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Förord 

Arbetet med denna uppsats påbörjades genom ett möte i början av december 2015, 

över en kopp kaffe och en saffransbulle, med Sofie Gunnarsson på Attraktiva 

Oskarshamn AB. Hon hade en mycket enkel förfrågan; Kan ni ta fram ett 

beslutsunderlag som låter oss göra prognoser för evenemang? En mycket enkel 

förfrågan som senare visade sig skulle mynna ut i en monumental uppgift. Denna 

uppsats berättar historien om hur vi tog oss an denna uppgift och vad vi kommit fram 

till. 

Vi vill rikta ett stort tack till Sofie som under hela tiden stöttat och trott på oss i 

arbetet, hjälpt oss att lösa problem och bidragit med både tid och andra resurser utan 

vilka vår studie inte skulle vara möjlig. Vi vill även tacka vår handledare vid 

Linnéuniversitetet, Anders Hytter, som har läst till synes ändlösa utkast av denna 

uppsats, markerat och kommenterat, och kommit med förslag både på lösningar av 

praktiska problem och tips och idéer vad gäller det akademiska skrivandet. Tack till 

vår examinator, Bertil Hultén, som lett oss i rätt riktning och kommit med värdefulla 

synpunkter. Ett stort tack också till våra opponenter, Max Elmén och Hannah Pantzar 

som bidragit med mycket värdefulla åsikter under arbetet med uppsatsen! 

Vi vill också rikta ett tack till Attraktiva Oskarshamn AB som låtit oss använda deras 

lokaler och bidragit med diverse resurser för att hjälpa oss med studien; IK 

Oskarshamn som varit en stor del av vår förstudie och gjort den möjlig; samt 

Regionförbundet i Kalmar Län som också varit bidragande till att vi kunnat 

genomföra förstudien. Till alla de praktiker som sysslar med destinationsutveckling 

eller evenemang runt om i Sverige, vilka har ställt upp och varit del av denna studie 

är vi också mycket tacksamma. Era synpunkter har varit mycket värdefulla!  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete, som har 

resulterat i vad vi själva anser är ett mycket bra slutresultat! 

Kalmar den 25 maj 2016 

Emil Dolk:    Mikael Eriksson:
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Abstrakt 

Författare: Emil Dolk & Mikael Eriksson  

Handledare: Anders Hytter  

Examinator: Bertil Hultén  

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 

Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016, 4FE63E 

Rapportens namn: Prognostisera i en hållbar era. 

Frågeställning: Hur skulle en metod som prognostiserar hållbara evenemang kunna 

vara utformad? 

Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att utveckla en metod som prognostiserar 

huruvida evenemang är lönsamma eller ej för en destination utifrån ett ekonomiskt, 

sociokulturellt och miljömässigt perspektiv. Denna metod kan användas som ett 

beslutsunderlag i det dagliga arbetet med att välja ut vilka evenemang som tid och 

pengar skall investeras i.  

Metod: Uppsatsen har en induktiv ansats, där både en kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod har använts. Datainsamlingen har dels skett via 

enkätundersökningar, men främst genom kvalitativa intervjuer med praktiker inom 

branschen.  

Resultat och slutsatser: Studien har utvecklat en prognosmetod bestående av tre 

faktorer. De ekonomiska faktorerna består av; Besökare, Övernattningar, 

Sponsorintäkter, Arbetstillfällen och Deltagare. Den andra gruppen faktorer, 

sociokulturella faktorer består av Medieintresse, Volontärarbete och 

Goodwillfaktorer. Den tredje gruppen faktorer, miljömässiga faktorer, består av 

Miljöcertifiering och Klimatkompensering, Kost samt Transport och Avfall. 

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Teoretiskt bidrar studien till ett nytt sätt att 

prognostisera framförallt de miljömässiga faktorerna. Praktiskt bidrar studien med en 

prognosmetod som praktiker kan använda som beslutsunderlag då de står inför valet 

att investera i ett evenemang eller inte. 

Nyckelord: Hållbarhet, evenemang, prognosvärdering, destinationsutveckling, 

ekonomi, sociokulturella faktorer, miljö. 
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Abstract 

Authors: Emil Dolk & Mikael Eriksson 

Mentor: Anders Hytter 

Examiner: Bertil Hultén 

Course: Master Thesis 30 credits, Master of Business and Economics, Marketing, 

Linnaeus University, Kalmar. Spring 2016, 4FE63E 

Name of report: Forecasting in a sustainable era. 

Research Question: How could a method for forecasting sustainable events be 

designed?  

Purpose: The main purpose of this study is to develop a method for forecasting 

whether events are sustainable or not for a destination, from an economical, 

sociocultural and environmental perspective. This method can be used as a decision 

support in the daily work with choosing which events to invest time and money in. 

Method: The study has an inductive approach, and both a quantitative and 

qualitative research method have been used. Some empirical data have been 

collected via surveys, but mainly through qualitative interviews with practitioners 

within the event industry. 

Results and conclusions: The study has developed a three factor forecast method. 

The economic factors are Visitors, Overnight stays, Sponsor revenue, Job 

opportunities and Participants. The second set of factors, sociocultural factors, are 

Media interest, Volunteer work and Goodwill factors. The third set of factors, 

environmental factors, are Environmental certification and carbon offsetting, Food 

and beverages, as well as Transportation and waste. 

Theoretical and practical contribution: The study does theoretically contribute to 

a new way of forecasting, above all, the environmental factors of an event. The 

practical contribution is a forecasting method which can be used by practitioners as a 

decision support when choosing to invest in an event or not. 

Keywords: Sustainability, events, forecast evaluation, destination development, 

economy, sociocultural factors, environment. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problem som ligger till grund för 

denna studie. Vidare problematiseras kring befintlig forskning inom 

evenemangsområdet och slutligen presenteras en forskningsfråga samt ett syfte för 

denna studie. 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Svensk turism och turismstrategier 

Besöksnäringen definieras av Svensk Turism (2010) som alla branscher som får ta 

del av de pengar som turister spenderar. De har tillsammans med bland annat 

VisitSweden, Tillväxtverket och Jordbruksverket tagit fram en nationell strategi för 

svensk besöksnäring. I denna strategi formuleras en vision som sträcker sig till år 

2020, där Sverige ska vara förstahandsvalet för den globala resenären och fördubbla 

sin besöksnäring. Detta ska vara möjligt genom att på ett systematiskt sätt utveckla 

destinationer, det vill säga geografiskt avgränsade områden inom vilka det råder 

någon form av ekonomiskt samarbete eller social samhörighet. 

Visita och Arena för tillväxt (2015) redovisar siffror som pekar mot att just 

besöksnäringen är någonting som Sverige bör satsa på i framtiden. 28 miljoner 

människor vill nämligen besöka Sverige inom den närmsta tiden. Den totala 

turistiska konsumtionen har under 2000-talet ökat med hela 89 % och det 

internationella resandet beräknas öka med 66 % till 2030 enligt 

Världsturismorganisationen, UNWTO, varför besöksnäringen inte går att förbise. 

Utöver Sveriges stora potential som resemål, innebär ökad besöksnäring även att fler 

jobb skapas och att utländska pengar spenderas i Sverige. Enligt Visita och Arena för 

tillväxt (2015) uppgick de totala momsintäkterna för utländska turisters konsumtion 

till 14,4 miljarder kronor, vilket utgör drygt 4,2 procent av statens totala momsintäkt 

(Nannesson, 2015). 

Konkurrensen om turister är hård och det är fler länder än Sverige som har insett 

besöksnäringens stora potential. I The Travel & Tourism Competitiveness Report 

som publicerats vartannat år sedan 2007 har Sverige haft en hög placering till och 

2013 (World Economic Forum, 2007; 2009; 2011 & 2013) men i rapporten från 2015 
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har Sverige sjunkit ned till en 23:e plats (World Economic Forum, 2015). Bland 

annat av den anledningen antas en nationell strategi fungera som vägledning för 

destinationer, organisationer, enskilda företag och offentlig sektor i dess 

gemensamma strävan mot ökad besöksnäring. I strategin som Svensk Turism (2010) 

har arbetat fram fokuseras det på tre stora områden; Destinationsutveckling och 

teman, Offensiv marknadsföring och försäljning, och Samordnad besöksnäring. 

Bland de utarbetade strategierna inom dessa fokusområden är strategin för hållbar 

utveckling en av de framträdande. Den antas kunna säkerställa att besöksnäringen 

utvecklas ur ett hållbart perspektiv, i termer av ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet. Ett ofta återkommande begrepp är hållbarhet i relation till affärsnytta, 

vilket anses uppfyllas med hjälp av nöjda kunder. 

I den nationella strategin påpekas vikten av att kunna samordna, ta avgörande beslut 

och metodiskt driva besöksnäringens beslut som nycklar till en framgångsrik 

destinationsutveckling. Visita och Arena för tillväxt (2015) instämmer på 

ovanstående målsättning om hållbar utveckling, då de vill att Sverige år 2030 ska 

vara världsledande på att utveckla unika kundupplevelser som bidrar till hållbar 

utveckling. 

1.1.2 Varför hållbara evenemang? 

Evenemang har identifierats som en pådrivande faktor för ökad sysselsättning och 

tillväxt i många svenska regioner och är därmed ett prioriterat insatsområde i 

strategier och tillväxtprogram (Pettersson, 2007). På en nationell nivå ökar antalet 

evenemang, både återkommande evenemang och enstaka sådana, och i takt med att 

evenemangen blir allt vanligare anges de också allt oftare som motiv för resor 

(Pettersson, 2007). Näringsdepartementet (2003) rekommenderar att evenemang bör 

vara ett fokusområde då turistindustrin gör satsningar för att generera tillväxt. 

Pettersson (2007) framhäver den nytta som kan dras av den ökade tillströmningen av 

besökare som sker under evenemangstiden, samt en ökad chans för återbesök i 

framtiden, vilket på lång sikt kan generera tillväxt på destinationen. 

Ett exempel på ett evenemangs nytta för destinationen ges av Andersson och 

Lundberg (2013), som bedömer den sammanvägda ekonomiska, sociokulturella och 

miljömässiga effekten av den Göteborgsbaserade musikfestivalen Way Out West 
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uppgå till ett värde av 6,69 miljoner euro. Inom projektet More Than Sport 2013 

mäter Erik Lundberg och John Armbrecht (2014) på liknande sätt värdet av dam-EM 

i fotboll för Kalmar och Växjö, som var två av arrangörsstäderna. I deras mätningar, 

vilka var baserade på bland annat turistekonomisk direkt nettoeffekt och den lokala 

befolkningens uppfattningar om värdet av och kostnaden för arrangemanget, kom de 

fram till att de ekonomiska värdena av evenemangen i Kalmar och Växjö uppgick till 

8,89 respektive 10,04 miljoner kronor, samt att de sociokulturella värdena uppgick 

till 5,74 respektive 11,58 miljoner kronor. Lundberg och Armbrecht (2014) har också 

uppskattat den miljömässiga påverkan som evenemangen innebar men har inte valt 

att sätta ett monetärt värde på denna påverkan utan endast konstaterat att det 

ekologiska fotavtrycket i Kalmar och Växjö beräknas uppgå till 0,032 respektive 

0,054 gha (global hektar) per besökare.  

Just redovisningen av miljöpåverkan har under den senaste tiden fått ökad betydelse, 

då flera undersökningar, däribland en av Kairos Future (2013) visar att 

miljöförstöring, efter krig, är den vanligaste orosfaktorn bland unga människor i 

framförallt Sverige, Indien och Kina. Samma undersökning visar att 60 % av 

respondenterna visar intresse för miljö och hållbar utveckling. Miljömedvetenheten 

har ökat och konsumenter gör aktiva miljö- och kvalitetsmedvetna val då de 

konsumerar produkter och tjänster. För företagen innebär detta enligt Visita och 

Arena för tillväxt (2015) att klimatkompensering, kvalitetsförsäkran och 

kvalitetsmärkning kan vara tillvägagångssätt för att möta kundernas nya krav. 

Hållbara evenemang definieras i denna studie i linje med Lundberg, Andersson och 

Armbrecht (2014), som menar att hänsyn bör tas till ekonomiska, miljömässiga och 

sociokulturella effekter i kvantifieringen av hållbara evenemang. Strategier på såväl 

nationell, som på regional och lokal nivå poängterar att näringslivet bör samverka på 

gemensamma plattformer och noggrant ta strategiska beslut då evenemang väljs ut 

(Svensk Turism AB, 2010; Regionförbundet, 2012; DEMA Group, 2011), varför det 

finns ett behov av en metod som prognostiserar ett evenemangs hållbarhet innan det 

genomförs. 
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1.2 Problemdiskussion 

En problematik som uppstår kring värderingen av evenemang är att det stora utbud 

av olika värderingsmetoder som finns idag främst fungerar som utvärdering och är 

beroende av data som endast kan samlas in efter det att evenemang har ägt rum. 

Samtidigt är det svårt att som intressent läsa och förstå hur arrangörer väljer att 

redovisa sina mätningar och uppskattningar, eftersom liknande evenemang väljer 

olika värderingsmetoder. Nedan följer en kort förklaring av existerande metoder som 

värderar evenemang, samt en argumentation till varför de inte lämpar sig som 

prognosmetod för denna studie. Vidare diskuteras problem som medföljer mätningen 

av hållbara evenemang. 

1.2.1 Existerande metoder  

Triple Bottom Line presenteras av John Elkington (1999) och innebär att företag bör 

fokusera på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vid utformandet och 

arbetet med strategier och målsättningar i sin verksamhet. Konceptet är även något 

som Erik Lundberg och John Armbrecht (2014) har använt sig av då de i projektet 

More Than Sport, bland annat har utvärderat evenemang så som fotbolls-EM för 

damer med Kalmar och Växjö som arrangörsdestinationer. Metoden går ut på att de 

tre olika parametrarna, där en kulturell påverkan även är inkluderad, i efterhand 

kvantifieras, bland annat genom att arrangören och besökarna av evenemanget 

ombeds att svara på enkätundersökningar. Ett näst intill identiskt tillvägagångssätt 

har använts av Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) i projektet EVINN, som 

undersökte inomhus-EM i friidrott i Göteborg 2013. Evenemangsutvärdering enligt 

denna metod sker i en relativt omfattande process som kräver ett stort antal 

respondenter och ytterligare personal som hjälper till att samla in data. Metoderna 

som används för att mäta exempelvis det ekologiska fotavtrycket kan också dessa 

vara omfattande och i många fall landar svaren ändå i en godtycklig bedömning 

På liknande sätt förklarar Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) sin metod Finnish 

Event Evaluation Tool (FEET) som utvärderar kulturella evenemangs påverkan på 

samhällen i östra Finland. Med hjälp av enkäter till besökare och lokalbefolkning 

mäter FEET precis som i projektet More Than Sport de ekonomiska och 

sociokulturella effekterna av ett evenemang, dock med något mindre fokusering på 
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den miljömässiga påverkan. Författarna menar att mindre evenemang är svåra att 

beräkna gällande den exakta miljömässiga påverkan och framförallt återkommer 

problemet med att hitta mätmetoder som motsvarar monetära enheter. 

Som utvärdering antas metoderna som använts inom More Than Sport, EVINN och 

FEET fungera bra då försök görs att mäta ett evenemangs värde i exakta termer. I en 

prognosinriktad metod kan det dock vara riskabelt att försöka sätta exakta monetära 

värden på ett evenemang eftersom ett evenemangs lönsamhet kan påverkas av många 

olika faktorer som är utom arrangörens kontroll, till exempel väderlek. Metoder som 

tagits upp kräver dessutom att besökarna aktivt ska ha deltagit på evenemanget, 

varför datainsamlingen måste ske efter att evenemanget ägt rum.  

Bladverksmodellen, som är framtagen av Lindsköld och Lindsköld (2011), är till 

skillnad från metoderna ovan, en metod som kan användas till att göra prognoser för 

ett evenemang och poängsätta det värde evenemanget antas ha för en destination ur 

ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Modellen tar också hänsyn till miljömässiga 

aspekter genom att kontrollera om evenemanget är miljöcertifierat samt om det 

klimatkompenseras för på något sätt, men någon mätning eller uppskattning av 

ekologiskt fotavtryck görs inte.  

Kontrollpunkterna för miljöcertifiering och klimatkompensering besvaras i 

Bladverksmodellen med ja eller nej, vilket kan innebära att arrangören svarar nej på 

samtliga frågor och det uppstår en avvägning av huruvida evenemanget ska leva 

vidare eller ej (Lindsköld & Lindsköld, 2011). I relation till de andra metoderna går 

det att hävda att Bladverksmodellen dessutom bortser från delar av miljöpåverkan 

som andra metoder tar upp, exempelvis hur besökarna har tagit sig till evenemanget 

som anses ha stor påverkan på miljön. Det kan också vara svårt för relativt mindre 

arrangörer att uppfylla fullständiga krav på klimatkompensering och 

miljöcertifiering, varför en arrangör som delvis jobbar med att sänka miljöpåverkan 

poängsätts likvärdigt med arrangörer som inte alls tar hänsyn till sitt evenemangs 

miljöpåverkan. 

Det redovisas hur Bladverksmodellen kan användas vid större evenemang i 

Göteborg, till exempel ishockeyevenemang på Ullevi, bokmässor eller 

musikfestivaler (Lindsköld & Lindsköld, 2011), men då modellen verkar anpassad 
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till större evenemang som dessa finns det anledning att undersöka hur väl lämpad den 

är för att göra prognoser för evenemang i mindre kommuner. I referensramen ges en 

utökad förklaring av hur destinationer kan ta fram en kapacitetsgräns som ett sätt att 

anpassa modellen till mindre kommuner, men då detta kräver tidigare användning av 

Bladverksmodellen och ett evenemangsarkiv som möjliggör jämförelse med tidigare 

evenemang, går det att ifrågasätta om den verkligen är anpassad för mindre 

kommuner. 

1.2.2 Problemet med att mäta hållbarhet 

Precis som många andra studier försöker Andersson och Lundberg (2013) se vilka 

sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser ett turistevenemang 

medför. Problematiken som författarna däremot belyser mer än andra är huruvida 

den sociala och miljörelaterade påverkan går att mäta i olika enheter för att motsvara 

den ekonomiska påverkan. De pratar om inkommensurabilitet, som en vetenskaplig 

term där något inte kan jämföras med någonting annat i en mätning. Här försöker 

Andersson och Lundberg (2013) alltså hitta mått som gör att de olika faktorerna står i 

proportion till varandra och att mått som mäter exempelvis social, kulturell och 

miljömässig påverkan kan motsvara den ekonomiska påverkan, för att i monetära 

termer kunna mäta hur pass hållbar en musikfestival är ur ett holistiskt perspektiv. 

Andersson och Lundberg (2013) föreslår bland annat att koldioxidutsläpp mäts i 

globala hektar eller att mätning görs av det ekologiska fotavtryck som uppstår i 

samband med att evenemanget använder bland annat land och vatten. Det menar att 

monetära mätmetoder ofta underskattar den miljömässiga påverkan och att 

tillräckligt stor vikt inte läggs vid de alternativkostnader som kan tänkas uppstå. 

Jämför till exempel om en festivaldeltagare istället för att stanna på sin hemort och 

besöka festivalen, väljer att ta en weekendresa och flyga till London, en resa vars 

miljömässiga påverkan blir betydligt större än den som en festivaldeltagare 

genererar. Andersson och Lundberg (2013) menar att inkommensurabilitet uppstår i 

bedömningar och utvärderingar av evenemang, varför det ofta har blivit en politisk 

bedömning om huruvida en positiv ekonomisk påverkan ska ställas mot en negativ 

sociokulturell eller miljömässig påverkan. 
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De metoder som Collins, Jones och Munday (2009) presenterar i sin artikel för att 

försöka kvantifiera den miljömässiga påverkan är; Ecological Footprint Analysis, 

som mäter den globala påverkan på resurser och konsumtionen, via exempelvis hur 

deltagarna reser till och från evenemanget, vad de äter på arenaområdet eller hur stort 

avfall som uppstår kring evenemanget. Den andra metoden kallas Environmental 

Input-Output Approach och ser mer till den lokala påverkan på ett evenemang. Den 

jämför ekonomisk nytta, med miljörelaterade kostnader. Analysen kan alltså 

uppskatta koldioxidutsläppet per enhet ekonomiskt mervärde som skapas vid 

evenemanget. Resultatet går sedan att jämföra med andra evenemang och enligt 

författarna antas detta ha väckt stort politiskt intresse. Ett problem med metoden är 

bland annat kostnader och miljöpåverkan som inte berör destinationens ekonomi. 

Detta kan exempelvis inträffa när resenärer behöver tanka upp sin egen bil och köra 

till evenemanget och sen inte använder den lokala trafikförbindelsen. Detta ökar inte 

efterfrågan i destinationen, men antas fortfarande ha en miljöpåverkan som måste 

beräknas separat, varför metoden kan bli omfattande att använda och kräver 

kompletterande analyser. 

Trots svårigheterna med att hitta mätmetoder som ur ett hållbart perspektiv gör en 

rättvis och likartad bedömning av olikartade evenemang konstaterar Collins, Jones 

och Munday (2009) att det har blivit allt vanligare att sponsorer, idrottsinstitutioner 

och förbund drar blickarna mot hållbara evenemang. Det har alltså blivit ett allt 

vanligare kriterium och något som jurymedlemmar lägger stor vikt vid under 

genomgången av ansökningar och val av arrangör till exempelvis ett olympiskt spel 

eller ett världsmästerskap i fotboll. Det pratas mycket om hållbarhet, 

koldioxidutsläpp, miljövänligt bränsle och några av dessa faktorer nämns av Collins, 

Jones och Munday (2009) som huvudanledningen till att London fick arrangera OS 

2012. Fortfarande återstår problematiken vid jämförandet av fall till fall, eller olika 

mästerskaps påverkan i proportion till varandra. Varför författarna menar att det har 

blivit viktigare för arrangören att redan innan evenemanget äger rum vara medveten 

om vilken påverkan evenemanget faktiskt har på miljön och att de sedan kan 

argumentera för hur de kan kompensera för sina brister, alternativt hur de jobbar mot 

klimatsmarta val eller sprider information till intressenter.  
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1.3 Problemformulering 

Från ovanstående diskussion framkommer att det saknas fullständiga 

prognosmetoder som värderar hållbara evenemang. I samtal med en platsutvecklare i 

Oskarshamns kommun framhålls att evenemang är av väldigt stor vikt för kommunen 

och att det kan urskiljas en trend mot ett ökat antal evenemang i området. Det 

framkommer också att evenemang idag väljs ut någorlunda godtyckligt då det saknas 

en vedertagen metod för att göra prognoser för evenemang och därmed kan det inte 

säkerställas att alla evenemang bedöms enligt samma kriterier. Därför antas denna 

fråga vara lämplig att besvara: 

 Hur skulle en metod som prognostiserar hållbara evenemang kunna vara 

utformad? 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att utveckla en metod som prognostiserar huruvida 

evenemang är lönsamma eller ej för en destination utifrån ett ekonomiskt, 

sociokulturellt och miljömässigt perspektiv. Denna metod kan användas som ett 

beslutsunderlag i det dagliga arbetet med att välja ut vilka evenemang som tid och 

pengar skall investeras i. Som en del av att uppnå syftet har två delsyften 

formulerats: 

Delsyfte 1: I framtagandet av prognosmetoden genomförs en litteraturstudie som 

syftar till att analysera redan befintliga modeller och metoder. 

Delsyfte 2: Som en del i att uppnå syftet att utveckla en prognosmetod valideras dess 

lämplighet i svenska kommuner av praktiker inom området.  

1.5 Avgränsningar 

Den utvecklade prognosmetoden som presenteras i denna studie har tagits fram med 

utgångspunkt i utvärderingsmetoderna More Than Sport/EVINN och Finnish Event 

Evaluation Tool samt prognosmetoden Bladverksmodellen, som presenteras i kapitel 

3, referensram. Stöd från vissa kompletterande studier tas också upp referensramen. 

Det finns idag ett flertal utvärderingsmetoder för evenemang som skulle kunnat 

användas som stöd för den metod som tagits fram men då evenemangsutvärdering 
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inte är syftet med studien har en avgränsning gjorts till att endast ta upp två metoder 

som båda undersöker de tre faktorer som anses vara viktiga för prognosmetoden. Det 

presenteras endast en prognosmetod i kapitel 3 och anledningen till att fler metoder 

inte tas upp är att trots efterforskningar har det inte hittats någon annan metod som 

gör acceptabla prognoser för ett evenemangs lönsamhet utifrån ekonomiska, 

sociokulturella och miljömässiga faktorer. 

Prognosmetoden som utvecklas i denna studie avses vara tillämplig under svenska 

förhållanden, med undantag för kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, 

vilka SKL (2016) klassar som storstäder, med kriteriet att de har fler än 200 000 

invånare. Skillnaden i invånarantal är så pass stor mellan dessa tre städer och övriga 

svenska städer, att lämpliga justeringar för kommunens storlek troligen bör göras för 

att prognosmetoden ska kunna användas. 

1.6 Förklaringar 

Nedan förklaras de mest centrala begreppen i denna studie:  

 Besöksnäring syftar på den del av näringslivet i Sverige som gynnas av 

utländska turisters konsumtion i Sverige, detta kan till exempel innebära 

restauranger på turistdestinationer, hotell, teatrar och butiker. 

 Med begreppet destinationer avses geografiskt avgränsade områden inom 

vilka det råder någon form av ekonomiskt samarbete eller social samhörighet. 

Destinationer innefattar därmed, men är inte begränsat till, städer, kommuner, 

län och nationer. 

 Begreppet evenemang är i sig ganska brett och kan därför uppfattas på många 

olika sätt. I denna studie används Andersson, Larsson och Mossbergs (2009) 

definition som säger att ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i 

fråga om tid och rum, och har ett program, en arrangör, samt åskådare 

och/eller deltagare. Vidare använder denna studie en definition som avgränsar 

begreppet till en offentlig tillställning vilken anordnas oregelbundet eller 

väldigt sällan (till exempel en gång per år). Det görs en distinktion mellan 

evenemang och event då det sistnämnda snarare är en aktivitet som syftar till 
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att marknadsföra produkt, företag och organisation. Ett exempel på en sådan 

aktivitet kan vara ett eventbolag som vid entrén till evenemanget visar upp 

sin senaste hälsodryck.  

 Hållbara evenemang innebär en långsiktig syn på evenemang dels ur ett 

ekonomiskt perspektiv, men också ur ett miljömässigt och sociokulturellt 

perspektiv. Alla tre påverkanfaktorer ingår för att evenemanget ska anses vara 

hållbart.  

 Turistekonomisk direkt nettoeffekt är de pengar som spenderas på destination 

av tillresta besökare minus den alternativkostnad som utgörs av de pengar 

som skulle ha spenderats på destination av tillresta besökare även om 

evenemanget inte hade ägt rum (Andersson & Lundberg, 2013).  

 Global hektar (gha) är ett mått som används för att mäta den biologiska yta 

som krävs för att motsvara efterfrågan på exempelvis mat, byggnader och 

förnybar energi. Enligt världsnaturfonden, WWF, är det genomsnittliga 

ekologiska fotavtrycket per person och år 6,4 gha i Sverige och om hela 

jordens yta skulle delas upp skulle varje människa kunna använda 1,7 globala 

hektar, vilket innebär att Sverige ligger över snittet (WWF, 2016). 
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2 METOD 

I detta kapitel kommer det att redogöras för den undersökningsmetod som har 

genomförts i denna studie. Undersökningen är uppdelad i en litteraturstudie, en 

förstudie, samt en huvudstudie och för att underlätta för dig som läsare presenteras 

metodvalen för de olika studierna separat. 

2.1 Undersökningssyfte 

Bryman & Bell (2013) menar att forskaren själv enklare kommer att förstå riktningen 

på undersökning då ett tydligt undersökningssyfte formuleras. Detta är även något 

som Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010) poängterar i samband med att de 

delar upp syften i tre huvudkategorier; förklarande, beskrivande och explorativa 

syften. Denna studie vägleds av ett deskriptivt syfte, vilket Kumar (2014) menar 

förekommer då forskare på ett systematiskt sätt försöker beskriva en situation eller 

ett problem. Detta motsvaras av faktumet att denna studie utvecklar och beskriver 

hur en prognosmetod som mäter hållbara evenemang kan se ut. Christensen et al. 

(2010) menar också att detta beskrivande syfte lämpligen besvaras med hjälp av en 

“hur-fråga”, vilket är fallet för denna studie och vidare kan forskaren med fördel 

använda flera olika insamlingstekniker, vilket kallas triangulering, för att besvara 

frågan. Eftersom prognosvärdering är ett relativt outforskat område, kan studiens 

första del sägas vara mer lik det som Christensen et al. (2010) kallar för upptäcksresa 

och ett explorativt syfte, där den som undersöker behöver skapa sig en övergripande 

förståelse för den utvecklade teorin och redan befintliga modeller på ämnet som en 

inledande fas.  

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studie utgår från en empirisk frågeställning, vilken besvaras med hjälp av den 

primärdata som har genererats, som vid en induktiv forskningsansats (Bryman & 

Bell, 2005). Den empiriska frågeställningen formulerades utifrån det praktiska 

problem som en platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamns AB redogjorde för. 

Bryman och Bell (2005) menar att resultatet av kvalitativa studier bör samlas in och 

tolkas, för att kunna jämföras med de redan existerande teorier och metoder på 
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ämnet, vilket har gjorts även för denna studie. Slutligen formuleras ett teoretiskt och 

ett praktiskt bidrag.  

Eftersom befintliga teorier och metoder har undersökts redan innan datagenereringen 

och dessa har använts för att avgöra vilken data som ska genereras, föreligger inte en 

helt ren induktiv ansats. Studien utgår från befintlig teori och formulerar om denna 

till en prognosmetod. Denna kan antingen accepteras eller förkastas, varför det även 

finns inslag av vad Bryman och Bell (2005) beskriver som en deduktiv ansats. 

Författarna menar att den induktiva processen faktiskt kan ha inslag av deduktion, 

vilket skulle kunna innebära att forskaren, efter teoretisk reflektion behöver samla in 

ytterligare information för att stärka sin teori om så krävs. Att endast begränsa sig till 

induktion är även något som Alvehus (2013) skriver om då han menar att det är svårt 

att tolka något helt utan teoretisk förförståelse, varför det i praktiken ofta finns inslag 

av de båda ansatserna.  

Studien genomfördes alltså främst med en induktiv forskningsansats genom att utgå 

från ett praktiskt problem gällande evenemangsvärdering. En empirisk frågeställning 

har formulerats, vilken sedan har undersökts med hjälp av befintlig teori och 

befintliga metoder, samt med genererad primärdata. Genom praktisk tillämpning av 

befintliga teorier och modeller har behovet av en ny prognosmetod för evenemang 

bekräftats och genom att studera och föra en diskussion kring de bra och mindre bra 

aspekterna hos de befintliga teorierna och modellerna har det utvecklats en tentativ 

prognosmetod. Denna metod ansågs vara den bästa tänkbara lösningen på ett 

praktiskt problem, varför nästa steg i forskningsstrategin blev att validera dess 

lämplighet med hjälp av verksamma aktörer och praktiker på ämnet. Detta har skapat 

såväl ett praktiskt som ett teoretiskt bidrag, vilket även givit möjlighet att besvara 

den empiriska frågeställningen som forskningsansatsen utgick ifrån. 

2.3 Forskningsdesign 
2.3.1 Förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen grundar sig på fyra års studier vid Linnéuniversitetet, 

Kalmar, där författarna till denna rapport har studerat på Civilekonomprogrammet. 

Under de två inledande åren lästes kurser vilka främst var inriktade mot ekonomi, för 

att sedan påföljande år fördjupa sig mer inom området marknadsföring. 
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Marknadsföringens påverkan på människor, samhällen och ekonomi var något som 

tidigt ansågs vara intressant och dess betydelse har författarna fått ökad förståelse för 

via kurser så som; Marknadskommunikation, Business Marketing, Contemporary 

Strategic Management, Marketing in Mobile Devices, samt Brand & Service 

Management. Det mer specifika intresset för hållbarhet har under studieperioden växt 

fram, eftersom det anses vara en viktig aspekt för företag att beakta i en allt mer 

miljömedveten värld, vilket undersökningen av Kairos Future (2013) bekräftar. Detta 

ämne har också berörts i flertalet av kurserna som författarna till denna rapport har 

läst. 

Parallellt med studierna har det även skaffats viss praktisk förförståelse då båda har 

arbetet inom handel och serviceverksamhet, varför det har skapats en ökad 

medvetenhet och förståelse för besöksnäringens praktiska betydelse. Det är också via 

arbete i Oskarshamn som det har kunnat knytas kontakter och därav funnit ett 

huvudsakligt samarbete med Attraktiva Oskarshamn AB. 

2.3.2 Litteraturstudie  

Intresset för hållbar besöksnäring skapades via inofficiella möten med Attraktiva 

Oskarshamn AB. Det var också i dessa samtal som tankarna kring denna studie 

började ta form och tillsammans med en platsutvecklare diskuterades en viss generell 

problematik gällande värderingen av evenemang.  

Vidare följde en mer strukturerad insamling av material likt den Bryman och Bell 

(2013) föreslår när de nämner en processliknande metod då litteraturstudier 

genomförs. Första steget innebär inläsning av rekommenderade böcker och artiklar 

för ämnet. Denna inledande fas följs av anteckningar och diskussioner kring vilken 

litteratur som kan vara av värde, för att sedan formulera nyckelord. Eftersom 

intresset för hållbar besöksnäring tidigt initierades var det inom dessa områden som 

det började sökas efter nyckelord så som hållbarhet, prognosvärdering, 

destinationsutveckling, besöksnäring och evenemang. I samband med sökandet kring 

dessa nyckelord förekom John Elkingtons (1999) teori Triple Bottom Line och i 

samråd med kontaktpersonen på Attraktiva Oskarshamn AB, insågs att detta är en 

välanvänd teori även i praktiken. Vidare i litteraturstudien söktes det efter flera 

studier som betonade vikten av att bedöma evenemang utifrån de tre perspektiven 
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som Elkington introducerade och då hittades metoder som praktiskt har utvärderat 

evenemang med liknande tillvägagångssätt, däribland Bladverksmodellen, projekten 

More Than Sports och EVINN, samt Finnish Event Evaluation Tool.  

Litteraturstudiens vetenskapliga artiklar har huvudsakligen hämtats via 

Linnéuniversitetets webbsida och databasen Business Source Premier, men övriga 

källor så som Google Scholar har också använts för att söka fram artiklar baserat på 

nyckelorden. Flertalet av böckerna som lästs har lånats från Universitetsbiblioteket i 

Kalmar och på Stadsbiblioteket i Oskarshamn. Det har dessutom använts flera böcker 

som ingått i tidigare kurslitteratur på Civilekonomprogrammet. Övrigt material om 

besöksnäring och turism har författarna till denna rapport fått tilldelade via 

samarbetspartnern Attraktiva Oskarshamn AB, vilket har belyst flera relevanta 

områden för problemformuleringen. Häftet Bladverksmodellen har beställts från 

författarna bakom detsamma och via Regionförbundet Kalmar Län har tillgången till 

utökat material angående exempelvis projektet More Than Sport varit möjlig. 

Materialet som har lästs antyder att det saknas renodlade prognosmetoder som 

utvärderar evenemang, varför litteraturstudien betonar vikten av att besvara 

problemformuleringen. Precis som Bryman och Bell (2013) föreslår kan en 

litteraturstudie regelbundet sträva efter att finna nya publikationer, varför det är av 

betydelse att ständigt hålla ögonen öppna under hela processen i utvecklandet av 

prognosmetoden och ställa redan befintlig teori mot resultatet av den empiriska 

undersökningen.  

2.3.3 Empirisk studie 

Den empiriska studien använder sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Precis 

som Bryman och Bell (2013) menar är det syftet med undersökningen som 

bestämmer vilken som är den bästa metoden. Genom att kombinera olika sorters 

datainsamlingstekniker, vilket även kallas triangulering, kan mer djupgående 

information fås fram. Detta är även något som Eliasson (2013) poängterar då hon 

menar att triangulering och kombinationen av olika metoder ger fler infallsvinklar 

och en mer fullständig bild. Eftersom syftet med den empiriska undersökningen 

främst är att bedöma prognosmetodens lämplighet, har det lagts mest fokus på den 
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kvalitativa metoden, där intervjuerna med praktiker inom området evenemang har 

varit en förutsättning för att kunna validera prognosmetoden.  

Kvantitativ metod  

Syftet med förstudien är att testa de befintliga modeller och metoder som behandlas i 

kapitel 3, samt att samla in tillräcklig prognosdata för att kunna göra ett första test av 

den tentativa prognosmetoden. Samtliga enkäter under förstudien var därmed av 

kvantitativ typ och innehöll en strukturerad ordning av frågor med förutbestämda 

svarsalternativ eller svar i form av siffror (Bryman & Bell, 2005; Christensen et al., 

2010).  

Kvalitativ metod 

Christensen et al. (2010) menar att en kvalitativ metod är lämplig i de fall 

undersökaren försöker finna svar på komplexa frågor och då syftet är att studera 

processer och mönster hos en organisation, en individ eller ett händelseförlopp. Den 

anses även lämplig för att studera kontexten, eftersom kvalitativ metod har ett 

flexibelt angreppssätt och god förmåga att samla in mer djupgående information. 

Detta lämpar sig väl för denna studie då syftet med de kvalitativa intervjuerna är att 

bedöma prognosmetodens lämplighet utifrån praktikers erfarenhet och 

expertkompetens.  

Vidare tar Christensen et al. (2010) upp en del svagheter med användandet av 

kvalitativ metod, exempelvis frånvaro av formella analys- och urvalstekniker, men 

dessa svagheter går att vända till styrkor menar författarna, eftersom metoden kan 

skräddarsys och anpassas till specifika fall.  

Gällande de specifika fall som råder för denna studie, finns det inte så mycket 

utvecklad teori kring prognosvärdering av hållbara evenemang och för att validera 

prognosmetodens lämplighet, skickades den tentativa prognosmetoden ut till 13 

praktiker inom ämnet. Dessa läste igenom det häfte som tidigare presenterades under 

intervju med två praktiker på destinationsbolag och fick sedan skriftligt besvara 

frågorna i bilaga 5 om den tentativa prognosmetodens relevans och lämplighet. 

Detta, som sagt, i syfte att validera prognosmetoden.  
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Studien kommer inte att kunna göra statistiska generaliseringar eftersom statistiken 

inte kommer ifrån ett representativt urval. Dock går det att dra vad Christensen et al. 

(2010) kallar för analytiska generaliseringar, vilket innebär att det går att belysa 

generella mönster och skapa en högre förståelse genom att förklara komplexa 

samband utifrån ett specifikt fall. Dessa kommer att kunna förändras i framtiden då 

det situationsspecifika fallet påverkas av olika faktorer, vid olika tidpunkter. Men vid 

en given tidpunkt, som nu är fallet, kan generaliseringen ligga till grund för 

kommande beslut då aktörer använder prognosmetoden.  

2.4 Undersökningsprocess 

Nedan presenteras en illustration av den övergripande undersökningsprocess som 

studien utgörs av och den ämnar förtydliga de undersökningsmoment som har 

förekommit under studien. Undersökningen består av en litteraturstudie som tar upp 

de mest relevanta modellerna och teorierna inom värdering av evenemang utifrån ett 

Triple Bottom Line-perspektiv och mynnar ut i ett förslag till en ny metod för att göra 

prognoser för evenemang; en kvantitativ förstudie, som testar de befintliga 

modellerna och teorierna och därmed prövar om det finns ett behov av en ny 

prognosmetod; samt en huvudstudie vars syfte är att validera den tentativa 

prognosmetoden som framkommit under litteraturstudien. Huvudstudien där den 

tentativa prognosmetoden validerats har genomförts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med praktiker inom evenemangsområdet, som arbetar med att värdera 

evenemang. Det är de kvalitativa intervjuerna som har varit huvudfokus för denna 

studie. Med anledning av att förstudien och huvudstudien skiljer sig åt avsevärt i 

tillvägagångssätt redovisas de vetenskapliga metoderna bakom avsnitt 2.5 respektive 

2.6 var för sig. Denna typ av så kallad flermetodsforskning menar Bryman och Bell 

(2005) med fördel kan användas inom vissa forskningsprojekt och ett uteslutande val 

av antingen kvantitativ eller kvalitativ strategi behöver således inte göras. 
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Figur 2.1 – Undersökningsprocess (författarnas egen illustration) 

Som illustreras i figur 2.1 med hjälp av tidslinjen, genomfördes litteraturstudien och 

förstudien mer eller mindre parallellt men det som lade grunden till huvudstudien 

och den slutgiltiga prognosmetoden är framför allt litteraturstudien, då den mynnar ut 

i en tentativ prognosmetod. I illustrationen syns också att förstudien innebär ett test 

av de existerande metoderna men att undersökningsprocessen inte fortsätter 

någonstans efter det att testet genomförts, detta betyder dock inte att förstudien har 

mindre betydelse än någon annan del av undersökningsprocessen då den avser att 

pröva om det finns ett behov av en ny prognosmetod eller om befintliga modeller och 

teorier är goda nog för att göra prognoser som är tillförlitliga. 

2.5 Förstudie 

Förstudien består dels av två enkäter som besvarats enbart av arrangören bakom 

fyrnationsturneringen i damhockey, vilken ägde rum i Oskarshamn under februari 

2016, samt av en webbenkät vilken besvarats av ett urval bland besökarna till samma 

turnering. En av enkäterna besvarades av arrangören innan evenemanget ägde rum 

och svaren från den enkäten utgör således prognosdata, medan arrangörens andra 

enkät besvarades efter att evenemanget ägt rum och därmed utgör utfallsdata.  
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2.5.1 Prognosenkät 

Den första enkät som skickades ut till arrangören av fyrnationsturneringen i 

damhockey i Oskarshamn finns tillgänglig i bilaga 3. Den är utformad på sådant sätt 

att svaren på frågorna möjliggör en prognos både enligt Bladverksmodellen 

(Lindsköld & Lindsköld, 2011) och enligt den prognosmetod som utvecklas under 

denna studie. I enkäten ombeds arrangören att göra uppskattningar kring bland annat 

hur många besökare evenemanget väntas locka, hur många hotellnätter som kommer 

att bokas i samband med evenemanget och hur stora sponsorintäkterna är. 

Val av forskningsobjekt 

Valet av evenemang för förstudien har inte gjorts slumpmässigt och kan därför inte 

anses vara representativt för alla typer av evenemang (Holme & Solvang, 1997). 

Undersökning av fyrnationsturneringen i damhockey i Oskarshamn används för att 

testa de befintliga prognos- och utvärderingsmetoder som diskuterats i tidigare 

kapitel så att dessa kan ställas mot varandra och den tentativa prognosmetoden. 

Prognoser som görs för detta evenemang kan dock inte anses vara representativt för 

andra evenemang, men kan användas för att testa funktionaliteten och 

användarvänligheten hos prognosmetoderna. 

Valet av evenemang föll till stor del på denna turnering därför att den ägde rum i 

Oskarshamn tidigt under arbetsprocessen, samt att det fanns önskemål från flertalet 

lokala aktörer inom näringslivet att göra undersökningar kring detta evenemang, 

vilket innebar viss användning av dessa aktörers resurser för att underlätta 

arbetsbelastning. Exempelvis avlönades medhjälpare till datainsamlingen vid 

hockeyturneringen.  

Analysmetod 

Enkäten besvarades endast av en respondent, det vill säga arrangören till 

evenemanget, och någon statistisk analys har således inte gjorts av resultatet från 

den, snarare accepteras svaren helt enkelt som de bästa prognosvärden vilka 

arrangören av evenemanget kunnat tillhandhålla innan evenemanget ägt rum. 

Analysen av svaren har skett dels genom att de förts in i Bladverksmodellen och dels 

genom att de förts in i den tentativa prognosmetoden och resultatet av detta, i form 
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av tilldelade poäng, redovisas i kapitel 4. Det primära syftet med prognosenkäten är 

heller inte att göra någon djupanalys av det undersökta evenemanget i sig, utan av 

den undersökningsmetod som använts. Analysen kommer således snarare att handla 

om att diskutera hur lämplig och användarvänlig prognosmetoden är än om hur 

lönsamt evenemanget är. 

2.5.2 Webbaserad publikenkät 

Del av primärdata har genererats via en icke-standardiserad webbenkät (se bilaga 1), 

vilken skickades ut till personer som besökte fyrnationsturneringen i damhockey i 

Oskarshamn, i februari 2016. Att enkäten är icke-standardiserad innebär att vissa av 

frågorna som ställs varierar beroende på hur respondenten svarar på en tidigare fråga 

(Christensen et al., 2010). I enkäten var fallet så, till exempel beroende på om 

respondenten uppgav att denne var hemmahörande i Oskarshamns kommun eller 

tillrest från en annan kommun eller ett annat land. Syftet med webbenkäten var att 

samla in de uppgifter kring till exempel besökarnas utgifter i samband med 

evenemanget, vilka behövdes för att göra en utvärdering av evenemanget enligt den 

metod som används i projekten More Than Sport och EVINN. (Lundberg & 

Armbrecht, 2014; Lundberg, Andersson & Armbrecht, 2014). 

Urval 

Vid fyrnationsturneringen i Oskarshamn tillämpades det som av Christensen et al. 

(2010) kallas påstana urval. Påstana urval innebär att intervjuaren strategiskt 

placerar sig på en plats där många intressanta potentiella respondenter passerar eller 

befinner sig, för att sedan tillfråga dem när de är i närheten (Christensen et al., 2010). 

I fallet med fyrnationsturneringen i damhockey var målpopulation hela publiken som 

besökte arenan på vilken turneringen hölls. Medhjälparna till datainsamlingen var 

placerade på strategiska platser på arenaområdet, till exempel vid entrén eller vid 

kiosken inne på arenan, där de frågade förbipasserande besökare om de ville delta i 

en undersökning. Som tack för att besökarna ställde upp (genom att lämna sin e-

mailadress till medhjälparna) fick de varsin kupong för en kopp kaffe i arenans 

kiosk. För att undvika att intervjuarna skulle påverka urvalet genom att till exempel 

endast välja ut besökare i sin egen ålder eller av främst ett kön, instruerades de att 

placera sig vid en fysisk eller tänkt gräns på arenaområdet, till exempel en monter 
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innanför entrén, för att sedan tillfråga den första personen som passerar gränsen. När 

denne person antingen lämnat sin e-mailadress eller tackat nej till att delta lät 

intervjuaren personen passera gränsen för att sedan fråga den tredje personen som 

passerade efter honom eller henne. Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) 

använde samma typ av urval vid insamlandet av e-mailadresser för en likadan enkät 

vid Inomhus-EM i friidrott i Göteborg 2013, men valde att kalla urvalsmetoden 

systematiskt slumpmässigt urval. 

Urvalskritik 

En viss övertäckning har tagits med i beaktning och kan förekomma, det vill säga att 

personer som inte ingår i målpopulationen av misstag kommer med i urvalet 

(Christensen et al., 2010). Anledningen till att det kan förekomma en övertäckning är 

att personer som inte besökte turneringen som publik kan ha rört sig inne på 

arenaområdet under tiden för turneringen. Exempel på sådana personer kan vara de 

som deltog i turneringen som spelare eller som en del av något av de team som 

arbetar med landslagen, eller personer som besökte arenan för att till exempel träna 

(hockeyföreningen IK Oskarshamn spelar sina hemmamatcher på arenan) men som 

aldrig besökte någon av matcherna. Hänsyn har tagits till att de förstnämnda kan ha 

kommit med i urvalet genom att ställa kontrollfrågor i enkäten som ska identifiera 

personer som har någon relation till deltagarna i turneringen (se fråga 33 i bilaga 1). 

Vad gällde personer som besökte arenan av andra anledningar än för att titta på 

turneringen, eliminera dessa genom att be intervjuarna att fråga alla personer om de 

hade eller skulle titta på någon av matcherna, innan de frågade efter deras e-

mailadress. Då det utannonserades via reklammeddelanden på arenans mediakub att 

besökarna kunde lämna sina e-mailadresser till medhjälparna och att de fick en kopp 

kaffe som tack för hjälpen finns en risk för att vissa av de som lämnade sin e-

mailadress gjorde det endast för att få en kopp kaffe och inte har något intresse av att 

svara på enkäten, vilket kan vara bidragande till en del av bortfallet. 

Bryman och Bell (2005) tar upp en klar fördel med enkätundersökningar via webben, 

framför enkätundersökningar som görs direkt i ett e-mail eller bifogas med det, 

därför att de kan utformas på ett bättre och mer professionellt sätt. En av fördelarna, 

som var avgörande för beslutet att använda en webbaserad enkät, är att enkäten kan 
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programmeras på sådant sätt att den skickar vidare respondenten till en särskild fråga 

baserat på vad dennes svar på föregående fråga var, och alltså tillåter en icke-

standardiserad struktur på enkäten (Christensen et al., 2010). Nackdelar med 

webbaserade enkäter är att de är mer tekniskt krävande av forskaren än enklare 

dokument vilka kan bifogas med ett e-mail, samt att det kan finnas en risk att 

personer som inte tillhör målpopulationen lyckas hitta och besvara enkäten (Bryman 

& Bell, 2005). Det har bedömts att det inte har funnits någon anledning att oroa sig 

för någon av de nackdelar som Bryman och Bell (2005) nämner, dels därför att det 

idag (16 år efter att deras bok publierades) finns väldigt enkla och användarvänliga 

webbaserade enkätverktyg och dels för att det enda sättet att faktiskt hitta enkäten är 

via den 85 tecken långa webbadressen som endast skickades ut via mail till de som 

uppgett sin e-mailadress under evenemanget. Enkätverktyget Google Forms har 

använts, dels därför att det är ett lättanvänt verktyg som erbjuder de funktioner som 

behövdes och dels för att Google är ett välkänt varumärke vilket bedömdes inge ett 

visst förtroende hos respondenterna. 

Bryman och Bell (2005) nämner också att ett problem med webbaserade enkäter är 

det att hela befolkningen inte har tillgång till Internet eller har en e-mailadress samt 

att internetanvändarna inte utgör ett representativt urval för befolkningen därför att 

de bland annat tenderar att vara yngre än genomsnittet. Här kan det återigen påpekas 

att Bryman och Bells bok publicerades för 16 år sedan och att tillgång till Internet i 

hemmet idag finns hos 89 procent av befolkningen samt hos 40 procent av 

befolkningen mellan 75-85 år (SCB, 2015a). Genomsnittsåldern hos de presumtiva 

respondenterna var 42,7 år och enligt SCB (2015a) har 96 procent av befolkningen i 

den åldern tillgång till Internet i hemmet, varför det går bedöma att det inte finns 

någon överliggande risk för bortfall på grund av brist på tillgång till Internet. 

Bortfallsanalys 

Totalt tillfrågades 373 personer, varav 235 personer uppgav en adress. 34 av de 

uppgivna adresserna var felaktiga eller oläsliga (adresserna nedtecknades för hand). 

Två dagar efter att turneringen avslutats skickades ett tackmail ut till de som lämnat 

sin e-mailadress där de informerades om enkätens syfte och tackades för att de valt 

att ställa upp. En länk till webbenkäten skickades ut fyra dagar efter turneringens 



  

 

22 

avslutande och en påminnelse skickades ut efter nio dagar. Efter elva dagars 

insamlande hade 116 av de tillfråga besökarna svarat på enkäten, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 31,1 % (se sammanfattning i tabell 2.1 nedan). Vid denna tidpunkt 

stängdes enkäten och eventuella besökare möttes därefter av ett meddelande som 

talade om att insamling av svar var avslutad. 

Fyrnationsturnering damhockey 2016 n Medelålder Kön % (M/K) 

1) Tillfrågade besökare 373 42,7 63,8/36,2 

2) Tackat nej till att delta 138 40,3 58,0/42,0 

3) Tackat ja till att delta 235 44,1 67,2/32,8 

4) Antal slutgiltiga respondenter 116 46,4 56,9/41,4 

    

Svarsfrekvens (4/3) 49,4 % 
  

Svarsfrekvens (4/1) 31,1 % 
  

Tabell 2.1 – Underlag för bortfallsanalys 

Ovanstående data (se tabell 2.1) är framtagen med hjälp av svar från de slutgiltiga 

respondenterna och anteckningar som gjorts av medhjälparna under 

insamlingstillfällena. Med anledning av att intervjuarna ombads att uppskatta åldern 

på de presumtiva respondenterna under insamlingstillfällena kan det inte säkerställas 

att den medelålder som presenteras i raderna 1-3 i tabellen stämmer helt med 

verkligheten. Medelåldern i rad 4 är dock beräknad med hjälp av den ålder som de 

slutgiltiga respondenterna själva uppgett och antas därför ligga åtminstone väldigt 

nära den faktiska medelåldern. Utifrån tabellen kan utläsas att det inte finns några 

alarmerande skillnader i könsfördelningen mellan de som tillfrågats (1) och de som 

tackat ja till att deltaga (3) men att medelåldern är något högre hos de som valt att 

deltaga (3) och ännu lite högre bland de slutgiltiga respondenterna (4). Den högre 
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medelåldern hos de slutgiltiga respondenterna kan som tidigare nämnts bero på att 

medelåldern för raderna 1-3 är beräknad baserat på intervjuarnas uppskattningar. 

Vad gäller könsfördelningen mellan de slutgiltiga respondenterna går det urskilja en 

tendens till att kvinnor, i större utsträckning än män, valt att svara på enkäten efter att 

den skickades till dem. Det ska dock tas i beaktande här att två av de slutgiltiga 

respondenterna, motsvarande 1,7 procent, valde att inte uppge om de var män eller 

kvinnor. Om dessa två respondenter skulle vara män så innebär det att 58,6 procent 

av de slutgiltiga respondenterna var män, vilket fortfarande ligger 5,2 procentenheter 

från verkligheten (antagandet att den könsfördelning som observerades bland 

samtliga tillfrågade evenemangsbesökare är representativ för hela målpopulationen 

görs här) och det innebär med säkerhet att kvinnor, i större utsträckning än män, 

valde att svara på enkäten efter att den skickats till dem. Sammanfattningsvis går det 

dock inte påstå att bortfallsanalysen ger någon anledning att tveka på att de 

slutgiltiga respondenterna skulle vara representativa för målpopulationen. 

Analysmetod 

Besökarenkäten består av ett antal olika variabler som alla har analyserats separat, 

genom så kallade univariata analyser (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till att 

bivariata analyser inte har gjorts är att det som är av intresse för förstudien inte är 

vilka samband som finns mellan de olika variablerna, utan vilka medelvärden de 

antar samt vilka som är de vanligast förekommande svaren, och om detta kan anses 

vara representativt för hela målpopulationen. Vid en analys av variablerna är det av 

intresse att dela in dem i olika typer av variabler, i denna analysmetod används de 

fem kategorier som presenteras av bland andra Bryman och Bell (2005), nämligen 

kvotvariabler, intervallvariabler, ordinalvariabler, nominalvariabler och dikotoma 

variabler. 

Frågorna 7, 9-10, 12, 15-26 och 31 i bilaga 1, genererar svar av typen kvotvariabler, 

vilket innebär att det kan mätas ett lika långt avstånd mellan de olika kategorierna 

samt att det finns en absolut nollpunkt. Frågorna 28-29 och 35-36 genererar svar av 

typen ordinalvariabler, alltså kan det konstateras att svarskategorierna kan 

rangordnas men inte att avståndet är lika långt mellan dem. Det går till exempel i 

fråga 29 inte med säkerhet säga att avståndet mellan svarsalternativen “väldigt 
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osannolikt” och “osannolikt” är lika stort som mellan alternativen “sannolikt” och 

“väldigt sannolikt”. Då både frågorna 28 och 29 låter respondenten svara enligt en 5- 

eller 7-gradig likertskala är det relevant att diskutera vilken typ av variabel dessa ger 

upphov. Bryman och Bell (2005) väljer att kategorisera dessa som ordinalvariabler 

men nämner också att det råder en diskussion mellan forskare kring hur dessa ska 

kategoriseras, då vissa väljer att kategorisera dem som kvot- eller intervallsvariabler. 

Fråga 28 låter respondenten uppge hur denne upplevde ett evenemang på en 7-gradig 

skala där 1 representerar “Mycket dålig” och 7 representerar “Mycket bra”. Här finns 

ingen absolut nollpunkt och det går inte med säkerhet säga att intervallet mellan 

svaret 1 och 2 är lika långt som det mellan 2 och 3, därför föreligger varken en kvot- 

eller intervallskala (Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997; Eliasson, 2013). 

Det kan dock göras en rangordning enligt hur positiv respondentens upplevelse var 

där det kan konstateras att svaret 2 är bättre än svaret 1, att svaret 3 är bättre än svaret 

2, och så vidare. Därför kategoriseras de variabler som genereras från likertskalorna i 

frågorna 28-29 som ordinalvariabler, vilket också stöds av Christensen et al. (2010) 

när de redogör för olika typer av svarsskalor. 

Frågorna 1-4, 8, 11, 13-14, 27, 30, 32 och 34 låter respondenten välja svarsalternativ 

ur ett antal kategorier eller själv uppge ett svar som inte kan rangordnas gentemot 

andra svarsalternativ därför att ett svar inte kan värderas som varken sämre eller 

bättre än ett annat. Dessa svar genererar alltså nominalvariabler (Bryman & Bell, 

2005). Slutligen kvarstår frågorna 5, 6 och 33 vilka endast har två svarsalternativ och 

alltså utgör dikotoma variabler. Inga av frågorna genererar intervallvariabler. 

Reliabilitet 

En helt reliabel, eller pålitlig, studie kan upprepas flera gånger och kommer vid 

samtliga upprepningar att ge samma resultat (Eliasson, 2013). Dahmström (2011) tar 

upp fyra vanliga orsaker till mätfel i en kvantitativ undersökning, dessa är 

mätinstrumentet, mätmetoden, intervjuaren, samt respondenten. Detta kan också 

uttryckas som att mätmetoden helt kan stå emot slumpmässiga fel (Christensen et al., 

2010). Mätinstrumentet är i detta fall det frågeformulär vilket besökarenkäten är 

uppbyggd kring. Frågeformuläret har konstruerats av tre forskare och professorer 

från Handelhögskolan vid Göteborgs Universitets centrum för turism (Lundberg, 
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Andersson & Armbrecht, 2014) och då syfte med enkäten är att mäta samma sak som 

de mätte under projekten EVINN och More Than Sport anses denna mäta det som 

avses även för denna studie. En nackdel med mätmetoden som använts, det vill säga 

webbenkät, är enligt Dahmström (2011) att oklarheter i frågesituationen inte kan 

redas ut lika snabbt och enkelt vid som vid en intervju. Det finns en risk, dels på 

grund av att enkäten utfördes via Internet och dels på grund av att respondenterna var 

anonyma, att de trots eventuella missförstånd kring frågeställningarna valde att svara 

enligt den bästa möjliga tolkningen av frågan de lyckades göra, vilket kan ha orsakat 

mätfel. Många av frågorna var av typen Ja/Nej, besvarades med hjälp av siffror som 

respondenten själv fick ange, eller hade ett svarsalternativ betitlat övrigt, där 

respondenten själv fick uppge ett svarsalternativ om denne inte tyckte att någon av de 

fördefinierade inte stämde. Eftersom besökarenkäten gjordes via ett webbaserat 

enkätverktyg som automatiskt genererade en kalkylfil med den insamlade data finns 

ingen risk för manuella kodningsfel, vilket Eliasson (2013) bedömer kan vara en av 

anledningarna till en låg reliabilitet.  

Intervjuaren är en källa till mätfel som Dahmström (2011) diskuterar, här är en av 

fördelarna med denna typ av studie att respondenterna försäkras om att de är helt 

anonyma, samt att enkäten skickas till dem via e-mail och kan genomföras i 

avskildhet, vilket minimerar intervjuareffekten (Dahmström, 2011). Den sista källan 

till mätfel som diskuteras av Dahmström (2011) är respondenten själv, som kan 

orsaka mätfel genom att helt enkelt svara felaktigt. Vad de felaktiga svaren beror på 

kan variera, och kan vara antingen avsiktliga eller orsakade av till exempel dåligt 

minne. Den förstnämnda orsaken till felaktiga svar är svår att komma ifrån eftersom 

de skulle innebära att respondenterna avsiktligen uppger svar som de vet inte 

stämmer. Istället finns förhoppningar om att eventuella enskilda avsiktliga felsvar 

inte nämnvärt påverkar det sammanvägda resultatet från samtliga respondenter. För 

att motverka så kallade minnesfel rekommenderar Dahmström (2011) att inkludera 

minnesstärkande hjälpfrågor (till exempel “checklistor”) som hjälper respondenten 

att komma ihåg exempelvis alla olika typer av utgifter som denne hade i samband 

med en händelse eller under en viss tidsperiod. Detta är tillämpat i besökarenkäten 

genom att respondenten till exempel får hjälp med att dela upp olika utgifter i 

kategorier, att exempel på vad som ingår i kategorierna uppges, samt att 
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respondenten får se alla kategorier samtidigt och därmed kan göra bättre 

överväganden innan svar uppges, än om endast en kategori i taget skulle visats. För 

att ytterligare motverka minnesfel avslutades enkäten redan 15 dagar efter att 

evenemanget avslutats. 

Sammanfattningsvis bedöms studien ha hög reliabilitet, vilket torde ge ett liknande 

resultat vid en reproduktion eller en mätning på ett annat urval ur samma 

målpopulation. För att motverka mätfel bör ett stort urval göras om tid och resurser 

finns, samt om värdet av en högre reliabilitet anses överväga kostnaden, kan enkäten 

besvaras i samråd med en intervjuare, som kan reda ut eventuella frågetecken kring 

frågornas utformning. Det ska dock tas hänsyn till eventuella intervjuareffekter vid 

ett sådant utförande. 

Validitet 

En hög reliabilitet menar Eliasson (2013) är en förutsättning för en hög validitet men 

inte en garanti, påpekar Dahmström (2011). Graden av validitet anger hur väl 

mätvärdet motsvarar det verkliga, sanna, värdet (Christensen et al., 2010) och 

därmed kan en hög validitet knappast uppnås om en stor mängd slumpmässiga fel 

innefattas i studien. Patel och Davidson (2011) menar att låg reliabilitet också 

innebär låg validitet, samt att fullständig reliabilitet också är en förutsättning för 

fullständig validitet. Med utgångspunkt i detta går det här att börja diskutera 

besökarenkätens validitet, men det skall kommas ihåg att utifrån den reliabilitet som 

konstaterat förhållandevis hög inte skapar någon förutsättning för att påstå att den är 

fullständigt valid. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att validiteten hos en studie är svårare att testa än 

reliabiliteten men att validitetsaspekten inte får glömmas bort eftersom tolkningen av 

data då blir otillförlitlig. De tar upp flera olika typer av validitet men det som är 

starkast för besökarenkäten, vars frågor formulerats av andra forskare, är 

överensstämmelsevaliditeten, vilken innebär att ett antal experter är överens om att 

mätinstrumentet har hög validitet. Eftersom frågeformuläret har utformats av 

forskare och professorer vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet antas det 

ha viss överensstämmelsevaliditet baserat på deras erfarenhet av vetenskapliga 

studier. Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) har i sin tur baserat sitt 
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frågeformulär på frågor som är utformade och publicerade av Crompton, Lee och 

Shuster (2001), vilket också tillför till överensstämmelsevaliditeten. Av den 

anledning att andra forskare har utformat frågeformuläret går det inte att konstatera 

någon slutlig validitet för det, men då syftet med att göra en besökarenkät vid 

fyrnationsturneringen är att värdera evenemanget utifrån samma metod som används 

vid projekten More Than Sport och EVINN finns det ingen anledning att göra 

förändringar i undersökningsmetoden. 

2.5.3 Miljöenkät till arrangör 

Miljöenkäten var den sista som skickades till arrangörerna bakom 

fyrnationsturneringen i damhockey. Denna innehöll de sex kategorierna energi, 

transport, avfall, vatten, konsumtion och övrigt (se bilaga 2) och skickades till 

arrangören en dag innan evenemanget påbörjades. Anledningen till att enkäten 

skickades ut innan evenemanget påbörjades, trots att svaren endast ska utgöras av 

utfallsdata, är att arrangören kan behöva läsa av till exempel energiförbrukning både 

innan och efter att evenemanget ägt rum för att kunna svara på hur mycket energi 

som förbrukats under evenemanget. Enkäten är en omarbetad version av den som 

presenteras och används av Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) under 

projektet EVINN. De förändringar som genomfördes i enkäten var att eliminera de 

frågor som rör besökarnas miljöpåverkan och dessa data inhämtas istället från 

besökarenkäten. 

Analysmetod 

Miljöenkäten har besvarats av ett flertal personer inom den arrangerande föreningen 

men har administrerats av en person som har ett övergripande ansvar inom 

föreningen och över evenemanget. Denna person har alltså tagit del av miljöenkäten 

först och sedan vidarebefordrat frågorna till lämpliga instanser inom föreningen för 

att få så sanningsenliga svar som möjligt. Med hjälp av svaren och den kunskap om 

den process som arrangören genomgick för att besvara miljöenkäten diskuteras 

lämpligheten hos miljöenkäten som verktyg för att värdera evenemang. Svaren och 

en diskussion kring dem presenteras i kapitel 4. 
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2.6 Huvudstudie 
2.6.1 Datainsamling 

För att få en djupare förståelse för hur väl lämpad den tentativa prognosmetoden är, 

genomfördes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna med praktiker som till vardags 

arbetar på destionationsbolag genomfördes vid besök och kan därför enligt 

Christensen et al. (2010) benämnas som panelintervju, då två intervjuare var på plats, 

med större möjlighet att belysa olika frågor utifrån flera infallsvinklar. Anledningen 

till detta var antagandet om att destinationsutvecklarna har stor erfarenhet och 

expertkompetens gällande bedömning av prognosmetodens lämplighet. Vid intervjun 

som ägde rum på respektive kontor i Oskarshamn och Kalmar presenterades den 

tentativa prognosmetoden, även benämnd Oskarshamnsmetoden, utifrån de 

instruktioner som går att läsa i bilaga 4 och den intervjuade personen uppmuntrades 

till att kommentera samtliga faktorers lämplighet, samt lämna övergripande 

kommentarer på metodens helhet.  

Instruktionerna till den tentativa prognosmetoden skickades sedan i nästa del av 

huvudstudien till 13 praktiker inom området, medföljande frågor (bilaga 5) för att 

ytterligare validera metodens lämplighet. Här gjordes valet att använda telefonsamtal 

som en introduktion av vad studien handlar om, för att sedan skicka instruktionerna 

via mail och slutligen få skriftliga svar tillbaka. Fördelen med telefonintervjuer med 

respondenterna är precis som Christensen et al. (2010) påtalar att det går snabbare att 

genomföra och underlättar praktiskt då det är möjligt att sitta på olika håll. 

Exempelvis utgick en av destinationsutvecklarna från Sundsvall. Det bör tillägas att 

möjlighet till kompletterande svar via telefon fanns, i de fall oklarheter eller 

förtydligande av de skriftliga svaren behövdes.  

2.6.2 Urval 

För att genomföra de kvalitativa intervjuerna har det vad Bryman och Bell (2013) 

menar gjorts ett bekvämlighetsurval, vilket bestäms av tillgängligheten och att 

respondenterna som tillfrågas har möjlighet att delta. Vidare går det att diskutera 

huruvida urvalet då är vad Christensen et al. (2010) benämner statistiskt 

representativt. De praktiker som har kontaktats hade dels möjlighet att ställa upp, 

men också den kompetens och yrkesbefattning som kan tänkas ha användning för 
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prognosmetoden. Detta icke-sannolikhetsurval anses ha goda möjligheter att få fram 

expertinformation och ett användbart resultat (Christensen et al., 2010).  

Respondent A arbetar med destinationsutveckling på ett destinationsbolag i 

Oskarshamns kommun och hanterar dagligen frågor som berör strategier för att 

utveckla besöksnäringen. Detsamma gäller Respondent B, som arbetar på ett 

destinationsbolag i Kalmar kommun, främst med evenemang kopplat till idrott. Han 

har dessutom tidigare drivit arbetet med Bladversmodellen på evenemang i Kalmar. 

Den tentativa prognosmetoden skickades som tidigare nämnt till 13 praktiker. Nedan 

presenteras de som valt att lämna kommentarer och feedback, samt haft möjligheten 

att svara inom tidsperioden för denna studie: 

 Respondent C; Arbetar som destinationsutvecklare i Jönköpings kommun. 

Där arbetar han med turismstatistik, omvärldsbevakning, företags-

/produktutveckling, nätverksbyggande och diverse utvecklingsprojekt. 

 Respondent D; Evenemangsansvarig på ett destinationsbolag i Umeå. Hans 

uppdrag handlar framförallt om att skapa ekonomiska effekter och 

exponeringseffekter för Umeå kommun genom arbete med evenemang.  

 Respondent E; Projektledare på ett destinationsbolag i Uppsala. Där arbetar 

han som evenemangslots och är ansvarig för värvning av idrottsevenemang i 

Uppsala. Det handlar om att stödja arrangörer i kontakten med myndigheter, 

utveckling av evenemang (affärs- och upplevelsemässigt) samt ekonomiskt 

stöttning. 

 Respondent F; Ansvarig för ett eventbolag i Karlstad. Bolaget ägs av en 

idrottsförening i Karlstad och har 3 uppdragsgivare, däribland Karlstad 

kommun. De evenemang som bolaget arbetar med finns inom idrott och 

musik, och de är involverade i cirka 50-60 evenemangstillfällen på årsbasis. 

 Respondent G; Projektledare på ett destinationsbolag i Borås. Hennes 

uppgift är oftast att gå in och stötta olika typer av evenemang med 

marknadsföring och värdskap, men ibland även med praktiska saker. I vissa 

fall driver bolaget även evenemang själva. 
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Urvalskritik  

Initialt skickades den tentativa prognosmetoden till 7 män och 6 kvinnor, varav 4 

män och 1 kvinna hade möjlighet att lämna kommentarer inom denna studies 

tidsperiod. Huvudstudien består således av övervägande andel svar från män. Det 

anses dock inte vara några större problem med denna könsfördelning eftersom det 

intressanta och relevanta faktiskt är vilken kompetens och yrkesroll som 

respondenten besitter.  

För att täcka flera delar av Sveriges yta har en geografisk spridning på 

respondenterna eftersträvats och genom detta har möjligheten att upptäcka om 

kommentarerna skiljer sig åt beroende på i vilken del av landet praktiker jobbar med 

evenemang förstärkts. Viss kritik kan riktas mot att det endast har genomförts 

panelintervjuer med praktiker som har sin utgångspunkt i Småland, men av logistiska 

skäl har detta val ändå gjorts. Vidare menar Christensen et al. (2010) att icke-

sannolikhetsurval medföljer att inte alla enheter i populationen har en känd chans att 

bli valda, varför resultatet kan bli snedvridet. Samtidigt menar författarna att 

kvalitativa studier med fördel kan göra detta urval, eftersom det kan vara viktigare att 

faktiskt hitta respondenter med kunskap och erfarenhet, snarare än ett urval som är 

statistiskt representativt. Dessutom är det lämpligt då expertinformation eftersöks 

och bakomliggande uppfattningar studeras i en viss fråga. Valet av respondenter har 

även eftersträvat att täcka in flera delar av Sveriges evenemangsbransch, framförallt 

kommuner i varierande storlek. Eftersom samtliga praktiker inte har hunnit svara 

saknas respondenter från exempelvis Skåne och delar av mellersta Sverige, som 

ytterligare hade kunnat validera prognosmetodens lämplighet. 

2.6.3 Analysmetod 

En kvalitativ innehållsanalys syftar till att identifiera, koda och kategorisera mönster 

ur det empiriska materialet. Konventionell innehållsanalys (conventional content 

analysis), riktad innehållsanalys (directed content analysis) och summerande 

innehållsanalys (summative content analysis) är olika perspektiv som Hsieh och 

Shannon (2005) diskuterar för att kunna tolka det insamlade materialet. Eftersom 

själva analysprocessen varierar från specifika fall till fall, beskrivs nedan kort 
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huvuddragen för de olika perspektiven, för att sedan mer specifikt ställa dessa 

perspektiv mot de som karakteriserar denna studies analysprocess.  

Den konventionella innehållsanalysen beskrivs av Hsieh och Shannon (2005) som 

induktiv och den används främst för att beskriva fenomen där den tidigare 

forskningen är begränsad och därför utgår analysprocessen inte från några 

förutbestämda kategorier, då data analyseras. Efter att noggrant ha läst igenom och 

förstått sina intervjuer, är det möjligt att ta in andra relevanta teorier och annan 

forskning i analysen, vilket sedermera resulterar i begrepps- och modellutveckling. 

Den riktade innehållsanalysen är mer deduktiv och utgår från att det tidigare har 

forskats på området, men att det finns möjligheter att komplettera densamma. Denna 

innehållsanalys är enligt Hsieh och Shannon (2005) ett bra sätt för att kunna jämföra 

tidigare forskning och ha möjlighet att diskutera resultatet ifrån flera olika teoretiska 

perspektiv. Författarna beskriver också målet med riktad innehållsanalys som att 

validera eller försöka utöka den teoretiska referensram som tagits fram med hjälp av 

det insamlade materialet. Den summerande innehållsanalysen fokuserar på att hitta 

ord eller innehåll som är vanligt förekommande i intervjumaterialet och syftar till att 

förstå kontexten kring detta innehåll. I en fördjupad analys, går det då att söka efter 

underliggande meningar och försöka förstå materialet på ett djupare plan.  

Analysprocessen inleddes med att transkribera intervjuerna, för att sedan noggrant 

läsa igenom och med egna ord försöka beskriva respondenternas svar. Genom att 

försöka hitta återkommande ord, mönster och innehåll, kategoriserades intervjun och 

de främst återkommande aspekterna identifieras, vilka antas besvara frågeställningen 

om hur en prognosmetod skulle kunna vara utformad. I samband med detta är det 

viktigt att beakta kontexten för att försöka förstå de bakomliggande faktorerna i 

svaren, eftersom många av aktörerna som intervjuades har stor kunskap och dagligen 

arbetar i verksamheten. Samtidigt som det bör finnas åtanke om vad tidigare 

framtagen teori säger, försöker intervjuerna finna validitet och stöd hos viktiga 

aktörer, med praktisk erfarenhet inom området. Genomgående för den kvalitativa 

innehållsanalysen jämförs alltså vad tidigare teoretisk referensram säger, med den 

tentativa prognosmetoden och vad utvalda aktörer menar är viktigt att tänka på 

utifrån deras yrkesroll. Målet med analysen är att finna stöd för huruvida den 

tentativa prognosmetoden är lämplig att använda i den dagliga verksamheten och om 
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så krävs, modifiera och lägga till faktorer som tidigare kan ha bortsetts från. Den 

kvalitativa innehållsanalysen hämtar med andra ord inspiration från flera av Hsieh 

och Shannon (2005) perspektiv. 

2.6.4 Reliabilitet 

I samband med att Patel och Tebelius (1987) diskuterar säkerhet vid insamlande av 

information, nämns begrepp så som tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och 

noggrannhet. I jämförelse med kvantitativ forskning, får dessa begrepp en 

annorlunda innerbörd i relation till kvalitativ forskning, där forskarens egna tankar är 

centrala i både insamlingsprocessen och analysen. Författarna menar att reliabiliteten 

kan stärkas genom att påvisa pålitlighet, eller trovärdighet som också används. 

Exempel på hur detta skulle kunna påvisas är att intervjua personer som känner att 

ämnet är relevant i relation till deras dagliga arbetsuppgifter och att den intervjuade 

personen känner sig motiverad att delge sina erfarenheter. Forskaren måste alltså 

kunna bevisa att analysen inte bygger på stereotypa uppfattningar och att slutsatserna 

inte enbart dras utifrån lättillgängliga svar, varför det är nödvändigt att för ämnet 

samla in data från personer med passande kompetens och motivation till att delge 

sina erfarenheter.  

Ett noggrant val av praktiker har genomförts för denna studie, då dessa personer 

antas besitta hög kompetens och dagligen arbetar med evenemang. Dessa praktiker 

har efter kort presentation av Oskarshamnsmetoden, bilaga 4, med glädje ställt upp 

på intervjuer, varför deras motivation till att delge sina erfarenheter kan anses vara 

god. Genom att intervjua flera praktiker inom området på olika platser i Sverige 

stärks trovärdigheten och möjligheten till att hitta överensstämmelse mellan ord och 

handlingar. Detta är även något som Patel och Tebelius (1987) använder begreppet 

rimlighet till att förklara och då i samband med huruvida informationen stämmer 

överens med den föränderliga verklighet vi lever i.  

Vidare har det försökts att redovisa tillvägagångssättet öppet och ärligt, genom att 

inte förvränga eller utelämna tolkningar av information som kan vara 

motsägelsefulla. Flera personer som dagligen arbetar inom evenemangsbranschen har 

uttryckt behovet av en prognosmetod och därför har dessa varit motiverade att ge 

kommentarer och feedback.  
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2.6.5 Validitet 

När Christensen et al. (2010) tar upp validitet kopplat till kvalitativa analysen nämns 

intern validitet, som handlar om att resultatet ska stämma överens med verkligheten 

och extern validitet vilket syftar till att motsvara graden av generaliserbarhet av 

resultatet. Trovärdigheten går enligt författarna att öka genom att exempelvis 

redovisa undersökningsprocessen på ett öppet och systematiskt sätt. Trovärdigheten 

ökar också vid användandet av flera insamlingstekniker, även kallat triangulering, 

vilket också är fallet för denna studie. Gällande den externa validiteten går det för 

denna studie inte att göra analytiska generaliseringar, vilket innebär att det inte 

presenteras en absolut sanning baserad på statistiska generaliseringar. Istället 

presenteras en analys som är det närmsta verklighet som går att komma och en 

verklighetsbild som är så pass trovärdig att aktörer vågar lite på den. Genom att 

presentera prognosmetoden och intervjua representanter från flera delar av Sverige, 

torde svaren ha god möjlighet att generaliseras och analyseras på andra ej undersökta 

svenska kommuner av olika storlek.  

Begreppsvaliditet är något som Yin (2007) skriver om, vilket antas stärkas då 

tillfrågade praktiker i denna studie får läsa igenom materialet och kommentera de 

faktorer och begrepp som används. Det har dessutom noggrant setts över vilka 

begrepp som används, då studien exempelvis relateras till väletablerade begrepp så 

som hållbara evenemang och användandet av sociokulturella faktorer. Vidare stärks 

begreppsvaliditeten genom användandet av flera källor som bevis på att resultatet 

avspeglar verkligheten. 

Genom att dessutom intervjua personer som arbetar som destinationsutvecklare eller 

på annat sätt sysslar med evenemangvärdering i olika kommuner i Sverige har 

Oskarshamnsmetoden validerats och dess lämplighet har bekräftats av det som för 

ämnet antas vara experter. 

2.7 Forskningsetik 

Det finns flera etiska regler och principer att ta hänsyn till i samhällsforskningen. 

Bryman och Bell (2005) nämner bland annat informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar som viktiga områden 

att förhålla sig till. Gällande förstudien, såväl som huvudstudien har detta tagits i 
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beaktning då samtliga respondenter har informerats om att undersökningen och 

deltagandet är såväl frivilligt som anonymt. Detta genom att förbereda medhjälpare 

vid datainsamlingen och informera dessa om studien, så att de i sin tur kunnat sprida 

informationen vidare. Dessutom har det setts till så att undersökningen och studien 

gått att läsa om skriftligt på utsatta bordspratare och anslag vid insamlingstillfällena. 

Utförlig information och förtydligande av enkätens anonymitet har sedan skickats ut 

via e-mail i samband med att respondenterna besvarar enkäten. Inga namn eller 

personuppgifter går att spåra och uppgifterna som samlas in används enbart till 

forskningsändamålet. 

2.8 Metodkritik 

En nackdel med att förstudien endast genomförts på ett evenemang är att det finns en 

risk att detta evenemang inte är representativt för andra evenemang. De svårigheter 

som arrangören av just detta evenemang hade med att tillhandhålla information vid 

genomförandet av förstudien behöver inte nödvändigtvis finnas hos andra arrangörer 

och fler tester av befintliga modeller och teorier bör därför genomföras. 

Den andra delen av huvudstudien, då prognosmetoden kommenteras av praktiker via 

mail, innebar viss problematik. Eftersom det inte genomfördes någon intervju eller 

genomgång av det relativt omfattande materialet, fanns det ingen möjlighet att vidare 

förklara och argumentera för varje specifik faktor på samma sätt som vid 

genomförandet av de två första panelintervjuerna. Det går därför inte med säkerhet 

säga att praktikerna har lagt ner tillräckligt mycket energi på att reflektera över varje 

specifik faktor, eftersom några respondenter endast kommenterade delar av 

prognosmetoden. Visserligen fanns det möjlighet att via telefon och mail ställa 

följdfrågor, men ingen av respondenterna har utnyttjat detta. Då de presumtiva 

respondenterna kontakades via telefon innan de fick tillgång till materialet, och då 

fick välja om de var villiga att ställa upp eller ej, finns det en risk att de som redan 

innan de läste materialet var positiva till prognosmetoden är överrepresenterade 

bland respondenterna.  

Vid de mer djupgående intervjuerna med praktikerna från destinationsbolag i 

Småland gjordes försök att minimera intervjuareffekten. Den tentativa 

prognosmetoden, Oskarshamnsmetoden, presenterades genom att i ett första skede 
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bara läsa varje faktor. Om praktikern valde att ifrågasätta eller kommentera någon 

faktor ställdes först då motargument eller klargörande av den specifika faktorn. 

Tanken var alltså att praktikern själv skulle läsa igenom materialet och själv 

upptäcka eventuella oklarheter, utan att intervjuaren i förväg skulle börja 

argumentera.  
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3 REFERENSRAM 

De teorier, modeller, metoder och den sekundärdata som används som referensram 

vid framtagandet av prognosmetoden presenteras i det här kapitlet. Denna metod tar 

utgångspunkt i flertalet av dessa befintliga teorier, som sedan anpassas till de 

specifika omständigheter och behov som finns i svenska kommuner. 

3.1 Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line-teorin, som den presenteras av John Elkington (1999) är en viktig 

utgångspunkt för denna studie eftersom den behandlar tre så kallade Bottom Lines 

vilka är de tre grundfaktorer som författaren menar att en organisation måste 

fokusera på vid utformningen och förbättrandet av strategi och målsättningar, 

nämligen ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Denna studie använder 

Elkingtons teori om hur en organisation värderas men i arbetet med den ersätts 

organisationer med evenemang och låter alltså de tre faktorerna utgöra en grund för 

hur ett evenemangs nytta för en destination värderas. Samma grundläggande princip 

används av Jones (2010) för att se evenemangs hållbarhetsaspekt som inte endast tar 

hänsyn till miljömässiga kriterier. 

Savitz (2013) diskuterar Triple Bottom Line-konceptet som ett hållbarhetskoncept för 

företag. Här talas inte endast om miljömässig hållbarhet, utan hållbarhet i den 

bemärkelsen att det främjar ett ömsesidigt beroende mellan företag, levande varelser 

och den miljö de befinner sig i. Hållbarheten som Savitz (2013) beskriver handlar 

också om att ett företag skall göra den finansiella vinst som det behöver för att 

överleva och tillgodose alla intressenters ekonomiska behov, samt att det ska ta väl 

hand om de människor och de samhällen som finns inom eller påverkas av företaget. 

Begreppet hållbarhet prefereras framför begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR) därför att CSR talar om ett ansvar och därmed lägger vikt vid de externa 

intressenternas fördelar medan begreppet hållbarhet betonar fördelarna även för 

företaget självt och de interna intressenterna inom det. På liknande sätt föredrar 

Savitz (2013) begreppet hållbarhet framför begreppet affärsetik och menar att det 

sistnämnda snarare ska tolkas som riktlinjer för hur företagsledare skall agera när de 

ställs inför moraliska dilemman, så som möjligheten att ge eller ta emot mutor, 

förfalska bokföring eller ta genvägar när det gäller säkerhetsåtgärder. 
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Triple Bottom Line-konceptet tar hänsyn till sociala och miljömässiga kontexter 

istället för enbart finansiella, vid utvärderingen av ett företag eller ett projekt, men 

det finns ännu inget precist sätt att mäta och förklara de sociala eller miljömässiga 

förmåner som ett företag genererar, menar Savitz (2013). Några av de typiska mått 

som används för de miljömässiga aspekterna är luftföroreningar och utsläpp, 

koldioxidavtryck, återvinning och återanvändning, användning av vatten och energi, 

samt produkters inverkan på miljön. För de sociala aspekterna mäts vanligen 

medarbetarnas hälsa- och säkerhetsnivå, påverkan på samhället, hänsyn till 

mänskliga rättigheter, ansvarstagande för produkter, samt relationer till och mellan 

anställda (Savitz, 2013).  

För denna studie lämpar sig teorin om tre grundfaktorer väl eftersom syftet med 

denna studie är att ta fram en metod som möjliggör prognostisering av evenemang 

utifrån ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga faktorer. Skiftet från sociala 

faktorer till sociokulturella faktorer kommer som namnet antyder innebära att även 

kulturella faktorer vägs in i värderingen av ett evenemang. En distinktion mellan 

sociala och kulturella faktorer görs i avsnitt 3.1.2. 

3.1.1 Ekonomiska effekter 

Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) tar upp ekonomiska effekter till följd av 

ett evenemang. De menar att ekonomiska effekter vid evenemang kan vara 

komplicerade att mäta i jämförelse med en traditionell industri, eftersom de sprider 

sig över flera sektorer. I studien har de använt turistekonomiska direkta nettoeffekter 

som en metod för att ta reda på vilka sektorer som berörs. Direkta ekonomiska 

effekter anses nödvändiga att beräkna, vilket innebär att via enkätundersökningar tas 

information fram om hur mycket publiken och besökarna spenderar i staden då de 

deltar i evenemanget. Inom besöksnäringen, ska både lokala och tillresta besökare 

uppskatta hur mycket de har spenderat i samband med evenemanget på kategorier så 

som; övernattning, café/pub/restaurang, livsmedel och systembolag, lokala 

transportkostnader, kostnader för andra nöjen och attraktioner, biljetten och övriga 

utgifter så som apotek, presenter och kläder.  

Dessa frågor i enkäten följs sedan av frågor som försöker ta reda på 

alternativkostnaden. Alltså information om var besökarna hade spenderat sina pengar 



  

 

39 

om de inte befunnit sig på evenemanget och även frågor som urskiljer vilka besökare 

som faktiskt hade evenemanget som primär reseanledning inför besöket i staden eller 

kommunen. Begreppen Casuals och Stay-Homers nämns i samband med frågor så 

som; var huvudskälet för din resa till staden att besöka evenemanget och förlängde 

du din vistelse i staden på grund av att evenemanget arrangerades? Erik Lundberg 

och John Armbrecht (2014) använder sig av likande metod för att beräkna 

alternativkostnad i projektet More Than Sport då de definierar alternativkostnaden 

som Casuals minus Stay-Homers, vilket innebär att värdet av utgifterna hos 

besökarna som hade besökt kommunen utan att evenemanget ägt rum (Casuals), 

subtraheras med värdet av utgifterna hos lokala invånare som uppger att de skulle ha 

spenderat sin tid någon annanstans om det inte vore för evenemanget i staden (Stay-

Homers). Den turistekonomiska direkta nettoeffekten kan sedan räknas ut med 

formeln Bruttoeffekt (besökarnas utgifter) minus Alternativkostnad. Andra 

ekonomiska effekter som tas upp är exempelvis varumärkesexponering, alltså den 

ökade publiciteten som staden får till följd av evenemanget. Detta saknar i studien 

vetenskapligt stöd, men det antas av författarna vara rimligt att beakta eftersom 

annonskostnaderna hade varit höga för motsvarande reklam och medieutrymme. 

Vid en mätning av de ekonomiska effekterna av att kommunen Trondheim i Norge 

fick vara värd för världsmästerskapet i skidåkning 1997 kommer Andersson och 

Solberg (1999) fram till att de absolut största källorna till inkomst i 

destinationskommunen var besökarnas utgifter (67 procent av den totala inkomsten), 

sponsorintäkter (24 procent av den totala inkomsten), statligt och kommunalt stöd (6 

procent av den totala inkomsten), samt medieaktiviteter så som TV-rättigheter (3 

procent av den totala inkomsten). 

3.1.2 Sociokulturella faktorer 

Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) tar i sin slutrapport även upp begreppet 

sociokulturell effekt, bestående av social effekt och kulturell effekt. Den sociala 

effekten av ett evenemang antas utgå från lokalbefolkningens perspektiv och främst 

hur deras livskvalitet påverkas på kort sikt av att evenemanget arrangeras i staden. 

Faktorer så som att mer folk samlas i affärer, ökad trängsel, ökad trafik och andra 

störningsmoment ingår i denna kategori, men också positiva sociala effekter så som 
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ett breddat utbud av aktiviteter för lokalinvånarna. Den kulturella effekten utgår mer 

från hur evenemanget påverkar befolkningen på lång sikt och hur stadens 

övertygelser och värderingar förändras. Exempel på detta skulle kunna vara att 

idrottsevenemanget bidrar till ökat intresse för idrott i allmänhet och förbättrad 

integration i samhället via idrotten i synnerhet, eller hur traditioner skapas kring 

evenemangen och gör dem till en del av en destinations identitet. 

För att kunna mäta dessa sociokulturella effekter menar Lundberg, Andersson och 

Armbrecht (2014) att enkätundersökningar är lämpligt att genomföra, för att ta reda 

på hur lokalbefolkningens och den tillresta publikens livskvalitet påverkas på lång 

och kort sikt. Olika påståenden formuleras i ett frågebatteri bestående av ett tjugotal 

frågor där respondenterna tar ställningen till dels huruvida de stämmer in med 

påståendena, men också hur pass viktig frågan är på en likertskala mellan 1-7. Svaren 

mäter med andra ord performance och importance på varje påstående, när besökare 

bland annat får ta ställning till om evenemanget; bidrar till fler jobb, bidrar till att 

stadens rykte förhöjs och/eller bidrar till att lokalbefolkningens stolthet till staden 

ökar. Dessa frågor kompletteras även med scenariovärderingar (contingent valuation 

methods) där respondenter får tillskriva evenemanget ett monetärt värde, eller ett så 

kallat icke-brukarvärde. Baserat på upplevelsen av evenemanget kan de tillfrågade 

uppleva såväl en positiv intäkt som en negativ kostnad, och även personer som inte 

aktivt deltar i evenemanget kan få uppskatta evenemangets värde. Den 

scenariometod som Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) använder i sin 

studie kallas för betalningsvilja, eller willingness-to-pay och har använts med 

hypotetisk inriktning där de ställt frågor så som; om evenemanget skulle kräva 

ekonomiskt stöd från kommunen, hur mycket skulle du då vara beredd att betala i 

förhöjd kommunalskatt? Om respondenten svarar att evenemanget är viktigt, kan det 

sedan spåras vilka specifika delar som anses viktiga genom att ställa följdfrågor som 

delar upp det så kallade icke-brukarvärdet i; optionsvärde, visar respondentens 

uppskattade värde av att själv ha möjlighet att delta på evenemanget; existensvärde, 

symboliserar värdet respondenten ger faktumet att destinationens utveckling 

påverkas positivt och sist; arvdel, som sätter ett värde på att yngre generationer får 

tillgång till meningsfulla aktiviteter och upplevelser. Författarna tar slutligen upp 

brukarvärde som går att ta reda på genom att fråga exempelvis hur mycket en 
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besökare uppskattningsvis är beredd att betala för sin biljett för att delta i, eller 

besöka evenemanget. 

Det finns idag begränsat antal utvecklade metoder som prognostiserar den 

sociokulturella påverkan av ett evenemang. Small, Edwards och Sheridan (2005) 

menar dock att metoden Social Impact Evaluation (SIE) framework, skiljer sig från 

andra metoder eftersom den både kan användas som prognos och utvärdering. Steg 

fyra i deras process, som har använts på festivaler och evenemang i främst 

Australien, handlar om att förutse och prognostisera den sociokulturella påverkan. I 

studien har en så kallad Social Impact Perception Scale (SIP) med tillhörande 

kategorier utvecklats, som tillåter 32 intressenter (från turism, myndigheter och 

företagare) att värdera huruvida arrangörskommunen kommer att påverkas av 

evenemanget utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Kriterierna som används bygger 

på flera studier och sammanfattas i tabellen nedan. 

 

1. Samhällspåverkan  4. Kulturell påverkan  

Trängsel på gångbanor och gator 

Svårigheter att hitta parkeringsplats 

Trafikstockningar 

Trängsel i lokala butiker och anläggningar 

Överbelastad kollektivtrafik 

Buller 

Ökat utbud av varor och tjänster 

Ökade priser på varor och tjänster 

Ökade jobbmöjligheter 

Ökade affärsmöjligheter  

Ökad lokal stolthet  

Påverkan på lokal karaktär i samhället 

Påverkan på regionens kulturella 

identitet 

Ökat lokalt intresse i regionens kultur 

och historia 

Ökad lokal medvetenhet om kulturella 

aktiviteters tillgänglighet  

Interaktion med besökare som erbjuder 

lärande erfarenhet 

2. Fritids- och rekreationspåverkan  5. Hälso- och säkerhetspåverkan  

Ökade möjligheter till underhållning 

Ökad framtida användning av befintliga 

fritidsanläggningar 

Ökad polisnärvaro 

Ökade antal brott och vandalism  

3. Infrastrukturens påverkan  
 

Upprustning av offentliga byggnader 

Offentliga anläggningar kommer att 

bibehållas på en hög standard 

 

Tabell 3.1 – Social Impact Perception Scale (Small, Edwards & Sheirdan, 2005, fritt översatt) 
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3.1.3 Miljöeffekter 

Precis som i studien av Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014), går det att via 

publikenkäter ta reda på vilka miljöeffekterna blir till följd av ett evenemang. Viktig 

information att få reda på är då hur besökarna tog sig till evenemanget, hur långt de 

åkte och vilka färdmedel de främst använde för att ta sig till staden. Ur ett 

miljömässigt perspektiv är det även av intresse att ta reda på hur besökarna har valt 

att bo i samband med evenemanget, samt att ta reda på vad de ätit och druckit under 

vistelsen i staden.  

För att sedan verkligen gå in på djupet och få fram information som kan användas för 

att beräkna det ekologiska fotavtrycket av evenemanget kan arrangören bli ombedd 

att svara på ett antal frågor (Lundberg, Andersson & Armbrecht, 2014). Denna 

information berör bland annat vattenförbrukning, energiförbrukning, avfall, 

transporter kring evenemanget, total yta som används under evenemanget, samt 

boende och konsumtion. En sådan fullständig enkät går att finna i bilaga 2. Genom 

att få tillgång till denna information går det att beräkna det så kallade ekologiska 

fotavtrycket, alltså evenemangets direkta och indirekta resursanvändning. 

Beräkningarna går sedan att göra manuellt, men det finns också mallar och 

beräkningskalkyler tillgängliga på Internet och i Lundberg, Andersson och 

Armbrechts (2014) fall har det använts en metod utvecklad av Environmental 

Protection Authority (EPA). Oavsett vilken metod som används omvandlas 

informationen till en gemensam enhet, global hektar som sedermera kan ställas i 

relation till jordens biokapacitet. Alltså hur mycket resursanvändning som jorden 

klarar av, dess kapacitet. 

Precis som i fallet med ekonomiska effekter finns det även flertalet andra metoder för 

att mäta miljömässiga effekter, några av dessa bygger på mer eller mindre 

kvalificerade uppskattningar. Tidigare nämndes exempelvis Environmental Input-

Output Approach, vilken Collins, Jones och Munday (2009) förklarar som en metod 

som främst mäter den lokala påverkan av ett evenemang. Det går att uppskatta 

koldioxidutsläppet per enhet ekonomiskt mervärde, vilket gör att det i analysen kan 

jämföra den miljömässiga kostnaden med ekonomisk nytta. Jones (2010) menar att 

andra mätinstrument än ekologiskt fotavtryck är att föredra för 
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evenemangsarrangörer som strävar efter att göra sitt evenemang mer hållbart. Hon 

framhåller att ett bredare perspektiv måste antas, vilket fokuserar på mer än utsläpp 

av koldioxid och försök att beräkna dem. Vad gäller energiförbrukning och 

evenemangsbesökarnas transportval är det förvisso en relativt enkel uppgift att göra 

beräkningar men för kategorin mat och dryck menar Jones (2010) att beräkningarna 

försvåras avsevärt av den anledning att besökarna högst sannolikt skulle ha ätit 

någonting annat någon annanstans om de inte ätit maten som serveras på 

evenemanget, och den ökade eller minskade mängden utsläpp som blir en följd av 

evenemangets kost är därmed mycket svår att uppskatta. Istället menar hon att 

arrangörerna bör försöka minska totala koldioxidutsläpp genom att servera 

närproducerad, ekologisk och vegetarisk mat vilken har en lägre klimatpåverkan än 

konventionell kost. Vad gäller utsläpp relaterade till transport av produkter till 

evenemanget menar Jones (2010) att exakta beräkningar är näst intill omöjliga att 

genomföra på grund av att det då finns ett behov av att veta bland annat vilken typ av 

transportmedel som använts för hela sträckan, hur stor procentuell andel av 

transportmedlet som används för att frakta evenemangets produkter, vilken väg som 

tagits, samt vart produkterna producerats och vilka förhållanden som råder på 

produktionsplatsen. Standardiserade måttenheter kan förvisso användas för att göra 

kalkyleringar på transportrelaterad klimatpåverkan men Jones (2010) ifrågasätter om 

det är värt att använda sådana mått om ett exakt resultat ändå inte kan ges. Att mäta 

det ekologiska fotavtrycket kan bli en överväldigande uppgift och risken är att det 

administrativa arbetet för att få fram data överväger nyttan som kan dras från den. 

I fallet med evenemang har Andersson, Jutbring och Lundberg (2013) valt att mäta 

dess inverkan på miljön i termer av global hektar (gha) och ekologiskt fotavtryck. De 

har gjort en fallstudie på den svenska musikfestivalen Way Out West där de mätt 

vilken klimatpåverkan festivalen hade 2010 och återigen 2012, då arrangören valt att 

övergå helt till vegetarisk kost. Resultatet visar att efter bytet av kost mättes det 

ekologiska fotavtrycket per besökare till 0,024 gha lägre än 2010, vilket motsvarar en 

minskning med 32,2 procent. Dessutom visar mätningarna från efter bytet av kost att 

festivalens totala ekologiska fotavtryck utgjordes till 37 procent av faktorer 

relaterade till mat, jämfört med 62 procent före bytet. Totalt minskade festivalens 

ekologiska fotavtryck med 23,9 procent från 2010 till 2012, detta trots att festivalen 
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utökades med ytterligare en dag och den genomsnittliga tiden som en besökare 

stannade på festivalen ökade med 12,7 procent. Arrangörerna av Way Out West 

påpekar själva att de upplevde en minskning i försäljningen av mat och dryck, vilket 

stöds även av Andersson, Jutbring och Lundbergs (2013) studie som visar att trots en 

tillväxt på 18,7 procent har försäljningen av mat och dryck endast ökat med 8,4 

procent. Arrangörerna själva menar dock att den relativa minskningen i omsättning 

av mat och dryck var av mindre betydelse för dem. 

Den miljömässiga betydelsen av bytet från köttbaserad till växtbaserad kost påvisas 

även av David och Marcia Pimentel (2003) som vid en undersökning av skillnaderna 

mellan kött- och växtbaserad kost hos amerikanske konsumenter kunde konstatera att 

en vegetarisk kost är betydligt mer miljövänlig än en karnivorisk kost bland annat på 

grund av det mycket större behovet av betesmarker och användningen av 

bekämpningsmedel som krävs för att upprätthålla en köttbaserad kost. Hedenus, 

Wirsenius och Johansson (2014) visar i en undersökning av kött- och 

mjölkproduktion att även vid en näst intill eliminering av utsläppen förknippade med 

energianvändning och transporter, vilka är centrala delar av FN:s arbete mot 

effekterna av klimatförändringar, är det inte säkert att FN:s målsättning om en 

maximalt två graders global uppvärmning kan uppnås. De menar att detta beror på att 

den stigande konsumtionen av kött- och mjölkprodukter innebär en fortsatt ökning av 

utsläppen från jordbruket, av vilka mejeriproduktionen idag står för en fjärdedel. Elin 

Röös (2015), som forskar inom hållbara livsmedel och kostmönster vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, påpekar att animaliska livsmedel i nästan alla fall är mer 

miljöbelastande än vegetabilier att producera och menar att svenskar bör minska sin 

konsumtion av mjölkprodukter, både av miljömässigt hållbara skäl och av 

näringsmässiga skäl. Hedenus, Wirsenius och Johansson (2014) menar att kött- och 

mjölkproduktionen kan effektiviseras med hjälp av tekniska lösningar, vilket skulle 

hejda ökningen av utsläpp, men att den stigande kött- och mjölkkonsumtionen, om 

den fortsätter oförhindrat, ändå kan innebära att en minskning av de 

jordbruksrelaterade utsläppen är omöjlig att uppnå. 
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3.2 Finnish Event Evaluation Tool 

I Finland utfördes en pilotstudie på 12 olika kulturella evenemang, där bland annat 

flera klassiska festivaler med musik, dans och litteratur ingick. Även en rockfestival 

och en basketturnering ingick i studien. Metoden som testades av Pasanen, Taskinen 

och Mikkonen (2009) kallas för Finnish Event Evaluation Tool (FEET), och är ett 

försök att skapa en analysmetod med en holistisk syn på hur evenemang värdesätts. 

Till skillnad från andra metoder var det här vid studiens genomförande en metod som 

tog en bredare utgångspunkt och såg till olika intressenters intressen. Åsikter och 

omdömen från organisatörer, besökare (både lokala och tillresta), lokala 

entreprenörer, närboende och diverse beslutsfattare tas med i den totala bedömningen 

av evenemangets värde. Analysmetoden är uppbyggd kring tre huvudområden där 

det tas reda på; kundprofiler, den ekonomiska påverkan och den sociokulturella 

påverkan av evenemanget i den kommun där evenemanget äger rum. Tidigare 

nämnda Input-Output Approach används i FEET för att värdera den ekonomiska 

påverkan och även utvärderingar av turistkonsumtion tas med i beaktning. Direkta 

ekonomiska effekter är huvudfokuset, då undersökaren vill se hur mycket de tillresta 

besökarna spenderar under vistelsen, eftersom författarna menar att 

lokalbefolkningen praktiskt taget inte förväntas tillföra någon ytterligare ekonomisk 

fördel. För att ingå i beräkningarna bör alltså den primära anledningen till besöket av 

destinationen vara evenemanget i fråga. Vidare utvärderar Pasanen, Taskinen och 

Mikkonen (2010) den sociokulturella påverkan genom att den lokala befolkningen 

och lokala entreprenörer får svara på påståenden om evenemanget har bidragit 

positivt eller negativt till kommunens bästa och även hur det har påverkat deras egen 

livskvalitet. På en likertskala får respondenterna värdera huruvida de 

överensstämmer med påståendena genom att svara mellan -3 till 3 och avslutningsvis 

beskriva upplevelsen av evenemanget med egna ord. 

Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) drar slutsatsen att det i framtiden bör läggas 

lika stor vikt vid den sociokulturella påverkan som vid den ekonomiska, samt att det 

bör eftersträvas att hitta en analysmetod som på ett rättvist sätt kan jämföra de båda. 

Författarna menar att denna påverkan är minst lika viktig och avgörande för att göra 

en rättvisande helhetsbedömning i den totala utvärderingen av ett evenemang. Den 

miljörelaterade påverkan erkänns också vara betydande i studien, men eftersom de 
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finska kulturella evenemangen inte går att jämföra med världens relativt större 

musikfestivaler och evenemang finns denna faktor inte med i beräkningarna i 

studien. Vid mindre evenemang, där även miljöpåverkan anses vara betydligt mindre, 

kan det vara svårt att exakt beräkna denna påverkan och framförallt hitta mätmetoder 

som motsvarar monetära enheter. Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) menar 

dock att detta är något som måste tillföras i metoden, eftersom det har börjat väcka 

allt större intresse och skapar en helhetssyn som krävs i värderingen av ett 

evenemang. 

3.3 Bladverksmodellen 

Lindsköld och Lindsköld (2011) har tagit fram en modell genom företaget 

Bladverket AB som de valt att kalla för Bladverksmodellen. Denna modell är till 

skillnad från ovanstående metoder, till för att användas som en prognosmetod där 

användaren i förväg poängsätter ett evenemang för att kunna avgöra om det är 

tillräckligt värdefullt för den arrangerande destinationen för att det ska arrangeras. 

Modellen tar hänsyn till miljömässiga faktorer genom att inledas med tre 

kontrollfrågor vilka säkerställer att arrangör och evenemang är miljöcertifierade samt 

att evenemanget klimatkompenserats. Därefter bedöms evenemanget utifrån 9 

faktorer; Medieintresse, Huvudarrangörens geografiska arbetsområde, 

Sponsorintäkter, Skapade arbetstillfällen, Antal aktiva deltagare, Antal besök, Antal 

övernattningar, Antal övernattningar före och efter, samt Destinationens 

varumärkesexponering. Dessa faktorer kan tilldelas 0 till 10 poäng vardera och ett 

evenemangs maximala poäng är därmed alltså 90. Modellen anger inte en minsta 

gräns för vilket poängantal som bör anses vara godkänt, istället lämnas det upp till 

den arrangerande destinationen att bedöma vilket poängantal som är godtagbart. 

Mycket av denna bedömning menar Lindsköld och Lindsköld (2011) beror på 

destinationens kapacitetgräns, som motsvarar det största evenemang som 

destinationen klarar av att hantera och som pressar dess resurser till max. En mindre 

destination kan därför ha en maxgräns på till exempel 30 poäng, varför en totalpoäng 

på 20 bör anses som ett för destinationen större evenemang och om detta dessutom 

skulle ligga samtidigt som andra evenemang på destinationen kan alltså 

kapacitetsgränsen spricka. Exempelvis kan en turnering i ishockey generera 15 

poäng. Evenemanget bidrar med halvfull arena och mer hotellnätter än normalt, men 
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fortfarande finns det utrymme för fler besökare. Destinationen kan alltså arrangera 

relativt större evenemang, men att anta att det är möjligt att arrangera ett större 

evenemang så som ett världsmästerskap kan te sig orealistiskt, eftersom detta skulle 

kräva större arenor, fler hotell och en relativt högre kapacitetsgräns. En hög 

maxpoäng är alltså inte något som bör eftersträvas utan att ta hänsyn till 

kapacitetsgränsen. Genom att använda denna modell kan det alltså byggas upp ett 

evenemangsarkiv, som jämför olika evenemang med varandra och gemensamt tar 

fram en maxpoäng. Då destinationen utvecklas och blir bättre på att arrangera, 

samtidigt som nyinvesteringar äger rum, kan kapacitetsgränsen ökas.  

Begreppet evenemangszoner förekommer också inom Bladverksmodellen (Lindsköld 

& Lindsköld, 2011) och med detta avses specifika områden inom vilka destinationen 

själva anser sig kunna stå som värd för evenemang. Då Bladverksmodellen är 

upphovsrättsskyddad kan det inte på ett mer ingående sätt förklaras hur 

evenemangsprognostiseringen genomförs. 

3.4 ISO 20121 – standard för hållbarhet vid evenemang 

Swedish Standards Institute (SIS, 2016), har tagit fram en checklista för 

genomförandet av hållbara evenemang som ska bidra till samhälle, ekonomi och 

mindre påfrestningar på miljön. Checklistan är baserad på standarden ISO 20121, 

vilken specificerar de krav som finns på ledningssystem för hållbarhet vid alla typer 

av evenemang och evenemangsaktiviteter (SIS, 2012). Checklistan (SIS 2016) 

behandlar bland annat arrangörens val av mat och dryck, valet av transport, valet av 

lokal och valet av material för till exempel foldrar och montrar. Vid valet av mat och 

dryck nämns närproducerad, ekologisk och vegetarisk kost som bra initiativ för 

hållbarhet. Det tas också upp att buteljerat flaskvatten bör undvikas. Gällande 

transporter gäller att alla typer av fysiska transporter bör undvikas om de inte är 

nödvändiga, men vid nödvändig transport bör miljövänliga överenskommelser så 

som avtal med tåg- eller kollektivtrafik eftersträvas, samordning av transporter är att 

föredra och klimatkompensering för de transporter som görs bör övervägas. 

Lokalen bör, om möjligt, vara miljömärkt eller miljöcertifierad varför arrangören bör 

undersöka leverantörens miljö- och hållbarhetsarbete innan en lokal bokas. Närhet 

till kollektivtrafik är också en positiv aspekt ur miljösynpunkt när lokalen väljs ut. 
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Tryckt material och så kallade give aways, bör undvikas i den mån arrangören inte 

kan argumentera för att den positiva effekten av dem överväger den negativa 

miljöpåverkan. SIS (2016) föreslår att arrangörer överväger att till exempel ge en 

gåva till välgörande ändamål istället för att ge gåvor till sina besökare, för att 

undvika onödig konsumtion. Återvinningsbart eller återanvändbart material bör 

också användas och SIS förespråkar att allt material som kan källsorteras ska 

källsorteras. 

Göteborgsvarvet (2016) har under flera år miljödiplomerats av Göteborgs Stad för 

deras arbete med hållbarhetsfrågor. Under 2015 påbörjade de ett arbete som siktar på 

att få evenemanget certifierat enligt ISO 20121 och många av de saker som 

Göteborgsvarvet gör för att bli ett mer hållbart evenemang ur en miljösynpunkt visar 

på hur den checklista som SIS (2016) tillhandhåller kan översättas i praktik. 

Allt avfall från Göteborgsvarvet (2016) som kan återvinnas går till återvinning och 

det avfall som bränns används för att producera förnybar el eller fjärrvärme. Material 

som delas ut till deltagarna är då det är möjligt av nedbrytbart material och samlas i 

största mån in när det är förbrukat för att återvinnas, detsamma gäller 

förbrukningsmaterial såsom torkpapper, rengöringsmedel, kopiatorpapper och tryckt 

marknadsföring. Deltagarna vid evenemanget serveras ekologiskt kaffe och 

ekologisk frukt, och den kost som serveras till funktionärer är vegetarisk och består 

till minst 30 procent av ekologiska livsmedel. Småförpackningar och 

engångsmaterial undviks om möjligt vid servering av mat. 

Elen som används består till 100 procent av förnybar el från ett lokalt vindkraftverk 

(Göteborgsvarvet, 2016). Deltagarna erbjuds fri kollektivtrafik under 

evenemangsperioden och uppmuntras att utnyttja detta istället för att till exempel 

köra bil till och från evenemanget, vilket är belagt med en miljöavgift om parkering 

sker på utvalda parkeringsplatser. Samarbete finns med både kollektivtrafik och 

regional tågtrafik för att uppmuntra en samordnad transport för både deltagare och 

åskådare. 

För att minska konsumtionen, och i linje med SIS:s (2016) punkt som förespråkar 

övervägning av behovet av tryckt material, tillhandahåller Göteborgsvarvet (2016) 

all information, alla fakturor och hela anmälningsprocessen för deltagare, i digital 
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form. Slutligen uppmanas både deltagare och åskådare till mer miljövänligt och 

hållbart agerande genom återvinning av avfall, så kallade klimatsmarta val av 

boende, vegetarisk kost och miljövänliga transportalternativ. 

Malmö stad har också arbetat hårt med att följa ISO 20121-standarden vid 

arrangerandet av Eurovision Song Contest 2013 (Lazarte, 2013). Förutom många 

initiativ vilka liknar de som Göteborgsvarvet tagit så berättar Susanna Winblad, som 

ledde projektet med att ISO 20121-certifiera musikfestivalen, att de delade ut 

påfyllningsbara vattenflaskor till pressmedlemmar och alla representanter från 

deltagarländerna. De såg också till så att vattenkranar fanns tillgängliga på hela 

området, vilket de menar har en miljöpåverkan som är 1000 gånger mindre än den 

från fabriksbuteljerat vatten, som annars hade ägt rum. En annan viktig aspekt som 

Winblad pekar ut är att de utbildade 550 volontärer i hållbarhetsfrågor och lärde dem 

att bli förebilder inom ämnet (Lazarte, 2013). 

3.5 Begreppsmodell 

De teorier och metoder som beskrivs ovan används i denna studie som grund till hur 

ett evenemang bör mätas och värderas. De visar på olika faktorer att mäta och olika 

tillvägagångssätt för att mäta dem, varför en kombination av dem och dess 

komponenter passar studiens syfte och prognosmetod. Studien använder de tre 

grundfaktorerna som är framträdande i Triple Bottom Line (Elkington, 1999) men 

istället för att mäta sociala faktorer, vilka berör främst den kortsiktiga påverkan på 

destinationen, mäts istället de sociokulturella faktorer vilka Lundberg, Andersson 

och Armbrecht (2014) menar berör även den mer långsiktiga påverkan på ett 

samhälle och som även används av Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) vid 

utvärderingen av evenemang. 

För att kunna mäta den förväntade påverkan ett evenemang har på en destination 

användes för den tentativa prognosmetoden, ett poängsystem snarlikt det som 

Lindsköld och Lindsköld (2011) utvecklat, med den största skillnaden att det 

poängsätter varje av de tre faktorerna separat istället för att ge evenemanget ett 

sammanvägt antal poäng. Var och en av de tre faktorerna tilldelas här nedan ett antal 

kriterier vilka kommer att ligga till grund för poängsystemet i mätmetoden. Dessa 

kriterier baseras på vad som framkommit i detta kapitel och kompletteras senare med 
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hjälp av data som genererats i studiens undersökningar. Genom att poängsätta de tre 

faktorerna separat får användaren av modellen själv möjlighet att väga de olika 

faktorerna mot varandra, med hänsyn till vad som värderas högst i 

destinationskommunen. 

3.5.1 Ekonomiska kriterier 

Mätningen av den förväntade ekonomiska effekten av evenemang är starkt influerad 

av Lindsköld och Lindskölds (2011) modell. De utvärderingsmetoder som 

presenteras av till exempel Lundberg, Andersson och Armbrecht (2014) och av 

Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) anses mindre lämpliga för mätning av de 

förväntade ekonomiska effekterna eftersom de är utvärderingsmetoder och således 

baserade på uppgifter om besökare och deltagares utgifter, vilka är mycket svåra att 

göra prognoser för då det handlar om väldigt många individers val och preferenser. 

Enligt författarna till denna rapports bedömning gör detta osäkerheten alldeles för 

stor. Vad som dock framkommer i studierna gjorda i projektet More Than Sport 

(Lundberg & Armbrecht, 2014) är att tillresta besökare, och då framför allt utländska 

besökare, spenderar mer pengar på destinationen i samband med evenemanget än vad 

lokalinvånare gör. Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) föreslår till och med att 

det praktiskt taget inte finns någon ekonomisk fördel som tillförs av 

lokalbefolkningen. 

Samtliga fem faktorer som ingår i den tentativa prognosmetoden och som maximalt 

kan tilldelas 30 poäng förklaras och motiveras på ett praktiskt sätt i bilaga 4. 

Faktorerna är:  

 Antal besökare 

 Antal övernattningar i destinationskommunen 

 Sponsorintäkter 

 Arbetstillfällen 

 Aktiva deltagare 
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3.5.2 Sociokulturella kriterier 

Den sociokulturella nyttan av ett evenemang är menad att behandla den kort- och 

långsiktiga påverkan som evenemanget har på destinationskommunen och dess 

invånare. I projektet More Than Sport mäts de sociokulturella effekterna genom en 

enkät som besvaras av lokalbefolkningen, i vilken de får tillskriva ett värde till de 

positiva och negativa effekterna av evenemanget (Lundberg & Armbrecht, 2014). 

Eftersom detta inte är möjligt att göra i en prognosmetod baseras de sociokulturella 

kriterier på de faktorer som lokalinvånare har uppfattat som positiva under dessa 

enkäter och hur stor chans evenemanget bedöms ha att uppnå dem.  

I Lundberg och Armbrechts (2014) undersökning framkommer att lokalbefolkningen 

värderar högt om evenemanget bidrar till destinationskommunens rykte och framtida 

möjligheter till turism, vilket kan översättas till att ett lyckat och återkommande 

evenemang genererar en sociokulturell nytta. Det intresse som evenemanget 

genererar utanför destinationskommunen är också att betrakta som sociokulturell 

nytta för kommunen och dess invånare. Som negativ sociokulturell effekt uppgav 

respondenterna i Lundberg och Armbrechts (2014) invånarenkät ökade ljudnivåer, 

ökad trängsel, ökad trafik, nedskräpning, fylla samt ökning av bråk och brottslighet. 

Dessa fynd stöds också av Blom, Ernfridsson, Nilsson och Tengling (2004) som 

menar att konflikter mellan lokalbefolkning och turister, rörande till exempel ökad 

trafik och trängsel samt köbildning, är en viktigt social konsekvens av turism. 

Lindsköld och Lindsköld (2011) nämner en evenemangsprofilering vilken 

destinationskommunen bör upprätta för att kunna avgöra vilken typ av evenemang 

som ligger i linje med vad kommun och näringsliv vill satsa på, detta innebär att om 

en stad exempelvis har ett mycket framgångsrikt ishockeylag och deras matcher 

tenderar att locka en stor publik kan ishockey anses som en tydlig profilering för den 

staden (destinationen) och ishockeyevenemang kommer troligtvis att vara 

framgångsrika där.  

Vidare beaktas flera av de kriterier som Small, Edwards och Sheridan (2005) tar upp 

som viktiga då arrangörer ska prognostisera den sociokulturella påverkan av ett 

evenemang, vilka redovisats i tabell 3.1 ovan. Samtliga tre faktorer som ingår i den 
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tentativa prognosmetoden och maximalt kan uppnå 30 poäng förklaras och motiveras 

på ett praktiskt sätt i bilaga 4. Faktorerna är:  

 Medieintresse 

 Volontärarbete 

 Goodwillfaktorer 

3.5.3 Miljömässiga kriterier 

Då den miljömässiga påverkan ett evenemang medför är svår att mäta med exakta 

mått, är möjligheten liten att genom egna undersökningar generera data som kan 

användas till grund för ett poängsystem som bedömer hur miljövänligt ett evenemang 

är. Därför använder denna studie kriterier som tagits från befintliga satsningar på 

miljömässigt hållbara evenemang, bland annat de som arbetar mot ISO 20121-

certifieringen, som beskrivits tidigare i detta kapitel. De hållbarhetsinitiativ som 

ansetts vara mest framträdande i tidigare evenemang med ett hållbart fokus, samt i 

studier som undersöker miljöpåverkan, kommer att utgöra kriterierna för 

poängsättning av miljömässiga faktorer i den tentativa prognosmetoden. 

Mat och dryck har visat sig vara en kategori med mycket stor inverkan på miljön och 

därmed finns en potential för att reducera ett evenemangs klimatpåverkan genom att 

servera vegetarisk, ekologisk och närproducerad kost (SIS, 2016). Mjölkfri kost är 

också ett positivt initiativ som antas reducera mat- och dryckesrelaterade utsläpp av 

växthusgaser (Hedenus, Wirsenius & Johansson, 2014; Röös, 2015). Andra kriterier 

som uppmärksammats av SIS (2016), och ligger i linje med ISO 20121-standarden 

för hållbara evenemang, är användandet av förnybar el, övervägande kring all 

användning av fysiska trycksaker (till exempel av biljetter, anmälningsprocess för 

deltagare, fakturor och informationsfolders), klimatkompensering för till exempel 

nödvändiga resor, samordning av lokaltrafik för att minimera den utsträckning i 

vilken besökare och deltagare reser till och från evenemanget med bil, samt 

källsortering av avfall i möjligast mån. Som alternativ till resor med bil föreslås att 

besökare uppmanas till mer miljövänliga aktiviteter så som att promenera, eller att 

använda lokaltrafiken (Blom et al., 2004). I Lindsköld och Lindskölds (2011) modell 

tas också hänsyn till om arrangören eller eventuell arena är miljöcertifierad enligt en 
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ISO-standard eller motsvarande, vilket i många fall innebär att flera av de ovan 

nämnda kriterierna automatisk täcks in i kravet för certifieringen. 

Samtliga tre faktorer som ingår i den tentativa prognosmetoden och som även de kan 

uppnå maximalt 30 poäng, förklaras och motiveras på ett praktiskt sätt i bilaga 4. 

Faktorerna är:  

 Miljöcertifiering och klimatkompensation 

 Kost 

 Transport och Avfall 

 

3.5.4 Tentativ prognosmetod 

 

Figur 3.1 – Illustrativ förklaring av den tentativa prognosmetoden 

Figur 3.1 beskriver illustrativt hur den tentativa prognosmetoden, 

Oskarshamnsmetoden, som tas fram i denna studie fungerar. De tre faktorerna som 

tas i beaktning, det vill säga ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga faktorer, 

utgör grunden för metoden och på var och en av dessa faktorer staplas de positiva 

initiativ som arrangörerna tar i form av poäng, vilka slutligen kan läggas ihop och 

genererar tre värden. Hypotetiskt skulle ett evenemang kunna få 20 poäng på 

ekonomiska faktorer, 22 poäng på sociokulturella faktorer och 24 poäng på 
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miljömässiga faktorer och det är då upp till beslutsfattare inom 

destinationskommunen att avgöra om evenemanget är i linje med de värderingar som 

är gällande och som efterfrågas inom kommunen. Den tentativa metoden förklaras 

mer utförligt och på ett praktiskt sätt i det instruktionshäfte som finns tillgängligt i 

bilaga 4. 
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4 FÖRSTUDIE – RESULTAT & DISKUSSION 

Här nedan presenteras och diskuteras resultatet av förstudien, vilket påvisar ett 

behov av en ny och fungerande metod för att prognostisera evenemang. Förstudien 

består av mätningar av ett evenemang enligt Bladverksmodellen och More Than 

Sport-/EVINN-metoden, samt enligt den tentativa prognosmetod som presenterats i 

föregående kapitel. Diskussionen som förs kring den handlar om lämpligheten och 

användarvänligheten hos dessa mätmetoder. För att underlätta för dig som läsare 

avhandlas både resultatet och diskussionen av förstudien innan huvudstudien 

presenteras i nästa kapitel. 

4.1 Resultat 

Under förstudien undersöktes en fyrnationsturnering i damhockey som ägde rum i 

Oskarshamn mellan den 12e och 14e februari 2016. I turneringen möttes Sveriges, 

Tysklands, Rysslands och Finlands landslag under totalt sex matcher. Den totala 

publiksiffran för dessa sex matcher var 3989 (Svenska Ishockeyförbundet, 2016) och 

genom att fråga 70 av besökarna vilka matcher de besökte har en uppskattning 

kunnat göras där det totala antalet individuella besökare beräknades till 1462 unika 

personer. Tre enkäter genomfördes under förstudien, varav två besvarades av 

arrangören till evenemanget och en besvarades av 116 besökare till evenemanget. 

4.1.1 Prognos enligt Bladverksmodellen 

Då Bladverksmodellen är upphovsrättsskyddad av författarna (Lindsköld & 

Lindsköld, 2011) går det inte att gå in i detalj på hur en prognos gjordes, utan det 

kommer istället att presenteras ett resultat utifrån de delar av modellen som är 

offentliga och presenteras på företaget Bladverket AB:s webbsida (Bladverket AB, 

2016). 

Del 1 i Bladverksmodellen handlar om vad Lindsköld och Lindsköld (2011) valt att 

kalla för evenemangszon och kan beskrivas som det aktivitetsområde inom vilket 

evenemanget kan placeras. Fyrnationsturneringen faller under huvudområdet 

ishockey vilket bedöms ligga inom evenemangszonen för destinationen Oskarshamn, 

som dels har ett framgångsrikt och populärt herrlag i Hockeyallsvenskan och dels har 

en arena med en kapacitet för drygt 3000 åskådare (IK Oskarshamn, 2016a; 2016b). 
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Arrangören bakom fyrnationsturneringen i Oskarshamn var inte miljöcertifierad, ej 

heller arenan som evenemanget arrangerades på, och ingen klimatkompensation 

gjordes för evenemangets miljöpåverkan. Därmed klarade inte evenemanget några av 

de kontrollpunkter som Bladverksmodellen har för att säkerställa evenemangets 

miljömässiga hållbarhet. 

De nio punkter som modellen mäter under kategorin evenemangsprofil har efter 

arrangörens svar poängsatts enligt följande: 

Faktor Poäng 

1. Medieintresse 6 p 

2. Huvudarrangör 1 p 

3. Sponsorintäkter 0 p 

4. Arbetstillfällen 0 p 

5. Aktiva deltagare 0 p 

6. Besök 0 p 

7. Övernattningar  2 p 

8. Övernattningar före/efter 0 p 

9. Destinationens varumärkesexponering 6 p 

Evenemangspoäng 15 p 

Tabell 4.1 - Poängsättning av fyrnationsturnering enligt Bladverksmodellen (Lindsköld & Lindsköld, 

2011). 

4.1.2 Besökarenkät 

I tabellerna 4.2–4.3 redovisas de demografiska variablerna köns- och 

åldersfördelning för respondenterna i besökarenkäten (se bilaga 1, fråga 31-32). 

Dessa visar att en något större andel män än kvinnor besökte evenemanget samt att 

medelåldern för evenemangsbesökarna var 47 år, med en något högre snittålder 

bland männen och något lägre bland kvinnorna. Från respondenternas svar på 

frågorna 34-36 i besökarenkäten kan utläsas att en majoritet av respondenterna har 

uppgett som huvudsakliga sysselsättning att de är löntagare (58,6 %), följt av 

pensionär som den näst vanligaste sysselsättningen (18,1 %) och student som den 
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tredje vanligaste (12,1 %). Övriga kategorier för sysselsättning var egenföretagare 

(7,8 %), arbetslös (1,7 %) samt övrigt (1,7 %). Som högsta utbildningsnivå uppgav 

de flesta respondenter examen från gymnasium, folkhögskola eller liknande (27 %), 

examen från högskola/universitet (20,9 %), eller studier vid gymnasium, 

folkhögskola eller liknande (19,1 %). De flesta respondenter uppgav att deras 

hushållsinkomst var mellan 401 000 - 500 000 (20,7 %), 501 000 - 600 000 (18,1 %), 

301 000 - 400 000 (13,8 %), eller 601 000 - 700 000 (12,9 %).  

  

I 

urvalet 

Andel Population (n= 1462) 

Kön Man 66 56,9 

% 

832 

 

Kvinna 48 41,4 

% 

605 

 

Ej 

uppgett 

2 1,7 % (25) 

Tabell 4.2 - Demografi förstudie, könsfördelning 

Ålder (genomsnitt) 

 

Man Kvinna Ej uppgett kön Samtliga 

Ålder 49 44 19 47 

Tabell 4.3 - Demografi förstudie, åldersfördelning 

 

Ekonomiska effekter enligt More Than Sport-metoden 

Resultatet från besökarenkäten visar att de genomsnittliga utgifterna för en 

evenemangsbesökare summeras till 354 SEK, vilket multipliceras med antalet 

besökare och ger en bruttoeffekt på 517 548 SEK. Tillresta besökare från övriga 

Sverige (16,38 procent av evenemangsbesökarna) spenderade i snitt 1122 SEK och 

utländska besökare (1,72 procent av evenemangsbesökarna) spenderade i snitt 2800 

SEK. Den turistekonomiska bruttoeffekten kan således beräknas till 339 260 SEK. 
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Av de utländska evenemangsbesökarna har ingen uppgett att evenemanget inte var 

deras huvudsakliga skäl för att besöka Oskarshamn och därmed finns inga så kallade 

“Casuals” bland de utländska besökarna. Av besökarna från övriga Sverige (239 

personer) har 21,05 procent uppgett att evenemanget inte var deras huvudsakliga skäl 

för att besöka Oskarshamn och deras utgifter skall alltså antas ha spenderats i 

Oskarshamn oavsett om evenemanget ägt rum eller ej. Utgifterna för “Casuals” 

summeras till 56 564 SEK. Av de evenemangsbesökare som var bosatta i 

Oskarshamns kommun (1197 personer) har 3,16 procent uppgett att de inte hade varit 

i Oskarshamn under de tre dagar som evenemanget hölls, om inte evenemanget ägt 

rum. Dessa, så kallade “Stay-homers”, utgifter summeras till 5633 SEK. 

Alternativkostnaden, som beräknas som “Casuals” minus “Stay-homers”, är således 

lika med 50 931 SEK. Slutligen kan det med hjälp av ovanstående uppgifter 

konstateras att den turistekonomiska direkta nettoeffekten är lika med 288 329 SEK 

(339 260 SEK - 50 931 SEK). 

Miljöeffekter enligt More Than Sport 

Med anledning av att projektet More Than Sport använt ett webbaserat 

kalkyleringsverktyg som beräknar ett evenemangs ekologiska fotavtryck, vilket inte 

längre finns tillgängligt, har det på inrådan av Erik Lundberg, som är en av forskarna 

bakom More Than Sport-projektet, valts att deskriptivt presentera den insamlade 

data. Här nedan följer de uppgifter som arrangören bakom fyrnationsturneringen i 

ishockey har lämnat i miljöenkäten, vilken återfinns i bilaga 2. 

 Elanvändningen för de tre dagarna som evenemanget pågick uppgick till 19 

500 kWh, varav 99 procent kom från vattenkraft och 1 procent kom från 

vindkraft. 

 Transporterna som skedde i samband med förberedelserna av evenemanget 

bestod av en cirka två mil lång färd med en dieseldriven skåpbil samt en 

timmes körning med en dieseldriven traktor. 

 Arrangören har inte noterat hur mycket avfall som producerats under 

evenemanget. 
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 Vattenanvändningen uppgår till 73,8 m3, samt cirka 45 m3 avfallsvatten, vilket 

inte återvinns. 

 38 100 kr har spenderats på mat och dryck under evenemanget. Den största 

utgiftsposten var “kött och fisk” på vilken det spenderades 14 500 kr. 

 Övrigt material som köpts in är 3 st. nationsflaggor vilka kostade 1500 kr. 

 Området som använts för evenemanget uppgår till cirka 5000 m2.  

4.1.3 Prognos enligt Oskarshamnsmetoden 

Här nedan redovisas ett prognosresultat för fyrnationsturneringen i ishockey enligt 

den tentativa prognosmetod som tagits fram som ett resultat av litteraturstudien. 

Detta resultat baseras helt på de prognosvärden arrangören tillhandhållit inför 

evenemanget. I instruktionerna för användning av Oskarshamnsmetoden (se bilaga 4) 

uppmanas inledningsvis användaren att ta fram ett kommuninvånarantal för den 

aktuella destinationskommunen samt ett aktuellt prisbasbelopp. 

Fyrnationsturneringen i ishockey ägde rum i februari 2016 och det 

kommuninvånarantal som används vid värderingen blir således det som redovisats av 

Statistiska Centralbyrån den 31e december 2015, det vill säga 26 450 invånare (SCB, 

2016). Det aktuella prisbasbeloppet för året 2016 är enligt SCB (2015b) 44 300 kr. 

Ekonomiska faktorer 

Arrangören uppgav att de förväntade sig 1000-1500 besökare på evenemanget, vilket 

motsvarar cirka 3,8 till 5,7 procent av Oskarshamn kommuns invånare. I tabell 4.4 

hamnar evenemanget således antingen i intervallet “Fler än 1,9 men max 4,8 

procent” eller “Fler än 4,8 men max 9,6 procent”. Då större delen av intervallet 3,8 

till 5,7 procent ligger under 4,8 procent placeras evenemanget i intervallet som 

genererar 2 poäng. 
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Antal besökare 

Andel av kommunens invånarantal Poäng 

Färre än 1,0 procent 0 poäng 

Fler än 1,0 men max 1,9 procent 1 poäng 

Fler än 1,9 men max 4,8 procent 2 poäng 

Fler än 4,8 men max 9,6 procent 3 poäng 

Fler än 9,6 men max 19,2 procent 4 poäng 

Fler än 19,2 procent 5 poäng 

Tabell 4.4 - Antal besökare (Oskarshamnsmetoden) 

I Oskarshamnsmetoden tilldelas poäng för evenemang som lockar många besökare 

från världen utanför destinationskommunen, dock krävs att minst 25 procent av 

besökarna ska vara besökare från andra kommuner eller från utlandet för att poäng 

ska tilldelas. Arrangören uppskattade att cirka 10 procent av besökarna skulle 

komma från världen utanför Oskarshamns kommun, vilket inte genererar några 

poäng. 

Arrangören gjorde innan evenemanget uppskattningen att 480 övernattningar skulle 

ske i kommunen i samband med evenemanget. 480 motsvarar cirka 1,8 procent av 

invånarantalet i Oskarshamns kommun och placeras således i intervallet “Fler än 1,0 

men max 1,9 procent” i tabell 4.5, vilket genererar 3 poäng. 
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Antal övernattningar i destinationskommunen 

Andel av kommunens invånare Poäng 

Färre än 0,2 procent 0 poäng 

Fler än 0,2 men max 0,5 procent 1 poäng 

Fler än 0,5 men max 1,0 procent 2 poäng 

Fler än 1,0 men max 1,9 procent 3 poäng 

Fler än 1,9 men max 4,8 procent 4 poäng 

Fler än 4,8 procent 5 poäng 

Tabell 4.5 - Antal övernattningar i destinationskommunen (Oskarshamnsmetoden) 

För fyrnationsturneringen beräknade arrangören att få sponsorintäkter som uppgår till 

cirka 260 000 SEK, vilket är detsamma som cirka 5,87 aktuella prisbasbelopp. I 

tabell 4.6 här nedan framgår att mätningen av sponsorintäkter görs i enheten 

prisbasbelopp och i relation till antalet kommuninvånare i destinationskommunen. 

5,87 motsvarar cirka 0,022 procent av antalet kommuninvånare i Oskarshamns 

kommun och evenemanget placeras därmed i intervallet “Fler än 0,0135 men max 

0,0231 procent”, vilket genererar 3 poäng. 
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Sponsorintäkter 

Antal prisbasbelopp i relation till kommuninvånare Poäng 

Färre än 0,0023 procent 0 poäng 

Fler än 0,0023 men max 0,0046 procent 1 poäng 

Fler än 0,0046 men max 0,0135 procent 2 poäng 

Fler än 0,0135 men max 0,0231 procent 3 poäng 

Fler än 0,0231 men max 0,0461 procent 4 poäng 

Fler än 0,0461 procent 5 poäng 

Tabell 4.6 - Sponsorintäkter (Oskarshamnsmetoden) 

100 timmars avlönat arbete beräknades behöva anställas i samband med 

evenemanget, vilket motsvarar 12,5 arbetade dagar på heltid och därmed genereras 

inte några poäng i Oskarshamnsmetoden, där ett evenemang måste generera fler än 

25 arbetade dagar på heltid för att kunna tilldelas poäng. 

Den sista ekonomiska faktorn i Oskarhamnsmetoden mäter antalet aktiva deltagare 

och också här mäts de i relation till antalet invånare i destinationskommunen. 

Arrangören för fyrnationsturneringen gjorde uppskattningen att evenemanget skulle 

ha 130 aktiva deltagare, vilket motsvarar cirka 0,49 procent av antalet invånare i 

destinationskommunen och genererar 4 poäng till evenemanget. 
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Deltagare 

Antal deltagare i andel av kommuninvånare Poäng 

Färre än 0,0480 procent 0 poäng 

Fler än 0,0480 men max 0,0961 procent 1 poäng 

Fler än 0,0961 men max 0,1922 procent 2 poäng 

Fler än 0,1922 men max 0,4804 procent 3 poäng 

Fler än 0,4804 men max 0,9608 procent 4 poäng 

Fler än 0,9608 procent 5 poäng 

Tabell 4.7 - Deltagare (Oskarshamnsmetoden) 

Sociokulturella faktorer 

Fyrnationsturneringen i damhockey i Oskarshamn antogs enligt arrangören nämnas i 

media i destinationskommunen, i länet, i övriga Götaland, i rikstäckande press, i 

andra länder i Norden, i färre än 10 europeiska länder utanför Norden samt i färre än 

10 länder utanför Europa. För detta tilldelas evenemanget 7 poäng enligt 

Oskarshamnsmetoden. 

Arrangören kunde inte göra någon exakt uppfattning av hur många timmars 

volontärarbete som förväntades läggas ned på evenemanget, men konstaterade att 

omfattningen av volontärarbetet troligtvis inte skulle överstiga 25 dagar på heltid, 

varför ingen poäng tilldelas evenemanget för den sociokulturella faktorn som berör 

volontärarbete. 

Den sista gruppen sociokulturella faktorer går under samlingsnamnet 

“Goodwillfaktorer” i Oskarshamnsmetoden och består av ett antal frågor som 

arrangören och användaren av Oskarshamnsmetoden skall besvara tillsammans. 

Dessa är; 
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1. Ingår evenemanget i destinationskommunens evenemangsprofil? (2 poäng) 

Oskarhamns har, som tidigare nämnts, ett framgångsrikt ishockeylag samt en 

tämligen stor hockeyarena. Evenemang inom ishockey får därför anses ingå i 

Oskarhamns evenemangsprofil och evenemanget tilldelas därmed poäng för 

denna faktor. 

2. Har evenemanget en betydande närvaro på sociala medier? (1 poäng) 

Inför evenemanget var den arrangerande föreningen väldigt aktiva på sociala 

medier och hade bland annat en form av följetong där de presenterade fler av 

landslagsspelarna, för att skapa ett intresse för landslaget hos Oskarshamns 

hockeyfans. Evenemanget tilldelas poäng för denna faktor. 

3. Lockar evenemanget strategiskt utvalda besökare? (1 poäng) 

Då fler nationer deltar i ishockeyturneringen kan det finnas skäl att tro att den 

kommer locka utländska besökare, men dessvärre är intresset för damhockey 

inte lika stort som intresset för herrhockey och arrangören förutspår att cirka 

90 procent av besökarna kommer att utgöras av Oskarshamnsbor och att 

merparten av de övriga besökarna kommer att vara bosatta i Småland. Några 

andra strategiskt utvalda besökare beräknas inte heller besöka evenemanget 

och någon poäng kan således inte tilldelas. 

4. Är evenemanget alkoholfritt? (1 poäng) 

Alkohol serveras under evenemanget och inga poäng kan tilldelas för denna 

faktor. 

5. Finns det ett aktivt arbete mot droger på evenemanget? (1 poäng) 

Den arrangerande föreningens stadgar förbjuder deras medlemmar att 

använda narkotika och under evenemanget kommer ordningsvakter att finnas 

på plats. Dock finns det ingen uttalat aktivt arbete för att förebygga att 

narkotika brukas under evenemanget och därmed kan ingen poäng tilldelas. 

6. Finns det vegetariska alternativ till kosten under evenemanget? (1 poäng) 

För de besökare som inte hade tillgång till VIP-restaurangen fanns under 

evenemanget en kiosk som sålde till exempel hamburgare och korv. För att 

kunna tilldelas poäng för denna faktor måste arrangören se till att det finns 
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vegetariska alternativ till kosten som i termer av näringsinnehåll kan ersätta 

de köttbaserade alternativen på menyn. Några sådana vegetariska alternativ 

erbjöds inte under evenemanget och ingen poäng kan således tilldelas för 

denna faktor. 

7. Finns det ett aktivt arbete för att motverka att lokalbefolkningen störs av 

trängsel eller ökad trafik? (1 poäng) 

Under evenemangsperioden planeras ett samarbete med lokaltrafiken att 

upprättas vilket innebär att bussar går till och från arenan inför och efter varje 

match, med stopp i centrala Oskarshamn samt på de större hotellen i staden. 

Detta anses vara ett aktivt arbete för att motverka trängsel i form av ökad 

biltrafik och evenemanget tilldelas därmed en poäng för denna faktor. 

8. Bedöms det finnas rimlig potential för evenemanget att bli ett återkommande 

arrangemang i destinationskommunen? (2 poäng) 

Fyrnationsturneringen har redan arrangerats i Oskarshamn vid ett tidigare 

tillfälle och det kan bedömmas finnas en rimlig potential för att den 

arrangeras i Oskarshamn igen. Evenemanget skall därmed tilldelas poäng för 

denna faktor. 

Miljömässiga faktorer 

Evenemanget eller arenan erhöll ingen miljöcertifiering och ingen 

klimatkompensering för evenemanget planerades att genomföras, varför inga poäng 

för dessa tre faktorer i Oskarshamnsmetoden kan tilldelas. Vad gäller kosten, som är 

en framträdande miljömässig faktor i Oskarshamnsmetoden, kan inga poäng heller 

tilldelas. 

Den sista miljömässiga faktorn i Oskarshamnsmetoden berör transport och avfall. 

Här tilldelas evenemanget två poäng då arrangören har arbetat för att samordna 

lokaltrafik på ett sätt som uppmanar besökarna att undvika att åka bil. Några 

miljöavgifter för bilparkering togs dock inte ut och något aktivt arbete för att 

källsortera och återvinna avfall kunde inte heller konstateras, varför inga poäng kan 

tilldelas för dessa två faktorer. 
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Sammanfattning 

För de ekonomiska faktorerna tilldelades evenemanget 12 poäng av 30 möjliga, för 

de sociokulturella faktorerna tilldelas 13 poäng av 30 möjliga, och för de 

miljömässiga faktorerna tilldelas 2 poäng av 30 möjliga. 

4.2 Diskussion 
4.2.1 Prognos enligt Bladverksmodellen 

Vad som blev väldigt framträdande under prognosen av fyrnationsturneringen i 

ishockey i enlighet med Bladverksmodellen, är att många av de nio faktorerna 

tilldelades noll poäng för evenemanget. Att evenemanget tilldelas låga poäng 

behöver inte vara negativt då skaparna av Bladverksmodellen påpekar att hänsyn 

skall tas till destinationens maxkapacitet, men då fem av nio faktorer tilldelades noll 

poäng anser författarna till denna rapport att det finns anledning att ifrågasätta hur 

lämplig Bladverksmodellen faktiskt är vid mätning av ett evenemang i 

destinationskommuner i Oskarshamns storlek, i synnerhet då författarna själva endast 

ger exempel på evenemang som arrangerats i Göteborg (med undantag för ett par 

fiktiva evenemang i en mindre, fiktiv, kommun). Författarna bakom modellen har 

också väldigt få vetenskapliga grunder till sitt resonemang (i bokens 180 sidor 

förekommer endast tre referenser) och hänvisar istället till sina egna mångåriga 

erfarenheter inom effektivisering och strukturering av diverse verksamheter, vilket 

bland annat fokuserat mycket på organisationer som sysslar med evenemang 

(Lindsköld & Lindsköld, 2011). Givet att modellen fungerar finns det ingen 

anledning att säga att författarnas praktiska erfarenhet är mindre relevant än en 

akademisk erfarenhet, men ur ett rent akademiskt perspektiv går det att anse att en 

metod som är baserad på vetenskapliga studier rent hypotetiskt kan antas vara mer 

trovärdig. Av den anledningen finns det grund för att närmare studera modellens nio 

faktorer och diskutera huruvida dessa faktiskt är de bäst lämpade måtten på ett 

evenemangs nytta för en destination. Detta har diskuterats vid utformningen av den 

tentativa prognosmetoden, Oskarshamnsmetoden, men då Bladverksmodellen är 

upphovsrättsskyddad kommer det inte här att presenteras någon djupanalys av 

samtliga faktorer utan det nämns endast exempel på hur författarna till denna rapport 

anser att modellen är bristande i evenemangsprognostisering. 
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Faktorn som bedömer antalet besökare på evenemanget låter användaren av 

modellen svara med ett av fem alternativ på hur många som beräknas besöka 

evenemanget. Det finns ett antal problem med hur denna faktor poängssätts varav ett 

är att den lägsta gränsen för antalet besökare som ger några poäng är 5 001 personer 

och att om ett evenemang har fler än 100 000 besökare får det 5 poäng, vilket är den 

högsta poängen ett evenemang kan erhålla baserat på antal besökare. Här 

återkommer diskussionen om huruvida modellen verkligen är lämplig som 

prognosmetod i mindre kommuner, så som Oskarshamns kommun vilken denna 

studie gjort mätningar i. I Oskarshamns kommun är ett av de största återkommande 

evenemangen musikfestivalen Latitud 57, en tvådagarsfestival som äger rum varje 

sommar. Festivalen medför näst intill fullbokat på stadens samtliga hotell och 

flertalet mycket framgångsrika artister har genom åren uppträtt där, det är därför 

rimligt att anta att den är ett evenemang som innebär en stor ekonomisk och 

sociokulturell nytta för Oskarshamns kommun, men med ett besökarantal på 9 000 

personer (förutsatt att alla biljetter blir sålda) skulle den endast generera 1 poäng i 

Bladverksmodellens faktor rörande antal besök (Edwardsson, 2015; Latitud 57, 

2016). Då Bladverksmodellen alltså genererar noll poäng för faktorn “antal besökare” 

för alla evenemang som lockar upp till 5000 besökare bedömer författarna till denna 

studie att den inte är tillräckligt dynamisk för att användas i kommuner som inte är i 

närheten av Göteborgs storlek. Bladverksmodellen genererade också noll poäng för 

flertalet andra faktorer vid mätningen av fyrnationsturneringen i ishockey, vilket 

tyder på att någon jämförelse av olika evenemang av ungefär samma storlek blir svår 

att göra med Bladverksmodellen som redskap. 

En sista svaghet som påtalas hos Bladverksmodellen är bristen på hänsyn till 

evenemangets spridning i sociala medier. Sociala medier ses som ett sätt för företag 

och organisationer att kommunicera med konsumenter på ett personligt och socialt 

plan snarare än på ett kommersiellt plan (Kilgour, Sasser & Larke, 2015), varför en 

närvaro på sociala medier kan betyda stora konkurrensfördelar. Sociala medier låter 

konsumenter, alltså besökarna i fallet för ett evenemang, kommentera och påverka 

innehållet i den tjänst som erbjuds genom att på en för konsumenten bekant plattform 

kunna konversera direkt med organisationen bakom tjänsten. Vidare gör sociala 

medier det möjligt för evenemangsbesökare att dela med sig av information om 



  

 

68 

evenemanget till sina vänner, vilket kan vara en väldigt kostnadseffektiv 

marknadsföringskanal för arrangörerna bakom evenemanget. Författarna till denna 

rapport anser att en modern och en väl fungerande prognosmetod för evenemang bör 

ta hänsyn till hur pass exponerat evenemanget är på sociala medier. 

4.2.2 Utvärdering enligt More Than Sport/EVINN 

Från resultatet framkommer att den ekonomiska effekten av fyrnationsturneringen i 

ishockey, vilken beräknats som turistekonomisk direkt nettoeffekt, var 288 329 SEK. 

Detta innebär alltså att det, baserat på webbenkäten, går att göra uppskattningen att 

288 329 SEK som kommer från utanför destinationskommunen har spenderats i 

samband med evenemanget och denna summa kan alltså betraktas som “nya pengar” 

i destinationskommunen. Det krävs dock att information om besökarnas utgifter 

samlas in efter att evenemanget ägt rum för att turistekonomisk direkt nettoeffekt 

skall kunna mätas, varför det inte är lämpligt mått i en prognosmetod. Resultatet från 

webbenkäten tydde också på att respondenterna hade svårt att göra uppskattningar 

kring deras utgifter i samband med evenemanget, då så många som drygt 26 procent 

av respondenterna uppgav att de inte hade några utgifter alls i samband med 

evenemanget. Det är givetvis inte omöjligt att så pass många av besökarna inte hade 

några utgifter i samband med evenemanget, men hänsyn bör tas till möjligheten att 

respondenterna inte minns hur stora deras utgifter var eller att de varit osäkra på 

vilken typ av utgifter som räknas som utgifter spenderingar till följd av evenemanget 

(se fråga 17-23 i bilaga 1 för fullständiga frågeställningar). Av den anledningen finns 

större skäl till att i en prognosmetod helt enkelt konstatera att utländska besökare och 

besökare från andra kommuner än destinationskommunen tenderar att spendera mer 

än lokalbor samt föra in “nya pengar” i kommunen, istället för att försöka beräkna 

någon exakt summa intäkter som ett evenemang genererar. Att evenemangsbesökare 

som inte är hemmahörande i destinationskommunen spenderar mer pengar än 

lokalinvånare stöds av resultaten från projekten More Than Sport och EVINN 

(Lundberg, Andersson & Armbrecht, 2014; Lundberg & Armbrecht, 2014) samt av 

Pasanen, Taskinen och Mikkonen (2009) som menar att lokalinvånare knappt tillför 

någon ekonomisk nytta till en destinationskommun. Därför bör det övervägas om det 

finns tillräckligt högt värde i att försöka ta reda på vilka exakta utgifter besökarna 
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haft, istället för att helt enkelt konstatera att besökare från världen utanför 

destinationskommunen tenderar att generera mer “nya pengar” än lokalinvånare. 

Den sociokulturella aspekten av utvärderingen i projekten More Than Sport och 

EVINN mäts genom en omfattande befolkningsenkät där invånare i 

destinationskommunen får värdera evenemanget utifrån ett antal olika faktorer 

(Lundberg, Andersson & Armbrecht, 2014; Lundberg & Armbrecht, 2014). På grund 

av resurs- och tidsbrist har det gjorts ett val för denna studie att inte genomföra denna 

befolkningsenkät, men resultatet från flera evenemang där den genomförts har 

överskådligt studerats. Metoden anses vara ett mycket bra utvärderingsverktyg som 

verkar ge relevanta värden eftersom lokalborna själva får värdera evenemangets 

nytta eller kostnad i form av hur mycket extra skatt de vore villiga att betala för att 

behålla evenemanget och hur hög avgift evenemanget borde betala för att få vara 

kvar i kommunen. Detta gör det möjligt att tilldela evenemangets sociokulturella 

nytta ett monetärt värde. Enkäten är dock väldigt omfattande och därmed även 

kostsam att genomföra, och en förutsättning för att kunna genomföra den är att 

evenemanget redan har ägt rum, varför den inte lämpar sig som en prognosmetod. 

Vid mätningen av miljöeffekter enligt More Than Sport-/EVINN-metoden märktes 

det att arrangören hade vissa svårigheter med att ta fram de uppgifter som behövdes. 

Uppgifter om energiförbrukning var i fallet med fyrnationsturneringen i Oskarshamn 

svåra att ta fram på grund av att andra evenemang ägde rum på samma arena under 

de dagar som fyrnationsturneringen arrangerades. Vad gäller avfall hade arrangören 

ingen möjlighet att väga, mäta eller ens göra skäliga uppskattningar av hur mycket 

avfall som producerades under evenemanget. Då det webbaserade verktyget för att 

kalkylera ekologiskt fotavtryck som använts under More Than Sport och EVINN inte 

längre är tillgängligt på Internet är det väldigt svårt att med de uppgifterna som 

samlas in via miljöenkäten (se bilaga 2) beräkna det ekologiska fotavtrycket för ett 

evenemang, varför det finns anledning att hitta ett nytt kalkylverktyg och uppdatera 

miljöenkäten så att den passar det nya kalkylverktyget. I den tentativa 

prognosmetoden görs en bedömning av klimatpåverkan, utan att beräkna det 

ekologiska fotavtrycket. Detta genomförs genom att ta reda på vilka aspekter av ett 

evenemang som typiskt sett har hög klimatpåverkan (och därmed genererar ett stort 

ekologiskt fotavtryck) och premiera evenemang som jobbar för att eliminera dessa. 
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4.2.3 Prognos enligt Oskarshamnsmetoden 

Den mest framträdande skillnaden mellan att göra en prognos för 

fyrnationsturneringen i Oskarshamn enligt Oskarshamnsmetoden och 

Bladverksmodellen är att när den förstnämnda metoden användes så tilldelades 

evenemanget, om än låga poäng, åtminstone poäng för större delen av alla faktorer, 

samt att evenemanget i vissa fall för de ekonomiska faktorerna låg väldigt nära 

gränserna för de intervall som används. När prognosen gjordes enligt 

Bladverksmodellen var evenemanget ofta långt under den nedre gränsen för att 

tilldelas några poäng alls. Som exempel kan det nämnas att om antalet besökare för 

evenemanget hade fördubblats så hade det fortfarande tilldelats 0 poäng i 

Bladverksmodellen men i Oskarshamnsmetoden hade evenemanget ökat från 2 till 4 

poäng för denna faktor. För de 260 000 SEK som evenemanget genererade i 

sponsorintäkter tilldelades det 0 poäng av Bladverksmodellen men 3 poäng av 

Oskarshamnsmetoden. Skulle den siffran dubblas till 520 000 SEK skulle 

evenemanget fortfarande tilldelas 0 poäng av Bladverksmodellen men öka till 4 

poäng enligt Oskarshamnsmetoden. Detta tyder på att den tentativa prognosmetoden, 

Oskarshamnsmetoden, är betydligt mer dynamisk än Bladverksmodellen och 

möjligtvis är bättre lämpad för mindre svenska kommuner, i jämförbar storlek med 

Oskarshamn. 

Vad som skiljer Oskarshamnsmetoden från More Than Sport- och EVINN-metoden i 

utförande är framför allt att den sistnämnda metoden är betydligt mer omfattande och 

resurskrävande samt att den typen av enkätundersökning som krävs för den är svår 

för intervjuaren att genomföra tillsammans med respondenterna, på grund av den 

stora mängden respondenter som undersökningen kräver. Oskarshamnsmetoden är 

utformad på så sätt att intervjuaren, eller användaren av metoden, genomför 

undersökningen tillsammans med arrangören av evenemanget och på så sätt kan det 

säkerställas att arrangören förstår alla frågor. 

De uppgifter för Oskarshamnsmetoden som upplevdes som svårast att ta fram i 

arbete med att använda den var framför allt besökarnas hemort och om evenemanget 

lockar några strategiskt utvalda besökare. Dessa två faktorer är väldigt lika varandra 

vad gäller förutsättningar för att ta fram uppgifter om dem, då det överlag kan 
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upplevas som väldigt svårt att göra uppskattningar kring vilka som kommer att 

besöka evenemanget. Antal övernattningar var också relativt svårt att uppskatta då 

arrangören verkar vara van vid att tänka i termer av hotellnätter, medan 

Oskarshamnsmetoden istället räknar alla typer av övernattningar i 

destinationskommunen. Vad gäller antalet arbetade timmar för volontärarbetare 

upplevdes det också att arrangören hade vissa svårigheter med att göra 

uppskattningar och möjligen kan detta vara representativt även för andra arrangörer. 

Eftersom volontärarbetare inte arbetar för en monetär ersättning är det möjligt att 

antalet timmar som kommer att behövas beräknas och budgeteras lika noggrant som 

avlönat arbete, vilket kan innebära vissa svårigheter i mätningen med 

Oskarshamnsmetoden. Det ska dock inte glömmas bort att metoden är avsedd att 

arbeta med prognosvärden som i många fall bygger på uppskattningar och att det inte 

alltid går att räkna med att ett prognosvärde stämmer överens med det kommande 

utfallet. 
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5 HUVUDSTUDIE – RESULTAT & DISKUSSION 

Här presenteras och diskuteras resultatet från den kvalitativa huvudstudien som har 

genomförts med praktiker inom evenemangsbranschen. Resultatet mynnar ut i en 

färdigställd prognosmetod där praktikernas synpunkter på den tentativa 

prognosmetoden tagits hänsyn till.  

5.1 Resultat 

Den samlade rösten från praktiker inom branschen menade att den tentativa 

prognosmetoden verkar intressant och att det är ett verktyg som mycket väl skulle 

kunna användas i praktiken. Majoriteten bekräftade behovet av en utvecklad 

prognosmetod och om det skulle genomföras en del justeringar på vissa faktorer och 

kriterier, samt presenteras ett mer övergripande och paketerat koncept ansågs 

metoden kunna bli användarvänlig och genomslagskraftig. På frågan om 

Oskarshamnsmetoden är ett lämpligt verktyg för att värdera evenemang svarade en 

destinationsutvecklare i Jönköping: 

“Jag tror att en metod för att i förväg göra en bedömning av ett 

evenemangs effekter vore mycket bra. De tre perspektiven i er 

modell är bra. Att lyfta de sociokulturella- och miljömässiga 

effekterna och inte bara de ekonomiska tror jag är avgörande för 

att lyckas framöver, inte minst ur ett politiskt perspektiv då ju varje 

kommunpolitiker vill visa att den egna kommunen jobbar hållbart.” 

 – Destinationsutvecklare i Jönköping, 2016 

En evenemangsansvarig på ett destinationsbolag i Umeå tyckte också att metoden var 

lämplig och delade samtidigt åsikten med många andra att användandet skulle 

underlättas med en mer övergripande bild eller utgångspunkt för den praktiska 

bedömningen: 

“Det tror jag, men spontant känns det som att den kräver att man 

arbetar väldigt aktivt med den. Tyvärr tror jag att det kommer vara 

en tröskel för att den ska bli flitigt använd. Om den går att paketera 

på ett sätt som gör den väldigt lättanvänd så tror jag den kan vara 
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väldigt lämplig.” – Evenemangsansvarig, destinationsbolag i 

Umeå, 2016 

En person med flerårig erfarenhet av att jobba med evenemang på ett 

destinationsbolag i Kalmar tyckte att prognosmetoden var spännande och överlag 

tillämplig i praktiken. Han passade dessutom på att skicka med lite egna åsikter i 

samband med att han tillfrågades om han skulle kunna använda metoden:  

“Ja, får ni in lite mer av de mjuka värdena, men det är ju vad jag 

tycker. Jag har ju jobbat med det ganska länge. Men ja, det tror jag 

att man skulle kunna. Vem vet, ni kanske kommer på en 

affärsmodell här. Jag tycker absolut den är spännande!”  

– Destinationsutvecklare i Kalmar, 2016 

Detsamma gällde projektledaren på destinationsbolaget i Uppsala, som betonade 

behovet av en prognosmetod och uppskattade detta påbörjade arbete, som han trodde 

med vissa justeringar skulle kunna användas: 

“Som grundidé ja, det är dock inte en allomfattande analys av 

evenemang X i stad Y, utan det finns lokala skillnader som 

värderar vissa saker högre än andra. Men en bra start på vad som 

skulle kunna vara ett prognosverktyg. Bra jobbat!” – Projektledare, 

destinationsbolag i Uppsala, 2016 

På samma sätt menade ansvarig för ett eventbolag i Karlstad att branschen söker efter 

liknande lämpliga metoder: 

“Inom branschen söker vi bra verktyg för att mäta ett events 

påverkan och jag tycker att ni är på spåret. Min spontana 

reflektion är att omfattningen på materialet bör kunna bantas ner. 

Risken med för många frågeställningar gör att det kan bli ett 

motstånd att använda materialet. Lycka till!” – Ansvarig, 

eventbolag i Karlstad, 2016 

Ovanstående citat sammanfattar den samlade rösten, då prognosmetoden tenderar att 

tas emot positivt och det verkar som att praktiker efterfrågar ett verktyg för att 
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prognostisera hållbara evenemang. Det som skiljer praktikernas svar åt gäller 

framförallt specifika faktorer och kriterier. Detta presenteras nedan under de faktorer 

som ingår i hållbara evenemang. 

5.1.1 Ekonomiska faktorer 

Den samlade rösten menade att de ekonomiska faktorerna som tas upp i 

Oskarshamnsmetoden, bilaga 4, är relevanta och viktiga att ta med i en värdering av 

evenemang. Flera praktiker tyckte att faktor 1.1 B - Besökarnas hemort är extra 

viktig att ta hänsyn till eftersom det bidrar till exportmognad. 

Destinationsutvecklaren i Kalmar betonade vikten av denna faktor lite extra då han 

sade att detta är något som han pratat med nuvarande statsminister om, då de 

diskuterat evenemanget Iron Man som äger rum i Kalmar: 

“Jag har haft förmånen att träffa [statsministern] vid ett tillfälle 

och när jag nämner Iron Man så säger han efter 30 sekunder: 

’Bra! Det här är exportmognad produkt, det ska ni fortsätta med.’ 

Han ser ju Sverige och nya pengar som kommer in till Sverige. Så 

det är otroligt viktigt att ha 1.1.B.” – Destinationsutvecklare i 

Kalmar, 2016 

Vidare var flera av de intervjuade praktikerna överens om att det är till fördel att 

metoden faktiskt enskilt bedömer de olika faktorerna, eftersom framförallt arrangörer 

som kämpar på med relativt mindre evenemang kan få poäng i andra faktorer än de 

ekonomiska. Platsutvecklaren i Oskarshamns kommun var en av de som med hjälp 

av sin erfarenhet menade att i många fall kan evenemang sakna ekonomisk vinning, 

men ändå generera stora fördelar till destinationskommunen. Hon förutsåg att 

kommuner med hjälp av prognosmetoden själva kan bestämma om det är värt att 

satsa på ett evenemang, eftersom poängen på exempelvis sociokulturella faktorer 

väger upp de något lägre poängen på ekonomiska faktorer, som mindre arrangörer 

tenderar att få. Vidare instämde hon på att en kommun själva kan välja att satsa på 

miljön och därför kan användaren av Oskarshamnsmetoden kräva av arrangören att 

denne når upp till en viss poäng. Hon tyckte också att det är bra att 

Oskarshamnsmetoden tar hänsyn till befolkningsmängden, vilket gör modellen 

dynamisk och flexibel. 
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Evenemangsansvarig på ett destinationsbolag i Umeå förde ett liknande resonemang 

då han menade att kravbilden och poängsättning med fördel går att anpassa till 

storleken på evenemanget: 

“Jag träffar dagligen arrangörer som har helt olika 

förutsättningar för att arrangera sitt evenemang. Det finns ideella 

personer som kämpar utan några stora ekonomiska resurser och så 

finns det professionella arrangörer som driver sina evenemang i 

bolagsform med betydligt bättre ekonomiska resurser. Kraven som 

vi ställer på de olika arrangörerna ser helt olika ut eftersom 

förutsättningarna är så olika.” – Evenemangsansvarig, 

destinationsbolag i Umeå, 2016 

Liknande svar som ovan karaktäriserade de flesta praktikernas åsikter. Den enda som 

egentligen ifrågasatte anpassningen till befolkningsmängd var projektledaren på ett 

destinationsbolag i Uppsala:  

“Ju större kommun en representerar desto större evenemang krävs 

för att få höga betyg – det kanske bör vara i förhållande till vilken 

kapacitet man har på hotellbäddar/kapacitet på arenor eller 

liknande. En stad som Uppsala, som har 207 000 invånare, men 

har ganska outvecklade arenor vilket omöjliggör att större 

evenemang kommer till staden. Om man önskar jämförbarhet 

mellan olika evenemang i olika städer blir denna analys lite 

haltande.” – Projektledare, destinationsbolag i Uppsala, 2016 

Då argumentet att 100 000 kronor och 1000 besökare är mer värt för en relativt 

mindre kommun som Oskarshamn kontra Kalmar presenterades, blev det medhåll 

från både plats- och destinationsutvecklare i dessa kommuner. De båda instämde på 

att metoden blir bättre anpassad och dynamisk då besökarantalet ställs mot 

befolkningsmängden. 

Evenemangsansvarig från Umeå ställde sig frågande till om det är möjligt att ha 

sponsorintäkter som en faktor i metoden och menade att detta kan bli en svaghet då 

han tror att arrangörer kan uppfatta detta som känslig information som de inte vill 
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dela med sig av. Han förespråkade istället att prognosmetoden helt skall baseras på 

offentliga uppgifter. Ingen av de övriga tillfrågade praktikerna valde att kommentera 

faktor 1.3, Sponsorintäkter.  

Den enda av praktikerna som uttryckte en faktisk avsaknad av någon parameter i de 

ekonomiska faktorerna av Oskarshamnsmetoden var destinationsutvecklaren från 

Jönköping: 

“Jag hittade inget om kostnaden för evenemanget. Ett av de 

viktigaste kriterierna för om man ska satsa på evenemanget är just 

kostnaden. Därför bör den sättas i relation till de förväntade 

effekterna. I morse talades om Eurovision i Stockholm på radion 

och Stockholm fick viss kritik för att ingen prognos/genomlysning 

gjorts av det evenemanget. I inslaget angavs att Stockholm satsar 

100 miljoner på detta och man borde givetvis ha gjort bräkningar 

av effekterna.” – Destinationsutvecklare i Jönköping, 2016 

5.1.2 Sociokulturella faktorer 

Den sociokulturella faktorn var den faktor som genererade flest kommentarer och 

åsikter hos praktikerna. Den samlade rösten tycke att det var bra att mjuka värden 

och goodwillfaktorer får en ökad dignitet. Detta eftersom kommuner i praktiken 

satsar på evenemang som utöver de ekonomiska faktorerna också bidrar med 

kulturella och sociala fördelar till destinationskommunen. Många av de nuvarande 

modellerna som används för att värdera evenemang har dessutom en tendens att 

bortse från vikten av att faktiskt beakta denna faktor, menade flera av 

respondenterna. Däremot skiljde sig kommentarerna åt då specifika kriterier och 

poängsättning diskuterades kring sociokulturella faktorer. Några praktiker föreslog 

att listan för goodwill-faktorer kan kompletteras med flera kriterier, medan andra 

hellre ville ta bort framförallt poängsättningen av evenemang som är alkoholfria. 

Projektledaren på ett destinationsbolag i Uppsala var en av dessa;  

“Att evenemanget är alkoholfritt/drogfritt är förstås viktigt, 

missförstå mig inte nu, framförallt drogfritt. Men att det är 

viktigare än jämställdhet, integration osv? Det bör adresseras. 
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Goodwill kan ju vara att det faktiskt går att ta en öl till maten lika 

mycket som tvärt om. Det beror på publiken och målet med 

evenemanget.” – Projektledare, destinationsbolag i Uppsala, 2016 

På likande sätt menade destinationsutvecklaren i Kalmar att det finns en viss poäng 

med att se till så att lokalbefolkningen inte störs av berusade människor vid 

alkoholkonsumtion. Däremot tyckte han att alkoholen i dagens samhälle genererar så 

pass mycket ekonomisk vinning att han personligen inte valt att bedöma detta 

kriteriet:  

“Den diskussionen är ju jätteviktig för oss. Vi har otroligt mycket 

samtal kring att man ska anpassa sitt evenemang för att hålla en 

normal alkoholkonsumtion, så att också evenemangen blir hållbara 

rent ekonomiskt om jag ska vara ärlig för det är där pengarna 

finns, hos krögare och barer. Rätt eller fel, det lägger jag ingen 

värdering i utan nu gör vi evenemang som folk vill ha och folk vill 

kunna ta ett glas champagne eller en öl och en hamburgare. Ja, 

men här i den här kommunen skulle vi aldrig ge en poäng för att 

det är alkoholfritt utan vi hade inte valt att ta upp den utan vi hade 

tittat på hur arrangören vill jobba med det och om de vill söka för 

alkoholtillståndet. Sen ibland får man ett tillstånd och ibland inte, 

det är lagar som styr det där.” – Destinationsutvecklare i Kalmar, 

2016 

Volontärarbete var nästa parameter att diskuteras frekvent. Destinationsutvecklaren i 

Kalmar tyckte det var spännande att se den parametern under sociokulturella 

faktorer, eftersom att han menar att den kan mäta engagemanget och stadens stolthet 

till evenemanget. Dock tyckte han, precis som flera andra praktiker att denna faktor 

kan bli svår att mäta och framförallt togs frågan upp om vad som blir den faktiska 

nyttan av arbetstimmarna som läggs ner. Evenemangsansvarig på destinationsbolaget 

i Umeå uttryckte följande:  

“Volontärarbetare kan vara personer som gör det för att de 

’måste’, exempelvis att de är medlemmar i en förening och att 

arbetet finansierar någon form av verksamhet i föreningen. Så även 
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om de jobbar gratis så är det svårt att använda det som ett mått på 

evenemangets sociokulturella värde. Ett högt antal arbetade dagar 

kan ju även vara tecken på en oerhört ineffektiv organisation 

snarare än stort engagemang. Men jag gillar att detta finns med 

som en parameter.” – Evenemangsansvarig, destinationsbolag i 

Umeå, 2016 

Flera praktiker kommenterade att nyttan av den faktiska slutprodukten av arbetet bör 

ifrågasättas och på något sätt tas med i bedömning. Men samtidigt gillade majoriteten 

som fått tycka till om metoden att volontärarbete tas med i beaktning och de medgav 

att den sociokulturella effekten av att folk är villiga att ställa upp och hjälpa till bör 

generera poäng. Destinationsutvecklaren i Kalmar drog detta resonemang ett steg 

längre: 

“Men om jag sätter på en annan hatt och tänker som en politiker 

så är det bra att folk engagerar sig, det sociala och så vidare. 

Tittar man på invandrarbakgrund så är det spännande i ett sånt 

här perspektiv. Den är väldigt debatterad. Att man skulle nästan 

fått mer poäng om man har volontärer med invandrarbakgrund, om 

man vågar skriva ut det. Vi har även mycket 40-talister som går i 

pension och de kan hjälpa till mer så jag tycker bara det är kul att 

den kommer upp mer på agendan och att ni har tänkt på den för 

den brukar komma lite i glömskan och det är absolut inte 

hållbart.” – Destinationsutvecklare i Kalmar, 2016 

Vidare togs flera andra parametrar upp och projektledaren på destinationsbolaget i 

Uppsala ställde sig frågande till saker som jämställdhet, integration och olika 

socialgrupper som inte finns med i den tentativa metoden. Han menade att 

evenemang kan och bör användas för att tilltala olika delar av sin befolkning, därför 

är det viktigt att sätta in stöd på rätt ställe och på rätt sätt. Han fick även medhåll av 

destinationsutvecklaren i Kalmar som tyckte att dessa områden blivit allt mer 

centrala i diskussionen kring evenemang. De båda medgav att det kan vara svårt att 

avgöra vad som faktiskt bidrar till ökad integration eller jämställdhet, men skulle 

ändå vilja se att en arrangör kan få poäng för att jobba mot detta mål. 
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Destinationsutvecklaren i Kalmar föreslog deras jämställdhetsplan som de arbetat 

med i Kalmar kommun och gav förslaget att med hjälp av detta utforma 

poängsättningen. Platsutvecklaren i Oskarshamn hävdade också att jämställdhet är 

viktigt, men samtidigt medgav hon svårigheterna med att faktiskt poängsätta denna 

parameter. Hon stöder detta med ett exempel från festivalbokningar då de ska boka 

artister. Hon ställde frågan om det är mer jämställt att boka exakt lika många kvinnor 

som män som uppträder och svarade själv att hon föredrar att lyssna på musik som 

hon tycker är bra och att artistens kön inte påverkar hennes uppfattning om musiken.  

Ytterligare parametrar som praktikerna tog upp handlade om evenemangets 

tillgänglighet, goodwill och folkhälsa som förslagsvis kan ingå i en prognosmetod.  

“En sak som vi brukar ta med i beaktning, i den mån det går är 

även tillgänglighetsperspektivet, dvs. hur lättillgängligt 

evenemanget är för funktionshindrade. Är det framkomligt? Går 

det att syntolka? osv.” – Projektledare på ett destinationsbolag i 

Borås, 2016  

“Det finns fler goodwillfaktorer som ni bör adressera, samarbetar 

man med någon civil organisation ex Röda korset osv.”  

– Projektledare på ett destinationsbolag i Uppsala, 2016 

“Även folkhälsoaspekten är ju viktig. Vad betyder det för Kalle att 

se alla som springer på Iron Man? Det är 50 000 personer som 

tittar och de kommer aldrig göra en Iron Man, men de kanske 

köper sina första löparskor. Och vad betyder det då för Agda att 

hon plötsligt börjar gå en kilometer per dag? Det kan betyda 

mycket för Landstinget för då kanske inte Agda blir sjuk lika ofta.” 

– Destinationsutvecklare i Kalmar, 2016 

Samtidigt som flera praktiker kom med förslag, så var den samlade åsikten att för 

många parametrar inte ska tas in i en prognosvärdering. Materialet bör vara 

användarvänligt och det är till stor fördel om data snabbt och enkelt kan samlas in 

tillsammans med arrangörer, menade respondenterna. Platsutvecklaren i Oskarshamn 

sade i samband med detta att det skall kommas ihåg faktumet att det jämförs med att 
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inte beakta några parametrar alls. Det går inte att fråga och bedöma precis allt, utan 

det gäller att ta fram de allra viktigaste punkterna till en lämplig prognosmetod. 

Några av dessa viktiga punkter kommenterades: 

“Rimlig potential att evenemanget blir återkommande. Det är bra 

att ni har satt två poäng på den för den är ju viktig för alla 

kommuner.” – Destinationsutvecklare i Kalmar, 2016 

“Det är jätteviktigt att de finns på sociala medier och att de har en 

strategi för det, och sen gör vi det ihop med arrangören.” 

– Destinationsutvecklare i Kalmar, 2016 

5.1.3 Miljömässiga faktorer 

Miljöfaktorerna togs emot positivt av praktikerna inom evenemangsbranschen. Den 

samlade rösten menade att frågor som berör närproducerad kost och transport till och 

från evenemang diskuterats allt mer flitigt under de senaste åren. De flesta var 

överens om att det är bra att Oskarshamnsmetoden bedömer miljöfaktorerna frånskilt 

från övriga två faktorer, så att kommuner med uttalade miljömål själva kan avgöra 

vilken minsta poäng ett evenemang bör uppnå för att anses vara hållbart. Vad 

praktikerna delvis var oense om, var hur evenemang ska bedömas utifrån 

poängsystemet, alltså vem som ska avgöra om ett evenemang serverar närproducerad 

kost eller ej. Flera av respondenterna menade att detta kan bli svårt och att det är en 

alldeles för politisk fråga. Destinationsutvecklaren från Kalmar var en av dessa:  

“Den är jättesvår, jag vill bara säga det. Men jag tycker det är ett 

jättespännande sätt som ni har gjort. För oss kan det vara svårt 

utifrån ett perspektiv där. Att våga ta ställning, alltså det blir för 

infekterat. Det är ren politik alltihopa. Alltså det är rena 

ministerfrågor. Ministern har ju varit här nu, om jag tar det som 

exempel med lök här, som är jätteaktuellt. Nu får inte öländska 

bönder bespruta sina lökar med bekämpningsmedel, som man får 

göra i EU. Då börjar vi importera massa lök som sägs vara 

ekologisk, fast det är besprutningsmedel. Och det är jättesvårt att 

kontrollera, det är i stort sett omöjligt. Vilken organisation står för 



  

 

82 

det rätta liksom. Jag köper era argument och ni övertygade mig. 

Men den är svår att implementera rent praktiskt sen! Sen kanske vi 

har kommit längre i samhället om 10 år. Det är så mycket 

diskussioner så jag hade inte vågat ta upp den, men jag kanske är 

för feg. Det är bara min rutin som har jobbat med det här i 4-5 

år.” – Destinationsutvecklare i Kalmar, 2016 

Flera praktiker förde likande resonemang och menade att parametrarna som tas upp 

är relevanta, om än något svårbedömda eftersom som det råder delade meningar om 

vad som är rätt eller fel. Projektledaren på ett destinationsbolag i Uppsala ställde sig 

något frågande till varför mjölkfri kost och vegetarisk kost värderas högre än 

närproducerad kost, samt vem som definierar närproducerad kost och menar att detta 

kan vara något godtyckligt. Han föreslog också att det går att titta närmre på Håll 

Sverige Rent eller liknande organisationers kriterier som utgångspunkt för 

bedömningen.  

Projektledaren tyckte vidare att förutsättningen transport till och från värdkommunen 

är mycket intressant att jobba med utifrån ett miljömässigt perspektiv och att den 

faktorn bör generera poäng. Han fortsatte med att föreslå att faktorn som mäter avfall 

och transport till fördel kan delas upp på två olika kategorier. Även platsutvecklaren 

i Oskarshamn uppskattade att hänsyn tas till hur besökarna tar sig till evenemanget, 

vilket hon hävdade har fått ökad betydelse de senaste åren och något hon kan se att 

arrangörer faktiskt har börjat fundera över. 

Destinations- och platsutvecklaren från Kalmar och Oskarshamn bekräftade 

svårigheterna med att i praktiken mäta och bedöma sorteringsgraden, alltså att det 

kan vara svårt att uppskata hur mycket som kan återvinnas och källsorteras runt ett 

evenemang. Bland annat nämndes att det är så många faktorer som spelar in och att 

motivationen hos medarbetarna på ett evenemang till och med kan påverka. Därmed 

gäller det någonstans att försöka hitta enkla lösningar som uppmuntrar folk till att 

exempelvis källsortera. Platsutvecklaren från Oskarshamn menade att allt hör ihop 

och att det behövs samarbete med kommunen och lokala aktörer som jobbar med 

sådana avfallsfrågor: 
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“Och den där med avfall, den är jättesvår. Om man ska ha det som 

en parameter, att det då hänger ihop med att man har möten med 

exempelvis KSRR och Rang-Sells, kommunen, Storskogen och 

säga; ’Hur skulle vi tillsammans kunna jobba med så att aktörer 

kan få stor mängd av avfallet som produceras under evenemanget 

källsorterat och återvunnet?’” – Platsutvecklare i Oskarshamn, 

2016 

Avslutningsvis var åsikterna delade kring huruvida det är lämpligt att ställa krav på 

en arrangör att uppnå en viss poäng för att evenemanget skall investeras i. Några 

tyckte att det är lämpligt och att det fungerar som ett incitament till att faktiskt sträva 

efter att bli bättre, medan andra oroades över att det istället blir en kontraproduktiv 

effekt. Evenemangsanvarig på destinationsbolaget i Umeå var en av de sistnämnda:  

“Att ställa krav på att uppnå poäng för att få stöd kan bli 

kontraproduktivt och inte skapa någon motivation alls – alla 

triggas inte av det och inte alltid som man vill riskera att ’slå ut’ 

arrangörer som inte har exempelvis tiden som krävs. Hellre att 

ställa krav på att de ska genomgå någon form av (kostnadsfritt) 

utvecklings-/förbättringsarbete om de inte uppnår en bra poäng.”  

– Evenemangsansvarig, destinationsbolag i Umeå, 2016 

5.2 Färdigställd prognosmetod 

Praktikernas svar i de kvalitativa intervjuerna kan sammanfattas med att det finns ett 

behov av en prognosmetod som värderar hållbara evenemang. Den samlade rösten 

uppskattade grundkonceptet och faktumet att metoden tar utgångspunkt i de tre olika 

perspektiven, som enskilt kan värderas. Det finns därför anledning att behålla 

strukturen på de faktorer som ligger som grund för poängsättningen av den 

ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga påverkan av ett evenemang, enligt 

figur 5.1. Inom faktorerna har det däremot gjorts ändringar på vissa förutsättningar 

som fanns med i den tentativa prognosmetoden, bilaga 4, eftersom dessa 

kommenterades och ifrågasattes av praktikerna. Dessa ändringar presenteras nedan 

och motiveras sedan i diskussionsavsnittet.  
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Figur 5.1 – Illustrativ förklaring av den färdigställda prognosmetoden 

 

Justeringar från den tentativa prognosmetoden 

Instruktionerna till den tentativa prognosmetoden, vilka skickades ut till samtliga 

praktiker som ingick i huvudstudien, omfattade 29 sidor. Med anledning av att flera 

praktiker kommenterat materialet och menat att det dels är för omfattande och dels är 

lite för “akademiskt”, det vill säga komplicerat skrivet, ändras texten. Denna 

förenklas och kortas ned i samband med instruktionerna till den färdigställda 

prognosmetoden, med fokus på användarvänlighet. Det har även lagts till en 

innehållsförteckning som inleder instruktionerna, vilket antas bidra mycket till att 

göra instruktionerna mer överskådliga och lättare för användaren att ta till sig. 

I introduktionstexten tilläggs även ett förtydligande av en förutsättning som innebär 

att användaren av Oskarshamnsmetoden ser till så att arrangörer följer de lagar och 

regler, samt uppställda direktiv av exempelvis kommunen som finns. Detta som en 

förutsättning för att det ens ska vara lönt att värdera evenemanget enligt 

Oskarshamnsmetoden. 
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Ekonomiska Faktorer:  

 Inga justeringar från den tentativa prognosmetoden. 

Sociokulturella faktorer:  

 I tabell 2.3 - Goodwill, ändras formuleringen på punkt 2 från “Har 

evenemanget en betydande närvaro på sociala medier?” till “Har 

evenemanget en strategi för att närvara på social medier?”. 

 I tabell 2.3 - Goodwill, stryks punkt 4 “Är evenemanget alkoholfritt?” och 

denna punkt ersätts med “Bidrar evenemanget positivt till folkhälsan?”. 

Miljömässiga faktorer:  

 I tabell 3.3 - Transport och Avfall ändras den sista förutsättningen, vilket 

innebär att arrangörer nu tilldelas poäng om de kan redogöra för en strategi 

som hanterar avfallet på bästa sätt. 

5.3 Diskussion 

Samtliga av de tillfrågade praktikerna var positivt inställda till den typen av 

prognosmetod som har utvecklats, om än vissa justeringar föreslogs för att förbättra 

metoden. Detta bekräftar det som konstaterats i problemdiskussionen om att det finns 

en avsaknad av fullständiga prognosmetoder som värderar hållbara evenemang. Vad 

som framför allt har varit uppskattat är att den tentativa metoden, 

Oskarshamnsmetoden mäter sociokulturella och miljömässiga faktorer utöver endast 

ekonomiska, vilket tyder på att användande av Triple Bottom Line-konceptet är 

välkommet bland de som arbetar med evenemang i svenska kommuner. En vanlig 

åsikt bland praktikerna var dock att materialet var lite för omfattande och 

komplicerat, varför en omarbetning av materialet, med hänsyn till användarvänlighet, 

är efterfrågad. 

Bladverksmodellen (Lindsköld och Lindsköld, 2011) väljer i sin modell att summera 

poängsättningen och de olika faktorerna tillskrivs en summerad poäng. I 

problemdiskussionen menade Andersson och Lundberg (2013) att 

inkommensurabilitet uppstår i bedömningar och utvärderingar av evenemang, då det 
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ofta har blivit en politisk bedömning om huruvida en positiv ekonomisk påverkan 

ska ställas mot en negativ sociokulturell eller miljömässig påverkan. Denna 

problematik har kringgåtts i Oskarshamnsmetoden, då den håller isär 

poängsättningen av de tre olika faktorerna och på detta sätt får användaren av 

prognosmetoden möjlighet att själv väga de olika faktorerna mot varandra, med 

hänsyn till vad som värderas högst i destinationskommunen. Platsutvecklaren i 

Oskarshamn instämde i intervjun på att det finns ett värde i att hålla isär kategorierna 

och hon sade att det ger kommuner möjligheter att satsa på de områden som för 

kommunen anses vara viktiga. Hon beskrev exempelvis i intervjun hur Oskarshamn 

är en EKO-kommun och därför skulle tycka att just den ekonomiska faktorn är extra 

viktig att beakta. Om ett evenemang får höga poäng i den kategorin, kan det vara 

läge att satsa, trots att andra faktorer får lägre poäng. Att därför enskilt poängsätta de 

olika faktorerna gör metoden flexibel och anpassningsbar till den specifika 

kommunens behov, vilket också destinationsutvecklaren i Kalmar höll med om. 

5.3.1 Ekonomiska faktorer 

De ekonomiska faktorerna togs överlag emot väl av praktikerna inom 

evenemangsbranschen och valet att göra poängsättningen av ett evenemangs 

ekonomiska aspekter i relation till antal invånare i destinatonskommunen där 

evenemanget hålls har uppskattats av de flesta. Projektledaren på ett 

destinationsbolag i Uppsala menade dock att hans kommun har relativt outvecklade 

arenor i relation till antalet invånare, varför det kan finnas anledning att undersöka 

Oskarshamnsmetodens lämplighet i de största kommunerna i Sverige. Redan i 

avgränsningar presenteras att denna studie inte drar några slutsatser kring metodens 

funktion i Stockholm, Göteborg och Malmö, som är de tre största kommunerna i 

Sverige sett till antal invånare. Kanske kan hans resonemang kring Uppsala, som är 

Sveriges fjärde största kommun sett till antal invånare (SCB, 2016), vara en grund 

för att även utesluta Uppsala kommun som användningsområde för 

Oskarshamnsmetoden. På liknande sätt kan det också finnas väldigt små kommuner 

vars arenor är “överutvecklade” i relation till antalet invånare, varför metoden även 

bör testas i sådana destinationskommuner. Det kan till exempel vara intressant att 

testa metoden i kommunerna Åre och Malung-Sälen som har relativt få invånare men 
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väldigt stora kapaciteter för att arrangera evenemang inom skidåkning (SCB, 2016; 

Holmqvist, 2010). 

Det antas inte finnas någon anledning till att inte anpassa Oskarshamnsmetodens 

poängsättning till kommunens storlek, eftersom en av de mest allvarliga brister som 

har upptäckts hos Bladverksmodellen är att den inte är dynamisk och därmed inte är 

särskilt lämplig i mindre kommuner. Det mest lämpliga sättet som upptäcktes under 

förstudien för att göra anpassningen till kommunstorleken var att ställa 

poängsättningen i relation till antalet invånare. Viss diskussion har förts kring att 

ställa till exempel faktor 1.2, Antal övernattningar i kommunen, i relation till 

kommunens hotellkapacitet, men med syftet att göra poängsättningen så 

användarvänlig som möjligt gjordes valet att alltid använda antalet kommuninvånare, 

eftersom denna siffra bedöms vara tillräckligt representativ för kommunens storlek 

och kapacitet. Ett aktuellt antal kommuninvånare kan dessutom enkelt tas fram via 

Statistiska Centralbyråns webbsida, vilket underlättar för användaren av 

Oskarshamnsmetoden. 

Destinationsutvecklaren som är verksam i Jönköping framförde viss kritik mot att det 

inte tas hänsyn till kostnaderna för evenemanget i prognosmetoden. Han menade att 

kostnaden, i relation till de förväntade effekterna, är en av de viktigaste faktorerna att 

ta hänsyn till i bedömningen om ett evenemang är värt att satsa på eller inte. Vid 

diskussioner kring att ta hänsyn till kostnader har det dock kommit fram att det skulle 

bli en allt för komplicerad metod, om kostnader i termer av monetära värden skulle 

tas in i metoden. Eftersom en del av resonemanget kring till exempel sponsorintäkter 

är att en intäkt i en mindre kommun är mer värdefull än en lika stor intäkt i en större 

kommun, resoneras det även som att en kostnad i en mindre kommun är svårare att ta 

än en lika stor kostnad i en större kommun. Förutom kommunens storlek kan också 

aspekter som prioriteringar i kommunens budget tänkas påverka hur stora summor 

som kan investeras i evenemang. Det är också därför som den slutgiltiga 

prognosmetoden inte har funnit något tillvägagångssätt för att ställa kostnader mot 

nytta på ett sätt som blir tillämpligt i flera kommuner av olika storlek och samtidigt 

vara en enkel och användarvänlig metod. 
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En av praktikerna nämnde att vissa arrangörer kan uppleva det som känsligt att dela 

med sig av information om hur mycket sponsorintäkter de får in, men med tanke på 

att ingen annan av praktikerna har kommenterat detta och påtalat några svårigheter 

anses dennes kommentar inte grund nog för att ändra på prognosmetoden. Prognosen 

är tänkt att göras internt där endast användaren av metoden, det vill säga exempelvis 

en destinationsutvecklare i en kommun, samt arrangören av det aktuella evenemanget 

är närvarande och således behöver information om vilken summa sponsorintäkterna 

uppgår till inte offentliggöras, även om de tilldelade poängen skulle bli offentliga. 

Arrangören behöver inte heller delge någon information om varifrån 

sponsorintäkterna kommer, utan endast hur stor den slutgiltiga summan är. 

Med stöd av praktikernas kommentarer, som överlag varit positiva, samt av 

diskussionen kring dem, görs inga förändringar i Oskarshamnsmetodens ekonomiska 

faktorer och metoden behåller således den struktur som har utvecklats i den tentativa 

prognosmetoden. 

5.3.2 Sociokulturella faktorer 

Som tidigare nämnt så tar Bladverksmodellen (Lindsköld och Lindsköld, 2011) inte 

upp sociala medier, vilket studier påvisar kunna bidra till konkurrensfördelar 

(Kilgour, Sasser & Larke, 2015). Detta var även något som plats- och 

destinationsutvecklare i Oskarshamn och Kalmar ansåg vara viktigt och de hävdade 

att det är vitalt att en arrangör har en uttalad strategi för sociala medier i dagens 

samhälle. Av denna anledning har vikten av denna parameter betonats under 

sociokulturella faktorer i den tentativa prognosmetoden och kriteriet för att få poäng 

har formulerats på ett annorlunda sätt. Tidigare ställdes frågan om evenemanget har 

en betydande närvaro på social medier. Denna fråga är nu formulerad så att 

arrangören tillfrågas om denne har en strategi för att näravara på sociala medier. 

Med denna justering blir frågan mer riktad till en prognos och det blir enklare för 

exempelvis en destinationsutvecklare att tillsammans med arrangören bedöma om 

den tilltänkta strategin är ett lämpligt sätt att nå ut via sociala medier och därefter 

gemensamt skapa en strategi för att marknadsföra evenemanget om den anses vara 

bristfällig. Frågan blir även mer specifikt riktad till själva evenemanget, då en 

arrangör normalt sätt kan vara mycket aktiv på social medier, men kanske saknar en 
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plan för det enskilda evenemanget. Målet är att ta reda på strategin kopplad till 

evenemanget, varför den nuvarande frågan anses vara bättre formulerad.  

Flera praktiker resonerade kring poängsättningen av alkoholfria evenemang. Bland 

annat tog praktiker från både Kalmar och Uppsala upp den ekonomiska vinst som 

faktiskt finns i konsumtionen av alkohol och dessa menade att de inte hade velat ge 

poäng för alkoholfria evenemang i sin kommun. Detta med argumentet att 

verkligheten, baserat på deras erfarenheter, ofta innefattar evenemang där det är 

lämpligt att servera alkohol och evenemang där besökare efterfrågar alkohol. 

Evenemanget går i många fall runt ekonomiskt tack vare försäljningen av alkohol. 

När argumentet att tidigare utvärderingsmetoder, More Than Sport och EVINN, tagit 

hänsyn till att lokalbefolkningen störs av personer som konsumerar alkohol 

framfördes, kunde destinationsutvecklaren från Kalmar förstå varför en poäng skulle 

kunna tilldelas då ett evenemang inte serverar alkohol. Samtidigt medgav han att de 

aldrig skulle tilldela en poäng i sin värdering eftersom att evenemang som serverar 

alkohol tenderar att gå med vinst. I samråd med honom och med stöd av till exempel 

respondenten från Uppsala, har denna parameter plockats bort i den tentativa 

metoden. Dock poängterars vikten av att följa de lagar och regler som finns 

uppställda kring alkoholkonsumtion och försäljning av alkohol. Detta är även 

någonting som är grundläggande då arrangörer söker tillstånd hos polisen för att få 

sälja alkohol.  

Vidare uppskattade destinationsutvecklaren från Kalmar faktumet att metoden 

beaktar det han kallar för “mjuka värden”. Han pratade då i termer av att ett 

evenemang kan bidra mycket till samhället och exempelvis öka stadens stolthet, 

“sätta en kommun på kartan” och bidra till ökad folkhälsa genom att till exempel 

arrangera en löpartävling som gör att folk får upp ögonen för träning. Projektledaren 

från Uppsala var också inne på att de mjuka värdena är viktiga att beakta och han 

föreslog att en poäng i goodwill-faktorerna skulle kunna ges för samarbete med 

någon välgörenhetsorganisation. Dessa resonemang är något som delvis tas upp av 

Small, Edwards och Sheridan (2005), då de i sin metod Social Impact Evaluation 

(SIE) framework listar olika kriterier för att bedöma den sociokulturella påverkan. 

Där finns parametrar som beaktar den kulturella påverkan och hälsopåverkan, som 

delvis skulle kunna kopplas till praktikernas önskemål om att fler goodwillfaktor 
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borde finnas med. Med ny insikt från praktikernas erfarenheter och studien ovan, har 

en ny goodwillfaktor formulerats, vilken tar hänsyn till folkhälsan. Detta innebär att 

ett evenemang tilldelas poäng om bedömningen görs att det bidrar positivt till 

folkhälsan. Detta kan ske precis som destinationsutvecklaren från Kalmar uttrycker 

sig på ett fysiskt sätt när folk kommer i rörelse, som antingen en direkt effekt av 

evenemanget vid en löpartävling eller som en indirekt effekt av evenemanget vilket 

kan innebära att folk får upp ögonen för att träning är viktigt för ens välmående. 

Folkhälsan kan också påverkas positivt utifrån ett psykiskt välmående där ett 

evenemang bidrar till att folk får en samlingspunkt och en naturlig plats att dela sina 

intressen med likasinnade, genom att till exempel nya föreningar bildas i 

destinationskommunen. 

Till ovanstående stycke går det vidare att diskutera det fler av respondenterna tog 

upp angående poängsättningen av lokalbefolkningens stolthet till staden, som en 

följd av att evenemanget äger rum i kommunen. En av anledningarna till 

avståndstagandet från att enskilt poängsätta denna aspekt är risken med att det skulle 

bli en något för godtycklig bedömning. Då existerande metoder dessutom försöker 

mäta denna kulturella påverkan främst i en utvärdering, i en relativt omfattande 

process som för projektet More Than Sport och efter det att evenemanget ägt rum, 

anses denna parameter inte på ett rättvist sätt kunna poängssättas. Denna parameter 

adresseras även tillräckligt av faktor 2.2 Volontärarbete i den tentativa metoden som 

medvetet ligger under sociokulturella faktorer, med argumentet att om folk är villiga 

att engagera sig frivilligt kring ett evenemang, så säger det något om att evenemanget 

skapar en form av socialt och/eller kulturellt värde för boende i kommunen. Därför 

behålls 2.2 Volontärarbete som den ser ut i den tentativa prognosmetoden och 

hänvisningar görs till denna faktor, samt den nya folkhälsoaspekten, då praktiker 

efterfrågar en parameter som mäter ett förhöjt socialt och kulturellt värde.  

Detta leder in på problematiken som togs upp av praktiker angående den faktiska 

nyttan av de nedlagda arbetstimmarna, i faktor 2.2 Volontärarbete. Platsutvecklaren 

från Oskarshamn och evenemangsansvarig från Umeå menade att för många 

arbetstimmar istället skvallrar om en ineffektiv organisation och de båda pratade om 

svårigheterna med att bedöma värdet av volontärarbetare. Ibland kan det dessutom 

vara medlemmar i idrottsföreningar som blivit “tvingade” att ställa upp och jobba 
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under ett evenemang för att det genererar pengar till föreningen. Ska då denna 

parameter poängsättas i relation till arbetstimmar eller bör det tas fram något sätt att 

mäta den faktiska nyttan av de nedlagda timmarna? Destinationsutvecklaren i 

Kalmar tyckte att sättet att mäta volontärarbete är spännande och tycker att den borde 

finnas med som en parameter. Denna faktor behålls därför som den är, men detta kan 

komma att behöva diskuteras vidare då flera praktiker ställt sig något frågande till 

själva nyttan av nedlagda arbetstimmar. Författarna till denna rapports syn på det 

hela är att denna nytta blir svår att mäta i en prognosmetod och att arrangören får 

utgå ifrån att den arbetskraft som anställs faktiskt är villig att göra ett bra jobb. Det 

verkar inte rimligt att utgå ifrån att 10 av 50 volontärarbetare inte kommer att arbeta 

effektivt. Det finns även en klar fördel med att poängsätta volontärarbete på samma 

sätt som faktor 1.4 Arbetstillfällen, eftersom personerna som exkluderats i den 

kategorin räknas in i volontärarbete och vice versa. Destinationsutvecklaren i 

Kalmars funderingar kring att koppla volontärarbete till integration, alltså att på 

något sätt tilldela poäng om nytta kan dras av den arbetskraften och samtidigt slussar 

in människor i samhället, är mycket intressanta och kan ta hänsyn till rådande 

omständigheter i världen. I dagens läge, och för denna prognosmetod har det dock 

framkommit att det blir en alldeles för godtycklig bedömning av vad som verkligen 

är integration och mer forskning, samt praktiskt tillämpning skulle behövas innan en 

sådan parameter kan tas in. Detsamma gäller egentligen jämställdhet som praktiker 

från både Kalmar och Uppsala tog upp som en potentiell parameter. Diskussion kring 

jämställdhet är viktig, men komplicerad och att ta upp en sådan faktor kan komma att 

påverka användarvänligheten och möjligheten till att jämföra evenemang mellan 

kommuner med hjälp av prognosmetoden. Detta eftersom jämställdhetsplaner och 

synen på integration kan te sig på olika sätt i olika kommuner och därför kan det 

uppstå meningsskillnader i hur och varför evenemang ska tilldelas poäng. Precis som 

platsutvecklaren i Oskarshamn menade, så är användarvänlighet viktigt och därför 

kan metoden inte ta hänsyn till alla parametrar som kan antas påverka ett evenemang. 

Därför finns varken jämställdhet eller integration med som underlag för 

poängsättning. Dock betonas i instruktionerna till Oskarshamnsmetoden att 

användaren bör se till så att en arrangör driver sin verksamhet inom de lagar och 

regler som finns, gällande exempelvis alkoholförsäljning och tillgänglighet. 
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Detsamma gäller specifika ramverk så som en kommuns egen jämställdhetsplan, 

vilken kan vara utställd av rådande kommun. 

Med stöd av praktikernas kommentarer, samt av diskussion kring dem görs några 

förändringar i Oskarshamnsmetodens sociokulturella faktorer. Rubrikerna på 

faktorerna behålls men i den tentativa prognosmetoden ändras förutsättningarna i 

tabell 2.3 Goodwill. Där stryks 4. Är evenemanget alkoholfritt? och denna 

förutsättning ersätts med 4. Bidrar evenemanget positivt till folkhälsan? Dessutom 

ändras formuleringen på 2. Har evenemanget en betydande närvaro på sociala 

medier? och istället betonas vikten av att ha en strategi med 2. Har evenemanget en 

strategi för att närvara på sociala medier? Avslutningsvis förtydligas 

introduktionstexten i bilaga 4, med en text som förutsätter att en arrangör följer lagar 

och regler, samt uppställda direktiv från rådande kommun. Detta som en 

förutsättning för att det ens ska vara lönt att bedöma evenemanget enligt 

Oskarshamnsmetoden.  

5.3.3 Miljömässiga faktorer  

Flera praktiker berättade om ett ökat miljötänk bland intressenter och sade att de 

exempelvis har börjat titta mer på hur besökare transporterar sig till och från 

evenemang. Att en arrangör värnar om miljön är också något som kan användas till 

politiker som ett argument för att satsa på ett evenemang menade destinations- och 

platsutvecklare från Kalmar och Oskarshamn. Studier visar att konsumenter blir allt 

mer miljömedvetna och gör miljömedvetna val i sin konsumtion av varor och 

tjänster. Därför känns det som att det är av stor betydelse att denna faktor tas upp och 

försöker värdera densamma på ett användarvänligt sätt. Författarna till denna rapport 

anser också att existerande metoder kan vara å ena sidan alldeles för komplexa och i 

andra fall alldeles för simpla i sin värdering av miljöpåverkan vid ett evenemang. 

Prognosmetoden som utvecklats i denna studie har ett sätt att mäta som antas vara 

enklare än den avancerade metod som används i More Than Sport, då det ekologiska 

fotavtrycket beräknas med hjälp av datorprogram. Den utvecklade prognosmetoden 

beaktar även flera viktiga aspekter av miljöpåverkan i jämförelse med 

Bladverksmodellens 3 kontrollpunkter som beaktar miljöpåverkan. Dessa 3 

frågor/kriterier är väldigt svåra att uppfylla, eftersom det kräver fullständig 
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miljöcertifiering och klimatkompensation. Således är tolkningen att merparten av 

evenemang får nej på samtliga frågor och det blir för enkelt att bara konstatera detta 

och sedan gå vidare, utan att beakta andra aspekter av miljöpåverkan så som kost, 

transport och avfall. 

Både praktiker från Kalmar och Oskarshamn kommenterade svårigheterna med att 

faktiskt mäta sorteringsgraden och bedöma hur mycket av avfallet som källsorteras 

och återvinns. Hänsyn har framförallt tagits till det som uttrycktes som att allt måste 

hänga ihop och att det krävs ett stort samarbete med flera aktörer för att kunna ta 

hand om avfallet på bästa sätt. Därför formuleras förutsättningarna i tabell 3.3 - 

Transport & Avfall, bilaga 4, på liknande sätt som gjordes för sociala medier i den 

sociokulturella faktorn. Istället för att skriva att arrangören arbetar aktivt för att i så 

stor utsträckning som möjligt hantera avfallet, tilldelas arrangörer poäng då de har en 

strategi för att ta hand om avfallet på bästa sätt. På detta sätt antas frågan bli mer 

anpassad mot hur det ofta ser ut i praktiken, alltså att arrangören behöver hjälp av 

flera aktörer och tänka på helhetsperspektivet, eftersom frågorna som berör avfall 

kan vara svårhanterliga.  

Destinationsutvecklaren i Uppsala ifrågasatte faktumet att vegetarisk kost och 

mjölkfri kost värderas högre i poängsättningen och varför det skulle vara mer värt än 

närproducerad och ekologiskt kost. Där kvarstår argumentet att det är mycket svårare 

att endast servera vegetarisk och mjölkfri kost än att i så stor utsträckning som 

möjligt köpa in närproducerad och ekologiskt kost. Det bör alltså vara mer värt att 

helt avstå från någonting, eftersom detta även blir ett slags ställningstagande som 

arrangören gör. Studier som tidigare har tagits upp påvisar dessutom att just 

vegetarisk och mjölkfri kost har en stor påverkan på miljön och det ekologiska 

fotavtrycket i jämförelse med evenemang som serverar både kött och mjölk vilket 

ger ett större ekologiskt fotavtryck. Musikfestivalen Way Out West har tagits upp 

som ett tydligt exempel på detta. Därför behålls tabell 3.2 - Kost och dess 

poängsättning som den såg ut i den tentativa prognosmetoden.  

Vidare uppstod diskussion i intervjuerna med praktikerna om hur framförallt kosten 

och dess faktorer är både känsliga och svåra att ta upp och använda i praktiken. Flera 

praktiker uttryckte att besluten som tas kring vad som är närproducerat, besprutat, 
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korrekt odlat eller inte är rena politiska diskussion och kräver att samtliga röster, från 

ministrar till lokala bönder, får höras. Denna bedömning menade de kunde bli något 

godtycklig och svår att använda i praktiken, men samtidigt kommenterades det att de 

kriterier som har tagits fram är spännande och det förutspåddes att Sverige har 

kommit längre om 10 år och då kommit överens om vad som faktiskt är 

konstbesprutat eller ej. Det går att förstå den diskussion som många praktiker 

framförde om huruvida vissa av kriterierna kan bli något godtyckliga att bedöma 

kring kosten. De två första kategorierna i den tentativa prognosmetoden anses vara 

självklara eftersom de kräver att arrangören helt och hållet serverar vegetarisk eller 

mjölkfri kost. De andra två riskerar att drabbas av den politik som praktikerna menar 

råda över vad som är närproducerat eller ej, men poängsättningen av dessa kvarstår, 

eftersom att mycket tyder på att det i framtiden blir viktigt att beakta sådana saker 

som närproducerad och ekologiskt kost.  

Evenemangsansvarig på destinationsbolaget i Umeå kommenterade en viss oro kring 

faktumet att användare av Oskarshamnsmetoden kan kräva av arrangörer att dessa 

ska uppnå en viss poäng och menade att detta istället kan bli kontraproduktivt. Det 

finns säkert en viss relevans i detta antagande, men samtidigt är det inget krav på att 

användaren måste göra detta. Det går istället att använda Oskarshamnsmetoden som 

ett sätt att försöka motivera arrangören till att börja fundera i framförallt 

miljömässiga banor. Miljöfaktorerna som är framtagna har syftet att försöka 

minimera miljöpåverkan av ett evenemang och även om arangören i dagsläget inte 

når upp till vissa kriterier, så kan det komma att fungera som en tankeställare. 

Tillsammans med arrangören kan användaren av Oskarshamnsmetoden diskutera hur 

evenemanget i framtiden kan jobba för att minska miljöpåverkan och således tilldelas 

flera poäng.  

Med stöd av praktikernas kommentarer, som överlag varit positiva till att ta upp 

miljöperspektivet på detta sätt, samt av diskussionen kring dem görs inga större 

förändringar i Oskarshamnsmetodens miljömässiga faktorer och därmed behålls 

således den struktur som utvecklats i den tentativa prognosmetoden. I tabell 3.3 - 

Transport och Avfall ändras den sista förutsättningen, vilket innebär att arrangörer nu 

tilldelas poäng om de kan redogöra för en strategi som hanterar avfallet på bästa sätt. 
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6 SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel besvaras forskningsfrågan och de teoretiska och praktiska 

bidrag som studien gett upphov till presenteras. Avslutningsvis ges förslag till 

fortsatt forskning inom området evenemangsprognostisering och 

evenemangsutvärdering. 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 

 Hur skulle en metod som prognostiserar hållbara evenemang kunna vara 

utformad? 

En prognosmetod bestående av ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga 

faktorer har utvecklats i denna studie. Denna prognosmetod, även kallad 

Oskarshamnsmetoden, prognostiserar ett evenemang utifrån tre faktorer, som i sin tur 

enskilt tilldelas poäng. Vardera faktor kan tilldelas maximalt 30 poäng, då arrangören 

uppfyller samtliga förutsättningar som tillhör respektive faktor. 

De ekonomiska faktorerna föreslås bestå av Besökare, Övernattningar, 

Sponsorintäkter, Arbetstillfällen och Deltagare. Dessa faktorer kan med fördel ställas 

i relation till befolkningsmängden vilket ger en mer dynamisk och anpassningsbar 

metod, där evenemang kan jämföras i olika kommuner. För att skapa en 

prognosmetod som fungerar även ur ett långsiktigt perspektiv är det också viktigt att 

ta hänsyn till inflation genom att använda prisbasbelopp. De ekonomiska faktorerna 

beaktar ekonomiska effekter som berör destinationskommunen och inte de 

ekonomiska effekter som inträffar hos en arrangör till följd av ett evenemang. 

De sociokulturella faktorerna föreslås bestå av Medieintresse, Volontärarbete och 

Goodwillfaktorer. Dessa faktorer har uppskattats av praktiker eftersom de i 

prognosmetoden tar hänsyn till ett evenemangs mjuka värden. Dessa sociokulturella 

fördelar kan poängsättas, vilket innebär en värdesättning av evenemang som bidrar 

positivt till destinationskommunen på annat sätt än ekonomiskt. 

De miljömässiga faktorerna föreslås bestå av Miljöcertifiering & 

Klimatkompensering, Kost samt Transport & Avfall. Dessa faktorer har fått ökad 

betydelse och praktiker tenderar att tycka att denna faktor är viktig att beakta med 
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sikte på en hållbar framtid. Praktikerna har också uttryckt att miljöfokus är ett bra 

sätt att argumentera inför politiker, då det förs diskussioner kring eventuella 

investeringar i ett evenemang. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har försökt att minska det teoretiska gap som identifierats gällande 

prognosmetoder som värderar evenemang utifrån ett hållbart perspektiv. Det främsta 

bidraget till teorin är ett tillvägagångssätt för att uppskatta den miljömässiga 

påverkan av ett evenemang. Tidigare metoder och modeller har under studiens gång 

konstaterats vara antingen för komplexa eller alldeles för simpla. Sättet att mäta den 

miljömässiga påverkan har ett mer användarvänligt tillvägaggångssätt än de 

avancerade kalkylerna och tar samtidigt hänsyn till flera viktiga aspekter så som kost, 

transport och avfall, vilket de något mer simpla metoderna tenderar att missa eller 

bortse ifrån. Studien sammanför flera teorier och metoder samt påvisar hur ett 

evenemangs miljömässiga påverkan skulle kunna värderas i en gemensam faktor. 

Studien beaktar också den problematik som Andersson och Lundberg (2013) 

benämner som inkommensurabilitet, alltså att det kan bli en politisk bedömning om 

huruvida en positiv ekonomisk påverkan ska ställas mot en negativ sociokulturell 

eller miljömässig påverkan. Detta genom att enskilt bedöma de tre olika faktorerna 

och inte sätta monetära värden på de sociokulturella och miljömässiga faktorerna. På 

de miljömässiga faktorerna har det istället konstaterats vilket som är det bästa sättet 

att minimera miljöpåverkan vid ett evenemang och sedan har evenemang som 

uppfyller dessa förutsättningar tilldelats poäng, vilket är ett nytt tillvägagångssätt för 

att värdera miljöpåverkan. 

6.3 Praktiskt bidrag 

Det praktiska problemet som inledde denna studie presenterades främst av 

kontaktpersonen på Attraktiva Oskarshamn AB, som påtalade de svårigheter de hade 

med att värdera ett evenemang innan det avgjordes om några pengar skulle investeras 

i det. Det praktiska bidraget för att lösa denna problematik är en prognosmetod 

vilken låter en person som arbetar med exempelvis destinationsutveckling poängsätta 

ett evenemang utifrån ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga faktorer samt 
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göra en värdering som både är anpassad till destinationskommunens nuvarande 

storlek och till rådande inflation. Detta möjliggör inte bara jämförelser av evenemang 

inom samma kommun över tid, men också jämförelser mellan evenemang i 

kommuner av olika storlek. 

De miljömässiga aspekterna av värderingen har varit ett diskuterat ämne under 

studien då de det bland annat av praktiker inom evenemangsområdet har påtalats hur 

nämnandet av miljöfrågor är ett bra sätt att bli hörd av politiker, som de ofta menar 

har en önskan om att jobba mot målsättningar som premierar miljöfrågor. 

Bedömningen av befintliga teorier och modellers arbete med miljömässiga aspekter 

är att de antingen arbetar för komplext med frågorna eller att de inte går in på djupet 

alls och således ger arrangörer liten möjlighet att arbeta mot och belönas för så kallad 

“klimatsmarthet”. Det tillvägagångssätt som har tillämpats under arbetet med 

Oskarshamnsmetoden är att arrangören ska bedömas utifrån faktiskta handlingar mot 

ett mer miljövänligt evenemang och inte utifrån mätningar av utsläpp, ekologiska 

fotavtryck eller certifieringar. På så sätt blir det enklare för användaren av metoden 

att ge arrangören incitament till att arbeta mer miljövänligt. 

6.4 Vidare forskning 

Det praktiska bidraget behöver implementeras och testas mer i praktiken. Specifika 

faktorer har av praktiker kommenterats mer än andra och vidare forskning kring 

exempelvis miljöaspekten, mjuka värden och huruvida metoden bör anpassas till 

befolkningsmängd eller annat lämpligt mått, skulle med fördel kunna genomföras.  

Att testa prognosmetoden praktiskt skulle göra det enklare att skapa ett mer 

användarvänligt material. Praktikerna menade att konceptet kan bli 

genomslagskraftigt om metoden skulle kunna kopplas till ett väl genomarbetat 

datorprogram, där svaren enkelt kan fyllas i och prognosen av evenemanget visas 

illustrativt.  

Vidare forskning kring hur denna prognosmetod går att koppla till utvärdering skulle 

bredda tillämpligheten och göra konceptet mer helhetstänkande, vilket eventuellt 

även skulle kunna skapa en ännu mer positiv inställning till användandet av metoden 

bland praktiker. 
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Bilaga 5 – Frågor till praktiker, Oskarshamnsmetoden 

Hej XX! 

Tack så mycket för att vi får skicka vår prognosmetod till dig och att du vill titta igenom 

den. Jag har bifogat vårt första utkast till prognosmetoden (som har arbetsnamnet 

“Oskarshamnsmetoden”) och vad vi önskar är att du går igenom den och skickar 

tillbaka dina synpunkter i ett mail till oss. 

Denna metod är resultatet av ett examensarbete som vi har arbetet med under hela den 

nuvarande terminen och arbetet ska mynna ut i en D-uppsats som är den avslutande 

uppsatsen för vår utbildning till civilekonomer vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet 

med att vi kontaktar dig och ber dig kommentera metoden är att vi vill kunna använda 

oss av ditt utlåtande och din erfarenhet som en typ av validering av metoden, vilket är 

till stor nytta för oss i uppsatsskrivandet. 

De frågor vi vill att du besvarar är: 

1. Beskriv kortfattad din tjänst. 

2. På vilket sätt kommer du i kontakt med evenemang i ditt arbete? (Om frågan 

inte besvarats i fråga 1) 

3. Får vi använda ditt namn och namnet på din organisation i uppsatsen? (Om inte 

så skriver vi istället t.ex. “en person som arbetar med destinationsutveckling i en 

medelstor kommun”) 

4. Tror du att Oskarshamnsmetoden är ett lämpligt verktyg för att värdera 

evenemang? 

5. Finns det något som du anser behöver ändras eller har förbisetts i 

Oskarhamnsmetoden? 

6. Har du några övriga synpunkter kring Oskarshamnsmetoden? 

Var gärna så utförlig som möjligt i dina svar på fråga 4-6 och lämna så många 

synpunkter, kommentarer eller förslag som möjligt. Vi är väldigt tacksamma för all 

feedback vi kan få! 


