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Sammanfattning 
Idrottsevenemang lyfts ofta fram som något som medför positiva ekonomiska 
effekter för destinationen som arrangerar det. Regeringen fattade dock beslut 
om att inte arrangera fotbolls EM 2016 och denna studie berör allmänhetens 
uppfattning av den här typen av arrangemang. Närmare bestämt är det 
övergripande syftet med föreliggande studie att studera boende på den svenska 
västkustens inställning till ett Fotbolls-EM i Sverige. För att uppnå denna 
målsättning kommer följande forskningsfrågor att besvaras: 
● Vilken inställning har invånare på den svenska västkusten till ett Fotbolls-EM 
i Sverige? 
● Vilka positiva konsekvenser ser de att detta kan ge för samhälle och 
ekonomi? 
● Vilka negativa effekter ser de att detta kan ge för nationen? 
 
Studiens teoretiska ramverk kretsar kring sportturism och de komponenter 
som ingår i detta forskningsfält. Vidare förklaras att samhällsutvecklingen och 
den ökade globaliseringen har inneburit en stor ökning av sportturism runt om 
i världen. För att ge läsaren en inblick i huruvida idrottsevenemang historiskt 
sett varit ekonomiskt hållbara för värdnationen, presenteras resultat från 
tidigare evenemang där trenden pekar på en uppgång sedan mitten av 1980-
talet. Sociala och sociokulturella faktorer tas också upp för att förklara för 
läsaren hur sportevenemang faktiskt kan bidra till ett bättre samhälle och 
hjälpa den enskilde individen. 
 
Studien är baserad på ett vetenskapligt perspektiv som kallas positivism. 
Datainsamlingen skedde via enkäter och intervjuer där 138 personer deltog i 
enkäterna och 4 personer deltog i de djupgående intervjuerna. Deltagarna i 
studien var i åldrarna 17-71 år och tillhörde olika yrkeskategorier, geografisk 
tillhörighet och var dessutom jämt fördelade mellan könen Insamlad data 
redovisas i form av tabeller och diagram som på ett överskådligt sett gör det 
enkelt för läsaren att läsa av svarsresultaten. 
 
Resultatredovisningen visar att en tydlig majoritet av de tillfrågade är positivt 
inställda till att Sverige skall stå som värd för arrangemanget. Hela 86 % anser 
att Sverige skall stå som värd för Fotbolls-EM och de grundläggande orsakerna 
till dessa positiva attityder hos de tillfrågade är många. För att nämna några 
var marknadsföringen av Sverige som nation, förbättrade relationer med andra 
nationaliteter, en ökad turism samt ett uppsving för servicenäringen vanliga 
svar. Varningstecken höjdes dock för de höga kostnaderna av arenabyggen, 
utbyggnaden av infrastruktur och det massiva säkerhetspådrag som ett 
evenemang av detta slag medför. Ett fåtal av de tillfrågade nämnde ökade 
huliganproblem, som man tidigare skådat i samband med stora 
idrottsevenemang, som en negativ effekt av att stå som arrangör för 
mästerskapet.  
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1. INLEDNING  
 

 

Kapitel 1 syftar till att undersöka bakgrunden till denna uppsats och varför den 

har skrivits. Detta kapitel kommer att redovisa studiens bakgrund och 

problemområde, studiens syfte, redogöra viktiga begrepp för läsaren samt 

förklara inom vilka ramar studien är utförd. 

 
1.1 Bakgrund och problemområde 
 
 

Europamästerskapet i fotboll gick av stapeln för första gången år 1960 och 

turneringen bestod då bara av fyra lag. Detta mästerskap var nära att inte 

arrangeras överhuvudtaget då flertalet nationer drog sig ur kort innan 

turneringen invigdes. År 1968 bytte turneringen namn till Uefa European 

Championship från det tidigare European Nations cup och turneringen heter så 

än idag. År 1980 utvidgades turneringen till 8 deltagande nationer för att sedan 

bli 16 år 19961. Turneringens status var från början ifrågasatt men allteftersom 

har Fotbolls-EM växt ut till ett av de tveklöst största sportevenemangen i 

världen, 2004 sågs t.ex. EM-finalen mellan Portugal och Grekland av 161 

miljoner åskådare 2.  

 

Evenemanget lockar inte enbart publik från länder inom Europas gränser. I 

framförallt Sydamerika och Asien har turneringen lyckats locka till sig en stor 

skara åskådare vilket inte minst speglade av sig på turneringens hemsida inför 

mästerskapet 2008. Över en miljard människor loggade i samband med 

mästerskapet in på hemsidan, inkluderat en stor skara asiater då sidan fanns 

                                                           
1
 http://europeanhistory.about.com/od/cultureartliterature/a/Uefaeuroc.htm 

2
 http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/04/article_0001.html 
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på bland annat japanska, kinesiska och koreanska3 . 

 

I samband med regeringens tillträde år 2006 var ett av vallöftena att ”Sverige 

aktivt skall verka för att få fler stora idrottsevenemang till vårt land” . 

Regeringen tackade sedan nej till en gemensam kandidatur tillsammans med 

Norge om attt få Fotbolls-Em 2016 av finansiella skäl.4  

 

Ett vallöfte av denna kaliber kan ha bidragit  till alliansens seger i valet, men 

vad hände med löftet om fler stora evenemang till Sveriges befolkning? Tidigare 

studier har visat på att stora idrottsevenemang från 1980-talet och framåt blivit 

mer och mer ekonomiskt lönsamma för värdnationen5. 

 

Denna uppsats belyser vilken inställning boende på den svenska västkusten 

har till evenemanget. Uppsatsen kommer också undersöka om de finansiella 

och sociala hinder som bidrog till regeringens beslut verkligen är hinder eller 

istället möjligheter för Sverige som nation. 

 

Undersökningen av befolkningens inställning till arrangemanget kommer 

undersökas i syfte att vidga de svenska politikernas insikt om vilket stöd ett 

mästerskap av denna kaliber har hos boende på den svenska västkusten. Då 

studier kring vilka positiva effekter ett evenemang av detta slag kan ha för 

Sverige som nation saknas, är det av yttersta vikt att forskning bedrivs kring 

denna fråga. För att de svenska politikernas beslut om att tacka nej till 

evenemanget kan motiveras som genomtänkt, krävs det att det finns tidigare 

forskning som underlag för beslutet, vilket det idag inte finns. 

                                                           
3
 http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/04/article_0001.html 

4
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/02/32/bcc6951a.pdf 

5
 Mcpherson , Loy, Curtis (1989:15, the social significance of Sport, citerat ur Sport tourism development, Higham 

2004) 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att studera boende på den 

svenska västkustens inställning till ett Fotbolls-EM i Sverige. För att uppnå 

denna målsättning kommer följande forskningsfrågor att besvaras: 

 

● Vilken inställning har invånare på den svenska västkusten till ett Fotbolls-EM 

i Sverige? 

● Vilka positiva konsekvenser ser de att detta kan ge för samhälle och 

ekonomi? 

● Vilka negativa effekter ser de att detta kan ge för nationen? 

 

1.3 Definition av begrepp 
 
I föreliggande studie finns ett antal centrala begrepp som behöver definieras:  

Sportturism är en sportbaserad resa utanför resenärens normala omgivning 

under en begränsad tid. Sport är i detta sammanhang karaktäriserad av unika 

regler och tävlingsmomentet är kopplat till en fysisk process med inslag av lek 

6. 

 

Fotbolls-EM är även kallat ”Europamästerskapet i Fotboll”. Detta är en 

fotbollsturnering som går av stapeln vart fjärde år där de deltagande nationerna 

är medlemmar i den Europeiska fotbollsunionen Uefa7. 

 

Inställning är en uppfattning eller värdering som styr någons uppträdande i en 

                                                           
6
 Mcpherson , Loy, Curtis (1989:15, the social significance of Sport, citerat ur Sport tourism development, Higham 

2004) 

7
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1523719/European-Championship 
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viss fråga8. 

 

Samhälleliga effekter är de kostnader och intäkter ett Fotbolls-EM i Sverige kan 

innebära för det svenska samhället i form av t.ex. arbetstillfällen, turism, 

ekonomi, kriminalitet samt relationer mellan medborgare etc. 

 

Huliganism är våldsamt beteende på allmän plats eller i samband med 

sportevenemang9. 

  

Patriotism är synonymt med fosterlandskärlek10 

 

Segregation är det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation 

kan ske på grund av socioekonomisk status, hudfärg, religion eller etnisk 

tillhörighet. Den kan vara ofrivillig eller frivillig11. 

 

”Off season” är en tid på året då en särskild aktivitet, oftast sport, inte äger 

rum12. 

 

Positivism är en filosofisk riktning som brukar hänföras till August Comte. 

Centrala för positivismen är de två antagandena att all kunskap om faktiska 

förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att det därutöver bara finns 

kunskap som rör förhållandet mellan idéer, såsom inom logik och matematik13. 

 

                                                           
8
 http://www.ne.se/sve/inst%C3%A4llning 

9
 http://dictionary.sensagent.com/huliganism/sv-sv/ 

10
 http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/patriotism 

11
 http://www.ne.se/segregation 

12
 http://www.encyclopedia.com/doc/1O999-offseason.html 

13
 http://www.ne.se/positivism 
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1.4 Avgränsningar 
 
 

Denna uppsats kommer enbart att forska om effekterna kring ett eventuellt 

Europamästerskap i fotboll och inte ett arrangemang av t.ex. ett Fotbolls-VM 

eller de olympiska spelen. Orsakerna till att enbart Fotbolls-EM är det 

evenemang som kommer att undersökas är att det inte är lika stort och 

omständligt att arrangera och därmed fullt möjligt för en liten nation som 

Sverige att stå värd för.  

 

Människor i olika åldrar, social status, kön och befattning kommer att tillfrågas 

och finnas som underlag för de studier som kommer att genomföras. De 

tillfrågade kommer enbart vara hemmahörande på den svenska västkusten då 

transportproblem försvårar datainsamlingen.  

 

Genomförande av enkäter i andra regioner är också mer kostsamt sett både ur 

ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  

 
2.1 Inledning 
 
Under tidig vår 2011 genomfördes en förstudie om ungdomars inställning till 

ett Fotbolls-EM i Sverige. I samband med att denna studie genomfördes 

krävdes det forskning kring de specifika fälten sport och turism samt hur 

ekonomiska och samhälleliga faktorer påverkar och har påverkat de här två 

ämnenas relation till varandra14. 

 

 Det är av stor vikt att studera dessa två fältens relation till varandra då denna 

studie är baserad på de två ämnena. Båda forskningsfälten har tidigare vid 

åtskilliga tillfällen samverkat vid t.ex. sportevenemang och därför är det viktigt 

att lyfta fram hur dessa tidigare samarbeten har fungerat i takt med 

förändringar och konjunkturer i samhället. 

 

I detta kapitel behandlas teori och tidigare forskning som relaterar till studiens 

forskningsområde. Således sammanfattas de ämnen jag valt att forska kring.  

Vidare redovisas en mer djupgående analys om hur sportturism vuxit fram. 

Kapitlet kommer även klargöra vilka ekonomiska effekter diverse regioner 

kunnat se vid tidigare arrangemang av större idrottsevenemang samt 

presentera hur samhällsutvecklingen påverkat sportturismens framfart. 

 

2.2 Sportturism som forskningsfält 

 

Sportturism är ett fält som kan bli sett ur flertalet olika perspektiv. Orsaken till 

att ämnet är komplext att definiera är att det består av två komponenter (sport 

och turism) som var för sig dessutom innefattar ett stort antal aktiviteter. Sport 

och de aktiviteter fältet innefattar varierar från kultur till kultur men kan 

                                                           
14

 Sport tourism development, Hinch & Higham 2004 
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definieras som ”en strukturerad, målinriktad, tävlingsinriktad fysisk 

aktivitet”15. 

 

Turism som fält skiljer sig beroende på vem man frågar men oavsett om det är  

WTO (World Tourism Organisation) eller de som dagligen arbetar inom området 

består Turism av tre huvudsakliga komponenter: 

 

* Resandet av de som inte bor i området 

För att bli kallad turist bör den resande någon gång lämna platsen och 

återvända till sitt ursprungliga hem. 

 

* Tidsbegränsat besök på annan plats 

För att en resenär skall bli kallad turist krävs det minst en natts övernattning 

på platsen man besöker.  

 

* Syftet till besöket 

Turism innefattar de aktiviteter som syftar till att turisten bedriver aktiviteter 

på resmålet som denne normalt sett inte gör på hemorten16. 

 

Sportturism är som tidigare nämnts en kombination av sport och turism men 

oavsett om sport är den primära eller sekundära anledningen till att man 

besöker en plats kan det definieras som sportturism.  Sport måste emellertid 

vara en stor komponent i den totala reseupplevelsen för att besöket skall kunna 

kallas sportturism. Sportturism är enligt Hinch & Higham i boken Sport 

Tourism Development definierat som ” En sportbaserad resa utanför ens 

normala omgivning under en begränsad tid, där sport är karaktäriserad av 

unika regler och tävlingsmomentet är kopplat till en fysisk process med inslag 

                                                           
15

 Mcpherson , Loy, Curtis (1989:15, the social significance of Sport, citerat ur Sport tourism development, Higham 

2004) 

16
 http://www.linkbc.ca/torc/downs1/WTOdefinitiontourism.pdf 



 
 

11 

 

av lek”17. 

 

Sport och turism har länge varit ansedda som två separata forskningsfält och 

sällan har de integrerats med varandra. Faktum är dock att de två fälten har en 

hel del gemensamt vilket inte minst blivit mer och mer uppenbart under senare 

tid. Eftersom sport är ett fält som blivit mycket kommersialiserat och ofta till 

och med blivit kommersiellt styrt har det under de senaste åren genererat 

ofantliga summor pengar till diverse regioner18.  

 

I takt med att sport blivit synonymt med ekonomisk framgång har också media 

valt att bevaka sportindustrin alltmer och detta har inneburit ökat intresse för 

de regioner den kommersiella sporten ägt rum i. Klassiska bataljer på vackra 

arenor i en inspirerande miljö har väckt intresse hos den individuella turisten 

och medfört att dessa platser mer och mer blivit klassade som turistmål. 

Tydliga exempel på sådana turistmål är Cirkus Maximus i Rom, 

Maracanastadion i Rio de Janeiro, Camp Nou i Barcelona och Holmenkollen i 

Norge.19  

 
 
2.3 Samhällsutvecklingens påverkan på sportturism 
 
 

Allt eftersom den värld vi lever i ständigt förändras, omvandlas också 

sportturismen. I dagsläget är turism världens enskilt största affärsindustri 

samtidigt som sport är den största industrin inom fritidssektorn. Följderna av 

de maktpositioner dessa två industrier innehar inom världsmarknaden har 

                                                           
17

 Sport tourism development, Hinch & Higham 2004 

18
 Sport and adventure tourism,Simon Hudson 2008       

http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=xGo6u70tnJkC&oi=fnd&pg=PA27&dq=sport+tourism&ots=JIfsiELBD

w&sig=iO7lwO8fxzabU1Q9pixpUEAzcRY#v=onepage&q&f=false 

19
 Sport and adventure tourism, Simon Hudson 2008 
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inneburit ett ökat samarbete mellan de två och sportturismens betydelse för 

turismsektorn har under de senaste åren ökat markant20. 

 

I takt med att globaliseringen ökat har också fler människor fått möjlighet att 

följa diverse sportevenemang från jordens alla hörn. Förbättrade 

transportmöjligheter och den teknologiska utvecklingen med Internet och dess 

förmåga att nå ut till i princip hela världen har förbättrat möjligheterna till att 

marknadsföra sportturism. Detta har i sin tur medfört att den organiserade 

elitidrotten har blivit mer professionell, kommersiell och blivit en form av ”show 

business”, i syfte att tjäna pengar21. Den teknologiska utvecklingen under 

1900-talet har också inneburit att diverse media som t.ex. TV fått en allt 

mäktigare position inom sportindustrin och resultatet av detta har blivit ett mer 

globalt intresse för sport22. Även om denna utveckling har medfört ett ökat 

intresse för sport globalt finns det åsikter om att denna trend förstör 

sportturismen. Då många människor istället väljer att följa de sportevenemang 

som intresserar dem framför tv-apparaten så blir den logiska följden att färre 

besöker platsen där evenemanget äger rum23.   

 

På många håll i världen har den ekonomiska trenden gått från en 

välfärdsmarknad som värnar om mindre aktörer till en öppen, globaliserad och 

fri marknad24. Denna utveckling har också påverkat sportturismen och dess 

                                                           
20

 Hinch & Higham , 2001 ,( Sport tourism: a framework for  research) 

21
 Sport tourism development, Hinch & Higham 2004 

22
http://www.tourism.gov.ph/Downloadable%20Files/evolution%20and%20development%20as%20of%20jan%202

6.pdf Sport and Society : A Contemporary History 

 

23
 Sport and Society : A Contemporary History 

Polley, Martin, 1998 

24
 Sport, Culture and the Media : The Unruly Trinity 
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aktörer. Då individualism, kapitalism, flexibilitet och bekvämlighet har blivit en 

allt viktigare del i människors värderingar, har de större företagen varit de som 

utnyttjat denna trend. Större företag har konkurrerat ut mindre då ”jättarna” 

på marknaden har en bredare verksamhet, större utbud och större ekonomiska 

tillgångar än de lokala småföretagen. Detta har inneburit att de stora 

multinationella företagen har kunnat tillgodose kundernas behov på ett bättre 

sätt än branschens lokala aktörer25. 

 

Sport är en sektor som har gått från en frivillig, obetald hobby till en 

professionell och slutligen kommersiell affärsrörelse26. Trots att det är noga att 

poängtera att all sport inte är professionell eller kommersiell, så är fallet 

onekligen så att sportens stora aktörer de senaste årtiondena gått igenom 

denna utveckling. Detta har i sin tur påverkat sportindustrins relation med 

turistindustrin.  

I Sverige började det med att riksdagen beslutade om att ge bidrag till 

funktionärer, och ledare inom den ideella ungdomsidrotten. Inom föreningarna 

runt om i Sverige började också uppbyggnaden av föreningar och dess styrelse 

mer och mer likna företag med en tydlig hierarki27. Allteftersom klubbar och 

föreningar ändrade sina styrsätt blev också effektivitet och lönsamhet allt 

viktigare komponenter i föreningarnas målsättningar. I dagsläget har varje 

enskild elitidrottsförening i världen en marknadsavdelning med anställda som 

dagligen arbetar med marknadsföring och sponsorskap.  

Under 1990-talet gick den globala elitidrotten in i en ny fas, 

underhållningsfasen. Denna innebar att alltfler idrottsutövare, klubbar och 

                                                                                                                                                                                            

 

25
 http://www.post-gazette.com/pg/06337/743190-66.stm 

26
 Perspektiv på Sport management, Peterson 2004 

27
 Perspektiv på Sport management, Peterson 2004 



 
 

14 

 

sportprofiler valde att utöka sitt verksamhetsområde från det som hände på 

idrottsarenan till det som sker utanför.  Försäljning av t.ex. matchtröjor, 

kepsar, möbler och till och med livsmedel under enskilda idrottsmän eller 

klubbars märke ökade markant i syfte att utöka utövarnas och klubbarnas 

inkomstkällor. I elitföreningar är de styrande således inte alltid längre 

idrottsmänniskor med passion för sporten utan oftast istället affärsmän med ett 

sinne för ekonomi, som inte sällan är lika välbetalda som direktörer i globala 

storföretag28. 

Dagens idrottsstjärnor är inte enbart kända för det de gör på idrottsarenorna 

utan också för det de gör utanför. Elitidrottare har i takt med att sportindustrin 

kommersialiserats blivit levande reklampelare och har inte sällan uppnått 

”rockstjärnestatus” eller ”filmstjärnstatus”29. Idrottsklubbar som besitter 

utövare av denna kaliber drar automatiskt till sig människor som vill se dessa 

utövare och lagen de spelar i med egna ögon. Detta innebär att folk kan resa 

långväga enbart för att se t.ex. en fotbollsmatch varvid idrottsturism uppstår. 

Ett tydligt exempel på regioner eller orter där sportturism har haft en 

betydande roll är i Lancashire i England. I Blackburn och Bolton har 

elitfotbollsklubbar såsom Blackburn Rovers och Bolton Wanderers satt 

städerna på kartan på grund av lagens framgångar. Sport har i fall som dessa 

fungerat som identitetsskapare i hela regioner och därmed bidragit till ökad 

turism i områdena30. 

Socio-demografiska trender i samhället har också påverkat sportturismen som 

sektor. I flera välutvecklade länder har det skett en markant ökning av äldre 

människor, I Nordamerika är t.ex. en tredjedel av befolkningen födda mellan 

1946 och 1964 vilket har inneburit att företag inom sportturism sektorn varit 

tvungna att anpassa sina produkter och tjänster till de äldres fysik och intresse 
                                                           
28

 Perspektiv på Sport management, Peterson 2004 

29
 Idrott och City marketing, Book & Carlsson 2008 

30
 Idrott och City marketing, Book & Carlsson 2008 
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för att inte förlora kunder i en av de största åldersgrupperna på marknaden.  

 

En inriktning mot sportaktiviteter som är bra för turistens hälsa, snarare än 

riskfylld, har också under de senaste åren ökat i takt med att människor blivit 

alltmer angelägna om sin egen hälsa31. 

 

Turism är ett fenomen som inte bara påverkar enskilda individer på jakt efter 

den perfekta semestern, utan också hela länders kultur. När en turist från ett 

främmande land besöker ett resmål följer också individens värderingar, språk, 

beteende och stil med. Detta innebär att lokalbefolkningen i det land turisten 

reser till omedvetet influeras av besökarens olika egenskaper. På samma sätt 

influeras besökaren av de infödda vilket kan resultera i förändrade 

kulturförhållanden. Där massturism äger rum sker således också kulturella 

utbyten och förändringar32. 

 

Problem uppstår om lokalbefolkningens värderingar kolliderar med de 

inkommande turisternas. I vissa fall kan lokalbefolkningen anse att 

inkommande turism kan vara något som hotar deras kultur. Skulle så vara 

fallet krävs det att båda parter är medvetna om varandras värderingar och att 

båda sidorna kan få ett gemensamt utbyte av turismen oavsett om det är på ett 

ekonomiskt eller kulturellt plan33. 

 

 

 

 

                                                           
31

 Phases of Capitalist Development : Booms, Crises and Globalization 

  Albritton, Robert Itoh, Makoto Westra, Richard 

32
 Tourism a modern synthesis, Connel & Page edition 22006 

33
 Tourism a modern synthesis, Connel & Page edition 22006 
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2.4 Ekonomiska effekter vid tidigare större idrottsevenemang 
 
 

Sett ur ett brett perspektiv är sällan syftet ekonomisk vinst när ett land eller en 

region beslutar sig för att arrangera ett idrottsevenemang modell större. Det är 

också mycket svårt att mäta det ekonomiska resultatet av ett mästerskap, 

oavsett sport, då evenemanget ger effekter till regionen i åratal efter det ägt 

rum34.  

 

Sett ur turismsynpunkt är syftet att arrangera ett idrottsevenemang, såsom 

Fotbolls-EM, att sätta regionen på kartan vilket förhoppningsvis bidrar till ökad 

turism i framtiden. Göteborg är ett tydligt exempel på en stad som arbetat efter 

den modellen. Efter att staden arrangerade Friidrotts-VM 1995, Fotbolls-EM 

1992, Friidrotts-EM 2006 och årliga större sportevenemang som t.ex. Göteborg 

Horse Show har den i allt högre grad kommit att associeras med idrottsstad. 

Under Friidrotts-EM 2006 besökte 296 000 åskådare Nya Ullevi där 

mästerskapen ägde rum och ett stort antal av dessa besökare kom från andra 

länder för att heja på sina landsmän35.  Detta faktum innebär sannolikt 

ekonomiska intäkter till servicebranschen i form av Hotell, restaurang och 

transporter med mera som underlättade vistelsen för besökarna i staden.  

 

De direkta ekonomiska effekter ett mästerskap i paritet med ett Fotbolls-EM 

avgörs av flera samverkande faktorer. Det går dock att utläsa en om att större 

idrottsevenemang har blivit mer och mer lönsamma sedan 1980-talet. Sommar 

OS i München 1972 och den nästkommande olympiaden i Montreal fyra år 

senare innebar direkta ekonomiska förluster för arrangörerna på 178 samt 692 

miljoner pund. Vid de olympiska spelen i Los Angeles år 1984 vände dock 

trenden och när spelen var över kunde arrangörerna sammanställa ett positivt 

                                                           
34

 Tourism, a modern synthesis, Connell & Page, edition 2 2006 

35
 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294437_143-154.pdf 
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resultat med en vinst på 215 miljoner pund36.  

 

Under Fotbolls-VM 2010 i Sydafrika sågs en massiv ökning av turismen i 

landet. Mer än 200 000 besökare kom för att se sina landslag spela och 

skatteintäkterna till nationen beräknas ligga runt 200 miljarder kronor, vilket 

är ytterligare ett bevis på att idrottens ”mega-evenemang” blir alltmer 

lönsamma37.  

 

Flertalet gånger under åren lopp har turismens ekonomiska konsekvenser 

utvärderats av diverse forskare inom ekonomi. För att kunna sammanställa om 

turismen varit ekonomiskt hållbar i diverse regioner bedöms de efter fem 

kriterier38: 

 

* Typen av turistattraktioner 

* Mängden ekonomiskt kapital som den enskilde turisten spenderar 

* Hur ekonomiskt utvecklad regionen där turism äger rum är 

* Hur pengarna turisten spenderar fördelas i regionen 

* Hur säsongsbetonad turismen är i regionen 

 

Säsongsbetonad turism i synnerhet, kan innebära ekonomiska problem för 

diverse regioner. Regioner som är beroende av varmt väder, snö och 

naturfenomen tenderar ofta att ha en massiv ökning av turism under 

högsäsongen då besöksmålet har som mest att erbjuda. Detta innebär att 

turistströmmarna inte är jämnt fördelade över året vilket i sin tur innebär att 

hotell och diverse övriga turistattraktioner står tomma. Effekten av detta blir 

ökade kostnader under ”off season” och högre arbetslöshet under samma 

period. En region som däremot lyckas behålla sin attraktivitet över hela året 

                                                           
36

 http://site.ebrary.com/lib/halmstad/docDetail.action?docID=10054075 

37
 http://www.e24.se/makro/varlden/fotbolls-vm-ger-sydafrikansk-turism-skjuts_2114813.e24 

38
 Mathieson and Wall (1982), Tourism a modern synthesis, Connell & Page edition 2 2006 
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genom att erbjuda ett alternativt utbud för turisten, har mycket vunnit.  

 

Sport och idrottsevenemang kan således bidra till ökad turism och därmed 

förbättra möjligheterna för en region att uppnå en stabilare ekonomisk grund 

att stå på, även under lågsäsong. Ett tydligt exempel är Fotbolls-VM i Sydafrika 

2010 där mer än 200 000 turister flög från världens alla hörn till landet. 

Mästerskapet arrangerades i juni, som normalt sett är lågsäsong, i ett land där 

merparten av den inkommande turismen sker mellan november-april. Fotbolls-

VM 2010 innebar 695 000 nya arbetstillfällen för den sydafrikanska 

befolkningen.39 

 

Megaevenemang som Fotbolls-VM, Olympiska spelen och Fotbolls-EM påverkar 

inte bara arrangörsländerna på ett ekonomiskt och socialt plan. Evenemang av 

denna magnitud påverkar naturligtvis också ländernas kultur och kan, om det 

sköts på rätt sätt, vara en positiv injektion hos arrangörsländer som krigat med 

kulturella svårigheter.  

 

Ett tydligt exempel på när ett sportevenemang modell större har haft en positiv 

inverkan på den lokala kulturen i ett land är de olympiska spelen i Sydney år 

2000. Den australiensiska urbefolkningen, aboriginer, är ett folkslag som blivit 

förtryckta av ”den vita” befolkningen under en lång period. Rasism, slaveri och 

diskriminering har hört till vanligheterna sedan de inflyttade européerna intog 

det land som de betraktade var ”ägt av ingen”40. Aboriginerna fick inte rösträtt 

förrän år 1967 och även om situationen i landet har förbättras finns det 

fortfarande ett brett kulturellt gap mellan aboriginer och vita.41.  

 

                                                           
39

 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindebergs_grant_thornton_/news/view/sydafrika-och-fotbolls-

vm-s-ekonomiska-paaverkan-6901 

40
 http://www.svd.se/kultur/understrecket/ett-folks-sonderfall-i-vald-och-missbruk_259007.svd 

41
 http://www.svd.se/kultur/understrecket/ett-folks-sonderfall-i-vald-och-missbruk_259007.svd 
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När de olympiska spelen arrangerades år 2000 belystes problemet och den 

aboriginiska befolkningen fick möjlighet att berätta om deras problem inför en 

hel värld. Media och inte minst den olympiska rörelsen undersökte 

urbefolkningens situation vilket gav aboriginerna en möjlighet att göra sin röst 

hörd i hopp om att förbättra sin situation42 
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 http://www.la84foundation.org/SportsLibrary/UNSW/UNSW007.pdf 
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3. METOD  

 

3.1 Inledning 

 

Syftet med föreliggande metodkapitlet är att förklara hur den information som 

används i arbetet har tagits fram och på vilka grunder den är baserad. I detta 

sammanhang ges en inblick i vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv uppsatsen 

är uppbyggd, hur urvalsprocessen sett ut, hur information har insamlats och 

efter vilka kriterier den har samlats in. Detta kapitel kommer också förklara för 

läsaren på vilket sätt studierna som genomförts har varit trovärdiga och 

vetenskapligt baserade. 

 

3.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

Denna uppsats är skriven med inspiration av ett vetenskapsteoretiskt 

perspektiv som kallas positivism. Positivism är en filosofisk inriktning, skapad 

på 1800-talet, av fransmannen August Comte. Comte utvecklade tre stadier 

som mänskligheten enligt Comte i ordning bör gå igenom  för att finna 

kunskap, det teologiska, det metafysiska och slutligen det positiva stadiet 

(positivism). Det teologiska synsättet är ett sökande efter svar på frågor som ej 

går att lösa som till exempel mänsklighetens början och livet efter döden. Detta 

synsätt präglas av projiceringar av människor, där svaren på de olösta frågorna 

baseras på människans egna uppfattningar och fantasier. Det metafysiska 

synsättet är byggt på teorier om naturlagar där man övergivit den tro på det 

övernaturliga som det teologiska synsättet är baserat på43. 

 

Positivism, som är det vetenskapliga synsätt denna uppsats är skriven på, är 

läran om att kunskap endast kan nås via observationer av fakta. Positivismen 
                                                           
43

 Positivism & marxism, Johansson och Liedman 1993 
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är raka motsatsen mot de filosofier som grundar sig på att världen och 

universum är skapat av andar och gudar, som ur ett positivistiskt perspektiv 

enbart är spekulationer utan saklig grund. Detta innebar att positivismen ofta 

referade till vetenskapsmän som Newton och Galilei, som via observationer av 

fakta bidragit till mänsklighetens utveckling. Positivismens utveckling har gått 

hand i hand med kyrkans minskade makt i samhället, där kyrkan står för ett 

teologiskt synsätt och positivismen ett faktabaserat synsätt44. 

 

Denna studie präglas av ett positivistiskt perspektiv på så sätt att resultatdelen 

är baserad på enkäter och intervjufrågor vilket speglar saklig fakta.  Svaren är 

därför baserade på observationer och tidigare efarenheter. Enkät och 

intervjusvaren är inte spekulationer, eller drömmar om ett mästerskap som ett 

abstrakt fenomen som aldrig har ägt rum, utan istället iaktagelser från 

människor som upplevt tidigare evenemang av denna kaliber.  

 

Den fakta som redovisas i teoridelen är också positivistiskt baserat, då all 

denna information tidigare har mäts upp av diverse institutioner och forskare. 

Informationen är mätbar och det uppvisas även i studien att forskningen kring 

den fakta som redovisas har ägt rum, vilket man kan se via de referenser som 

har angivits. 

 

I forskningen är det ett mål att integrera teori och empiri, för detta finns olika 

ansatser inom forskningen. Den deduktiva innebär att utifrån teori fromulera 

hypoteser som sedan testas empiriskt. Den induktiva ansatsen innebär istället 

att bilda teori utifrån empiriska observationer och erfarenheter (Thorell 2008). I 

praktiken är det vanligt att arbeta utifrån den adduktiva ansatsen vilket 

innebär att forskningsprocessen går i växelverkan mellan teori och empiri (Gren 

& Hallin 2003). 
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Föreliggande studie inspirerades av den induktiva ansatsen som innebär att 

man gör flertalet obervationer i sitt arbete, till exempel via enkäter, och 

sammanfattar dessa. Observationerna visar sedan upp ett sammantaget 

svarsresultat där man analyserar vilka mönster observationerna ger och 

sammanställer arbetet efter dessa.  

 

3.3 Urval 

 

Undersökningen genomfördes på den svenska västkusten och i synnerhet i 

städerna Halmstad, Helsingborg och Göteborg. Jag valde att basera mina 

studier på dessa tre städer eftersom de är tre centralorter på den svenska 

västkusten, som alla tre har invånare som kommer från olika samhällsklasser, 

kulturella bakgrunder, och geografisk tillhörighet. Dessa tre orter är också 

geografiskt närliggande varandra vilket bidrog till att göra studien mer effektiv 

och därmed också mer kvalitativ. 

 

Jag valde ut deltagare i undersökningen efter följande kriterier varvid 

målsättningen var att få en blandning mellan olika karaktärsdrag:  

* Ålder 

* Kön 

* Geografisk tillhörighet 

* Befattning 

 

Enkäten delades ut via personlig kontakt eller mail där jag valde att bemöta 

respondenterna i deras hemorter för att få en geografisk utspridning.Jag valde 

att röra mig på platser där vissa åldersgrupper oftast håller till för att få en 

åldersmässig spridning. Jag besökte också personerna på deras arbetsplatser 

och valde ut varannan man och varannan kvinna som deltagare i min enkät. 

 

De tillfrågade i enkäten var mellan 17-71 år gamla. 34 personer var 17 till 20 år 
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gamla, 52 personer var 21 till 23, 22 personer var 24 till 30 samt 30 personer 

var över 30 år gamla.  69 män och 69 kvinnor tillfrågades. 93 personer var 

studenter. Orsaken till att så många respondenter var studerande var dels att  

studenter representerar en stor del kommande yrkesmän/kvinnor inom många 

områden, dels att de tillfrågade studenterna var i ett brett spektrum av olika 

åldrar samt att studerande ofta är jämt fördelat mellan män och kvinnor. I 

övrigt deltog personer inom följande befattningar: 

 

Lagerarbetare,frisör,VD,konsulent,lokalvårdare,fritidspedagog,målare,barnsköt

are,professor,projektledare,arbetslös,pensionär,lärare,ingenjör,rektor, tågvärd, 

jurist,musiker,designtekniker,arbetsmarknadsanalytiker,mättekniker,rörläggar

e, ekonom,administratör,receptionist,biltvättare,assistent samt bagare. 

 

Den kvalitativa studien bestod av enkilda intervjuer som genomfördes med 

följande fyra personer:  

 

Linda Hallquist, 27 år, egen företagare Helsingborg 

Johnny Ewerstein, 25 år, projektkoordinator Halmstad 

Emil Hultgren, 25 år, studerande Göteborg 

Fredrik Rudgard, 31 år, försäljningschef Halmstad 

 

Genom att använda mig av uppsatta kriterier i urvalsprocessen fick jag 

möjligheten att få en stor spridning på deltagare, vilket innebär att uppsatsen 

blir mer trovärdig. 

 

 

3.4 Datainsamling 

 

Datainsamlingen bestod både av en kvantitativ och en kvalitativ del. Kvantitativ 

forskning är en forskningsmetod där forskaren systematiskt samlar in 
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empiriska och kvantifierbara data för att sedan sammanställa datan i statistisk 

form. Den kvantitativa forskningen används vid studier av en stor grupp 

människor, vilket i denna uppsats är de 138 deltagarna i enkäten45.Kvalitativ 

forskning omfattar, till skillnad från kvantitativ forskning, en mindre skara 

utvalda deltagare. Vid kvalitativ forskning sker analys och datainsamling 

samtidigt vilket inte är fallet i kvantitativ forskning som enbart består av 

datainsamling46. 

 

Jag valde att basera undersökningen på båda dessa metoder eftersom det var 

viktigt att inte bara mäta respondenternas åsikt utan också få reda på varför de 

tyckte som de gjorde.Den kvantitativa metoden gav mig underlag för att mäta 

västkustbornas inställning i stort, men genom att också använda mig av 

kvalitativa studier kunde jag analysera svarsresultaten. Detta gav mig underlag 

till att förstå vilka faktorer som behövs belysas när man arrangerar ett 

evenemang av denna magnitud.  

 

Den kvantitativa delen samlade jag in via enkäter, där de tillfrågade fick 

gradera sina svar efter inställning. Sammanlagt frågade jag 138 personer och 

de svarande tillhör olika samhällsklasser, åldrar och kön. Jag valde att möta de 

jag intervjuade via både direktkontakt och  mail.  Enkätfrågorna finns i bilaga 

1. 

 

I den kvalitativa delen använde jag mig av enskilda intervjuer. Fyra personer i 

olika yrkesroller, geografisk tillhörighet, ålder och kön deltog i 

itervjuundersökningen. Jag valde att komplettera den kvantitativa 

undersökningen med just dessa fyra deltagare eftersom de dels hade olika 

geografisk tillhörighet men också för att de i sina olika yrkesroller kunde ge 

olika infallsvinklar. De var verksamma i olika branscher, vilket innebär att de 

                                                           
45

 http://www.ne.se/kvantitativ-metod 
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också påverkas olika av evenemanget. En student som inte gynnas ekonomiskt 

av evenemanget, till skillnad från en försäljningschef , har därmed ett annat 

perspektiv på mästerskapet. Till skillnad från enkätdeltagarna, fick deltagarna i 

fokusgruppen utveckla sina svar så att man på ett tydligt kunde få en 

djupgående bild av de tillfrågades åsikter. Frågorna som användes i dessa 

intervjuer redovisas i bilaga 2.  

 

Datainsamlingen från de kvantitativa studierna, det vill säga 

enkätundersökningen tolkades via Microsoft Excel. Orsaken till att jag valde 

detta program är att jag är van vid att hantera det, men också för att det på ett 

överskådligt sätt redovisar resultaten. Intervjuerna insamlades och tolkades via 

Microsoft Word.  

 

3.5 Giltighet 

 

Denna studie är baserad på tidigare forskning inom områden som tas upp i 

uppsatsen. All den information som är formulerade som påståenden i 

uppsatsen är referade till trovärdiga källor och tidigare vetenskap utförda av 

seriösa forskare med speciell kunskap inom ämnena. 

 

Resutltatredovisningen är baserad på människors intällning och attityd till de 

frågor som ställs i enkäterna och intervjuerna. Det finns bevis på att de svar 

som angivits, både i enkäterna och intervjuerna, är korrekta i form av sparat 

material både vi mail och fyiskt insamlade enkäter. 
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4. RESULTATREDOVISNINGEN 

 

4.1 Inledning 

 

Resultatredovisningskapitlet redovisar, som tidigare nämnt, kvantitativa och 

kvalitativa studier. Kapitlet inleds med de kvantitativa studierna som består av 

enkäter som redovisas via tabeller och procentfigurer. De olika figurerna visar 

upp svarsresultaten hos deltagarna på ett generellt, genusfördelat och 

åldersfördelat basis.  De kvalitativa studierna redovisas sist i kapitlet där de 

intervjuer jag genomförde sammanställs i en löpande text. 

 

4.2 Enkät om inställningar till Fotbolls-EM 

 

4.2.1 Inställningar till Fotbolls-EM 

 

Den första frågan som ställdes i enkäten var:  Vad är din inställning till att 

Sverige skall arrangera ett Fotbolls EM?  Frågan syftade till att mäta de 

tillfrågades attityd till att arrangera mästerskapet i Sverige. Svaren redovisas 

först genom att visa de tillfrågades generella inställning till frågan, för att sedan 

mäta skillnader i inställning mellan män och kvinnor samt  olika 

ålderskategorier. 

 

Som framgår av figur 1 är respondenterna generellt sett mycket positivt 

inställda till ett Fotbolls-EM i Sverige. Det anmärkningsvärda med 

respondenternas svar är att de mycket positivt inställda var 32 gånger fler än 

de negativt inställda. 114 av de 138 tillfrågade var antingen positiva eller 

mycket positiva vilket talar sitt tydliga språk om vilket stöd detta mästerskap 

har hos dem som deltog i enkäten. 
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Figur 1: Inställningar till att Sverige arrangerar Fotbolls-EM 

Vertikal axel (0-70)= antal svarande 

Vågrätt axel= åsikt hos de svarande 

 

Av figur 2 framgår hur inställningarna till att Sverige arrangerar Fotbolls-EM 

skiljer sig åt mellan könen.  Noterbart är att männen var de som oftast var 

mycket positiva till ett arrangemang av Fotbolls-EM i Sverige, samtidigt som 

kvinnor oftare var enbart positiva än män. Fler män än kvinnor var också 

negativt inställda till mästerskapet. Sammanfattningsvis kan man alltså dra 

slutsatsen att de män som tillfrågades har en mer extrem inställning till 

evenemanget, trots att fler män än kvinnor var likgiltiga i sina svar. 
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Figur 2: Inställningar till att Sverige arrangerar Fotbolls-EM  uppdelat mellan könen 

Vertikal axel (0-40)= antal svarande 

Vågrätt axel= åsikt hos de svarande 

 

Av figur 3 framgår att den ålderskategori som var mest positiv till ett Fotbolls-

EM i Sverige var tveklöst de mellan 21 och 23 år.  Många av de tillfrågade i 

åldrarna 21-23 var studenter, medan de tillfrågade i åldrarna 24-71 ofta var 

arbetare i diverse branscher. Möjligtvis kan det vara så att studenters 

framåtanda och tidigare positiva erfarenheter av ett mästerskap som de senaste 

åren utvecklats enormt, har bidragit till det mycket positiva svarsresultatet. 

Fotbolls-EMs positiva utveckling de senaste åren har helt enkelt legat i tiden 

med 21-23 åringarnas uppväxt. 
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Figur 3: Inställningar till  att Sverige arrangerar Fotbolls-EM mellan åldersgrupper 

Vertikal axel (0-30)= antal svarande 

Vågrätt axel= åsikt hos de svarande 

 

 

4.2.2 Ekonomiska effekter 

 

Den andra frågan som ställdes i enkäten var: Vilka ekonomiska effekter tror du 

ett Fotbolls-EM kan få för Sverige?  Frågan syftar till att få en klar bild av vad 

de tillfrågade tror om huruvida evenemanget kommer att vara en bra eller dålig 

investering för de svenska skattebetalarna.  

Av de tillfrågade var 11 personer av uppfattningen att ett Fotbolls-EM i Sverige 

antingen kommer medföra dåliga eller katastrofala effekter för Sveriges 

ekonomi. De resterande ansåg att mästerskapet skulle innebära allt från bra till 

fantastiska ekonomiska effekter för nationen. Att döma av de tillfrågades svar 

är alltså den ekonomiska faktorn och den eventuella förlust ett Fotbolls-EM 

kan innebära för nationen, en risk de tillfrågade tycker är värd att ta (se figur 4) 
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• 1 person svarade neutralt  på frågan, därav bara 137 responser i diagram 

 

Figur 4: Inställningar till vilka ekonomiska effekter ett Fotbolls-EM i Sverige  kan 

medföra 

Vertikal axel (0-40)= antal svarande 

Vågrätt axel= åsikt hos de svarande 

 

I figur 5 framgår hur svaren på fråga två skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Noterbart i responsen mellan män och kvinnor var att fler män än kvinnor 

ansåg att mästerskapet skulle vara en katastrofal eller dålig ekonomisk 

investering för Sverige. Fler män än kvinnor trodde också att de ekonomiska 

effekterna skulle bli fantastiska vilket stämmer överens med svarsresultaten på 

fråga 1, där kvinnor hade en mer neutral inställning till mästerskapet. 
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• En kvinna svarade neutralt,därav endast 75 svar  från kvinnor  

Figur 5: Inställningar mellan män och kvinnor till vilka ekonomiska effekter ett 

Fotbolls-EM i Sverige  kan medföra  

Vertikal axel (0-35)= antal svarande 

Vågrätt axel= åsikt hos de svarande 

 

 

I figur 6 framgår hur svaren skiljer sig åt mellan olika ålderskategoerier. De 

mest positivt inställda respondenterna var i åldrarna 17-20 samt 21-23 överlag. 

Återigen var dessa åldersgrupper mest postiva till mästerskapet och de effekter 

det kan medföra.  
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• 1 över 30 år svarade neutralt, därav endast 29 rspondenter över  30 

 

Figur 6: Inställningar mellan åldersgrupper till vilka ekonomiska effekter ett Fotbolls-

EM i Sverige  kan medföra 

 

Som framgår av figur 7 var svaren hos de tillfrågade i enkäten på fråga nummer 

tre mer delade än vid de två tidigare frågorna. Av de 138 tillfrågade trodde 

majoriteten, 113 personer, att Fotbolls-EM på lång sikt kommer att vara en bra 

ekonomisk investering för de svenska skattebetalarna. 21 personer var dock av 

en annan uppfattning. Många av de som inte ansåg att mästerskapet kommer 

att vara en bra ekonomisk investering angav de stora arenakostnaderna, 

säkerhetskostnader kring evenemanget och ökade kostnader gällande 

infrastruktur som skäl.  
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Figur 7: Inställningar till tror du Fotbolls-EM kommer att vara lönsamt för Sveriges 

ekonomi på lång sikt,  (svar angivna i procent) 

 

Som framgår av figur 8 var männen de som var mest positiva men även de som 

svarade för de flesta negativa svaren. Fler kvinnor hade inte någon åsikt och 

visste inte om mästerskapet skulle vara lönsamt för Sveriges ekonomi. 

Responsen här tyder på att fler män var engagerade och hade en tydligare åsikt 

i frågan, dock marginellt. 
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8: Inställningar till tror du Fotbolls

på lång sikt 

 

Som framgår av figur 9 var 21

EM i Sverige kommer ge den svenska ekonomin en positiv injektion på lång 

sikt. När enkäten genomfördes möttes den av stor entusiasm hos de svarande i 

denna ålder, dock var en lite

syns i enkätsvaren. Många av de som gav neutrala svar var inte 

sportintresserade och hade därmed inte några djupare erfarenheter av tidigare 

idrottsevenemang. 

 

Figur 9: Inställningar till om 

ekonomi på lång sikt hos respondenter som är mellan 17
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8: Inställningar till tror du Fotbolls-EM kommer att vara lönsamt för Sveriges ekonomi 

Som framgår av figur 9 var 21-23 åringarna de som oftast trodde att Fotbolls

EM i Sverige kommer ge den svenska ekonomin en positiv injektion på lång 

sikt. När enkäten genomfördes möttes den av stor entusiasm hos de svarande i 

denna ålder, dock var en liten skara av respondenterna ej insatta i frågan vilket 

Många av de som gav neutrala svar var inte 

sportintresserade och hade därmed inte några djupare erfarenheter av tidigare 
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11

1

10

3

Nej Vet ej

Åldersgrupp 17-20

Ja

Nej

Vet ej

  88% 

 

                

9% 
3% 

Figur  

EM kommer att vara lönsamt för Sveriges ekonomi 

23 åringarna de som oftast trodde att Fotbolls-

EM i Sverige kommer ge den svenska ekonomin en positiv injektion på lång 

sikt. När enkäten genomfördes möttes den av stor entusiasm hos de svarande i 

n skara av respondenterna ej insatta i frågan vilket 

Många av de som gav neutrala svar var inte 

sportintresserade och hade därmed inte några djupare erfarenheter av tidigare 

 
EM kommer att vara lönsamt för Sveriges 

20 år gamla(svar angivna i 

Män

Kvinnor

Vet ej



 
 

35 

 

procent) 

  

Åldersgruppen 21-23 år 

studerande på universitet. 

ålderskategori som inte ansåg att Fotbolls

ekononomi på lång sikt.   

 

Figur 10: Inställningar till tror du Fotbolls

ekonomi på lång sikt hos respondenter som är mellan 21

procent) 

 

Som framgår av figur 11 var svaren mer delade hos de tillfrågade i åldrarna 24

30 än hos de yngre respondenterna. 18 procent trodde inte mästerskapet skulle 

vara en bra investering för de svenska skattebetalarna samtidigt som

tillfrågade hade en klar åsikt i frågan. De flesta svarande i denna ålderskategori 

var antingen studenter eller arbetare i industrin samt entreprenörer. 
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studerande på universitet. Som framgår av figur 10 var det bara 8 % i denna 

som inte ansåg att Fotbolls-EM kan vara lönsamt för Sveriges 

Figur 10: Inställningar till tror du Fotbolls-EM kommer att vara lönsamt för Sveriges 

hos respondenter som är mellan 21-23 år gamla

Som framgår av figur 11 var svaren mer delade hos de tillfrågade i åldrarna 24

30 än hos de yngre respondenterna. 18 procent trodde inte mästerskapet skulle 

vara en bra investering för de svenska skattebetalarna samtidigt som

tillfrågade hade en klar åsikt i frågan. De flesta svarande i denna ålderskategori 

var antingen studenter eller arbetare i industrin samt entreprenörer. 
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Figur 11: Inställningar till tror du Fotbolls

ekonomi på lång sikt hos respondenter som är mellan 24

procent) 

  

Som framgår av figur 12 var enkätsvaren hos de som var över 30 år 

också de som var mest delade. Många av de kritiskt inställda till frågan ansåg 

att arenakostnaderna och säkerhetskostnaderna kring evenemanget kommer 

att överstiga de intäkter mästerskapet kommer att inbringa. Fortfarande var 

dock majoriteten positivt inställda och

servicenäringen kommer att få under veckorna mästerskapet äger rum

kommer att vara såpass stor att mäster

ekonomisk investering. 
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Figur 11: Inställningar till tror du Fotbolls-EM kommer att vara lönsamt för Sveriges 

ekonomi på lång sikt hos respondenter som är mellan 24-30 år gamla(svar angivna i 

Som framgår av figur 12 var enkätsvaren hos de som var över 30 år 

också de som var mest delade. Många av de kritiskt inställda till frågan ansåg 

att arenakostnaderna och säkerhetskostnaderna kring evenemanget kommer 

att överstiga de intäkter mästerskapet kommer att inbringa. Fortfarande var 

t inställda och ansåg att den ökade turism och skjuts 

servicenäringen kommer att få under veckorna mästerskapet äger rum

att vara såpass stor att mästerskapet kommer att vara en bra 
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Figur 12: Inställningar till tror du Fotbolls-EM kommer att vara lönsamt för Sveriges 

ekonomi på lång sikt hos respondenter som är över 30 år gamla.(svar angivna i procent) 

  

4.2.3 Samhälleliga effekter 

 

Den sista frågan som ställdes i enkäten var:  Vilka samhälleliga effekter tror du 

ett evenemang av denna magnitud kan ha för Sverige som nation? Frågan var 

en ja eller nej fråga men de tillfrågade hade dock möjligheten att utveckla sina 

svar vilket kommer att redovisas. Svaren redovisas först generellt och sedan 

lyfts svarsfördelningen mellan könen och de ålderskategorier som deltog i 

enkäten fram. 

 

Som framgår av figur 13 var de tillfrågade på denna fråga oftast av den klara 

uppfattning att Fotbolls-EM i Sverige kommer att gynna det svenska samhället. 

Endast två deltagare var negativt inställda till frågan, dock  hade sjutton 

tillfrågade ingen åsikt i frågan. En teori till den mycket positiva inställning de 

tillfrågade hade på denna fråga kan vara att de tidigare folkfester vi svenskar 

har upplevt när vi stått som värd vid större idrottsevenemang, har upplevts 

som positiva händelser.  

 

Bland de negativa konskekvenser som ett Europamästerskap i fotboll kan 

tänkas ge, ansåg de tillfrågade oftast vara ökad huliganism, bitterhet hos de 

som ej vill arrangera mästerskapet och ökad kriminalitet. 
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Figur 13= inställningar till vilka samhälleliga effekter Fotbolls

Vertikal axel= antal svarande

Vågrätt axel= de svarandes inställning

 

I tabell 1 visas att kvinnor som var 30 år gamla eller äldre, de

att mästerskapet kommer att innebära positiva effekter för Sveriges samhälle. 

Något förvånande, sett till svarsresponserna på tidigare frågor, var män mellan 

17-20 de som var mest negativt inställda till 

EM kommer att medföra. Generellt bland respondenterna nämndes förbättrad 

gemenskap, ökade arbetstillfällen och möjligheten att visa upp vårt land som de 

mest positiva inslagen mästerskapet kommer ge till det svenska samhället.

 

 

Tabell 1: Inställningar till vilka samhälleliga effekter Fotbolls

medföra fördelat mellan kön och ålder.
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Figur 13= inställningar till vilka samhälleliga effekter Fotbolls-EM kommer att medöfra

Vertikal axel= antal svarande 

Vågrätt axel= de svarandes inställning 

kvinnor som var 30 år gamla eller äldre, de som oftast trodde 

att mästerskapet kommer att innebära positiva effekter för Sveriges samhälle. 

Något förvånande, sett till svarsresponserna på tidigare frågor, var män mellan 

ar mest negativt inställda till de samhälleliga effekter Fotbolls

EM kommer att medföra. Generellt bland respondenterna nämndes förbättrad 

gemenskap, ökade arbetstillfällen och möjligheten att visa upp vårt land som de 

mest positiva inslagen mästerskapet kommer ge till det svenska samhället.
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Ålder Kvinnor Män    

17-20 86% 14%  0%                     83%8,7% 8,3%    

21-23 86% 14%  0%  83% 17% 0%    

24-30 89%11%  0%  85% 7,5%7,5%     

30+ 94% 6%  0%  86% 14% 0%           

      

 

 

Blå= positiva 

Röd=negativa 

Grön= vet ej 

 

 

4.2.4 Sammanfattande diskussion 

 

I den enkät som jag genomförde mellan februari till april 2011  var merparten 

av de tillfrågade mycket postiva till att Sverige skall arrangera ett Fotbolls-EM.  

Vanliga orsaker till den positiva inställning var att mästerskapet kommer att 

sätta Sverige på kartan och öppna upp världens ögon för Sveriges kultur.   

 

Sammanfattningsvis var flertalet av de tillfrågade positivt inställda till 

arrangemanget, bland annat  av den anledning att ett mästerskap av denna 

magnitud innebär reklam och publicitet för Sverige som nation. Detta antogs 

gynna den svenska turism- och servicenäringen på lång sikt. En kvinna 

betonade också att detta kommer bidra till ökad kunskap om Sverige, inte bara 

på ett fotbollsmässigt plan utan också på ett generellt plan. En sådan kunskap 

är inte att förakta då ökad kunskap ofta leder till ökad förståelse och samarbete 

vilket kan gynna t.ex. affärssamarbeten och politiska relationer mellan Sverige 

och andra länder. En stor skara respondenter ansåg att ett arrangemang 

kommer bidra till fler arbetstillfällen och en förbättrad ekonomi i nationen som 
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arrangaerar evenemanget. 

 

4.3 Kvalitativ undersökning 

 

I april 2011 genomfördes ett antal intervjufrågor i syfte att bredda det 

kvantitativa forskningsresultat som enkäterna tillförde denna uppsats, med 

kvalitativ forskning. 5 personer i olika åldrar, sysselsättning och geografisk 

tillhörighet besvarade ett antal frågor där svaren blev mer djupgående än under 

de tidigare genomförda enkäterna.  

 

4.3.1 Resultatredovisning intervjufrågor 

 

Den första frågan som ställdes var: Hur tror du ett Fotbolls-EM i Sverige 

kommer att påverka den svenska servicenäringen sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv? 

 

Den första respondenten var Linda Hallquist som ansåg att Servicenäringen 

kommer påverkas oerhört positivt under en kortare period, men mindre sett till 

ett längre perspektiv. 

”Den internationella turismen kommer att ge de städer som står värd för 

mästerskapet en rejäl plats i media.” 

Johnny Ewerstein var av åsikten att den turistekonomiska effekten för ett så 

pass stort internationellt evenemang som Fotbolls-EM, skulle vara gigantisk. 

Han var också av den uppfattningen att den internationella turismen kommer 

att ge de städer som står värd för mästerskapet en rejäl plats i media.  

Evenemanget trodde han också skulle generera fler jobbtillfällen som i 

slutändan kommer att ”dryga ut städernas ekonomi”.  

Fredrik Rudgard och Emil Hultgren var av samma uppfattning som Johnny 

Ewerstein, att i synnerhet städerna där evenemanget äger rum kommer att 
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påverkas positivt av evenemanget. Han nämnde att servicenäringen kommer att 

påverkas positivt och att försäljningen kommer att öka i takt med att nya 

produkter och tjänster kommer att skapas i samband med mästerskapet.  

Fråga nummer två var: Tror du att ett Fotbolls-EM kommer att vara en bra 

investering för de svenska skattebetalarna? Linda Hallquist ansåg att allting 

står i proportion till de omkostnader som blir, exempelvis arenabyggen, utökade 

transportmedel, arbetskraft och om dessa investeringar genererar tillväxt för 

landet på längre sikt.  

 

Hon ställde sig också frågande till om man kommer att kunna nyttja arenorna 

till andra evenemang framöver.  Dock ansåg hon att allting som sätter Sverige 

på kartan och som gynnar näringsidkare i alla dess former är positivt och att 

man med kreativitet alldeles säkert kan få de utökade resurserna som krävts 

vid evenemanget att nyttjas i andra sammanhang. Linda tillade vid 

intervjutillfället att om man leker med tanken att ett Fotbolls-EM skulle kosta 

Sveriges skattebetalare ca 500.- per person i skatt vid ett tillfälle, under det året 

mästerskapet äger rum, hade hon gladeligen betalat denna summa. 

 

Hon vidareutvecklade sitt svar med att hon tyckte det skulle vara härligt med 

ett stort evenemang i Sverige, som lockar besökare som kanske aldrig tänkt 

tanken att åka hit, men nu kanske nyttjar den möjligheten. 

 

”Evenemang av denna magnitud genererar ett mervärde i form av ökade 

arbetstillfällen och exponering i media för värdstäderna.” 

 

Johnny Ewerstein svarade likt han gjorde på fråga ett att evenemang av denna 

magnitud genererar ett mervärde i form av ökade arbetstillfällen och exponering 

i media för värdstäderna. Dessa möjligheter trodde han kommer att överstiga de 

ekonomiska kostnader evenemanget innebär för de svenska skattebetalarna. 
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Fredrik Rudgard trodde att ett Fotbolls-EM i Sverige skulle bidra till ökad 

konsumtion och ökade arbetstillfällen och att de svenska fotbollsföreningarna 

dessutom skulle få ett stort uppsving, då fler människor skulle engagera sig i 

dessa. 

 

Emil Hultgren var mer negativt inställd till frågan. Han svarade att det inte är 

säkert att mästerskapet skulle vara en bra investering för de svenska 

skattebetalarna, trots att han tillade att investeringar i upplevelser är något 

positivt.  Emil vidareutvecklade svaret med att han trodde att alla svenska 

medborgare inte skulle vara insatta i evenemanget, vilket i sin tur kan skapa en 

negativ känsla kring mästerskapet. 

 

”Mästerskapet kommer att bidra till ökade arbetstillfällen på kort sikt inom 

specifika yrkesområden som till exempel de som förvaltar arenorna och vissa 

delar inom turismnäringen. ” 

På frågan om ett Fotbolls-EM kommer att bidra till ökade arbetstillfällen på kort 

och lång sikt var Linda Hallquist av uppfattningen att mästerskapet kommer 

att bidra till ökade arbetstillfällen på kort sikt inom specifika yrkesområden. De 

yrkesområden hon refererade till var de som förvaltar arenorna och vissa delar 

inom turismnäringen.  

Johhny Ewerstein ansåg att större turism ger fler jobbtillfällen på både kort och 

lång sikt och att eventuella besökare i sådana fall ofta kommer att komma 

tillbaka till Sverige. 

Fredrik Rudgard trodde att mästerskapet kommer att bidra till ökade 

arbetstillfällen på kort sikt i och med att hitresta fans kommer hit, vilket i sin 

tur kommer att kräva att arbetskraft tillsätts i de städer mästerskapet kommer 

att arrangeras. Han tog också upp medias roll i mästerskapet och var av den 

uppfattningen att mediebevakningen kommer att vara stor, vilket kommer att 

innebära fler investeringar från företag med mera. På lång sikt trodde han att 
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det kommer bidra till att sporten i sig växer vilket bidrar till större satsningar 

på föreningslivet. 

Emil Hultgren var inne på samma spår som Linda Hallquist, nämligen att det 

på kort sikt kommer att skapas fler jobb men att det under en längre period 

inte kommer att bidra till minskad arbetslöshet. 

På frågan om ett Fotbolls-EM kommer att bidra till ökad sammanhållning eller 

ökad segregation hos det svenska folket, var samtliga respondenter eniga om 

att mästerskapet kommer att bidra till det förstnämnda. Dock höjdes ett antal 

varningsfingrar hos några av respondenterna. Linda Hallquist trodde att 

jantelagen, där avundsjuka och missunnsamhet hos de som inte vill att 

mästerskapet skall äga rum i Sverige, kommer att leda till dispyter på vissa 

håll. 

Johnny Ewerstein var av åsikten att ”det gäller att visa vilka de 

turistekonomiska effekterna blir”. Om arrangörerna är duktiga på att framföra 

fördelarna med mästerskapet ansåg han att det skulle skapa mer förståelse hos 

folket, då många i nuläget inte förstår varför man investerar i diverse 

evenemang. 

Fredrik Rudgard hade en mer patriotisk syn på frågan och svarade bland annat 

att ”Alla är svenskar och vill mot ett och samma mål, att det skall gå bra för 

Sverige. Då står vi tillsammans.” Vidare påpekade han att det i Sverige kan 

tyckas vara fult att uttrycka sin patriotism, men att vid tidigare större 

evenemang då Sverige har deltagit har folket gått samman vilket har skapat en 

fantastisk sammanhållning  

”Jämställdhets och integrationsfrågor är något som på lång sikt är betydligt 

viktigare för den svenska sammanhållningen än ett enstaka evenemang.” 

Han nämnde också att idrotten förenar människor, så också det svenska folket.  

Emil Hultgren trodde att arrangemanget kommer att bidra till ökad 
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sammanhållning på kort sikt, men att andra faktorer som t.ex. jämställdhets 

och integrationsfrågor är något som på lång sikt är betydligt viktigare för den 

”svenska sammanhållningen” än ett enstaka evenemang. 

På frågan om huliganismen kommer att öka och på vilket sätt det kommer att 

påverka det svenska samhället skilde sig svaren mycket mellan de tillfrågade i 

denna fokusgrupp. Linda Hallquist trodde att mästerskapet kommer att 

innebära en viss ökning av huliganism, då det är ett stort evenemang. Hon 

utvecklade svaret med att det ökade säkerhetspådraget kommer att bli dyrt för 

skattebetalarna. 

”Mediebevakningen kring huliganism kommer att skärpas kring evenemanget 

vilket kan ha en positiv påverkan på detta problem.” 

Johnny Ewerstein trodde inte att ökad huliganism kommer att vara ett problem 

för samhället i samband med mästerskapet, medan Fredrik Rudgard trodde att 

media spelar en viktig roll i huliganfrågan. Han ansåg att mediebevakningen 

kring huliganism kommer att skärpas kring evenemanget vilket kan ha en 

positiv påverkan på detta problem. Om media bevakar huliganfrågan intensivt 

under mästerskapet kommer Svenska Fotbollsförbundets regelverk skärpas, 

vilket på sikt kommer minska huliganismen i landet. 

Emil Hultgren var övertygad om att ett Fotbolls-EM i Sverige kommer att 

innebära ökad huliganism. Han påpekade att säkerheten kommer att behöva 

höjas kring evenemanget vilket kostar skattebetalarna mer pengar. Han tillade 

att samhället därmed kommer att påverkas ekonomiskt, men också att en ökad 

rädsla för huligansim kan tillkomma under Fotbolls-EM. 
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5. Slutsatser och resultat 

5.1 Analys och resultat 

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att studera boende på den 

svenska västkustens inställning till ett Fotbolls-EM i Sverige. För att uppnå 

denna målsättning formulerades följande forskningsfrågor: (1)  Vilken 

inställning har invånare på den svenska västkusten till ett Fotbolls-EM i 

Sverige? (2)  Vilka positiva konsekvenser ser de att detta kan ge för samhälle 

och ekonomi? (3)  Vilka negativa effekter ser de att detta kan ge för nationen? 

 

Vilken inställning har invånare på den svenska västkusten till ett Fotbolls-

EM i Sverige? 

 

Slutsats 

 

Studien med personer som hör hemma på den svenska västkusten under våren 

2011, ger på ett tydligt sätt insikt i de tillfrågades åsikter och attityd gällande 

ett Fotbolls-EM i Sverige. Undersökningen om vilken inställning de boende på 

den svenska västkusten har till ett framtida arrangemang av 

Europamästerskapet i fotboll, gav ett positivt gensvar hos de tillfrågade. Av de 

138 tillfrågade var hela 68 % positivt eller mycket positivt inställda till att 

evenemanget skall äga rum på svensk mark, inställningen kan bero på att de 

refererar till tidigare positiva upplevelser och minnen. 

 

Diskussion 

 

Exempel på lyckade engagemang där Sverige stått som värd är Fotbolls-EM 

1992,Friidrotts-VM 1995 samtFriidrotts-EM 2006. Under Friidrotts-EM i 

Göteborg 2006, besökte tre femtedelar av stadens befolkning de 

kringarrangemang som arrangerades i samband med tävlingarna, i form av 
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bland annat musikframträdanden och kulturaktiviteter47. Det är troligt att det 

är dessa så kallade ”festligheter”, snarare än tävlingarna i sig, som ligger till 

grund för respondenternas positiva inställning. Aktiviteter med anknytning till 

kultur och historia, lockar en viss typ av människor och kringarrangemangen 

kan då bidra till att en bredare skara av intressenter attraheras av 

evenemanget.  

 

Diverse sportevenemang, som de senaste åren mer och mer gått över till 

underhållning och showbusiness, lockar därför sannolikt olika grupper av 

människor.  

 

Vilka positiva konsekvenser ser de att detta kan ge för samhälle och 

ekonomi? 

 

Slutsats 

 

De tillfrågade angav att större idrottsevenemang kan ge flera positiva effekter 

för ekonomi och samhälle. Som exempel nämndes att det kan generera fler 

arbetstillfällen och en ökning av intäkter till servicenäringen. Vidare nämndes 

att det ger positiva effekter för de företag som direkt kommer att påverkas av 

evenemanget, samt att nationen då marknadsförs genom den 

uppmärksamheten som ges. Dessa svar överensstämmer med den tidigare 

forskning som genomförts inom området och som även tas upp i teorikapitlet 

ekonomiska effekter vid tidigare större idrottsevenemang48. Där tas exemplet 

om Sydafrika upp där Fotbolls-VM 2010 medförde en enorm ökning av 

arbetstillfällen för lokalbefolkningen. 49 

                                                           
47

 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294437_143-154.pdf 

48
   http://www.e24.se/makro/varlden/fotbolls-vm-ger-sydafrikansk-turism-skjuts_2114813.e24 

49
 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindebergs_grant_thornton_/news/view/sydafrika-och-fotbolls-

vm-s-ekonomiska-paaverkan-6901 
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Diskussion 

 

Vid tidigare forskning om huruvida sportevenemang påverkat de länder som 

stått som arrangörer för evenemangen ekonomiskt, har resultaten ofta varit 

varierande50. En faktor, som dock döljs i dessa typer av studier är de 

långsiktiga ekonomiska effekterna ett mästerskap kan innebära för 

värdnationen. Eftersom de direkta ekonomiska effekterna av ett evenemang kan 

vara lättare att mäta än de långsiktiga är, är det sannolikt att en ekonomisk 

utvärdering av det aktuella evenemanget ofta görs för tidigt. Arenakostnader, 

kostnaden av utbyggnaden av infrastruktur och säkerhetskostnader är alla 

ekonomiska faktorer som behöver räknas in när ett land står som värd för ett 

europamästerskap i fotboll51.  

 

Många av respondenterna ansåg att dessa kostnader kommer att överstiga de 

intäkter evenemanget kommer att innebära för nationen och var därför av 

uppfattningen att evenemanget kommer att redovisa ett negativt ekonomiskt 

resultat. 

 

På ett samhällsmässigt plan var 86 % av respondenterna av uppfattningen att 

mästerskapet kommer att påverka det svenska samhället positivt. Orsaken till 

detta positiva resultat kan ha sin grund i den generellt positiva inställning 

deltagarna hade till mästerskapet och den folkfest det innebär. Många 

respondenter angav ökad sammanhållning hos folket, ett ökat sportintresse och 

därmed större involvering i föreningslivet som positiva faktorer 

 

 

                                                           
50

 http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/1A/1AD7B7CC-A9C0-4240-AA75-

73E4AECE84D8/NCDO_Mega_Sports_Events_LR.pdf 

51
 http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/1A/1AD7B7CC-A9C0-4240-AA75-

73E4AECE84D8/NCDO_Mega_Sports_Events_LR.pdf 
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Vilka negativa effekter ser de att detta kan ge för nationen? 

 

Slutsats 

 

I frågan om vilka negativa effekter mästerskapet kommer att medföra till 

Sverige som nation, höjdes ofta ett varningens finger för huliganproblem, som 

man stött på vid tidigare sportevenemang52. Emil Hultgren, som deltog i 

fokusgruppen, var en av dem som trodde att det svenska samhället kommer att 

stöta på ökad huliganism. Han sade att säkerheten kommer att behöva höjas 

kring evenemanget vilket kostar skattebetalarna mer pengar. Han tillade att 

samhället därmed kommer att påverkas ekonomiskt, men också kommer en 

ökad rädsla för huliganism tillkomma under mästerskapet.  

 

En annan negativ faktor som nämndes var den direkta ekonomiska förlust 

evenemang av denna magnitud ofta resulterar i för värdlandet på kort sikt. 

Kostnader av arenabyggen, utbyggnad av infrastruktur och säkerhetspådrag är 

kostnader som måste tas med i beräkningen vid större idrottsevenemang och 

som ofta inte genererar avkastning förrän efter ett par års tid. 

 

5.2 Sammanfattande konklusion 

 

För att Europamästerskapet i fotboll skall vara en god investering för Sverige 

som nation är det vitalt att marknadsföringen av Sverige, där vår kultur, livsstil 

och våra vackra miljöer visas upp. En lyckad marknadsföring av Sverige kan på 

sikt innebära ökad turism som kan komma att fungera som en positiv injektion 

för nationen både sett ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. 

 

I Sverige har vi vid tidigare tillfällen sett vad idrottsevenemang kan innebära för 

turismen i en region/ ett land. Friidrotts-VM 2006 i Göteborg är ett exempel 
                                                           
52

 http://www.nytimes.com/1998/06/22/sports/world-cup-98-hooligans-leave-officer-in-a-coma.html 
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som togs upp i teorikapitlet då 296 000 personer kom och tittade på 

evenemangen på plats. Detta innebar att Göteborg som stad samt Sverige som 

nation marknadsfördes med allt vad som kunde erbjudas turisterna utanför 

själva arenan.53 

 

Sett till de risker ett sådant här projekt innebär, måste de elimineras för att 

opinionen inte skall vända. Till att börja med är det mycket viktigt att Sveriges 

befolkning informeras om de kostnader mästerskapet kommer att innebära för 

skattebetalarna. För att inte få opinionen att svänga är det av yttersta vikt att 

de positiva effekter evenemanget kommer att innebära för Sverige tydligt 

manifesteras. Det gäller därför att vid upprepade tillfällen påpeka att de 

positiva ekonomiska effekterna kommer att dröja men att mästerskapet på sikt 

kommer hjälpa Sverige som nation, inte bara ekonomiskt, utan också på ett 

samhällsmässigt plan.  

 

Den kanske största rädslan gällande mästerskapet på ett socialt plan är 

huliganproblem. Det är därför mycket viktigt att det Svenska Fotbollsförbundet, 

regeringen och de som står som arrangörer för mästerskapet tydligt påpekar för 

den svenska befolkningen att åtgärder kommer att göras för att motverka 

problemet. För att bibehålla trovärdigheten mästerskapet igenom gentemot 

lokalbefolkningen i de städer mästerskapet arrangeras i, gäller det att löftena 

om ökad säkerhet också resulterar i just ökad säkerhet. 

 

De förslag på framtida forskning som här kommer att presenteras är baserade 

på att Sverige kommer att stå som värd för Europamästerskapet i fotboll och 

därmed den nästkommande processen i detta projekt. Forskningen bör göras 

på detaljnivå och går under arbetsnamnet: ”Kartläggning av kandidatstäder till 

Europamästerskapet i fotboll”. 

 

                                                           
53

 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294437_143-154.pdf 
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Följande moment kommer att ingå i den tänkta studien: 

 

• Studien kommer att ta i beaktande vilka potentiella matcharenor som 

finns i de aktuella städerna och bedöma kapacitet, säkerhet och 

faciliteter i dessa. 

• Undersökningen kommer att beröra vilken lokal förankring mästerskapet 

har i de aktuella städerna, då en positiv inställning till mästerskapet hos 

lokalbefolkningen ökar möjligheterna till positivt bemötande gentemot 

turister.   

• Studien kommer att kartlägga servicenäringen i de potentiella 

värdstäderna, i syfte att få en klar bild över om antalet hotellrum, 

restauranger och övriga nöjen är tillräckliga för de hitkommande 

turisterna. 

• Studien kommer att karlägga och bedöma infrastrukturen, samt 

kollektivtrafiken i de potentiella värdstäderna. 

• Studien kommer att kartlägga vilka städer som är strategiskt bäst, sett 

ur ett geografiskt perspektiv, att fungera som värdstäder. 

 

• Studien kommer slutligen att sammanställa en proposition om bäst 

lämpade värdstäder sett till kriterierna ovan som är avsedd att 

överlämnas till det Svenska Fotbollsförbundet samt regeringen. 
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Bilaga 1- enkätfrågor  

 

Följande enkätfrågor ställdes till de 138 deltagarna i enkäten som genomfördes 

under våren 2011: 

 

1. Vad är din inställning till att Sverige skall arrangera ett Fotbolls EM? (1) 

           (1=negativ 2=tveksam 3=likgiltig 4=positiv 5=mycket positiv) 

 

2. Vilka ekonomiska effekter tror du ett Fotbolls EM kan få för Sverige? (2) 

           (1=katastrofala 2=dåliga 3=bra 4= mycket bra 5= fantastiska) 

 

3. Tror du ett Fotbolls EM kan vara lönsamt för Sveriges ekonomi på lång sikt?(3) 

           (ja eller nej fråga) 

 

4. Vilka samhälleliga effekter tror du ett evenemang av denna magnitud kan ha för Sverige 

som nation?(4) 

           (Positiva eller negativa) 
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Bilaga 2- intervjufrågor  

 

 

Följande intervjufrågor ställdes i den kvalitativa forskningsdelen: 

 

1. Hur tror du ett Fotbolls-EM i Sverige kommer att påverka servicenäringen sett ur ett 

ekonomiskt perspektiv? 

 

2. Tror du att ett Fotbolls-EM kommer att vara en bra investering för de svenska 

skattebetalarna? 

 

3. Tror du att ett Fotbolls-EM kommer att bidra till ökade arbetstillfällen på kort och lång sikt? 

 

 4. Tror du att ett Fotbolls-EM i Sverige kommer bidra till ökad sammanhållning hos det svenska 

folket, eller ökad segregation? 

 

5. Tror du ett Fotbolls-EM kommer att innebära ett stort ökande av huliganism hos hitresta 

fotbollsfans och i såfall på vilket sätt kommer dessa att påverka det svenska samhället? 
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