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Abstract  
Cities hosting huge sporting events is a growing industry and is a way to market the city towards 

the rest of the world. The goal is for businesses to make profit, attract tourist and be seen on the 

global market. However, as its marketed towards external audiences, the locals and how they 

are affected are usually forgotten in the process. 

 

The purpose of this paper was to study the knowledge and what attitudes individuals living in 

Halmstad, Sweden, possess regarding the World Table Tennis Championship 2018, as well as 

how they received information regarding the event. To find the answers to our questions we 

handed out surveys in central Halmstad during the period the event took place. We compared 

our results with how they're tied to theories regarding place branding, image-identity-reputation 

and the knowledge-attitude-behavior model. 

 

The main findings of our analysis were that our respondents of Halmstad county was well-

informed about the event and did not feel like they needed more information. The majority 

viewed the event in a positive light, and overall people found the event to be important for 

Halmstad as a city and destination. 
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1. Inledning 
Att arrangera stora internationella mästerskap skriver Riksidrottsförbundet är viktigt för 

svensk idrott på flera sätt (svenskidrott.se). Sportevenemang skapar stolthet, glädje och 

gemenskap samt stärker bilden av Sverige utomlands. Stora sportevenemang är en växande 

industri och städer tävlar om att arrangera större evenemang i deras länder på grund av bland 

annat ökade arbetstillfällen, tillväxt och ökad turismexport. Vi kommer i vårt arbete 

presentera flera studier som visar på att arrangemanget av ett sportevenemang har både sina 

för- och nackdelar. Vi har på uppdrag av Destination Halmstad tagit oss an att skriva om hur 

kunskapen och attityderna ser ut hos individer bosatta i Halmstad kommun kring bordtennis-

VM och att det arrangeras ett stort sportevenemang.  

  
Det vi kommer att titta specifikt på är individer bosatta i Halmstad kommuns kunskap om att 

det ska hållas bordtennis-VM i Halmstad och vad deras inställning och attityd till eventet är. 

Aldrig någonsin tidigare har ett världsmästerskap i bordtennis spelats i en stad av Halmstads 

storlek. Tidigare har det bara hållits i miljonstäder. Den 29 april till 6 maj kommer det största 

idrottsevenemanget någonsin i Hallands historia arrangeras i Halmstad Arena. En så pass liten 

kommun som Halmstad har andra förutsättningar att arrangera ett så pass stort 

sportevenemang, vilket vi tycker gör det extra intressant och därför har vi valt att undersöka 

detta. 

  

1.1 Bakgrund bordtennis-VM 2018 
Mellan den 29 april och 6 maj 2018 arrangerades lag-VM i bordtennis i Halmstad, vilket är 

den minsta staden i bordtennisens historia att vara värd för ett bordtennis-VM. Under VM 

deltog 144 lag på både dam- och herrsidan och eventet beräknades ha 350 miljoner TV-tittare 

och 350 medierepresentanter (wttc2018halmstad.com). 

 

Innan det beslutades att Halmstad skulle få bordtennis-VM visades Halmstad och dess 

förutsättningar för ett så pass stort sportevenemang upp (Möte). Halmstad kandiderade om att 

få bordtennis-VM redan 2016 och det gjordes då en kompromiss med Internationella 

bordtennisförbundet (ITTF) som innebar att Kuala Lumpur fick VM 2016 och Halmstad 2018 

(Hallandsposten.se). Sedan 2014 när beslutet togs har 25 medarbetare arbetat med bordtennis-

VM på Destination Halmstad och man har också använt sig av mer än 500 både funktionärer 
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och volontärer.1 Arrangemanget har beräknats omsätta 50 miljoner kronor, Destination 

Halmstad har fått in 40 miljoner i sponsorintäkter och deltagaravgifter och kommunen har 

bidragit med 10 miljoner (Idrottensaffärer.se). 
 
Halmstad kommuns mål med att hålla VM i Halmstad var att locka fler turister, att sätta 

staden på kartan, samt att få Halmstad att börja synas på den internationella marknaden.1 Det 

fanns även en önskan om att få folk att börja tycka det är roligt att titta på bordtennis, och 

även försöka att få fler tjejer att börja utöva sporten. Det som Destination Halmstad ville 

förmedla till kommuninvånarna var ett event som skulle skapa glädje och gemenskap, det 

skulle vara en folkfest som fick invånarna att känna sig stolta över att bo i Halmstad kommun. 

  
Själva VM:et hölls i Halmstad Arena, men för att få en ”VM-känsla” hos befolkningen hölls 

även ett event inne i centrala Halmstad, kallat We Love Ping Pong, där bland annat aktiviteter 

erbjöds på Stora Torget i Halmstad varje dag. Eventet var främst inriktat till barnfamiljer och 

ungdomar, och gav besökande chansen att bland annat prova på bordtennis, badminton, 

beachvolleyboll, innebandy, och flera andra aktiviteter. Det fanns även redskap att låna, så 

som fotbollar, och att musik spelades för att skapa en feststämning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
1 Destination Halmstad. Möte. 2018-04-02 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka attityder och kunskap kring större sportevent. Det vi 

kommer att titta specifikt på är individer bosatta i Halmstad kommuns kunskap om att 

bordtennis-VM arrangerades i Halmstad och vad deras inställning och attityd till eventet är. 

Den tidigare forskning som finns om detta område är främst inriktat på större städer, samt att 

studien utfördes en tid efter själva eventet ägde rum. Det är ovanligt att ett event på denna 

skala arrangeras i en mindre stad, vilket ger oss en unik möjlighet att undersöka attityder och 

kunskaper hos invånare i en mindre stad, samt undersöka hur detta ser ut under den tidsperiod 

som eventet äger rum. 

Vår huvudsakliga frågeställning är: 
Vilken kunskap och vilka attityder finns det om bordtennis-VM hos halmstadbor som besökte 
centrum i anslutning till sidoeventet? 
 
Vi har utöver denna frågeställning valt att ha fyra underfrågor för att förtydliga vad det är mer 
specifikt som vi vill undersöka: 
 
● Vilken inställning har halmstadbor som besökte centrum i anslutning till sidoeventet 

gentemot bordtennis-VM i Halmstad? 
 

● Genom vilka kanaler har halmstadbor som besökte centrum i anslutning till 
sidoeventet fått information om bordtennis-VM? 

 
● Hur ser sambandet ut mellan vilken kunskap respondenterna har och deras attityd 

gentemot bordtennis-VM, och hur kan sambandet förstås mot bakgrund av teori om 
strategisk kommunikation? 

 
● Hur ser skillnaderna ut mellan demografiska grupper gällande vilken kunskap och 

vilka attityder respondenterna har? 
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3. Tidigare forskning inom området	
Det finns mycket tidigare forskning kring turism och sportevenemang och även forskning som 

berör vad människor har för uppfattningar om dessa evenemang. För att veta vart vetenskapen 

står inom området så har vi valt relevant forskning för just vårt arbete. Denna tidigare 

forskning har vi valt att dela upp i tre kategorier; marknadsföringsverktyg, sociala 

konsekvenser och kritiska ståndpunkter. 

  
3.1 Marknadsföringsverktyg 
Sportevent används som en strategi för att marknadsföra en stad eller ett land, dels för att 

locka turism, men även för att locka nya invånare, företag och investerare och för den urbana 

utvecklingens skull (Hede, 189–190:2005). Målet med event av den större skalan är skapa en 

positiv bild av platsen, som sedan kommer att leda till att positivt beteende gällande platsen 

(exempelvis ökad turism). Att förbättra stadens image genom event samt genom utveckling av 

platsen är båda effektiva marknadsföringsverktyg (Kaplanidou & Christine, 199–200:2007). 

  

Resultaten visar att en förbättrad image av platsen har en positiv inverkan på individens avsikt 

att göra återbesök och komma tillbaka till samma land eller stad. Vilja att återbesöka platsen 

beror på tidigare upplevelser av event, erfarenheter av platsen vid tidigare besök, samt, vid 

event, hur nöjd individen var med eventet. Länders image förbättras signifikant genom mega-

event – även hos individer som personligen inte följde eventet (Arneggera & Herz, 82:2016). 

Knott, Fyall och Jones (2015) har gjort en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer där man 

höll intervjuerna med intressenter både från den offentliga och privata sektorn inom två stora 

värdstäder som haft större event. De redogör för uppfattningar, reflektioner och erfarenheter i 

samband med varumärketsmöjligheterna som fanns i samband med evenemanget och hur 

detta utnyttjades. Studien visade bland annat att det finns två viktiga faktorer för att påverka 

stadens varumärkesbyggande och dessa var media (både traditionella och nya medier) och de 

lokala medborgarnas roll under eventen. Nationens marknadsföring eller 

varumärkesbyggande är därför en kombination av de möjligheter som större sportevent och 

berörda parter skapar. 

I studien ”Economic and destination image impacts of mega-events in emerging tourist 

destinations” skriven av Arnegger & Herz lyfter man fram att värddestinationer för 

megaevents image förbättrats och att större Sportevent används som en strategi för att 
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marknadsföra platsen, och att det handlar mycket om att ”sätta platsen på kartan”. Att större 

event når framgång beror framförallt på värdsamhällets stöd, även om deras planering tillåter 

en liten inverkan från de lokala invånarna. Småskaliga sportevenemang föreslår Gibson, Jin 

Kang och Kaplanidou i sin forskning kan vara en hållbar form av turismutveckling för 

samhällen. I deras studie ”Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable 

tourism” studerar de sex olika små sportevenemang i olika typer av hållbarhet, vilka är 

ekonomiska, sociala och miljömässiga. Deras resultat tyder på att småskaliga 

idrottsevenemang ger samhället en viss gemenskap som i sin tur är viktigt för 

turismutvecklingen (Gibson, Jin Kang & Kaplanidou, 169:2015). 

3.2 Sociala konsekvenser 
En studie som tar upp sociala konsekvenser i samband med händelser inom sportturism är 

skriven av Wonyoung Kim, Ho Mun Jun, Matthew Walker och Dan Drane. Analyserna som 

gjordes resulterade i en sexfaktormodell för att bedöma sociala konsekvenser, dessa var bland 

annat ekonomiska fördelar- och kostnader. Studien heter ”Evaluating the perceived social 

impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation” och 

den tog också upp de upplevda sociala konsekvenserna och bidrog till en bättre förståelse av 

hur lokala invånare ser effekterna som är förknippade med en storskalig sportturism. 

Timur Absalyamov (2015) undersökte i sin artikel ”The Influence of Cultural and Sport 

Mega-events on Sustainable Development of the City” hur större event påverkar den 

socialekonomiska situationen hos invånarna i staden. Hans resultat visar att den 

socialekonomiska utvecklingen beror mycket på utkomsten av megaeventet – var eventet 

lyckat hade det en positiv inverkan på utvecklingen av värddestinationen. Kulturella, 

underhållnings- och sportevent av den internationella typen hade en bättre påverkan av de 

socioekonomiska aspekterna som höll längre. Business-relaterade event hade däremot en låg 

eller ingen påverkan alls när det kom till det socioekonomiska. Större sportevent har visats 

påverka värdstaden på många sätt. 
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3.3 Kritiska ståndpunkter 
I studien ”Hosting mega events: Londoners support of the 2012 Olympics” undersöktes 

invånarnas uppfattningar inför OS i London 2012 och resultaten visade att samhällets stöd 

påverkas av uppfattningar om positiva och negativa effekter (Pappas 16:2014). Pappas (2014) 

kopplar då ihop de upplevda positiva och negativa konsekvenserna till samhällets deltagande i 

beslutsfattandet.  

 I en artikel som heter “Commentary - Sport as an Avenue of Tourism Development: An 

Analysis of the Positive and Negative Impacts of Sport Tourism” som är skriven av James 

Higham (1999) framgår det att event pågår under en kortare tid, men sen har en lång inverkar 

på allmänheten och på platsen eventet varit på. Han kritiserar hur megaevent används som 

politiska och ekonomiska verktyg som gynnar den privata sektorn, medan invånarna inte går 

med några ekonomiska fördelar eller gör vinst. Caiazza & Audretsch stärker denna kritik i sin 

artikel “Can a sport mega-event support hosting city's economic, socio-cultural and political 

development?”, där syftet var att undersöka före och efter uppfattningar om positiva och 

negativa aspekter av en sportmega-händelse för boende i Neapel då där hölls ett event. 

Caiazza & Audretsch förklarar då att innan ett megaevent hölls hade invånarna höga 

förväntningar på att de skulle få det bättre än innan, men att eventet ledde till negativ inverkan 

på både det ekonomiska och på det sociokulturella. 

3.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Det vi kan se utifrån den tidigare forskningen som handlar om marknadsföringsverktyg, 

sociala konsekvenser och kritiska ståndpunkter är att det finns stöd för att större event handlar 

om samhällets stöd och deltagande. Större sportevent har visats påverka värdplatsen på många 

sätt och att leda denna typ av event kan höja stadens globala bild och påskynda dess 

ekonomiska, sociokulturella och politiska utveckling. 
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4. Teoretisk begreppsram 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de teoretiska begrepp vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

Vi kommer att redogöra för begreppen platsmarknadsföring, kunskap-attityd 

och profil-image-identitet, samt i slutet av kapitlet argumentera varför vi anser dessa teorier 

vara bäst lämpade för vårt syfte. 

  

4.1 Platsmarknadsföring 
Platsmarknadsföring är ett fenomen som har kommit att bli alltmer förekommande under de 

senaste åren (Syssner 11:2012). Begreppet berör strategiskt arbete för att skapa en attraktiv 

plats, vilket har blivit en central del i arbetet för utvecklig av städer, kommuner och länder. 

Syssner (21:2015) definierar en plats som en fysisk utbredning – ett geografiskt avgränsat 

område - ofta namngivet, och kan vara alltifrån ett torg, till en stad, kommun eller ett helt 

land. En plats är dock inte enbart fysisk, utan kan även beskrivas som psykologisk (Ujang & 

Zakariya 717:2015). Med detta menas att en plats utformas utifrån den uppfattning som finns 

av platsen hos befolkningen. Det är människorna som ”gör platsen”, och det är därmed 

omöjligt att separera befolkningen från själva platsen. Platsmarknadsföring innebär att platsen 

inte längre enbart ses som en administration vars främsta uppgift är att tillhandahålla och 

administrera offentlig service gentemot invånarna, utan platsen blir någonting mer (Parment 

105:2015). Syftet med marknadsföringsarbete kring en plats blir därmed att förändra, förbättra 

och förstärka den bild som finns av platsen med hjälp av långsiktigt och strategiskt arbete, 

samt att skapa ett varumärke kring platsen (Syssner 11:2012). 

  
Begreppet varumärke beskriver inte enbart det fysiska aspekterna - såsom namn, logotyper, 

symboler och design - utan även de känslor och det budskap som förmedlas, och bör vara 

unikt för en person, en organisation eller en plats (Larsson 2014:27). När ett varumärke 

skapas faller det sig naturligt att det konkurrerar med andra varumärken, och en plats 

varumärke är inget undantag för detta (Parment 105:2015). Platsers varumärke konkurrera 

med andra platser i områden såsom lokalisering, arkitektur, kulturinstitutioner, arkitektur, 

historiska platser/byggnader och den generella stämningen och kulturen. Det uppstår även en 

konkurrens gällande att locka nya invånare, turister, företag, investerare, entreprenörer, 

institutioner och kulturella aktörer till platsen (Parment 106:2015). I och med detta är det 

viktigt att lägga stor vikt på att platsen ”paketeras” på att attraktivt sätt, samt att det finns en 

systematisk och noggrann beskrivning om vad platsen identitet faktiskt är. 
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Arbetet kring platsmarknadsföring riktar sig både utåt och inåt (Syssner 14:2012). Arbetet utåt 

handlar om att bygga upp ett starkt varumärke kring platsen, vilket känns igen av den stora 

massan och förknippas med bra och positiva saker. Syssner (ibid) beskriver att platsen blir 

som en produkt, som ska ”paketeras” och säljas på marknaden, och riktar sig gentemot 

besökare, turister, potentiella inflyttare, investerare och handelspartner. 

  
Arbetet inåt riktar sig däremot gentemot den egna befolkningen. Här är inte syftet att sälja in 

platsen, utan att skapa en stark sammanhållning på orten, stolthet och en gemensam identitet 

över platsen en bor på (Syssner 14:2012). Den inre dimensionen är minst lika viktig som den 

yttre, då nöjda, stolta och glada invånarna är vad som gör en bra plats till just bra. Om de som 

bor på en plats inte håller med om vad en plats marknadsför att vara kan missnöje uppstå, och 

det är därmed av stor vikt att klyftan mellan invånarnas bild av platsen och den bild som 

förmedlas är mycket liten (Parment 106:2012). 

  

4.2 Profil, image och identitet 
Profil, image och identitet är begrepp inom strategisk kommunikation vilket berör 

uppfattningen av en organisation hos de själva och hos omvärlden (Larsson 121:2014). Profil 

är den bild som en organisation önskar förmedla av sig själva, både gentemot den externa 

publiken, men även mot den interna, det vill säga publiken (Larsson 122:2014). Det kan 

handla om att ett företag vill framstå som ett lyxmärke eller att en kommun vill framstå som 

en plats som är trevlig att bo på. 

  
Image behandlar omvärldens faktiska uppfattning av organisationen (Larsson 122:2014). 

Publiken mottar bilder och intryck av en organisation, till exempel kunder inom ett företag 

bildar sin uppfattning utifrån kriterier så som: 

• upplevelse av företaget 
• produktkvalitet 
• bemötande från anställda 
• vilken information som kommuniceras ut 

  
Identitet handlar om helhetsbilden av det som organisationen förmedlar, det vill säga hur en 

organisation uppfattar sig själva och hur det ligger i relation till den föreställning omvärlden 

har om organisationen (Larsson 123–125:2014). Det handlar om förståelsen och kopplingen 

mellan en själv och omgivningen, och det är därmed essentiellt att ha en god självkännedom 
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för att kunna förstå hur det ligger i förhållande med omvärldens uppfattning. Kort och gott 

kan det sägas vara den inre självbilden, och står därmed i kontrast med profil, det vill säga den 

yttre självbilden. 

  
Idealet som organisationer bör sträva efter att uppnå är att dessa tre begrepp – profil, image, 

identitet – stämmer överens med varandra (Larsson 125:2014). 

4.3 Kunskap – attityd 
Vid målsättning inom strategisk kommunikation finns det en önskan att skapa förändring hos 

målgrupper på flera nivåer (Larsson 130:2014). En nivå en kunskap (kognitiv), och en annan 

nivå är attityd (affektiv). Härunder faller även begreppet beteende (handlingsbetingad), men 

då det inte berör vår studie så som den ser ut i dagsläget kommer vi inte att behandla det 

begreppet. Den första nivån handlar om att bilda en kunskap hos den tilltänkta publiken om 

området, exempelvis genom att informera med hjälp av olika kanaler. Kunskap kan leda till 

förändring i attityd hos publiken. Attityd beskrivs som den uppfattning eller den värdering 

som finns om exempelvis gällande en fråga hos en individ eller hos en mindre grupp (Larsson 

186:2014). De Pelsmacker, Geugens & Van Der Bergh beskriver attityder att vara en persons 

övergripliga uppfattning av exempelvis en person, ett företag, en produkt, en plats, etc.  

Attityder är inlärda och formas utifrån den kunskap människor har om ett visst område, och 

består främst utav värderingar och bedömningar (Larsson 187:2014). Det influerar personers 

sätt att tänka och deras uppfattning, samt, i längden, deras handlingar. 

  

4.4 Sammanfattning av teoretiska begrepp 
Vi har i detta kapitel redogjort för de teoretiska begreppen platsmarknadsföring, kunskap-

attityd och profil-image-identitet. 

  
Den viktigaste aspekten av platsmarknadsföring för vår studie är det arbete som görs invärtes 

och som riktar sig mot den egna befolkningen, där syftet är nöjda invånare och att skapa en 

sammanhållning på orten. Vi valde denna teori då vårt arbete undersöker hur Halmstad 

kommun har marknadsfört bordtennis-VM gentemot den egna befolkningen och vilken 

relation det har till hur de ser på Halmstad som en plats. Det vi kommer att titta på mer 

specifikt utifrån denna teori är frågor om hur personer har fått information samt om att vi 

kommer att titta på hur eventet har kommit att påverka personers syn på Halmstad kommun. 
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Vi tog också upp de tre begreppen profil, image och identitet, vilket berör hur en organisation 

försöker själva försöker uppfattas, hur en organisation uppfattas av omvärlden, samt hur det 

faktiskt ser ut. Utifrån denna teori vill vi se hur Halmstad kommuns uppfattning av det egna 

arbetet kring bordtennis-VM stämmer överens med hur våra respondenter kom att uppfatta 

eventet. 

De mest centrala begreppen för vår studie är kunskap och attityd, då vårt huvudsakliga syfte 

var att undersöka vilken kunskap om bordtennis-VM invånarna i Halmstad kommun har och 

vilken inställning/attityd de hade gentemot eventet under veckan som det pågick. 
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5. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom den metod vi har valt för att få fram vårt resultat. Vi 

har utgått från kvantitativ metod och använt oss av enkäter för att få svar på våra 

frågeställningar. 

5.1 Kvantitativ metod 
För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av kvantitativ metod. Kvantitativ metod 

innebär att data kvantifieras, och det som undersöks går att beskriva med siffror (Bryman 

150:2008). Kvantitativ metod ger möjligheten till att dra generella slutsatser om en större 

grupp utifrån ett mindre urval (Eliasson 27:2013) Metoden lämpar sig även när man vill 

kunna sätta siffror på sitt undersökningsmaterial, samt när problemformuleringen beror frågor 

om hur ofta, hur många och hur vanligt förekommande någonting är. En nackdel med 

kvantitativ metod är att det endast ger oss ytlig kunskap, och ger oss inte svar på ”varför” det 

ser ut som det gör (Trost & Hultsåker 23:2016), men eftersom vi vill titta på hur kunskaper 

och attityder hos individer bosatta i Halmstad kommun är den kvantitativa metoden bäst 

lämpad för vårt syfte och vår problemformulering. 

5.2 Enkätundersökning 
När man vill uttala sig om hur pass stor utbredning av attityder och förhållanden som finns 

bland respondenterna så lämpar sig en enkätundersökning (Eliasson 28:2013). Enkäter 

struktureras med ett antal förutbestämda frågor med tillhörande svarsalternativ, och delas 

vanligtvis ut online, via email, via post eller på plats (Bryman 227:2008). Trost & Hultsåker 

(11:2016) beskriver enkätformulär som ett mätinstrument för att mäta beteende, åsikter och 

känslor, vilket var vad vi ämnade att göra under vår undersökning. Vårt syfte med vår 

undersökning är att ta reda på individers kunskap om och attityd gentemot bordtennis-VM i 

Halmstad, och därför ansåg att vi enkäter lämpade sig bäst för att få svar på vår frågeställning. 

Vi ville inte få svar på varför individer tänkte som de gjorde, utan vi ville få en övergripande 

uppfattning om hur det låg till hos våra respondenter. 

  
Några saker som kännetecknar enkätundersökningar är att de 1) fylls i på egen hand av 

respondenterna, utan närvaro av en intervjuare, 2) består i främsta hand av slutna frågor, 

snarare än öppna frågor och 3) är kortare, då långa enkäter leder till att respondenten riskerar 

att tröttna på att besvara frågorna (Bryman 228:2008). En fördel med enkätundersökning är 

det ger möjligheten att ställa många frågor om flera olika förhållanden, vilka kan vara av vikt 

för undersökningen (Eliasson 29:2013) Utformningen av frågorna och svarsalternativen är 
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likadana för varje besvarad enkät, vilket gör att förutsättningarna ser likadana ut för alla 

respondenter – inga följdfrågor eller frågor som utformas på olika sätt uppstår (Bryman 228–

229:2008). 

  
Att använda oss av enkäter gav oss också en strukturering – vilket innebär att alla 

frågeformulär har exakt samma frågor och fasta svarsalternativ (Trost & Hultsåker 85:2016). I 

och med att alla frågorna och svarsalternativ är formulerade på samma sätt fanns det en 

förutsättning att våra svarsalternativ kom att kunna omvandlas till mätbara variabler, och 

därmed kunde vi se förekomsten av olika attityder, samt att vi kunde jämföra dessa med 

varandra och kunna undersöka samband mellan dem. 

5.3 Genomförande och tillvägagångssätt 
Vi hade redan i förväg fått ett uppdrag av Destination Halmstad/Halmstad Convention Bureau 

och en tydlig bild av hur arbetet skulle se ut, vad som skulle undersökas och hur det skulle 

genomföras. Som nämnt tidigare använde vi oss av en enkätundersökning och innan dessa 

delades ut så var det viktigt att tänka på hur enkäten skulle utformas för att vi skulle kunna få 

ett så representativt urval som möjligt. Några enkätfrågor är ifrån en enkät som vi fick 

tilldelade oss från uppdragsgivarna (se bilaga 1).  

  
Vi delade ut våra enkäter i Halmstad centrum och i anslutning till ett sidoevent som pågick 

under den period som bordtennis-VM ägde rum i Halmstad. Antalet respondenter blev 173 

stycken och enkäten delades ut via oss, vilket gjorde att respondenterna kunde be om hjälp 

eller fråga om de undrade något. I samband med enkäten frågade vi om de var bosatta i 

Halmstad och tillhörde vår urvalsgrupp. Vi berättade också att de var helt anonyma och i 

vilket syfte vi skulle göra undersökningen. Vi hade redan från början fått iPads av Destination 

Halmstad/Halmstad Convention Bureau för att vi lättare kunde genomföra enkäterna via 

programmet Questback och därmed fanns en möjlighet att få hjälp av våra kontaktpersoner. 

Med hjälp av Questback kunde vi snabbt få in respondenter och data direkt. I programmet 

hade vi programmerat så att man inte kunde avsluta enkäten om inte alla frågor var besvarade 

och datainsamlingen skedde på så vis direkt till Questback och gjorde att vi inte behövde koda 

in all data i SPSS när enkätundersökningen var avslutad. Annars brukar man ge varje 

svarsalternativ en siffra och själv koda in sin data och göra ett kodschema för dessa. Eftersom 

vi använt oss av Questback har vi inte haft någon kontroll över kodningen. Detta är något som 

vi är medvetna om kan ha varit en nackdel, exempelvis på frågorna som har flervalsalternativ 
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då dessa senare inte matats in korrekt i SPSS från Questback. Då arbetet är bestämt utav vår 

uppdragsgivare har vi inte haft någon kontroll över designen. 

5.3.1 Urval och avgränsning 
Den population vi valde att undersöka i vår studie var individer över 18 år gamla som är 

bosatta i Halmstad kommun som befann sig i Halmstad centrum på dagtid under perioden då 

sidoeventet pågick, från den 29 april till den 5 maj. Destination Halmstad arrangerade ett 

sidoevent i centrum kallat We Love Ping Pong och i och med eventet befann sig mycket 

personer i centrum under perioden då bordtennis-VM pågick. När vi valde ut personer att 

svara på vår enkät riktade vi dock inte in oss enbart på personer som var där för eventet We 

Love Ping Pong, utan vi valde ut personer som befann sig i Halmstad centrum - oavsett 

anledning. Därmed utgick vi från ett bekvämlighetsurval gällande våra respondenter. 

Bekvämlighetsurval innebär att de personer som finns på plats och är tillgängliga för 

forskaren är de som blir utvalda att delta i studien (Bryman 194:2008). En fördel med att 

använda sig av denna metod vid urval är att det ger en hög svarsfrekvens. Däremot finns det 

en nackdel att det inte går att generalisera en hel population, då respondenterna inte är 

representativa för en hel befolkning. Trots detta ansåg vi det bäst att göra vårt urval av 

respondenter på detta sätt, då det gav oss en hög svarsfrekvens. I och med att Halmstad 

kommun arrangerade ett event i centrum kallat We Love Ping-Pong befann det sig även 

mycket personer i centrum under denna tidsperiod. När vi valde ut personer att svara på vår 

enkät riktade vi dock inte in oss enbart på personer som var där för eventet We Love Ping 

Pong, utan vi valde ut personer som befann sig i Halmstad centrum - oavsett anledning. 

5.3.2 Bortfall 
På grund av de tekniska begränsningar som vi har löst med att ha en “låst” enkät där alla som 

fått enkäten har fyllt i hela och inte har kunnat hoppa över någon fråga, har vi inget internt 

bortfall. Hade vi själva matat in datan i SPSS eller inte låst enkäten hade man kunnat prata om 

en annan bortfallsproblematik, exempelvis är det vanligt att vissa hoppar över beteendefrågor 

som de anser vara komplicerade eller svåra och det leder då till ett internt bortfall (Johansson 

111:1999). 

5.3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett begrepp som berör hur pass tillförlitligt resultatet av en undersökning är, och 

om resultatet blir likadan om exakt samma undersökning upprepas eller om resultatet har 

påverkats av exempelvis slumpen eller tillfälligheter (Bryman 49:2008). Eliasson formulerar 

frågan om reliabilitet som följande: ”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om 
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vi upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt?” (Eliasson 15:2013) Kort sagt: 

är mätningarna pålitliga? 

  
Ju mer det går att lita på att resultat går att få fram igen vid ett nytt genomförande av samma 

studie, desto högre blir undersökningens reliabilitet (Eliasson 15:2013). Då vår undersökning 

utfördes under ett unikt tillfälle, kan det vara svårt för andra personer att genomföra exakt 

samma studie. Däremot finns det en möjlighet att utföra en liknande studie vid ett liknande 

event, och sedan jämföra resultaten för att se om det fanns någon skillnad mellan de två 

tillfällena. 

  
Begreppet validitet behandlar frågan om man verkligen mäter det man säger sig mäta. 

Eliasson (16:2013) ställer följande fråga ”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att 

den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”.  Det är av stor vikt att den information som 

samlas in verkligen är sanningsenlig, då sanningshalten är vad som avgör hur pass stor den 

vetenskapliga trovärdigheten är i studien (Eliasson 16–17:2013). 

  
Det är viktigt att vara medveten om att fastän reliabilitet och validitet går att skilja åt, så är de 

relaterade till varandra genom att validitet förutsätter reliabilitet. Om en mätning inte är 

reliabel kan den inte också vara valid. Om det till exempel saknas en överensstämmelse 

mellan olika bedömare betyder det att observatörerna inte kan enas om en innebörd av det de 

observerar och på så sätt blir det inte ett mått med validitet (Bryman 162–163:2008). 

5.3.4 Etiska överväganden 
Etiska överväganden innebär att ta hänsyn till de som antingen deltar eller berörs av studien. 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra krav för att skydda individer som deltar i 

forskningsundersökningar och dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första innebär att man som forskare ska 

informera deltagarna om studiens syfte (vetenskapsrådet:7), det andra att det ska vara frivilligt 

att delta i en studie (vetenskapsrådet:9), det tredje innebär att uppgifterna om studiens 

deltagare ska behandlas konfidentiellt och inte kunnat nås av utomstående 

(vetenskapsrådet:12) och det sista innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast 

får användas till forskning och inget annat (vetenskapsrådet:14). Dessa krav har vi varit noga 

med att följa under studiens gång då deltagarna informerades i samband med förfrågan om 

deltagande i undersökningen och vi valde också att ta bort funktioner som fanns när vi 

skapade enkäten på Questback, bland annat att de skulle uppge sin e-post. Eftersom det enda 
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personliga vi bad om var respondenternas postnummer innebär det att de kommer förbli helt 

anonyma. 

  

5.3.5 Metoddiskussion 
Den kvantitativa metoden har fått utstå en del kritik, framför allt från de som förespråkar den 

kvalitativa forskningsmetoden (Bryman 171:2008). Kvalitativt inriktade forskare anser att den 

kvantitativa forskningen bygger på en uppfattning att en naturvetenskaplig modell inte passar 

för en studie av det sociala. Mätproceduren vid enkätundersökningar ses som bristfällig av 

forskarna eftersom den förutsätter att respondenterna som svarar på frågorna i en enkät 

uppfattar termerna i enkäten på samma sätt, exempelvis fråga 9 då vi ställer frågan “Vilka av 

följande alternativ associerar du med bordtennis-VM i Halmstad?”. 

  

En lösning på detta problem kan vara att ha låsta svarsalternativ och inte ge så mycket 

utrymme för att svara fritt (Bryman 172:2008). Andra nackdelar med en enkätundersökning 

kan vara vanligtvis vara att ingen finns närvarande för att be om hjälp och därför gäller det att 

frågorna är tydliga (Bryman 229:2008). Då vi var på plats upplevdes inte detta som ett 

problem, då respondenten kunde ställa frågor om de undrade något. Vid en enkät kan man inte 

heller ställa uppföljningsfrågor för att få respondenten att fördjupa sina svar, detta är dock 

något man kan göra med hjälp av öppna frågor (Bryman 229:2008). Ett annat problem med en 

enkätundersökning kan vara att respondenten upplever att det är för många frågor och tappar 

intresset, ett exempel är om man använder sig för mycket av öppna frågor som innebär att 

respondenten måste utveckla sina svar (Bryman 230:2008). Vi hade inga öppna frågor för att 

undvika detta och också för att det passade oss bättre. 

  
Då vi varit begränsade och redan från början haft instruktioner på hur arbetet skulle 

genomföras och vilka frågor som skulle vara med kunde vi inte själva besluta oss om 

användandet av Questback. Nu i efterhand kan vi se att det hade gynnat arbetet mer om vi 

istället hade matat in all data i SPSS på egen hand, då hade vi haft kontroll över kodningen 

och också kunnat kontrollera flervalsfrågorna (se bilaga 2 fråga 5 och fråga 9).   
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6. Resultat/empirisk analys 
I detta kapitel redovisas de resultaten som vi fick från vår enkätundersökning. Resultaten 

presenteras i form av tabeller från programmet SPSS, där vi har mätt variablernas samband 

och sedan analyserat dessa.  

6.1 Resultatredovisning 
 

6.1.1 Demografiska frågor 
Fråga 1, tabell 1, var vilket kön respondenten hade och svarsfrekvensen visade att vi hade fått 

en jämn fördelning av de olika könen då 49,7 procent var män och 50,3 procent var kvinnor. 

Ingen svarade att de var annat. 

 

På fråga 2, tabell 2, som frågade efter ålder var 17,3 procent 18–25 år, 27,2 procent 26–35 år, 

17,9 procent 36–45 år, 15 procent 46–55 år, 12,1 procent 56–65 år och till sist var 10,4 

procent 66 år eller äldre. Dessa resultat visar att den största målgruppen på torget var mellan 

26 och 35 år. 

 

Tabell 1. Könsfördelning 
 Frekvens Procent 
Man 86 49,7% 
Kvinna 87 50,3% 
Annat 0 0,0% 
Totalt 173 100,0% 

Tabell 2. Åldersfördelning 

 Frekvens Procent 

18-25 år 30 17,3% 
26-35 år 47 27,2% 
36-45 år 31 17,9% 
46-55 år 26 15,0% 
56-65 år 21 12,1% 
66 år eller äldre 18 10,4% 
Totalt 173 100,0% 
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6.1.2 Frågor om kunskap 
Fråga 4, tabell 3, “Känner du till att bordtennis-VM hålls i Halmstad denna vecka (28/4–

6/5)?”, på frågan svarade 93,1 procent ja och 6,9 procent nej. 

 

Fråga 5, tabell 4, “Hur har du fått information om bordtennis-VM i Halmstad?”, denna frågan 

var ett flersvarsalternativ vilket betyder att respondenterna kunde fylla i mer än ett alternativ. 

Den största informationskällan var att de sett affischer och liknande på allmänna platser och 

detta var 63 procent, den näst största informationskällan var lokaltidningen med 47,4 procent, 

TV med 36,4 procent, radio 35,8 procent, att man hört av vänner och bekanta 43,3 procent 

och att man fått information hem i brevlådan 4,6 procent.  Medan 7,5 procent svarade att de ej 

fått någon information alls. 

 

 

Tabell 3. Kunskap om att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka (29/4 – 6/5). 

 
Frekvens Procent 

Ja 161 93,1% 
Nej 12 6,9% 
Totalt 173 100,0% 

Tabell 4. Frekvens av olika informationskällor.  

 
Frekvens Procent 

TV 63 36,4% 

Radio 62 35,8% 

Lokaltidningen 82 47,4% 

Sett affischer eller liknande på 
allmänna platser 109 63,0% 

Hört av vänner/bekanta 75 43,4% 

Fått information hem i brevlådan 8 4,6% 

Har ej fått någon information 13 7,5% 
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Fråga 6, tabell 5, var en följdfråga och löd “Önskar du att du hade fått mer eller tydligare 

information om bordtennis-VM i Halmstad?”, där 61,8 procent svarade att de tyckte de hade 

fått tillräckligt med information och 38,2 svarade att de hade önskat att de fått mer eller 

tydligare information. 

Tabell 5. Önskan att ha fått mer eller tydligare information om bordtennis-VM i Halmstad. 

 Frekvens Procent 

Ja 66 38,2% 
Nej 107 61,8% 
Totalt 173 100,0% 

	
6.1.3 Frågor om attityd/inställning 
På fråga 7, tabell 6, “Har du intresse av att besöka Halmstad Arena för att titta på bordtennis-

VM?" svarade 38,7 procent ja, 34 procent nej och 27,2 procent kanske senare. 

 

På fråga 8, tabell 7, ”Hur viktigt tycker du att det är att bordtennis-VM hålls i Halmstad?” 

svarade över hälften av respondenterna, 53 procent, ansåg att det var mycket viktigt för dem 

att bordtennis-VM hölls i Halmstad. 28 procent ansåg att det var ganska viktigt, 15 procent 

svarade varken eller, medan 2 procent svarade att det inte var särskilt viktigt för dem. En 

person svarade att det inte alls var viktigt för hen. 

Tabell 6. Intresse av att besöka Halmstad arena för att titta på bordtennis-VM. 

 Frekvens Procent 

Ja 67 38,7% 
Nej 59 34,1% 
Kanske senare 47 27,2% 
Totalt 173 100,0% 

Tabell 7. Åsikt av betydelsen att bordtennis-VM hålls i Halmstad. 

 
Frekvens Procent 

Mycket viktigt 92 53,2% 
Ganska viktigt 49 28,3% 
Varken eller 27 15,6% 
Inte särskilt viktigt 4 2,3% 
Inte alls viktigt 1 0,6% 
Totalt 173 100,0% 
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Fråga 9, tabell 8, ”Vilka av följande alternativ associerar du med bordtennis-VM i 

Halmstad?”, var en fråga där respondenterna fick välja flera alternativ som stämde för dem 

personligen. 57,2 procent svarade att de associerar bordtennis-VM med folkfest. 6,4 procent 

ansåg att kommuninvånarnas dagliga liv och rutiner stördes. 53,8 procent associerade det 

med gemenskap och 1,7 procent svarade att de tyckte att det blev en ökning av bråk och/eller 

brottslighet m.m. 69,9 procent ansåg att bordtennis-VM i Halmstad innebar stolthet. 5,2 

procent tyckte att det blev en ökning av trängsel på allmänna platser. 

28,9 procent tyckte att det gav nya intryck och 17,3 procent tyckte att det var lärorikt. 4 

procent upplevde ökade ljudnivåer kring arenan och evenemangsområdet och 3,5 procent 

upplevde att det blev mer nedskräpning i anslutning till evenemangsområdet. 54,3 procent 

ansåg att det var spännande att bordtennis-VM arrangerades i Halmstad, och 65,3 tyckte att 

det var roligt/innebar glädje. 13,3 procent associerade det med att lokala resurser och 

kompetenser användes. 17,9 procent ansåg att det blev mer trafik i kommunen. 

 

Tabell 8. Associationer med bordtennis-VM i Halmstad. 

 
Frekvens Procent 

Folkfest 99 57,2% 
Att kommuninvånarnas dagliga 
liv och rutiner stördes 11 6,4% 

Gemenskap 93 53,8% 
En ökning av bråk och/eller 
brottslighet m.m.  3 1,7% 

Stolthet 121 69,9% 
Trängsel på allmänna platser 9 5,2% 
Nya intryck 50 28,9% 
Ökade ljudnivåer kring arenan 
och evenemangsområdet 7 4,0% 

Lärorikt 30 17,3% 
Nedskräpning i anslutning till 
evenemangsområdet 6 3,5% 

Spännande 94 54,3% 
Att lokala resurser och 
kompetenser användes 23 13,3% 

Roligt/glädje 113 65,3% 
Att det blev mer trafik i 
kommunen 31 17,9% 
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På fråga 10, tabell 9, ”Hur viktigt är det med stora evenemang i Halmstad allmänt för dig?” 

svarade 64 procent att det är mycket viktigt, 26 procent svarade att det är ganska viktigt, 5,2 

procent svarade att varken eller, medan 1,7 procent svarade inte särskilt viktigt och 2,3 

svarade inte alls viktigt. 

 

På fråga 11, tabell 10, ”Hur påverkar evenemang som bordtennis-VM arrangeras i Halmstad 

kommun din syn på Halmstad?” svarade 76,9 procent att bordtennis-VM påverkade deras syn 

på Halmstad mycket positivt. 15,6 procent svarade att det påverkade deras syn i viss mån 

positivt, medan 6,4 procent svarade att de ställde sig likgiltiga/att det inte spelade någon roll. 

0,6 procent kände att deras syn på Halmstad påverkades i viss mån negativt och 0,6 procent 

svarade mycket negativt. 

Tabell 10. Påverkan av syn på Halmstad på grund av att bordtennis-VM arrangeras i kommunen. 

 
Frekvens Procent 

Mycket positivt 133 76,9% 

I viss mån positivt 27 15,6% 

Likgiltig/spelar ingen roll 11 6,4% 

I viss mån negativt 1 0,6% 

Mycket negativt 1 0,6% 

Totalt 173 100,0% 

 

Tabell 9. Vikten av stora evenemang i Halmstad i allmänhet. 

 
Frekvens Procent 

Mycket viktigt 112 64,7% 

Ganska viktigt 45 26,0% 

Varken eller 9 5,2% 

Inte särskilt viktigt 3 1,7% 

Inte alls viktigt 4 2,3% 

Totalt 173 100,0% 
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På fråga 12, tabell 11, ”Vad tycker du om VM-aktiviteterna i centrala Halmstad”, ansåg 65,9 

procent att det var mycket positivt, 13,9 procent var i viss mån positivt inställda till 

aktiviteterna och 11 procent svarade att de var likgiltiga/spelade ingen roll. 7,5 procent 

svarade att de var i viss mån negativa medan 1,7 procent var mycket negativt inställda till 

aktiviteterna.  

 

På fråga 13, tabell 12, ”Har eller tänker du ta del av någon aktivitet i centrum?” svarade 48,6 

procent av respondenterna ja, 30,6 procent svarade nej och 20,8 procent svarade kanske 

senare.  

Tabell 12. Önskan om att ta del av VM-aktiviteter i Halmstad centrum. 

 
Frekvens Procent 

Ja 84 48,6% 
Nej 53 30,6% 
Kanske senare 36 20,8% 
Totalt 173 100,0% 
 

Fråga 14, tabell 13,”Har du fått information om VM-aktiviteterna i centrum?” svarade 57,2 

procent ja, medan 42,8 procent svarade nej. 

Tabell 13. Mottagit information om VM-aktiviteterna i Halmstad centrum. 

 
Frekvens Procent 

Ja 99 57,2% 
Nej 74 42,8% 
Totalt 173 100,0% 

Tabell 11. Åsikt om VM-aktiviteterna i centrala Halmstad. 

 
Frekvens Procent 

Mycket positiv 114 65,9% 
I viss mån positiv 24 13,9% 
Likgiltig/spelar ingen roll 19 11,0% 
I viss mån negativ 13 7,5% 
Mycket negativ 3 1,7% 
Totalt 173 100,0% 



22 
 

På frågan, ”Vilken är din övergripande inställning till att bordtennis-VM arrangeras i 

Halmstad kommun?”, svarade 83,8 procent att det var mycket positivt inställda. 13,3 procent 

svarade att de var i viss mån positiva och 2,9 procent svarade likgiltig/spelar ingen roll. 0 

procent svarade att de var i viss mån negativt inställda och 0 procent svarade att de var mycket 

negativt inställda. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 14. Övergripande inställning till att bordtennis-VM arrangeras i Halmstad kommun. 

 
Frekvens Procent 

Mycket positiv 145 83,8% 
I viss mån negativ 23 13,3% 
Likgiltig/Spelar ingen roll 5 2,9% 
I viss mån negativ 0 0,0% 
Mycket negativ 0 0,0% 
Totalt 173 100,0% 
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7. Analys 
Utifrån våra frågeställningar har vi valt att analysera de frågorna mot varandra som vi anser 

mest relevanta och intressanta att analysera. Här presenteras både tabeller från SPSS och 

Questback. Frågor ställs mot varandra för att kunna besvara våra frågeställningar. I 7.3 

information och kunskap och 7.4 skillnader mellan demografiska grupper har vi i SPSS gjort 

korstabeller och ställt frågor mot varandra för att få ut vår analys.  

7.1 Attityd gentemot bordtennis-VM i Halmstad 
För att svara på vad individer bosatta i Halmstad kommun hade för attityd/inställning till 

eventet valde vi att ha med frågan ”Vilka av följande alternativ associerar du med bordtennis-

VM i Halmstad?” där de huvudsakliga associationerna var stolthet, folkfest, roligt/glädje och 

gemenskap. Då 69,9 procent associerade bordtennis-VM med stolthet visar det att 

respondenterna främst var stolta över att ha bordtennis-VM i Halmstad och även de övriga 

associationerna visar att man associerat eventet med något positivt. Inställningen och attityden 

hos respondenterna i Halmstad är på så sätt stärkt med hur de valt att associera alternativen i 

fråga 9 med bordtennis-VM. 

 
Figur 1. Associationer med bordtennis-VM i Halmstad 
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För att återkoppla till teorin och den delen som handlar om platsmarknadsföring gentemot den 

egna befolkningen ser vi att eventet har skapat en sammanhållning och stolthet hos invånarna 

i Halmstad kommun. Det visar att Halmstad kommun har lyckats med sin marknadsföring av 

platsen när det kommer till den inre dimensionen och att klyftan inte är särskild stor mellan 

invånarnas bild av platsen och den bild som förmedlas. 

7.2 Information och kunskap 
Det allra vanligaste sättet att få information om att bordtennis-VM arrangerades i Halmstad 

var genom att se affischer och liknande på allmänna platser. Nästan hälften av respondenterna 

uppgav att de hade läst om det i lokaltidningen, följt av att höra om det av vänner och 

bekanta. TV och radio, vilket kan tänkas vara det mest förekommande sättet att få information 

hem i brevlådan, uppgavs av lite mer än 1/3 av respondenterna, där TV uppnådde 36,4 

procent och radio 35,8 procent. 7,5 procent av respondenterna uppgav att de inte hade fått 

någon information alls om bordtennis-VM och endast 4,6 procent uppgav att de hade fått 

information hem i brevlådan. 

 
Figur 2. Sätt att ta emot information. 
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7.3 Kunskap och attityd mot bakgrund av teori om strategisk 
kommunikation  
När vi ställer fråga 6, tabell 7 mot fråga 4, tabell 3 mot varandra så kan vi se att 55,3 procent 

har svarat ja på fråga 4 “Känner du till att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka 

(29/4–6/5)?” och har också svarat att de tycker det är mycket viktigt på fråga 8 “Hur viktigt 

tycker du det är att bordtennis-VM hålls i Halmstad?”. 25 procent har svarat nej på fråga 4 om 

kunskapen om att bordtennis-VM skulle var i Halmstad, men har också svarat att de tycker att 

det är mycket viktigt att det gör det. 25 procent som svarade nej, svarade också att det var 

ganska viktigt. 

28,6 procent svarade att de var medvetna om eventet och att de tyckte att det var ganska 

viktigt att det hölls i Halmstad. 33,3 procent som svarade nej svarade också varken eller. 14,3 

procent som svarat ja svarade också att de tyckte varken eller på hur viktigt det är att 

bordtennis-VM hölls i Halmstad. Det var 8,3 procent som svarat nej som även svarade att de 

inte tyckte att det inte var särskilt viktigt. 1,9 procent svarade att det inte var särskilt viktigt 

och att de visste om eventet. Ingen som kände till att bordtennis-VM skulle vara i Halmstad 

tyckte att det inte alls var viktigt. 8,3 procent som svarat nej på om de visste om att det var 

bordtennis-VM i Halmstad, svarade också att det inte alls var viktigt. 

Korstabell 1 

Genom att ställa dessa två frågor mot varandra ser vi inte något större mellan kunskap och 

attityd, då oavsett om de hade kunskap eller inte ansåg majoriteten att det var viktigt att 

eventet arrangerades i Halmstad kommun. 

Åsikt av 
betydelsen att 

bordtennis-VM 
hålls i Halmstad 

(Tabell 7) 

Kunskap om att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka (29/4 – 
6/5) (Tabell 3) 

 Ja Nej Totalt 

Mycket viktigt 69 3 92 
55,3% 25,0% 53,2% 

Ganska viktigt 46 3 49 
28,6% 25,0% 28,3% 

Varken eller 23 4 27 
14,3% 33,3% 15,6% 

Inte särskilt 
viktigt 

3 1 4 
1,9% 8,3% 2,3% 

Inte alls viktigt 0 1 1 
0,0% 8,3% 0,6% 

Totalt 161 12 173 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Sedan jämförde vi fråga 8, tabell 9 mot fråga 4, tabell 4 och kunde se att det var 65,2 procent 

som kände till att det skulle vara bordtennis-VM i Halmstad har också svarat att de tycker att 

det är mycket viktigt med stora evenemang i Halmstad i allmänhet. 27,3 procent som svarat ja 

svarade också att det var ganska viktigt. 5 procent svarade ja och att det var varken eller, 

ungefär samma procent som svarat nej 8,5 procent svarade också varken eller. 0,6 procent 

som svarat att de kände till bordtennis-VM i Halmstad svarade att det inte var särskilt viktigt 

och 1,9 procent tyckte inte att stora evenemang var viktigt men var medvetna om att eventet 

ägde rum. 

58,3 procent svarade nej på om de kände till eventet, men att de tyckte att det var mycket 

viktigt. 8,3 som svarat nej svarade att det tyckte det var ganska viktigt. 16,7 procent tyckte 

inte det var särskilt viktigt och det var även 8,3 procent som varken visste om eventet eller 

tyckte att det var viktigt alls med stora evenemang. 

Korstabell 2 

Vikten av stora 
evenemang i 
Halmstad i 

allmänhet (Tabell 
9) 

Kunskap om att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka (29/4 – 
6/5) (Tabell 3) 

 Ja Nej Totalt 

Mycket viktigt 105 7 112 
65,2% 58,3% 64,7% 

Ganska viktigt 44 1 45 
27,3% 8,3% 26,0% 

Varken eller 8 1 9 
5,0% 8,3% 5,2% 

Inte särskilt 
viktigt 

1 2 3 
0,6% 16,7% 1,7% 

Inte alls viktigt 3 1 4 
1,9% 8,3% 2,3% 

Totalt 161 12 173 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Utifrån dessa resultat ser vi att även de som svarat att de inte kände till att bordtennis-VM, 

tyckte att det mycket viktigt med stora evenemang i Halmstad. Majoriteten var medvetna om 

eventet och tyckte också att det var mycket viktigt. 

 

 

 



27 
 

Korstabell 3 

 

Av de som svarade att de kände till att bordtennis-VM arrangerades i Halmstad var 84,5 

procent mycket positivt inställda, medan 13,7 procent var i viss mån positivt inställda, medan 

1,9 procent var likgiltigt inställda. 0 procent var i viss mån negativt eller mycket negativt 

inställda. 75 procent av de som svarade att de ej kände till att bordtennis-VM arrangerades 

svarade att de – trots sin okunskap – var mycket positivt inställda till att eventet, medan 8,3 

procent av de ovetande svarade att de var i viss mån positivt inställda, och 16,7 procent var 

likgiltiga. Att ha kunskap gällande att bordtennis-VM arrangeras i Halmstad hade ingen större 

inverkan på vilken inställning som fanns gentemot eventet överlag. Tvärtom, även de 

ovetande ansåg att det var någonting positivt, även om de saknade kunskap om att de ägde 

rum. 

36,4 procent hade ett intresse att besöka Halmstad Arena för att titta på bordtennis-VM, samt 

att de var nöjda med den information som de hade fått om eventet. 41,4 procent som svarade 

att de gärna hade velat ha mer information om bordtennis-VM, men att de ändå har ett intresse 

av att besöka arenan. 31,8 procent svarade att de gärna hade velat ha mer information, samt att 

de inte var intresserade av att besöka arenan. 35,5 procent svarade att de inte var intresserade 

av att besöka arenan, men att de var nöjda med informationen de hade fått. Av de som svarade 

kanske senare på frågan om att besöka eventet, svarade 25,8 procent att de hade velat ha mer 

eller tydligare information, medan 28 procent var nöjda med den information de hade fått. 

Detta kunde vi se genom att ta fråga 5, tabell 6 mot fråga 4, tabell 3. 

 

Övergripande 
inställning till att 
bordtennis-VM 

arrangeras i 
Halmstad 

kommun (Tabell 
14) 

Kunskap om att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka (29/4 – 
6/5) (Tabell 3) 

 Ja Nej Totalt 

Mycket positiv 136 9 145 
78,6% 5,2% 83,8% 

I viss mån positiv 22 1 23 
12,7% 0,6% 13,3% 

Likgiltig/spelar 
ingen roll 

3 2 5 
1,7% 1,2% 2,9% 

I viss mån 
negativ 

0 0 0 
0,0% 0,0% 0,0% 

Mycket negativ 0 0 0 
0,0% 0,0% 0,0% 

Totalt 161 12 173 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Korstabell 4 

Intresse av att 
besöka Halmstad 
arena för att titta 
på bordtennis-
VM (Tabell 6) 

Kunskap om att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka (29/4 – 
6/5) (Tabell 3) 

 Ja Nej Totalt 

Ja 26 39 67 
16,2% 22,5% 38,2% 

Nej 21 38 59 
21,1% 22,0% 34,1% 

Kanske senare 17 30 43 
9,8% 17,3% 27,2% 

Totalt 66 107 173 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Oavsett om respondenterna var intresserade av att besöka arenan eller inte, så var det fler som 

svarade att de ansåg att de hade fått tillräcklig information än de som hade svarat att de kände 

att de ville ha mer eller tydligare information. I och med detta ser vi inget samband mellan att 

vilja ha mer information och önskan om att besöka arenan för att titta på bordtennis-VM, då 

informationen inte verkar ha någon inverkan på önskan att besöka eventet eller inte. 

 

7.4 Skillnader mellan demografiska grupper 
Fler män än kvinnor hade intresse av att besöka arenan för att titta på bordtennis-VM, medan 

fler kvinnor svarade att de inte hade något intresse alls av att besöka arenan. 

Könsfördelningen mellan ”kanske senare” var nästan lika, där en mer man svarade att de 

kanske ville besöka arenan senare. 

Korstabell 5 

 
 

 

Intresse av 
att besöka 
Halmstad 

arena för att 
titta på 

bordtennis-
VM (Tabell 

6) 

Könsfördelning (Tabell 1) 
 Man Kvinna Annat Totalt 

Ja 
39 28 0 67 

45,3% 32,3% 0% 38,7% 

Nej 
23 36 0 59 

26,7% 41,4% 0% 34,1% 

Kanske senare 
24 23 0 47 

27,9% 26,4% 0% 27,2% 

Totalt 
86 87 0 173 

100% 100% 100% 100% 
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Genom att ställa fråga 6, tabell 7 mot fråga 1, tabell 1 så kunde vi se att Fler män än kvinnor 

svarade att deras syn på Halmstad påverkades mycket positivt av att evenemang som 

bordtennis-VM arrangerades i Halmstad kommun, medan fler kvinnor svarade att de 

påverkades i viss mån positivt eller att de var likgiltigt inställda. Inga kvinnor svarade i viss 

mån negativ eller mycket negativ, medan två män svarade ett av de ”negativa” alternativen 

vardera. 

 
Korstabell 6 

 
 

Den åldersgrupp som var mest nöjd över den information som de hade fått om bordtennis-VM 

var de i åldersgruppen 66 år eller äldre, följt av åldersgruppen 18–25 år. Bland 

åldersgrupperna 26–35, 46-55 och 56-65 år låg procentantalet ungefär lika i att de hade velat 

ha mer eller tydligare information, men trots detta svarade fler nej på den frågan än ja. Detta 

visar att oavsett åldersgrupp var majoriteten av våra respondenter nöjda med den information 

de hade fått om bordtennis-VM i Halmstad. 

 

Korstabell 7 

 

Åsikt av 
betydelsen 

att 
bordtennis-
VM hålls i 
Halmstad 
(Tabell 7) 

Könsfördelning (Tabell 1) 
 Man Kvinna Annat Totalt 

Mycket positiv 69 64 0 133 
80,2% 73,6% 0% 76,9% 

I viss mån 
positiv 

12 15 0 27 
14,0% 17,2% 0% 15,6% 

Likgiltig/spelar 
ingen roll 

3 8 0 11 
3,5% 9,2% 0% 6,4% 

I viss mån 
negativ 

1 0 0 1 
1,2% 0% 0% 0,6% 

Mycket 
negativ 

1 0 0 1 
1,2% 0% 0% 0,6% 

Totalt 86 87 0 173 
100% 100% 100% 100% 

Önskan att ha 
fått mer eller 

tydligare 
information 

om bordtennis-
VM i Halmstad 

(Tabell 5) 

Åldersfördelning (Tabell 2) 
 18–25 år 26–35 år 36–45 år 46–55 år 56–65 år 66 år eller 

äldre Totalt 

Ja 10 20 13 11 9 3 66 
33,3% 42,6% 41,9% 42,3% 42,9% 16,7% 36,2% 

Nej 20 27 18 15 12 15 107 
66,7% 57,4% 58,1% 57,7% 57,1% 83,3% 61,8% 

Totalt 
30 47 31 26 21 18 173 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Åldersgruppen där majoriteten svarade att de tycker att det är mycket viktigt att bordtennis-

VM hålls i Halmstad var de som var 66 år eller äldre, där 83,3 procent gav det 

svarsalternativet. Endast 33,3 procent i åldersgruppen 18–25 år svarade att de ansåg det 

mycket viktigt, medan de hade högst antal procent som svarade varken eller (36,7%).  

Den enda åldersgruppen där en individ har svarat att de inte tycket det är viktigt alls är 26–35 

år. Inga i åldersgrupperna 46–55, 56–65 och 66 år eller äldre svarade att det inte var särskilt 

viktigt eller inte alls viktigt.  

 
Korstabell 8 

 

 

  

Åsikt av 
betydelsen att 

bordtennis-VM 
hålls i 

Halmstad 
(Tabell 7) 

(Tabell 2) Åldersfördelning 
 18–25 år 26–35 år 36–45 år 46–55 år 56–65 år 66 år eller 

äldre Totalt 

Mycket 
viktigt 

10 18 15 17 17 15 92 
33,3% 38,3% 48,4% 65,4% 81,0% 83,3% 53,2% 

Ganska 
viktigt 

7 17 12 8 3 2 49 
23,3% 36,2% 38,5% 30,8% 14,3% 11,1% 28,3% 

Varken eller 11 10 3 1 1 1 27 
36,7% 21,3% 9,7% 3,8% 4,8% 5,6% 15,6% 

Inte särskilt 
viktigt 

2 1 1 0 0 0 4 
6,7% 2,1% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

Inte alls 
viktigt 

0 1 0 0 0 0 1 
0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Totalt 
30 47 31 26 21 18 173 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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8. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka attityder och kunskap kring event. Vi ville främst 

undersöka hur individer bosatta i Halmstad kommuns kunskap om eventet såg ut, samt vilken 

inställning de hade och om det fanns något samband mellan nivån av kunskap och vilken 

attityd individer hade. För att få svar på våra frågor använde vi oss av en enkätundersökning 

som vi utförde under den veckan som bordtennis-VM pågick. Vi utgick från teorier om 

platsmarknadsföring, kunskap-attityd och profil-image-identitet. 

  

Som vi tog upp i teorin finns det två relevanta nivåer för oss inom strategisk kommunikation 

och det är kunskap och attityd. För att undersöka kunskapen hos individer bosatta i Halmstad 

kommun har vi bland annat tagit del av hur kommunen har informerat om bordtennis-VM 

med hjälp av olika kanaler. Respondenterna anser att informationen i stort har varit bra och 

tillräcklig, den huvudsakliga informationskällan har varit affischer på allmänna platser.  

Det är förvånande att inte fler uppgav TV och radio - då det är en av de vanligaste kanalerna 

för att få information - och vad det kan bero på kan eventuellt ligga till grund för vidare 

forskning. 

 

Den andra nivån inom strategisk kommunikation som vi har undersökt är attityd och Larsson 

(187:2014) beskriver hur attityder är inlärda och hur de formas utifrån tidigare samt nyinlärda 

kunskaper. Större event förknippas ofta med någonting positivt för platsen, exempelvis då det 

hjälper att sätta platsen på kartan (Arnegger & Herz, 82:2016).  Utifrån de enkätfrågor som 

berör attityder och inställning kan vi se att majoriteten av respondenterna var positivt inställda 

till evenemanget. Arnegger & Herz (82:2016) lyfter fram hur länders image förbättras hos 

individer genom större event, oavsett om individen personligen följde eventet eller inte. Vi ser 

i vårt resultat att även om en person själv inte var intresserad av att titta på bordtennis-VM 

eller hade någon kunskap om det, så ansåg de fortfarande att det var någonting positivt för 

kommunen. Detta kunde vi se med hjälp av våra korstabeller där vi ställde just kunskap mot 

attityd. I och med detta ser vi inget samband mellan den information respondenterna har fått 

och vilken inställning de hade till bordtennis-VM. 

  
Vi har också utgått från de teoretiska begreppen profil, image och identitet eftersom detta är 

det ideal som organisationer strävar efter att få och då är det viktigt att dessa tre begrepp 

stämmer överens med varandra (Larsson 125:2014). Detta har vi undersökt genom att med 

hjälp av bland annat frågan om vad respondenterna associerar bordtennis-VM med att se om 
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det stämmer överens med om vad Destination Halmstad sa till oss att deras profil var, bland 

annat folkfest och stolthet. Som nämnt i tidigare forskning förbättras stadens image genom att 

man arrangera ett stort evenemang som bordtennis-VM (Kaplanidou & Christine, 199–

200:2007). Image handlar om de uppfattningar man har av organisationen och i detta fall hur 

invånarna av en plats bildar sin uppfattning utifrån bland annat informationen som 

kommuniceras ut. Identitet är det tredje begreppet som tillsammans bildar de ideal man 

strävar efter och handlar om kopplingen mellan en själv och omgivningen. I detta fall om 

kommunen och hur omgivningen uppfattat kommunikationen och om bilden som kommunen 

haft om bordtennis-VM stämmer överens med vad våra respondenter tycker. Halmstad ville 

förmedla till kommuninvånarna att bordtennis-VM var ett event som skulle skapa glädje, 

gemenskap och vara en folkfest som fick invånarna att känna sig stolta över att bo i Halmstad 

kommun. Detta har vi också genom vår enkätundersökning fått se stämmer överens med vad 

våra respondenter associerade eventet med. 
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9. Förslag på vidare forskning 
För vidare forskning kan det utföras en studie om invånarnas inställning gentemot eventet 

efter att en viss tid har passerat, exempelvis 3–6 månader senare. Det kan vara intressant att se 

hur invånarnas attityder kan ha förändrats över en längre tid, och sedan jämföra det med vårt 

resultat. I detta fall kan även aspekten om förändring av beteende tas med, då en tidsram över 

en längre period gör att vi kan se denna förändring. 

En annan intressant studie kan vara att utföra en liknande studie i en stad där ett event 

arrangeras under liknande förhållanden - det vill säga att ett stort event arrangeras i en mindre 

stad - och se om individer bosatta den staden eller kommunens attityder stämmer överens eller 

skiljer sig mycket från vårt resultat. 

Någonting vi har underlag för (se bilaga 2, fråga 3), men valde att inte ta med i vår analys, är 

att jämföra olika områden i Halmstad kommun, exempelvis om olika område fick olika typer 

av information och om deras åsikter kring eventet skiljer sig mycket åt, samt att se varför 

vissa kanaler (såsom TV, radio, etc.) inte användes som en större informationskälla. 

Någonting annat, som vi tycker kan vara intressant att analysera ytterligare, är relationen 

mellan ålder och kunskap samt ålder och attityd. 
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BILAGA 1- Enkäten från Destination Halmstad 

Turistekonomisk utvärdering Lag VM Bordtennis 2018: Besökare  

Beräknat antal intervjuer i respektive kommun 
Halmstad ca 300-400 
Båstad, Falkenberg, Varberg och Laholm totalt ca 200-300 (så jämnt fördelat som möjligt) 
 
De som bor i Halmstad kommun får frågorna 1-10.  
De som bor i någon av de övriga kommunerna får fråga 11-18. 
Samtliga respondenter avslutar med demografiska frågor 19-21. 
 
 
Del 1 Kommuninvånare Halmstad kommun 
 
1. Känner du till att Lag-VM i Bordtennis spelades i Halmstad (29/4 - 6/5)? 
□ JA 
□ NEJ 
 
De som svarat ja fortsätter med fråga 2, medan de som svarat nej går direkt till 
fråga 10 och därefter vidare till fråga 19. 
 
2. Besökte du Lag-VM i Bordtennis? 
□ JA 
□ NEJ 
 
3. Halmstad kommun är en ”evenemangsstad” med många evenemang under året. 
Vi vill nu veta hur högt du värderar ”Lag-VM i Bordtennis”. Detta är en hypotetisk 
fråga. 
 
OM Lag-VM i Bordtennis skulle vara beroende av ekonomiskt stöd från Halmstad 
kommun för att överleva, tycker du då att kommunen skulle ge det? 
□ JA 
□ NEJ 
 
De som svarat ja får följdfråga 4-5 och går därefter direkt till fråga 7. 
De som svarat nej får följdfråga 6 och fortsätter sedan med fråga 7. 
 
4. Vad är det mesta du kan acceptera i ökad kommunalskatt för dig per år för att 
stödja ett evenemang som Lag-VM i Bordtennis? 
 
Kronor i ökad skatt för dig per år: ______ kr 
 
5. Varför är det viktigt för dig med ett evenemang som Lag-VM i Bordtennis? Dela 
upp ditt skattebidrag i % mellan följande orsaker (skall summera till 100%):  
 

a) Det ger mig själv möjlighet att besöka stora evenemang som Lag-VM i Bordtennis i framtiden: 
___________ % 

 
 



 
 
 

b) Kommunens anseende och utveckling påverkas positivt: _________% 
c) Det ger den unga generationen tillgång till aktiviteter och upplevelser: _________% 
d) Övrigt: _________% 

 
6. Tycker du att Lag-VM i Bordtennis skall betala en ”störningsskatt” till kommunen?  
□ NEJ, Lag-VM i Bordtennis skall inte betala någonting till kommunen 
□ JA, Lag-VM i Bordtennis kan betala ”störningsskatt”. För att jag skall stå ut med Lag-VM i Bordtennis 
borde min egen skatt minskas med åtminstone följande belopp per år (var vänlig och ange ett rimligt 
belopp): __________________ kr 
 
7. Vilken är din övergripande inställning till att Lag-VM i Bordtennis arrangerades i 
Halmstad kommun? 
□ Mycket positiv 
□ I viss mån positiv 
□ Likgiltig/spelar ingen roll  
□ I viss mån negativ 
□ Mycket negativ 
□ Vill ej uppge 
 
De som svarat antingen ”mycket positivt” eller ”i viss mån positivt” får fråga 8.  
De som svarat antingen ”mycket negativt” eller ”i viss mån negativt” får fråga 9. 
De som svarat ”spelar ingen roll” går direkt till fråga 10. 
 
8. Vad är kulturvärdet för dig med Lag-VM i Bordtennis? Vilka av följande 
känsloyttringar överensstämmer med hur du kände i samband med att Lag-VM i 
Bordtennis kom till Halmstad? (multipel) 
□ Folkfest 
□ Gemenskap 
□ Stolthet 
□ Nya intryck 
□ Lärorikt 
□ Spännande 
□ Roligt/glädje 
□ Inget av ovan/kan ej svara 
 
9. Du har svarat att du ser negativt på Lag-VM i Bordtennis arrangerades i Halmstad 
kommun. Är det någon/några av följande orsaker som gör att du känner så? 
(multipel) 
□ Att det blev mer trafik i kommunen 
□ Att lokala resurser och kompetenser användes 
□ Nedskräpning i anslutning till evenemangsområdet 
□ Ökade ljudnivåer kring arenan och evenemangsområdet 
□ Trängsel på allmänna platser 
□ Att kommuninvånarnas dagliga liv och rutiner stördes 
□ En ökning av bråk och/eller brottslighet, mm 
 
10. Hur viktigt är det med stora evenemang i Halmstad allmänt för dig? 
□ Mycket viktigt (5) 
□ Ganska viktigt (4) 
□ Varken eller (3) 
□ Inte särskilt viktigt (2) 
□ Inte alls viktigt (1) 
□ Vet ej 

 
 



 
 
 

 
 
 
Del 2 Kommuninvånare kranskommunerna 
 
11. Känner du till att Lag-VM i Bordtennis spelades i Halmstad (29/4 - 6/5)? 
□ JA 
□ NEJ 
 
De som svarat ja fortsätter med fråga 12, medan de som svarat nej går direkt till 
fråga 13/14. 
 
12. Besökte du Lag-VM i Bordtennis? 
□ JA 
□ NEJ 
 
Fråga 13 ges till respondenter som bor i Varbergs kommun 
 
13. Besökte du träningslandskampen mot Japan inför Lag-VM som spelades i Varberg 
den 25 april?  
□ JA 
□ NEJ 
 
Fråga 14-18 ges till samtliga respondenter i kranskommunerna 
 
14. Hur påverkar att evenemang som Lag-VM i Bordtennis arrangeras i Halmstad 
kommun din syn på Halmstad? 
□ Mycket positivt 
□ I viss mån positivt 
□ Likgiltig/spelar ingen roll  
□ I viss mån negativt 
□ Mycket negativt 
□ Vill ej uppge 
 
15. Hur ser du på Halmstad som evenemangsdestination när det gäller… 

Mycket  Mycket Vet 
nöjd (5) 4 3 2 missnöjd (1) ej 

a) Tillgängligheten/kommunikationerna 
    till/från Halmstad □ □ □ □ □ □ 
b) Utbudet av restauranger 
    och caféer  □ □ □ □ □ □ 
c) Utbudet av nöjen & kultur □ □ □ □ □ □  
d) Shopping □ □ □ □ □ □  
e) Lokala kommunikationer □ □ □ □ □ □  
 
16. Vilken är din övergripande inställning till att Lag-VM i Bordtennis arrangerades i 
Halmstad kommun? 
□ Mycket positiv 
□ I viss mån positiv 
□ Likgiltig/spelar ingen roll  
□ I viss mån negativ 

 
 



 
 
 

□ Mycket negativ 
□ Vill ej uppge 
 
De som svarat antingen ”mycket positivt” eller ”i viss mån positivt” får fråga 17.  
De som svarat antingen ”mycket negativt” eller ”i viss mån negativt” får fråga 18. 
De som svarat ”spelar ingen roll” går direkt till fråga 19. 
 
17. Vad är kulturvärdet för dig med Lag-VM i Bordtennis? Vilka av följande 
känsloyttringar överensstämmer med hur du kände i samband med att Lag-VM i 
Bordtennis kom till Halmstad? (multipel) 
□ Folkfest 
□ Gemenskap 
□ Stolthet 
□ Nya intryck 
□ Lärorikt 
□ Spännande 
□ Roligt/glädje 
□ Inget av ovan/kan ej svara 

 
18. Du har svarat att du ser negativt på Lag-VM i Bordtennis arrangerades i Halmstad 
kommun. Vad är anledningen till det? (öppen) 
___________________________________________________  
 
 
Del 3 Demografiska frågor 
 
19. Kön? 
□ Man  
□ Kvinna 
□ Vill ej uppge 
 
20. Ålder? 
□ Upp till 25 år  
□ 26-35 år 
□ 36-45 år  
□ 46-55 år 
□ 56 år eller äldre  
□ Vill ej uppge 
 
21. Kommun? 
□ Halmstad 
□ Båstad 
□ Falkenberg 
□ Varberg 
□ Laholm 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

BILAGA 2 - Enkätfrågor 
 
1. Är Du? 
□ Man      □ Kvinna       □ Annat 
  
2. Ålder? 
□ 18-25 år 
□ 26-35 år 
□ 36-45 år 
□ 46-55 år 
□ 56-65 år 
□ 66 år eller äldre 
 
3. Postnummer    ……………….………. 
  
4. Känner Du till att bordtennis-VM hålls i Halmstad under denna vecka (29/4 - 
6/5)? 
□ Ja      □ Nej 
 
5. Hur har Du fått information om bordtennis-VM i Halmstad? 
□ TV  
□ Sett affischer och liknande på allmänna platser 
□ Radio  
□ Lokaltidning 
□ Hört av vänner/bekanta 
□ Fått information hem i brevlådan 
□ Har ej fått någon information 
 
6. Önskar Du att du hade fått mer eller tydligare information om bordtennis-VM 
i Halmstad? 
□ Ja     □ Nej 
  
7. Har Du intresse av att besöka Halmstad Arena för att titta på bordtennis-VM? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Kanske senare 
  
8. Hur viktigt tycker Du det är att bordtennis-VM hålls i Halmstad? 
□ Mycket viktigt    □ Ganska viktigt  
□ Varken eller       □ Inte särskilt viktigt  □ Inte alls viktigt  
9. Vilka av följande alternativ associerar du med bordtennis-VM i Halmstad?  

 
 



 
 
 

 
□ Folkfest          □ Det dagliga livet och rutiner störs 
□ Gemenskap   □  Ökning av bråk och/eller brottslighet, mm 
□ Trängsel på allmänna platser  □ Stolthet  
□ Nya intryck     □ Ökade ljudnivåer kring arenan och evenemangsområdet 
□ Nedskräpning i anslutning till evenemangsområdet   □ Lärorikt  
□ Spännande     □ Att lokala resurser och kompetenser användes 
□ Roligt/glädje    □ Mer trafik 
 
10. Hur viktigt är det med stora evenemang i Halmstad allmänt för Dig? 
□ Mycket viktigt       □ Ganska viktigt  
□ Varken eller        □ Inte särskilt viktigt 
□ Inte alls viktigt 
 
11.  Hur påverkar att evenemang som bordtennis-VM arrangeras i Halmstad 
kommun Din syn på Halmstad? 
□ Mycket positivt    □ I viss mån positivt 
□ Likgiltig/spelar ingen roll   □ I viss mån negativt 
□ Mycket negativt 
  
12. Vad tycker Du om VM-aktiviteterna i centrala Halmstad? 
□ Mycket positivt   □ I viss mån positivt 
□ Likgiltig/spelar ingen roll   □ I viss mån negativt 
□ Mycket negativt 
 
13.  Har eller tänker Du ta del av någon aktivitet i centrum? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Kanske senare 
 
14. Har Du fått information om VM-aktiviteterna i centrum? 
□ Ja 
□ Nej 
 
15.  Vilken är Din övergripande inställning till att bordtennis-VM arrangerades i 
Halmstad kommun? 
□ Mycket positiv 
□ I viss mån positiv 
□ Likgiltig/spelar ingen roll 
□ I viss mån negativ 
□ Mycket negativ 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Rebeca Eklöf och Elin Jansson


