysselsatta inom handel, transport och privata 
serviceverksamheter och 44 % inom offentlig förvaltning och utbildning. Staden är ett 
handelscentrum för Jämtlands län och har över 300 affärer och cirka 50 restauranger. Sedan 
de omfattande nedläggningarna av militär försvarsverksamhet på orten har stora satsningar 
gjorts för att stärka Östersund som turistdestination. Ett led i den satsningen är lanseringen av 
varumärket ”Vinterstaden”. En annan uttalad strategisk satsning är att utveckla både 
Östersund och regionen Jämtland/Härjedalen som evenemangsarrangörer (www.ne.se., 
www.wikipedia.se). Skidskytte-VM 2008 blev därför ett utmärkt tillfälle att studera vilka 
eventuella effekter evenemang har för lokala näringsidkarna. 
 
IBU World Championschips Biathlon 2008 och Vinterfestivalen arrangerades i Östersund 
mellan den 8-17 februari 2008. Dessa två evenemang bildar tillsammans det studerade 
evenemanget Skidskytte-VM. Arrangör för IBU World Championschips Biathlon 2008 var 
Svenska Skidskytteförbundet som genom företaget Biathlon Events AB planerade och 
genomförde tävlingarna och arrangemangen på arenan. Det genomfördes cirka 110 000 besök 
på arenan under de sex tävlingsdagarna. Av dessa svarade boende i Östersunds kommun för 
cirka 50 000 besök, resterande andel besök, cirka 60 000, svarade tillresta besökare för. Av de 
tillresta besökarna kom flertalet från övriga Sverige, Tyskland och Norge. Vinterfestivalen 
arrangerades av Storsjöyran Evenemang AB på uppdrag av Östersunds kommun. Festivalen 
bestod av kultur- och nöjesarrangemang som var förlagda till olika platser runt om i 
Östersund stad. Antalet besökare var cirka 70 000 (www.ostersund.se). 

4.1 Effekter av Skidskytte-VM för företag i Östersunds kommun 
Företagen som svarade på enkäten fick placera sig inom tio olika verksamheter samt 
kategorin “annat”. Tabellen visar verksamhetskategorier samt antal svarande inom varje 
kategori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Verksamhetskategorier. 

Huvudsaklig verksamhet Antal 

Handel 66 

Tillverkning 32 

Byggverksamhet 30 

Utbildning, vård & omsorg 25 

Finans- & företagstjänster 24 

Transport & kommunikation 19 

Fastighets- & uthyrningsverksamhet 10 

Hotell & logi 10 

Restaurang 9 

Kultur & nöje 8 

Annat 84 

Totalt (alla företag) 317 

 

N 

20 km 

Fig. 2 Östersunds kommun. 
Källa: www.ostersundsbostader.se 
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Kategorin ”annat” innehåller i första hand tjänsteföretag, till exempel företag inom IT, media, 
grafisk formgivning, juridik och service. Olika typer av konsulter samt jord- och skogsbruk är 
också representativa exempel för kategorin ”annat”. 
 
Av de svarande företagen är de flesta mikro- eller små företag. 74 % har mellan 0 till 9 
heltidsanställda och 18 % har mellan 10 till 49 heltidsanställda. 
 
35 % av företagen bedriver sin verksamhet i Östersunds centrum, 43 % bedriver sin 
verksamhet inom tätbebyggelsen (förutom i centrum) och 22 % utanför tätbebyggelsen. 
 
Resultatet av enkäten visar att alla branscher på något sätt påverkades i olika utsträckning av 
evenemanget. Effekterna var både positiva och negativa. Även om alla branscher uppgav 
någon form av påverkan är det fyra branscher som utmärker sig genom att de påverkades mer 
än andra. Dessa fyra branscher är hotell/logi, transport/kommunikation, restaurang samt 
handel. Nedan presenteras resultaten från enkäten med fokus på de fyra mest påverkade 
branscherna i jämförelse med den totala volymen företag. Procenttalen är avrundade till 
närmaste heltal. 

4.2 Förväntningar 
Skidskytte-VM var det första stora vintersportevenemanget som arrangerades i Östersund på 
mycket lång tid. Det kunde därför vara svårt för företagen att veta vad de kunde förvänta sig 
av evenemanget. Jämförelser gjordes under hela processen med Alpina VM i Åre 2007, ett 
liknande evenemang som genomfördes i samma region. Erfarenheten från Alpina VM i Åre 
var att evenemanget till exempel inte innebar den ekonomiska framgång för handeln som 
många hoppades på. 
 
Fråga: Vilka förväntningar hade ni som näringsidkare på effekterna av Skidskytte-VM? 
 Mycket 

negativa 
Negativa Inga 

speciella 
Positiva Mycket 

positiva 
Alla företag              (317) 0 % 0 % 56 % 31 % 12 % 

Restaurang                   (9) 0 % 0 % 22 % 44 % 33 % 
Transp./Kommunik.   (19) 0 % 0 % 26 % 47 % 21 % 
Handel                        (66) 0 % 2 % 53 % 39 % 6 % 
Hotell/Logi                 (10) 0 % 0 % 20 % 30 % 50 % 
  
Resultatet visar att det i stort sett inte fanns några negativa förväntningar på effekterna inför 
evenemanget. De fyra mest påverkade branscherna hade över lag mer positiva förväntningar 
än andra branscher. Kategorierna hotell/logi och restaurang uppvisade mest positiva 
förväntningar. Att handlarna ändå var relativt försiktiga i sina förväntningar kan förklaras 
med att man inom intresseorganisationen STÖK, utifrån kunskapen om att Alpina VM i Åre 
inte var den framgång för handeln som förväntades, diskuterade frågan och medvetet försökte 
tona ned förväntningarna (Intervju med Lennart Ögren, Ordförande för STÖK). 
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4.3 Kortsiktiga ekonomiska effekter 
De ekonomiska effekterna av evenemanget har studerats ur fyra olika perspektiv som 
tillsammans kan sägas utgöra ett sammantaget resultat för hur en viss verksamhet påverkats 
rent ekonomisk. Frågorna rör kundantal, lönekostnader, omsättning och resultat. 
 
Fråga: Hur uppskattar ni att antalet kunder/förfrågningar/beställningar påverkats av 
Skidskytte-VM? 
 Mycket 

färre 
Färre Ingen 

skillnad 
Fler Mycket 

fler 
Alla företag              (317) 3 % 6 % 69 % 15 % 6 % 

Restaurang                   (9) 11 % 22 % 0 % 33 % 33 % 
Transp./Kommunik.   (19) 11 % 5 % 47 % 26 % 11 % 
Handel                        (66) 6 % 20 % 59 % 14 % 2 % 
Hotell/logi                  (10) 0 % 0 % 20 % 40 % 40 % 
 
De flesta företag upplevde inte att antalet kunder/förfrågningar/beställningar påverkades av 
evenemanget. De 21 % av företagen som hade fler kunder/förfrågningar/beställningar var i 
första hand de turismrelaterade branscherna. Samtidigt hade 9 % färre kunder vilket 
framförallt utgörs av handlare. Restaurangerna påverkades i stor utsträckning där vissa företag 
hade fler kunder och andra färre. 
 
Fråga: Hur har era lönekostnader påverkats med anledning av Skidskytte-VM? 
 Mycket 

lägre 
Lägre Ingen 

skillnad 
Högre Mycket 

högre 
Alla företag              (317) 0 % 0 % 85 % 11 % 2 % 

Restaurang                   (9) 0 % 0 % 11 % 67 % 22 % 
Transp./Kommunik.   (19) 0 % 0 % 68 % 21 % 11 % 
Handel                        (66) 0 % 0 % 85 % 15 % 0 % 
Hotell/logi                  (10) 0 % 0 % 60 % 20 % 20 % 
 
Företagens lönekostnader påverkades generellt sett inte i någon större utsträckning, men av de 
företag som hade förändrade kostnader var dessa de turismrelaterade branscherna. Hotell/logi- 
och transportföretag gjorde fler arbetstimmar än vanligt och restauranger och handlare hade 
utökade öppettider. 
 
Fråga: Hur uppskattar ni att omsättningen påverkats av Skidskytte-VM? 
 Mycket 

lägre 
Lägre Ingen 

skillnad 
Högre Mycket 

högre 
Alla företag              (317)  3 %  6 % 74 %      13 %  5 %  

Restaurang                   (9) 11 %  11 % 11 % 33 % 33 % 
Transp./Kommunik.   (19) 5 %  5 % 42 % 37 % 11 % 
Handel                        (66) 3 %  21 % 62 % 12 % 2 % 
Hotell/logi                  (10)  0 % 0 % 20 % 40 % 40 % 
 
Omsättningen följer i stort sett samma mönster som på vilket sätt antalet 
kunder/förfrågningar/beställningar påverkades. Hotell/logi samt restaurang upplevde störst 
påverkan. 
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Fråga: Hur uppskattar ni att det ekonomiska resultatet påverkats av Skidskytte-VM? 
 Mycket 

sämre 
Sämre Ingen 

skillnad 
Bättre Mycket 

bättre 
Alla företag              (317) 2 % 8 % 74 % 14 % 2 % 

Restaurang                   (9) 22 % 11 % 0 % 56 % 11 % 
Transp./Kommunik.   (19) 5 % 5 % 53 % 37 % 0 % 
Handel                        (66) 0 % 24 % 65 % 9 % 2 % 
Hotell/logi                  (10) 0 % 0 % 30 % 60 % 10 % 
 
Tre fjärdedelar av företagen upplevde att resultatet inte påverkades av evenemanget. 16 % 
hade ett bättre ekonomiskt resultat medan 10 % hade ett sämre. Hotell/logi, restaurang och 
transport/kommunikation var de branscher som upplevde de bästa resultaten. Bland övriga 
branscher kan nämnas att 6 av 32 stycken företag inom tillverkning hade ett bättre resultat. Av 
de företag som fick ett sämre resultat med anledning av evenemanget utgörs de i första hand 
av handlare. Anmärkningsvärt är att 3 av 9 restauranger gick sämre än vanligt. 
 
Sammantaget upplevde alla branscher, förutom fastighets- och uthyrningsverksamhet, någon 
slags ekonomisk effekt av Skidskytte-VM. Cirka 30 % av alla företag påverkades i någon 
utsträckning. Vid en sammanslagning av frågorna kunder/förfrågningar/beställningar, 
omsättning och resultat påverkades cirka 15-21 % positivt vilket i första hand utgörs av 
hotell/logi, restaurang och transport/kommunikation. 8-10 % påverkades negativt varav 
handel står för den största andelen. 
 
Även om de flesta hotell- och logianläggningar hade fler gäster och bättre resultat än vanligt 
visar inte siffrorna på toppresultat. Bland annat upplevde 3 av 10 hotell att evenemanget inte 
påverkade resultatet. 
 

”Trots att boendeanläggningen ligger mycket nära tävlingarna hade vi bara bokat på 
helgerna, däremellan var det helt tomt. Vi gick + - 0 kr.” 

 
Förutom befintliga boendeanläggningar samordnade Östersunds Turistbyrå ett antal privata 
boenden för att klara av antalet besökande. Anledningen till att alla boenden i slutänden inte 
utnyttjades maximalt är enligt Camilla Olsson (VD Östersunds Turistbyrå) problemet att 
beräkna hur många bäddar som behövs för denna typ av evenemang. Bland annat utgjorde de 
tävlande lagen och media en stor andel av förbokade boenden, och de kunde enligt avtal i ett 
sent skede avboka sina platser. 
 
Restaurangerna kan indelas i vinnare och förlorare. Höga förväntningar och stora insatser 
betalade sig för vissa restauranger medan andra förlorade på evenemanget. 
 

”Hos de butiker & restauranger vi bokför åt har vi sett en förvånansvärt låg 
omsättningsökning under VM dagarna.” 

 
Taxiverksamhet utgör en betydande del av transportföretagen och för dessa var det viktigt att 
utföra ett bra jobb under evenemanget. Inte i första hand för att hämta hem stora vinster utan 
snarare för att visa för samarbetspartners att företagen klarar av den ökade belastningen 
evenemanget orsakade (Intervju med Per-Åke Pettersson, VD Taxi Östersund). 
 
Handeln gick sämre än vanligt och många affärer uppvisade ett dåligt resultat. Särskilt 
utmärkande var detta för handlare i Östersunds centrum. Där hade hela 48 % färre kunder än 
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vanligt och 22 % hade högre lönekostnader. Detta fick konsekvensen att 41 % hade ett sämre 
resultat än en vanlig vecka.  
 

Det dåliga ekonomiska resultatet bland handlare tror Lennart Ögren (Ordförande för STÖK) 
beror på att de tillresta besökarna var relativt få och valde inte att shoppa i någon större 
utsträckning. Samtidigt handlade de ”vanliga” kunderna betydligt mindre under perioden. En 
möjlig förklaring är att de lokala kunderna antog att tillgängligheten ”på stan” skulle vara 
begränsad genom ökad trafik, få lediga parkeringsplatser och trängsel, samtidigt som man 
spenderade tid och pengar på evenemanget. Utmärkande för handeln är att trots färre kunder 
och sämre ekonomiskt resultat var inställningen till evenemanget ändå positiv. 
 

”Mycket bra och lyckat arrangemang men totalt fiasko för handeln, sämre än vanligt!” 

4.4 Upplevd nytta 
Utöver ekonomiska effekter kan andra effekter av evenemanget vara betydelsefulla för 
företag. Genom att låta företagen ange hur stor nytta de haft av evenemanget och jämföra 
dessa svar med kommentarerna i den öppna frågan skapas en bild av vilka dessa effekter är.  
 
Fråga: Hur stor nytta anser ni som näringsidkare att ni haft av Skidskytte-VM? 
 Ingen nytta Liten nytta Stor nytta Mycket stor 

nytta 
Alla företag              (317) 45 % 31 % 15 % 8 % 

Restaurang                   (9) 22 % 11 % 22 % 44 % 
Transp./Kommunik.   (19) 16 % 32 % 47 % 5 % 
Handel                        (66) 35 % 42 % 21 % 2 % 
Hotell/logi                  (10) 10 % 20 % 40 % 30 % 
 
Knappt hälften av företagen upplevde ingen nytta av evenemanget. Nästan en fjärdedel 
upplevde stor eller mycket stor nytta. Hotell/logi, restaurang och transport/kommunikation är 
de branscher som andelsmässigt upplevde störst nytta men även handlare uppgav att de 
upplevt relativt var stor nytta. Anmärkningsvärt är också att 6 av 10 företag inom fastighets- 
och uthyrningsverksamhet upplevde stor eller mycket stor nytta av evenemanget. 
 
Nyttan utgörs till viss del av direkt ekonomiska effekter, men även andra ekonomiska och för 
företaget viktiga sociala effekter kan vara än mer betydelsefulla för den upplevda nyttan. Tre 
kommenterade områden är utmärkande som kan förklara vad den upplevda nyttan kan bestå 
av. Dessa områden är marknadsföring, kund- och affärsrelationer samt ökad stolthet och 
livskvalitet. 
 
Förutom att vissa företag kunde profilera sig direkt genom evenemanget handlar aspekten av 
marknadsföring i första hand om att det enskilda företaget på sikt kan ta del av en positiv 
imagehöjande effekt för kommunen. 
 

”Evenemang av denna typ har begränsad direkt effekt på ekonomin lokalt. Nyttan ligger i 
det allmänna PR-värdet för bygden.” 
 

Evenemanget hade betydelse för den upplevda stoltheten och livskvaliteten, vilket är ett 
område som också kommenteras av flera företag. 
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”… däremot kan stora evenemang i Östersund bidra till en positiv kollektiv självbild för oss 
som bor i regionen.” 
 
”… dessutom är det väldigt roligt och stimulerande med nya människor som kommer till 
vår region.” 

 
Det tredje utmärkande området handlar om en möjlighet att utveckla kund- och 
affärsrelationer. 
 

”Vi använde VM som en kundaktivitet, vi har kunder i hela Sverige och det var otroligt 
uppskattat att komma hit.” 
 

Möjligheten att utveckla kundrelationer i samband med evenemanget och dess betydelse för 
marknadsföring kommenterades även av Jan Roth (Näringslivssekreterare, 
Näringslivskontoret i Östersund). 

4.5 Förväntade framtida effekter 
Förhållandet mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter tog sin utgångspunkt i frågan vilka 
förväntade framtida effekter företagarna tror att evenemanget ger. 
 
Fråga: Vilka förväntningar har ni som näringsidkare på FRAMTIDA effekter av Skidskytte-
VM? 
 Mycket 

negativa 
Negativa Inga 

speciella 
Positiva Mycket 

positiva 
Alla företag              (317) 1 % 1 % 50 % 42 % 7 % 

Restaurang                   (9) 11 % 0 % 22 % 44 % 22 % 
Transp./Kommunik.   (19) 0 % 0 % 26 % 63 % 11 % 
Handel                        (66) 0 % 2 % 39 % 58 % 2 % 
Hotell/logi                  (10) 0 % 0 % 10 % 70 % 20 % 
   
Häften av företagen tror inte att evenemanget får några speciella framtida effekter, andra 
hälften tror på positiva framtida effekter. Mest positiva förutom de turismrelaterade 
branscherna är fastighets- och uthyrningsverksamhet där 9 av 10 företag tror på positiva eller 
mycket positiva framtida effekter. 
 
De framtida effekterna är svåra att precisera, men två områden kan sägas tala för vilka 
framtida effekter företagen tror på. Dels att evenemanget mer generellt betyder något positiv 
för staden vilket i slutänden gynnar företaget och dels förhoppningar på ökad turism. 
 

”Även om vi i vår verksamhet inte kunnat se och heller inte har förväntat oss några direkta 
konsekvenser av Skidskytte-VM anser jag att stora evenemang är bra för kommunen med 
dess företag och invånare samt därmed även för vårt företag på sikt.” 
 
”Hoppas att flera turistande människor väljer att stanna till i Östersund istället för att köra 
förbi på semester turen. Tror att den positiva stämningen "gick genom rutan" och det gör 
det lättare att välja ett stopp i Östersund, förhoppningsvis flera dagar.” 
 

Konjunkturkänsliga företag, till exempel taxiföretag, är mer beroende än andra företag av att 
den lokala ekonomin är god. Vid högkonjunktur finns det ett större utrymme att spendera 
pengar på sådana typer av varor och tjänster (Intervju med Per-Åke Pettersson, VD Taxi 
Östersund). 
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4.6 Inställning till framtida evenemang 
En sammantagen bedömning av kortsiktiga ekonomiska effekter, upplevd nytta och 
förväntade framtida effekter kan sammanfattas i om ett företag anser att fler liknande 
evenemang är önskvärda. Svaret kan sägas vara ett mått på om man tycker att effekterna från 
det genomförda evenemanget till största delen var positiva eller negativa. 
 
Fråga: Tycker ni som näringsidkare att Östersund bör satsa på fler stora evenemang i 
framtiden? 
 Ja, i stor 

utsträckning 
Ja, i liten 

utsträckning 
Nej 

Alla företag              (317) 84 % 13 % 2 % 

Restaurang                   (9) 89 % 11 % 0 % 
Transp./Kommunik.   (19) 100 % 0 % 0 % 
Handel                        (66) 91 % 8 % 2 % 
Hotell/logi                  (10) 100 % 0 % 0 % 
 
En överlägsen majoritet säger ja till fler evenemang varav de flesta vill ha fler evenemang ”i 
stor utsträckning”. I princip alla vill ha fler evenemang även om många av dessa inte erhöll 
några positiva ekonomiska effekter, upplevde ingen speciell nytta och tror inte heller på några 
särskilda framtida effekter. Dessa svar och olika kommentarer visar på att företagen har en 
stark positiv attityd till denna typ av evenemang, även om den egna verksamheten inte direkt 
påverkas. 
 

”Detta påverkar mig inte särskilt, men jag är positiv till att det ordnas evenemang i Östersund!” 

4.7 Effekter utifrån företagsstorlek 
Enkäten besvarades av 90 stycken företag som består av 1-2 personer. Resultatet visar att 
dessa påverkades mindre än den totala andelen svarande både vad gäller kortsiktiga 
ekonomiska effekter och upplevd nytta. De hade även lägre förväntningar inför evenemanget 
och har lägre förväntningar på positiva framtida effekter. Vidare är de generellt mindre 
positiva till fler stora evenemang i framtiden. Det ska påpekas att dessa företag inte uppvisade 
ett sämre ekonomiskt resultat än andra företag, bara att den upplevda effekten varit mindre. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att det finns fler småföretag utanför tätorten än centralt 
och att effekterna från ett evenemang avtar ju längre ifrån evenemanget man kommer. En 
annan förklaring är att små företag i mindre utsträckning får möjligheten att involveras i ett 
större evenemang. 
 

”Fick förfrågan om att utföra tjänster åt VM men sedan valde man att få arbetet utfört 
gratis av skolväsendet istället. Snurrigt enligt min mening. Små företagare ska alltså inte 
vara med i karusellen runt ett dylikt evenemang? … det fanns andra jag talat med efteråt 
som skulle kunnat tjäna en krona eller två i anslutning till evenemanget men inte heller fick 
leverera tjänster.” 

4.8 Effekter utifrån geografisk placering 
Resultatet visar att de ekonomiska effekterna och den upplevda nyttan var större bland de 
företag som befinner sig inom tätbebyggelsen (medräknat centrum) än utanför 
tätbebyggelsen. Till detta hör att de som upplevt negativa ekonomiska effekter, främst 
handlare, också finns inom centrala Östersund. Vad gäller synen på framtida effekter är de 
jämt fördelade oavsett geografisk placering. 
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4.9 Effekter utifrån tid 
Av dem som upplevde skillnader i antalet kunder/förfrågningar/beställningar skedde detta vid 
olika tidpunkter: 
 

Tidpunkt Antal 

Långt innan (mer än en månad) 27 % 

Strax innan (mindre än en månad) 30 % 

Under evenemanget 41 % 

Strax efter (mindre än en månad) 3 % 

 
Tabell 2. Effekter utifrån tid. 
 
Av dem som påverkades långt innan evenemanget (mer än en månad) var det framförallt 
branschen hotell/logi, vilket förklaras av att bokningar gjordes i ett tidigt skede. 

4.10 Sponsorer 
26 % av företagen (82 stycken) uppgav att de var sponsorer eller partner till evenemanget. De 
företag som var sponsor/partner hade högre förväntningar inför evenemanget, fick i större 
utsträckning fler antal kunder/förfrågningar/beställningar, fick bättre resultat än genomsnittet, 
upplevde större nytta av evenemanget och har högre förväntningar på framtida effekter. De är 
också i större utsträckning mer positiva till fler stora evenemang i framtiden än de företag 
som inte bidragit som sponsorer/partner. Flest andel företag som bidragit som 
sponsorer/partner finns i centrala Östersund och i tätbebyggelsen. Störst andel finns inom 
kategorin handel. 
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5 Effekter av evenemang för lokala företag 
Ungefär hälften av företagen i Östersunds kommun påverkades på något sätt av Skidskytte-
VM 2008. 45 % upplevde någon form av nytta av evenemanget och 49 % tror att 
evenemanget kommer att generera positiva framtida effekter. Effekterna för företagen är i 
första hand inte kortsiktiga ekonomiska effekter. Bara 1 av 5 företag upplevde direkta positiva 
ekonomiska effekter, samtidigt som 1 av 10 företag upplevde direkta negativa ekonomiska 
effekter. Knappt hälften av alla företag hade positiva förväntningar inför evenemanget vilket 
kan betraktas som rimligt med tanke på att evenemanget innebar olika positiva effekter utöver 
kortsiktiga ekonomiska effekter. 
 
Kortsiktiga ekonomiska effekter, upplevd nytta och förväntade framtida effekter återfanns i 
någon utsträckning hos företag i alla branscher. Även om alla branscher uppgav någon form 
av påverkan är det fyra branscher som utmärker sig genom att de påverkades mer än andra. 
Dessa branscher är hotell/logi, restaurang, transport/kommunikation och handel. Vad gäller de 
kortsiktiga ekonomiska effekterna upplevde branscherna hotell/logi, restaurang och 
transport/kommunikation sammantaget mer positiva resultat, medan handeln och då främst i 
Östersunds centrum upplevde mer negativa resultat. 
 
Den upplevda nyttan av Skidskytte-VM verkar till en mindre andel bestå av direkta 
ekonomiska effekter, och till en större andel av andra värden. Dessa värden är främst: 

• Evenemangets betydelse för företagens marknadsföring. Dels genom direkt profilering 
av företaget vid evenemanget eller att det enskilda företaget på sikt kan ta del av en 
positiv imagehöjande effekt för kommunen. 

• Möjligheten att utveckla kund- och affärsrelationer genom evenemanget. 
• Evenemangets förmåga att öka den upplevda stoltheten och livskvaliteten vilket har 

positiva konsekvenser för företagen. 
 
De framtida effekterna av Skidskytte-VM är enligt företagen att evenemanget mer generellt 
betyder något positivt för staden vilket i slutänden gynnar det enskilda företaget och en 
förhoppning om ökad turism. I princip alla företag vill ha fler liknande evenemang vilket 
överlag troligtvis beror på att effekterna av Skidskytte-VM antas vara bra för kommunen 
generellt och inte nödvändigtvis direkt för det egna företaget. Av de företag där Skidskytte-
VM inte medförde särskilt goda ekonomiska resultat eller att någon annan speciell nytta var 
utmärkande, vill nästan alla ha fler evenemang. Förklaringen kan vara att den allmänna 
inställningen till evenemang är positiv bland företagare och de goda erfarenheterna av 
Skidskytte-VM 2008 stärker denna attityd. 
 
Övriga resultat kan sammanfattas i fyra punkter: 

• Små företag påverkades i mindre utsträckning än större företag.  
• Effekterna var större för företag med mer central placering i kommunen. 
• De kortsiktiga ekonomiska effekterna uppkom för 3 av 10 företag mer än en 

månad innan evenemanget, för en lika stor andel under månaden innan 
evenemanget och för 4 av 10 företag uppkom effekterna under evenemanget. 

• De företag som var sponsorer hade ett bättre ekonomiskt resultat och upplevde 
större nytta än andra företag. 
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Resultatet bekräftar tidigare forskning att effekter av ett evenemang kan vara både positiva 
och negativa. Skidskytte-VM innebar ett positivt värde för många företag samtidigt som vissa 
företag upplevde negativa ekonomiska resultat. Effekterna av evenemanget kan också 
betraktas som både materiella, till exempel bättre ekonomiskt resultat, och immateriella, till 
exempel ökad stolthet. 
 
Även om Skidskytte-VM innebar relativt små ekonomiska effekter genom de direkta 
inkomsterna hade evenemanget relativt stora effekter av andra ekonomiska slag. 
Marknadsföring och möjligheten att utveckla kund- och affärsrelationer var viktiga effekter 
vid evenemanget, vilket kan få konsekvenser för hur näringslivet utvecklas och om 
investeringstillfällen uppkommer. 
 
De sociala effekterna av ett evenemang har inte bara betydelse för invånare utan även för 
företag. Skidskytte-VM innebar en ökad lokal stolthet, förhöjd livskvalitet och en ökad positiv 
”känsla” för staden vilket antas utgör nytta för företagen eftersom de är en del av den sociala 
miljön i samhället och är beroende av de anställdas välbefinnande. Att effekten av ett 
evenemang kan ha en sammanhållande funktion och innebära en positiv social stimulans för 
företagen, snarare än ekonomiska fördelar, kan också sägas vara utmärkande för Skidskytte-
VM. 
 
Studien bekräftar att evenemang och turism är starkt sammankopplat och att besökarna och 
deras utgifter är centralt för de ekonomiska effekterna. Skidskytte-VM påverkade i första 
hand de turismrelaterade branscherna; hotell/logi, restaurang, transport/kommunikation och 
handel. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att det var besökarnas begränsade utgifter 
på shopping som var en del av handlarnas sämre resultat. 
 
Ekonomiska effekter av evenemang för lokala företag har ofta överskattats, både vad gäller 
storlek och varaktighet. Att de ekonomiska effekterna inte är stora tyder även denna studie på 
eftersom en mindre andel av företagen påvisade ett bättre ekonomiskt resultat, samt att vissa 
företag till och med upplevde ett sämre resultat än vanligt. 
 
Undersökningen bekräftar tidigare studier som visar på att turismrelaterade företag inte 
nödvändigtvis uppvisar positiva resultat i samband med ett evenemang. Handeln gick sämre 
under Skidskytte-VM än under en vanlig vecka vilket tidigare studier visar inte är ett unikt 
fenomen. Detta var till exempel fallet även vid Rugby World Cup 1999. Även att handlare 
med ett centralt läge kan uppvisa sämre resultat uppstod på samma sätt som vid Special 
Olympic World Games 1995. Anledningen beror i stor utsträckning på att de vanliga 
kunderna uteblir under evenemanget och att besökarna inte lägger betydande pengar på 
shopping. Att företag som är centralt belägna i förhållande till evenemanget påverkas mer av 
ett evenemang bekräftas av undersökningen på samma sätt som studien vid Gold Coast Honda 
Indy 1999. 
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6 Avslutande diskussion 
Genom att undersöka evenemangseffekter ur ett företagsperspektiv bekräftas att 
turismrelaterade företag upplever större effekter av ett evenemang än andra företag. Samtidigt 
behöver dessa effekter inte vara positiva eftersom andra negativa omständigheter än de som är 
direkt besökarrelaterade, till exempel utebliven handel från lokalbefolkningen, kan påverka 
företaget i större utsträckning. Studien tillför också kunskapen att annan nytta än de direkta 
inkomsterna är viktiga. 
 
Denna studie visar på att turismrelaterade företag i första hand påverkas av ett evenemang 
eftersom det är turisternas utgifter som har störst betydelse för de ekonomiska effekterna. 
Samtidigt tenderar de direkta ekonomiska effekterna att vara begränsade eftersom antalet 
besökare och deras utgifter är små i förhållande till företagens normala verksamhet och hur 
denna i övrigt påverkas av evenemanget. 
 
Andra evenemangseffekter än de direkt ekonomiska antas också vara värdefulla för företag. 
Dessa är ökad möjlighet till marknadsföring och tillfällen för att utveckla kund- och 
affärsrelationer. Även sociala effekter av evenemanget genom hur de påverkar livskvalitet, 
stolthet och känsla för orten antas vara viktiga för lokala företag. 
 
Ekonomiska effekter av evenemang har ofta överskattats, både vad gäller storlek och 
varaktighet, vilket kan få betydelse för vilka förväntningar lokala företag har eller borde ha 
inför ett evenemang. Rimliga uppskattningar av ett evenemangs effekter är viktigt för att det 
enskilda företaget ska kunna planera sin verksamhet på rätt sätt. Denna studie kan vara ett 
hjälpmedel för företag och evenemangsarrangörer att öka sina kunskaper om 
evenemangseffekter för det lokala näringslivet och på så sätt kan rimliga förväntningar skapas 
inför kommande evenemang.  
 
Om en kommun vill utveckla sin besöksnäring genom evenemang eller att en nation vill satsa 
på evenemang för att åstadkomma tillväxt för turismnäringen krävs det kunskaper om vilka 
effekter evenemang skapar. Eftersom ett evenemang har förmåga att beröra en stor och bred 
skara människor och företag är det viktigt att den allmänna uppfattningen om evenemangets 
effekter stämmer överens med verkligheten. När det är tydliggjort vilka effekter ett 
evenemang kan generera, både positiva och negativa, vilka som berörs, storlek och 
varaktighet, kan evenemang bli ett bättre strategiskt verktyg för näringslivsutveckling. Genom 
att en förståelse sprids för vilka effekter ett visst evenemang skapar kan det klargöras varför 
ett evenemang ska genomföras och vilka resurser som bör användas. 
 
När bilden av vilka effekter och vilka parter som berörs av ett evenemang växer fram kan 
också strategier och arbetsmetoder utvecklas för att det strategiska verktyget ska användas på 
ett effektivare sätt. En viktig fråga är hur information sprids inför ett evenemang. Effekterna 
vid ett evenemang är koncentrerade till hur många turister som besöker evenemanget och hur 
stora deras utgifter är, samt hur den ordinarie verksamheten påverkas. Genom att uppskatta 
dessa omständigheter och sprida information till företag och då främst inom branscherna 
hotell/logi, restaurang, transport/kommunikation och handel, kan evenemanget totalt sett bli 
mer effektivt. 
 
För att fastställa vilka effekter olika typer av evenemang har för lokala företag är ett förslag 
för framtida forskning fler studier som undersöker evenemangseffekter ur ett 
företagsperspektiv.
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Bilaga 1, Enkät 
 

Eventuella effekter av Skidskytte-VM för 
näringsidkare i Östersunds kommun  
 

Följande frågor handlar om hur er verksamhet eventuellt har påverkats av 
Skidskytte-VM (Biathlon 2008) som genomfördes i Östersund 8-17 februari. I 
enkätens sista fråga har ni möjlighet att fritt kommentera era svar och 
erfarenheter.  
 
1. Vilken är er huvudsakliga verksamhet?  

    

Finans- och företagstjänster 

Handel 

Tillverkning 

Utbildning, vård, omsorg 

Byggverksamhet 

Fastighets- och uthyrningsverksamhet 

Kultur, nöje 

Transport, kommunikation 

Restaurang 

Hotell, logi 

Annat 
    Om "Annat", ange vad: 

 
 
2. Antal anställda? (Omräknat till heltidstjänster)  

     
 
3. Var bedriver ni er verksamhet?  

    

Centrala Östersund (innanför Rådhusg./Strandg./Färjemansgr/Gränsg.) 

Tätbebyggelsen Östersund/Frösön (inkluderat Torvalla, Lugnvik, Valla) 

Utanför tätbebyggelsen Östersund 
 
4. Hur uppskattar ni att antalet kunder/förfrågningar/beställningar påverkats 
av Skidskytte-VM?  

    
Mycket färre 

Färre 

Ingen skillnad 



 

Fler 

Mycket fler 
 
5. När i tiden uppstod i huvudsak denna eventuella påverkan? (Se fråga 4)  

    

Långt innan (mer än en månad) 

Strax innan (mindre än en månad) 

Under VM (8-17 februari) 

Strax efter (mindre än en månad) 

Ingen påverkan 
 
6. Hur uppskattar ni att omsättningen har påverkats av Skidskytte-VM?  

    

Mycket lägre 

Lägre 

Ingen skillnad 

Högre 

Mycket högre 
 
7. Hur har era lönekostnader påverkats med anledning av Skidskytte-VM?  

    

Mycket lägre 

Lägre 

Ingen skillnad 

Högre 

Mycket högre 
 
8. Hur uppskattar ni att det ekonomiska resultatet påverkats av Skidskytte-
VM?  

    

Mycket sämre 

Sämre 

Ingen skillnad 

Bättre 

Mycket bättre 

9. Vilka förväntningar hade ni som näringsidkare på effekterna av Skidskytte-
VM?  

    
Mycket negativa 

Negativa 

Inga speciella 



 

Positiva 

Mycket positiva 
 
10. Hur stor nytta anser ni som näringsidkare att ni haft av Skidskytte-VM?  

    

Ingen nytta 

Liten nytta 

Stor nytta 

Mycket stor nytta 
 
11. Vilka förväntningar har ni som näringsidkare på FRAMTIDA effekter av 
Skidskytte-VM?  

    

Mycket negativa 

Negativa 

Inga speciella 

Positiva 

Mycket positiva 
 
12. Tycker ni som näringsidkare att Östersund bör satsa på fler stora 
evenemang i framtiden?  

    
Ja, i stor utsträckning 

Ja, i liten utsträckning 

Nej 
 
13. Känner ni till att evenemanget var miljöcertifierat?  

    Ja Nej  
 
14. Har ert företag bidragit som sponsor/partner till evenemanget?  

    Ja Nej  
 
15. Eventuella kommentarer: Här kan ni kommentera era svar och/eller lägga 
till ytterligare kommentarer kring eventuella kort- och långsiktiga effekter av 
Skidskytte-VM.  

 



 

Bilaga 2, Kommentarer 
 
Kortsiktiga ekonomiska effekter 
 
”Min egen verksamhet påverkas inte av dylika evenemang.” 
 
”Vårt företags tjänster och inriktning påverkas inte alls av detta fantastiska evenemang.” 
 
”Vi fick inte det reklamutrymme som vi blev lovade innan evenemanget vilket gjorde att vi fick 
färre besökare än väntat. Dessutom tog det stora tältet ute på torget alla eventuella besökare, 
vi hamnade i skymundan bakom dem.” 
 
”Vissa tjänar på VM vissa inte, vi fick inte visa upp oss i stan med försäljningsvagnen, 
passade inte in i bilden.” 
 
”Den här månaden är våran sämsta omsättningsmässigt. Men blev nu i paritet med juli och 
Yran.” 
 
”Färre hitresta besökare än beräknat. För mig så innebar VM en förlust på ca 40- 50 tusen 
kronor efter marknadsföring och ökade personalkostnader.” 
 
”Jag är trots låga siffror ej besviken, ett sådant evenemang ger långsiktiga effekter och 
fördelar för regionen.” 
 
Upplevd nytta 
 
”Jag märker att kunderna reagerar positivt på Jämtland och Östersund, d.v.s. det är bra PR  
för länet och Östersund.” 
 
”För företaget är det positivt att det talas väl om vår region.” 
 
”Skidskytte-VM var starkt positionerande för Östersund och byggde vårt kollektiva 
självförtroende.” 
 
”Jämtarna tog tävlingarna till sina hjärtan och stan lyfte i positiv anda.” 
 
”Personligen och professionellt tycker jag dock ändå att evenemang är en positiv drivkraft 
för hela regionen och absolut något som vi ska satsa på!” 
 
”Vi hade ett mycket givande arrangemang som vände sig till våra samarbetspartners.” 
 
”Vi har haft lyckade kundaktiviteter och synts som sponsor i detta sammanhang och det har 
vi haft mycket glädje av.” 
 
”Vi kunde genomföra en mycket uppskattat kundaktivitet tack vare arrangemanget.” 
 
”Långsiktigt har kringarrangemangen till skidskytte-VM sett till att möjliggöra nya 
kontaktvägar och skapa mera spontana kontakter när så mycket folk samlas, och alla med 
positiv anda och tillförsikt.” 
 



 

”Genomförde egna aktiviteter som vi hoppas kunna ge resultat i framtiden.” 
 
”Vi anser att Skidskytte-VM 2008 var en mycket stor och kanske den största 
marknadsföringsinsatsen för Östersund i modern tid.” 

 
”Vi tror att VM satte Östersund på kartan, och hoppas på att handeln får sitt på sikt. Det var 
viktigt för oss handlare att visa vår samarbetsvilja.” 
 
Förväntade framtida effekter 
 
”Vår verksamhet påverkas inte direkt av detta arrangemang men man kan tänka sig att vi får 
fler kunder framåt genom att vi som bor här får positiv energi och vid fler arrangemang ser 
möjligheter till ny näringsverksamhet.” 
 
”Utfallet blev mycket positivt och vi är övertygad om att vi kommer att få positiva effekter i ett 
mer långsiktigt perspektiv.” 
 
”… men jag kan ju känna, att när jag reser runt i halva Sverige, så har ju Jämtland fått 
otroligt genomslagskraft som idrottsregion, när det gäller att arrangera evenemang. Detta 
gör att regionen kanske finns i det omedvetna, när man väljer resmål. Detta gynnar länet.” 
 
Inställning till framtida evenemang 
 
”Alla evenemang som sker i vår region påverkar oss positivt, både på kort och lång sikt.” 
 
”Allt var kanonbra för Östersund, för hela regionen.” 
 
”Positiva effekter allmänt, framförallt turism och dessa andra som får nytta av detta. Ett 
fantastiskt evenemang!” 
 
”Jag har enbart fått/sett positiva reaktioner på evenemanget från omgivningen och mig 
själv.” 
 
”En fantastisk vecka, hela Östersund levde upp. Vilket gatuliv och bara nöjda gäster. Mycket 
välordnat arrangemang, vi vill ha mer sånt!!” 


