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Förord 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet 
har under hösten 2013 genomfört en utvärdering av Nordic Youth Trophy. 
Hockeyalliansens målsättning med utvärderingen är att kunna påvisa betydelsen 
av hockeyevenemanget och vilken betydelse det har för besöksnäringen i Värm-
land. Fokus för utvärderingen har varit att nå medföljande föräldrar till spelande 
hockeyungdomar. Med syftet att nå medföljande föräldrar synliggörs hur id-
rottsevenemang bidrar till mer än bara idrottsrörelsen. Genom att möjliggöra 
för medföljande föräldrar till barn och ungdomar som besöker regionen på id-
rottstävlingar, cuper och arrangemang att regionen har många intressanta be-
söksmål och paketerbjudanden kan vistelsen förlängas och aktivitet genomföras 
i väntan mellan exempelvis matcher. Att för det första lyfta fram idrotten som 
en del av besöksnäringen och sedan inrikta sig på den specifika målgruppen 
medföljande föräldrar identifieras en potentiell marknad för framtiden. En 
kraftsamling krävs dock från både kommuner och idrottsföreningar för att ta 
fram attraktiva erbjudanden och för att skapa en mottagarapparat för denna 
målgrupp, framförallt om idrottsevenemang infaller under lågsäsong. Det är en 
mycket god ambition Hockeyalliansen har i och med satsningen på att bredda 
hockeyarrangemanget Nordic Youth Trophy till att vara en del av regionens 
besöksnäring.  
 
Karlstad i oktober 2013 
 
Lotta Braunerhielm 
Föreståndare för Cerut 
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Färjestad BK Hockeyallians och Nordic Youth Trophy 

Färjestad BK Hockeyallians Ekonomisk förening bildades 2009 och består av 
19 medlemmar där samtliga lokala hockeyföreningar med ungdomsverksamhet 
och hockeyförbundet i Värmland ingår. Medlemmarna i Hockeyalliansen är 
Färjestad BK, Bofors IK, Kristinehamns HT, Hammarö HC, Skåre BK, Viking 
HC, Grums IK, IFK Munkfors, Sunne IK, Forshaga IF, Kils AIK, Nor IK, 
Säffle HC, Arvika HC, Charlottenbergs HC, Nordmarkens HC, Åmåls SK samt 
Filipstads IF. De har tillsammans runt 7 000 medlemmar och 17 ishallar.  

Med Färjestad BK som motor och varumärke har föreningen som mål att 
skapa utvecklingskraft och ökad delaktighet inom idrotten och närliggande 
verksamheter. Hockeyalliansen arbetar för att skapa stabilitet, trovärdighet och 
bättre ekonomiska förutsättningar för alla som verkar inom ishockeyn i region-
en. Arbetet ska öka tillgängligheten för regionens barn och ungdomar att få 
vara med i en ishockeyklubb. Genom att samarbeta inom idrottsnäringen för-
söker Hockeyalliansen skapa, förutom bättre organisationer, även en viktig, ne-
utral plattform för utvecklingsfrågor. 

Projektet ”Hockeyns grogrund och idrottsturism” drivs av Färjestad BK 
Hockeyallians under 2011-2013 med stöd av Region Värmland, Länsstyrelsen i 
Värmland, flera värmlandska kommuner, företagspartners, stiftelser och ideella 
organisationer. Uppbyggnaden av det gemensamma arrangemanget Nordic 
Youth Trophy är en del av utvecklingsarbetet i projektet som ska bidra till att 
stärka idrottsnäringen och besöksnäringen i länet. Målsättningen med arrange-
manget är också att det ska bidra till samverkan mellan hockeyföreningar i 
Värmland. Hockeyalliansens ambition är att stärka hockeyföreningarnas roll i 
regionen och inför betydande aktörer i form av politiker och sponsorer visa att 
idrottsföreningar skapar ekonomi i samhället och påverkar tillväxten.  

Nordic Youth Trophy är en försäsongscup och ett arrangemang med 
stora ambitioner för ungdomshockeyn. Hockeyalliansen vill att förutsättningar-
na för en växande hockeyidrott ska förbättras och utvecklas. Detta gör de bland 
annat genom att bygga en gemensam mötesplats där barn och ungdomar från 
olika delar av världen och deras ungdomsledare får träna, utvecklas, tävla och 
ha roligt tillsammans. Nordic Youth Trophy anordnas under veckoslutet vecka 
33 och spelas i flertalet orter i Värmland. Under 2013 års turnering spelades 
matcher i Arvika, Charlottenberg, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, 
Karlskoga, Kil, Kristinehamn, Sunne och finaler i Karlstad. Turneringen riktar 
sig till ungdomar och spelas i två grupper:  

- U14, för spelare födda -00 eller senare. Innehåller 24 lag och spelas på 4 
spelorter 
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- U15, för spelare födda -99. Innehåller 30 lag och spelas på 7 spelorter 

Under samma vecka äger även träningslägret Girl Power Camp rum på Ham-
marö som vänder sig till nybörjare och aktiva tjejer födda -03 eller äldre. 
(www.nordicyouthtrophy.com) 

 

Uppdrag och metod  

För andra året i rad har Cerut fått i uppdrag av Färjestad BK Hockeyallians att 
genomföra en utvärdering för turneringen Nordic Youth Trophy. Det för att 
påvisa hockeyns och hockeyevenemangs betydelse för besöksnäringen i Värm-
land. Under 2012 genomförde Cerut en utvärdering av medföljande besökare 
till hockeyspelande ungdomar. Då utformade Cerut, tillsammans med Hockey-
alliansen, en enkät med 25 frågor kring teman som; varifrån besökarna på Nor-
dic Youth Trophy kom, hur länge de stannade i Värmland, om de tagit del av 
information kring evenemanget och om de genomfört några kringaktiviteter.  

Istället för att dela ut pappersenkäter till besökande på plats i hockeyare-
norna, vilket gjordes 2012, skickades detta år en webbenkät ut till medresenärer. 
E-postadresserna till medresenärerna samlades in genom en registrering på tur-
neringens hemsida, i syfte att medresenärerna skulle få tillgång till en mobilapp, 
med erbjudanden och information från spelorterna.  

Några av anledningarna till förändringen var för att respondenterna skulle 
kunna sitta hemma i lugn och ro och fylla i enkäten, att de skulle kunna svara på 
frågorna utifrån ett helhetsperspektiv efter besöket och att vi skulle komma 
undan problemet med att frågor hoppades över vilket är lätt gjort i en pappers-
enkät (i en webbenkät går det att ”tvinga” respondenterna att svara på frågor 
för att komma vidare i enkäten).  

Frågeunderlaget från 2012 års enkät har legat till grund för årets version, 
dock med några förändringar. Då enkäten skickades efter att evenemanget av-
slutats ströks bakgrundsfrågor som datum och plats, vilket syftade till på vilken 
dag under turneringen och i vilken hockeyarena respondenterna fyllde i enkä-
ten. Istället lades en fråga till om Vilka platser har du besökt under turneringen? 
Vidare ströks ålder då vi ansåg att det inte var av betydelse för just denna 
undersökning, frågan kan dock vara aktuell vid en större undersökning. 

Under rubriken Information om och utbud av kringaktiviteter och frågan Om ja, 
genom vilka kanaler har ni nåtts av information om erbjudan-
den/kringaktiviteter? lades svarsalternativet Ackreditering för medresenä-
rer/app till. Likaså ändrades svarsalternativen under frågan Sträcker sig ert be-
sök i Värmland längre än vad turneringen pågår? Istället för Ja och Nej revide-

7 
 



rades svaren till Ja, jag/vi bor i Värmland, Ja, vi passar på att vistas längre i 
Värmland än vad turneringen pågår samt Nej. Anledningen var för att se om 
turneringen bidrar till besöksnäringen.  

I den tidigare versionen (2012) ställdes frågan gällande Aktivite-
ter/boende/besök, Hur mycket pengar spenderar ni uppskattningsvis under vistel-
sen? där respondenten själv fick fylla i ett belopp. Frågan specificerades sedan 
(2013) till Hur mycket pengar spenderar ni uppskattningsvis inom familjen un-
der vistelsen? (Boende transport, kringaktiviteter, mat och shopping medräknat) 
och den svarande fick fylla i fasta svarsalternativ.  

Under rubriken Service/bemötande/upplevelse ströks en fråga angående hur 
servicenivån varit på spelorterna, då vi märkte att den var svår att tyda. Vi fick 
frågor om det var orten matchen ägde rum på eller själva hockeyarenan som 
åsyftades. Istället ändrades de två nästföljande frågorna Hur har bemötandet 
varit av värdhockeyföreningen/-arna? samt Hur har bemötandet varit på spe-
lorten/-erna till Hur har bemötandet på ishallarna/arenorna varit? respektive 
Hur har bemötandet på orten/-erna varit? Slutligen ändrades även två öppna 
frågor: Vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra med turnering-
en/evenemanget? gjordes om till För dig som besökare, vad har varit speciellt 
bra och vad har varit mindre bra med turneringen/evenemanget? samt Vad har 
varit speciellt bra och vad har varit mindre bra med besöket? till Vad har varit 
speciellt bra och vad har varit mindre bra på besöksorterna? Anledningen till 
förändringarna var att flytta fokus från spelet vid turneringen och istället lyfta 
kringarrangemangen, vilket utvärderingen avser att undersöka.  
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Resultat  

 
Bakgrund 
Då det befann sig både svenska och utländska besökare under turneringen 
skickades det ut en enkät på svenska och en på engelska. Sammantaget kontak-
tades 122 personer, varav sju fick den engelska enkäten. 41 personer svarade 
(två svarade på den engelska), vilket ger en svarsfrekvens på 33,61 procent. 46 
procent var kvinnor och 54 procent män. Den svenska enkäten skickades ut tre 
gånger och den engelska två. I följande redovisning är både den svenska och 
engelska enkäten inkluderade.  

Nedan följer en förteckning över var de svarande medresenärerna kom 
ifrån, och vilka platser de besökt under turneringen. 

 
 

Din hemort  Antal svar Din hemort  Antal svar 

Arvika 2 Kristinehamn 2 

Borlänge 2 Kungsör 1 

Danderyd 1 Landskrona 2 

Enebyberg 1 Lund 1 

Forshaga 1 Munkfors 1 
     Fredrikstad,      

Norge 1 Sollentuna 1 

Gråbo 2 Schweiz 2 

Gävle 1 Södra Vi 1 

Göteborg 3 Trekanten 1 

Halmstad 1 Trollhättan  1 

Huddinge 1 Täby 1 

Kalmar 1 Stockholm 1 

Karlstad 5 Örebro 1 

Kil 1 Örnsköldsvik 2 

 
Tabell 1: Din hemort 
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Vilka platser har du besökt 
under turneringen? Antal svar 

Arvika 7 (17,1%) 

Charlottenberg 5 (12,2%) 

Filipstad 5 (12,2%) 

Forshaga 11 
(26,8%) 

Grums 5 (12,2%) 

Hagfors 6 (14,6%) 

Karlskoga 16 
(39,0%) 

Kil 9 (22,0%) 

Kristinehamn 10 
(24,4%) 

Sunne 3 (7,3%) 

Summa 77 
(187,8%) 

 

 

Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då respondenten hade möjlighet att svara på flera svarsalter-
nativ och att varken Karlstad eller Hammarö finns med som svarsalternativ.  

Figur 1. Vilka platser har du besökt under turneringen? 
Tabell 2. Vilka platser har du besökt under turneringen? 
 
 

Information om och utbud av kringaktiviteter 
Majoriteten av de svarande har fått information om kringaktiviteter på spelor-
terna i anslutning till turneringen, i främsta hand genom mobilappen samt tur-
neringens webbsida. Omkring 85 procent har erbjudits information om aktivite-
ter för både vuxna och barn.  En tredjedel har också sökt information på egen 
hand. 
 
 

Har ni nåtts av erbjudan-
den/kringaktiviteter som exem-
pelvis bad, kultur, musik, re-
staurang och sportutövande på 
spelorterna i anslutning till 
turneringen?  

Antal 
svar 

Ja 35 
(85,4%) 

Nej 6 
(14,6%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 

 
Figur 2. Har ni nåtts av erbjudanden? 
Tabell 3. Har ni nåtts av erbjudanden? 
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Om ja, genom vilka kanaler har 
ni nåtts av information om 
erbjudanden/kringaktiviteter?  

Antal 
svar 

Ackreditering för medresenä-
rer/app 

33 
(91,7%) 

Sökt information på egen hand 13 
(36,1%) 

Turneringens hemsida 16 
(44,4%) 

Tryckt informationsmaterial 6 
(16,7%) 

Tidigare besök 4 
(11,1%) 

Vänner och bekanta 3 (8,3%) 

*Annat, specificera gärna 1 (2,8%) 

Summa 76 
(211,1%) 

 

 

 

*Annat = Information på spelorten 
Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då ett fåtal respondenter inte följt enkätens anvisningar. 

Figur 3. Genom vilka kanaler har ni nåtts av information? 
Tabell 4. Genom vilka kanaler har ni nåtts av information? 
 
 

Om ja, har ni erbjudits inform-
ation om kringaktiviteter...  

Antal svar 

...för både barn och vuxna? 29 
(85,3%) 

...för bara för vuxna? 5 (14,7%) 

...för bara för barn? 0 (0,0%) 

Summa 34 
(100,0%) 

 

 
Figur 4. Har ni erbjudits information om kringaktiviteter… 
Tabell 5. Har ni erbjudits information om kringaktiviteter... 
 
 

Aktiviteter, boende och besök 
Omkring 30 procent av de medföljande besökarna har tagit del av de erbjudan-
den som marknadsförts via turneringen. De främsta kringaktiviteter som ge-
nomförts är shopping och restaurangbesök. Aktiviteterna har främst skett på 
annan plats på spelorten. 

När det gäller boendet så bodde 27 procent hemma, 22 procent i stuga 
och camping och dito procent på hotell. Hälften av respondenterna bodde i 
Karlstad. Tre av de svarande passade på att förlänga besöket i Värmland när de 
ändå besökte hockeyturneringen, majoriteten valde att inte göra det. 
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På frågan hur mycket pengar de spenderade inom familjen under vistelsen (bo-
ende, transport, kringaktiviteter, mat och shopping medräknat) svarade knappt 
30 procent mellan 0-1000 kronor. Sedan var det en jämn fördelning mellan de 
högre beloppen/de övriga svarsalternativen. De främsta utgiftposterna var 
transport inklusive bränsle samt restaurang. 

 

Har ni genomfört kringaktivite-
ter/tagit del av erbjudanden 
som marknadsförts via turne-
ringen?  

Antal 
svar 

Ja 12 
(29,3%) 

Nej 29 
(70,7%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 5. Har ni genomfört kringaktiviteter? 
Tabell 6. Har ni genomfört kringaktiviteter? 
 
 

Om ja, vilken typ av kringakti-
viteter har genomförts?  

Antal svar 

Restaurangbesök 5 (50,0%) 

Sportutövande/bad 1 (10,0%) 

Kultur/musik 0 (0,0%) 

Shopping 6 (60,0%) 

Sight seeing 1 (10,0%) 

*Annat, specificera gärna 2 (20,0%) 

Summa 15 
(150,0%) 

 
*Annat = Golf och hockeymatch. 
  
Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då ett fåtal respondenter inte följt enkätens anvisningar. 

Figur 6. Vilken typ av kringaktiviteter har genomförts? 
Tabell 7. Vilken typ av kringaktiviteter har genomförts? 
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Om ja, var har kringaktiviteter 
genomförts?  

Antal svar 

Runt ishallen 4 (30,8%) 

På annan plats på spelorten 7 (53,8%) 

På annan ort 3 (23,1%) 

Summa 14 
(107,7%) 

 

 

 
Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då ett fåtal respondenter inte följt enkätens anvisningar. 

 
Figur 7. Var har kringaktiviteter genomförts? 
Tabell 8. Var har kringaktiviteter genomförts? 
 
 

Hur har ni valt att bo under 
turneringen?  

Antal svar 

Hotell 9 (22,0%) 

Vandrarhem 2 (4,9%) 

Gymnastiksal eller skola 2 (4,9%) 

Stuga och camping 9 (22,0%) 

Vänner 3 (7,3%) 

Privat uthyrning 1 (2,4%) 

Hemma 11 (26,8%) 

Annat 5 (12,2%) 

Summa 42 
(102,4%) 

 

 
Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då respondenten hade möjlighet att svara på flera svarsalter-
nativ. 
 
Figur 8. Hur har ni valt att bo under turneringen? 
Tabell 9. Hur har ni valt att bo under turneringen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 



På vilken ort/orter övernattade 
ni i samband med turneringen? 

Antal svar 

Arvika 5 (10.4%) 

Charlottenberg 2 (4,2%) 

Filipstad 0 (0,0%) 

Forshaga 1 (2,1%) 

Grums 1 (2,1%) 

Hagfors 1 (2,1%) 

Karlskoga 3 (6,3%) 

Karlstad 21 
(43,8%) 

Kil 3 (6,3%) 

Kristinehamn 6 (12,5%) 

Sunne 0 (0,0%) 

Annan ort 5 (10.4%) 

Summa 48 
(117,1%) 

 

 

*Annan ort = Hammarö  
Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då respondenten hade möjlighet att svara på flera svarsalter-
nativ. 

Figur 9. På vilken ort/orter övernattade ni? 
Tabell 10. På vilken ort/orter övernattade ni? 
 
 

Sträcker sig ert besök i Värm-
land längre än vad turneringen 
pågår?  

Antal svar 

Ja, jag/vi bor i Värmland 9 (22,0%) 

Ja, vi passar på att vistas 
längre i Värmland än vad 
turneringen pågår 

3 (7,3%) 

Nej 29 
(70,7%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 

 
Figur 10. Sträcker sig ert besök i Värmland längre än vad turneringen pågår? 
Tabell 11. Sträcker sig ert besök i Värmland längre än vad turneringen pågår? 
 
 

14 
 



Hur mycket pengar spenderar 
ni uppskattningsvis inom famil-
jen under vistelsen? (Boende, 
transport, kringaktiviteter, mat 
och shopping medräknat.) 

Antal 
svar 

0-1000 12 
(29,3%) 

1001-3000 9 
(22,0%) 

3001-5000 7 
(17,1%) 

5001-7000 7 
(17,1%) 

7001 eller mer 6 
(14,6%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 

 

Figur 11. Hur mycket pengar spenderar ni under vistelsen? 
Tabell 12. Hur mycket pengar spenderar ni under vistelsen? 
 
 

På vad, exklusive boende, har 
ni spenderat mest pengar? 
Ange de två främsta utgiftspos-
terna. 

Antal 
svar 

Aktiviteter 1 (2,4%) 

Shopping 5 (12,2%) 

Restaurang 24 
(58,5%) 

Livsmedel 10 
(24,4%) 

Transport inklusive bränsle 31 
(75,6%) 

* Annat, specificera gärna 3 (7,3%) 

Summa 74 
(180,5%) 

 

 

 

* Annat = Restauranger, golf, museum, hotell 
Observera att ”antal svar” överskrider 100 procent då respondenten hade möjlighet att svara på flera svarsalter-
nativ. 

Figur 12. På vad har ni spenderat mest pengar? 
Tabell 13. På vad har ni spenderat mest pengar? 
 
 

Service, bemötande och upplevelse 
Den övervägande delen av de svarande tyckte att bemötandet på ishallar-
na/arenorna (88 procent) och på spelorterna (89 procent) var bra under turne-
ringen. Nedan återfinns också besökarnas kommentarer om vad som varit spe-
ciellt bra och vad som har varit mindre bra med turneringen/evenemanget samt 
på spelorterna.  
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Hur har bemötandet på ishal-
larna/arenorna varit? 

Antal svar 

Mycket bra 20 
(48,8%) 

Ganska bra 16 
(39,0%) 

Varken bra eller dåligt 5 (12,2%) 

Ganska dåligt 0 (0,0%) 

Mycket dåligt 0 (0,0%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 

 
Figur 13. Hur har bemötandet på ishallarna/arenorna varit? 
Tabell 14. Hur har bemötandet på ishallarna/arenorna varit? 
 
 
 

För dig/er som besökare, vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra med turneringen/evenemanget? 

Bra information. 
 
Alla människor är så trevliga och glada när det blir ett sådant här arrangemang eftersom alla som är där har 
samma intressen! 
Välorganiserat, lätt att få tag på information 
 
Dottern hade verkligen roligt och då är jag nöjd. Tjejerna/ kvinnorna som var ledare tycker jag var riktig bra. Vik-
tigt och roligt med förebilder för tjejerna. När min dotter kommer från ett läger och tycker att det är viktigt att stu-
dera och ha bra betyg så hon kan åka till Canada och spela hockey är jag mer än nöjd. Imponerande arrange-
mang  all heder åt arrangörerna 
 
Vi var på GPC, ej turneringen.  Fantastiskt bra träning! Bra ledare och bra upplägg sportsligt. Hammarö trevlig 
plats, klubb och befolkning, så bra placering.  Det kändes som om arrangörerna hade underskattat vad som krävs 
för att hålla ett dygnet-runt-läger för barn i den här åldern (oavsett innehåll). Det vi också tog upp med ledarna var 
en "mixed zone" o tid, då vi skulle kunna få säga hej, krama våra tjejer och säga hur duktiga de var. Nu såg vi 
dem bara från läktaren om man inte trängde sig på i ombytesrum eller förläggning. Det ledde i sin tur till att det 
blev störningsmoment i lägret + endel onödiga "tillbud" då tjejerna saknade sina föräldrar och var ledsna.  
Bra information via Cuponline, håller schemat väldigt bra. 

Kanon, skall göras igen. 
 
En fantastisk turnering! Fin service i Forshaga ishall där det fanns lunch att köpa! (Man blir ju lite trött på all korv 
& toast) Mindre bra var domaren som tydligt visade vem han höll på i play off spelen U15! Att göra high five med 
en målvakt i ena laget då han rädda en puck är inte ok! 
Mindre bra var att det var långa avstånd mellan spelorterna. Rörigt med spelscheman. 

Ordentlig mat 
 
Mindre bra var att det inte fanns någon sjukvårdspersonal vid en incident på isen,,, ambulans tillkallades ,,, men 
mycket dåligt att det inte fanns under en sån stor cupturnering 
Bra bemötande och roligt för de aktiva barnen. 
 
Kiosk utbudet i LLA finaldagen! gammal dricka kall korv, fruktansvärt dyrt mot andra orter.5-10 kr mer.👎👎😏😏 
Bra väder Kanske lite dålig underhållning och arrangemang i ishallarna. 

Alt bra 

Allt var bra, det som var mindre bra det var att man ej hann med och spela golf. 

Möjlighet till husbilsboende med dusch i närheten av ishallarna 
 
Dra ner på antal dagar. Endast 2 matcher 2 av dagarna. Det blir dyrt att bo i stuga 5-6 nätter! Cupen kunde kom-
primeras! 
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Gpc: Informationen om mixade zonen och policy kring omklädningsrummen kom lite sent (lördag)". Tidigare och 
tydligare info önskvärd till nästa år! 
Att vårat lag fick stanna i Karlskoga hela turneringen var jättebra 
 
Det fanns ett lotteri de två första dagarna i Karlskoga. Annars så fanns det inget speciellt. Inte ens cafeterian 
gjorde reklam för att de fanns. Tråkig arena att besöka. 
Allt var ok 

Varmt i cafeterian respektive kallt i Ishallen 

Tycker inte att man fick så mycket nordic youth anda i hallen i Kil, där vi spenderade 4 dgr. 

Alla arrangörer på plats, mycket bra, mycket trevliga och hjälpsamma.  
 
Maten på restaurangerna i Hagfors var under all kritik, besökte två olika resturanger och båda var hemska, tyvärr 
för dessa resturanger sprids ryktet och dom besöktes inte något mera av andra föräldrar/lag. 
 
It was just great!!!!!!! Everything was just perfect including the weather :) Ohhh, one negative point. We got a 
Belopp of 200SEK at the Europark at Löftbergs Lila Arena on the first day, becaus the Parkingmachine did not 
work. And we did not know what to do with it and now we have a strange bill from AVIS Karlstad al written in 
swedish and I do not know what to do with this to. 

All satisfied 

Tabell 15. Vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra med turneringen/evenemanget? 
 
 

Hur har bemötandet på orten/-
erna varit?  

Antal svar 

Mycket bra 18 (43,9%) 

Ganska bra 11 (26,8%) 

Varken bra eller dåligt 11 (26,8%) 

Ganska dåligt 1 (2,4%) 

Mycket dåligt 0 (0,0%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 

 
 

Figur 14. Hur har bemötandet på orten/orterna varit? 
Tabell 16. Hur har bemötandet på orten/orterna varit 
 
 
Vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra på besöksorterna? 

Positivt bemötande 

Vad, kan man säja, värmlänningar är ett trevligt folk och bör få mer arrangemang av denna typ! 

Besökte aldrig Orterna 

Allt funkade och alla var trevliga så jag har inget att klaga på. 

Oerhört trevligt bemötande av den Värmländska befolkningen i allmänhet. Mycket hjälpsamma! Till nästa år kan 
ni avbeställa regnet. 

Svårt att ange något särskilt 

Forshaga är relativt en av de kallaste ishallarna som jag besökt, Filtar? 

Forshaga .trevlig å proffsigt arrangemang  Kd  sådär� 

Ok 

Alt bra 

Alla har varit hjälpsamma, trevliga 
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Bra turneringsupplägg  

Vänern är fanatastiskt,  Tyvärr var Masters Golf inställd   

De borde informera mera till föräldrar vad som gäller i omklädningsrummen. Tex. Att endast spelare och ledare 
får röra sig där.  

Hammarö är ett trevligt ställe!   Synd att det alternativet saknades på fråga 3 och 11!  Nu var jag tvungen att fylla i 
en helt annan ort för att komma vidare i enkäten... 

Mat utbudet i städerna har varit uselt, om man inte vill äta pizza 

Allt har varit bra 

Det fanns ett lotteri de två första dagarna i Karlskoga. Annars så fanns det inget speciellt. Inte ens cafeterian 
gjorde reklam för att de fanns. Tråkig arena att besöka. 

Stugan 

Allt har annars varit bra. Bra fik och rena toaletter är à och o :) Bra med sitt underlag till kall hall!  

allt har varit bra, inget negativt 

För föräldrar i Hagfors och Forshaga är utbudet ett stort skämt. OK, att orterna är kassa, men ordna någonting för 
föräldrarna runt ishallen med mat och dryck. 

We liked the Visit Center at Hagfors 

All satisfied 
Tabell 17. Vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra på besöksorterna? 
 
 
Efterfrågan och önskemål 
Knappt 30 procent av de tillfrågade saknade någon slags kringaktivitet. Nedan 
ges förslag på olika kringaktiviteter, hur arrangörerna ska kunna locka till sig fler 
besökare och hur arrangörerna ska kunna få än mer nöjda besökare i samband 
med turneringen. Några av förslagen är att besökarna kan få rabatthäften till 
matställen, att aktiviteter ska komma till arenorna och se till att det finns sjuk-
vårdspersonal på samtliga arenor.  
 
 

Har ni saknat någon typ av 
erbjudande/kringaktivitet på 
eller i närheten av spelorten/-
erna?  

Antal 
svar 

Ja 11 
(26,8%) 

Nej 30 
(73,2%) 

Summa 41 
(100,0%) 

 

 
 

Figur 15. Har ni saknat någon typ av erbjudande/kringaktivitet? 
Tabell 18. Har ni saknat någon typ av erbjudande/kringaktivitet? 
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Om ja, vilken typ av erbjudande/kringaktiviteter efterfrågas/önskas?  

Rabatthäften på bra matställen, tex gå 2 betala för 1 och lite mer erbjudande i omkringliggande affärer då hela 
stan / orten tjänar på att det blir massa folk i omlopp! 

Fokusera på hockeylägret. De vuxna kan nog sysselsätta sig själv.   

Bad, minigolf, lekland etc som passar barn mer. Var väldigt sugen på Husky-erbjudandet, men vi fick inte tid för 
det denna gång tyvärr! 

Mer restaurangerbjudanden, rabatter för gruppsällskap etc. 

Ta aktiviteterna till arenan . Plocka upp ortens specifika egenskap / attraktion. Svårt att hinna utanför arenan. 
Killarna skall äta o samlas inom rimlig tid. Få till trevligheter i arenans område ist. Sponsorer , tävlingar och lekar.  

Det är ju ganska dött i hallarna. 

Deltagarna får mat i hallen. Som med resenär vill jag , bli erbjuden, mot betalning att kunna äta samma mat. 
(Förbokning) 

Något att göra/ se på när det var uppehåll mellan matcherna i Karlskoga. Lotter Puckregn Lite erbjudanden i café 
el dyl. Cup suvenirer tex väskor tröjor mm. 

Var allmänt dåligt med erbjudanden och kringaktivitet.  

Vad som helst är mer än NOLL kringaktiviteter. 

Tabell 19. Vilken typ av erbjudande/kringaktiviteter efterfrågas/önskas? 
 
 
Vad skulle arrangörerna kunna göra för att få fler besökare i samband med turneringen? 

Mera aktiviteter i samordnad form. 

lite jippon före under och efter så det blir en folkfest 

Fler rabatt avtal ang boende. Kanske paketera boende mat aktiviteter bättre. Gör en riktig app som man kan 
ladda ner och inte fippla med att skriva webadresser. Det ska vara enkelt igenkännngsbart och enkelt om man 
ska gitta bry sig.  

Vi var på GPC, ej turneringen. 

Bättre hotellpriser, snabbare information ut om var lagen ska spela. 

Ännu bättre avtal med hotellen, Inkluderat med boendet, "inkludera" något från restaurangen/baren" när man 
checkar in, "välkommst-drink/glass" typ. 

Fler lag 

Sprida info tidigt och locka med aktiviteter vid arenan. Inte långt ifrån. Spelarna har ingen möjlighet att ta sig runt i 
orterna själva.......i såfall riktar ni det till föräldrarna o de vuxna. Och det skall inte vara meningen. Barnen först 
sen kan man se till att det finns trevliga sktiviteter för alla.  

Lite samarbete med näringslivet 

Inbjuda till cupen med något extra .annat att äta än korv å dryck. Prova på för våra små😄😄 

Att tidigare komma ut med vilka speorter som är aktuella. Låta fler spela i karlstad under de inledande dagarna på 
cupen, där finns oftast utbudet. 

Bedre info om boendemuligheter ute i ortene.  

Jag tycker att det var bra 

Husbilsuppställning med tillgång till dusch i närheten av ishallarna 

Bjud in olika hockey stjärnor och skapa utmaningar..... NHL har ju sommarledigt  

Är samma problem på alla turneringar man tittar bara på sitt lag och så gör man något annat mellan matcherna 

Lite aktiviteter i och runt ishallen för att få besökare att stanna kvar. Nu åkte alla så fort matcherna var slut. Lotter 
Puckregn Lite erbjudanden i café el dyl. Cup suvenirer tex väskor tröjor mm. 
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kan inte komma på något speciellt 

Loppis och auktioner i samband med ishallarna kan ordnas. Det drar ALLTID massor av folk från orten samt 
närliggande kommuner. Nån enstaka kommer alltid titta in i ishallen:-) Arbeta redan nu med berörda föreningar 
som kan ta del av vinsterna. 

I don´t know. We were a big group from Switzerland. And all were very satisfied. 

Tabell 20. Vad skulle arrangörerna kunna göra för att få fler besökare? 
 
 
Vad skulle arrangörerna kunna göra för att få än mer nöjda besökare i samband med turneringen? 

Positiva. 

lite aktiviteter att kolla in under väntan på att få se "sitt" lag spela 

Särskilda hockeyerbjudanden från sportbutikerna, restaurangerna och hotellen 

Tycker redan nu att det är fantastiskt välarrangerat. 

Se till varje enskild orts tema. Ta hjälp av killarna som spelat cupen. Vad hade De velat ha? Vad kan bidra till 
deras trevnad? Musik ? Mat? Dryck? Hälsa? Sport tema ....Sponsorer .  

Bra som det var 

Ha en värd på varje ort som hjälper till och också marknadsför olika saker på orterna. 

Se over. Ellers ikke noe. Bra turnering :0) 

Lite mer rutinerade domare i karlskoga. 

Dra ner på antal dagar. Endast 2 matcher 2 av dagarna. Det blir dyrt att bo i stuga 5-6 nätter! Cupen kunde kom-
primeras! 

Jag har endast besökt Hammarö ishall via girlpowercamp.  

Gpc: förslag på packlista inför lägret. För nykomlingar är det svårt att räkna ut vad som ska finnas i olika väskor 
för att pass och ombyten ska funka smidigt. 
Lite aktiviteter i och runt ishallen för att få besökare att stanna kvar. Nu åkte alla så fort matcherna var slut. Lotter 
Puckregn Lite erbjudanden i café el dyl. Cup suvenirer tex väskor tröjor mm. 

allt var bra Forshaga 

Införa en regel mot dom lag som toppar sina lag med spelare från andra föreningar inför denna turnering. Fors-
haga, Färjestad m.fl tar in spelare som inte kommer att spela för lagen i serie spelet. SKANDAL och tack för 
ordet. 

We where satisfied 

We just enjoined the nature, the country and Karlstad... 

Tabell 21. Vad skulle arrangörerna kunna göra för att få än mer nöjda besökare 
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Reflektioner kring genomförandet och enkäten 

Under fråga 3 i enkäten (Vilka platser har du besökt under turneringen?) sakna-
des två svarsalternativ; Karlstad och Hammarö. Det har resulterat i att sva-
ren/statistiken inte stämmer då frågan också var låst och respondenten var 
tvungen att svara på frågan för att gå vidare i enkäten. Med andra ord var dessa 
tvungna att svara fel.  

En av de som svarat Nej på fråga 4 (Har ni nåtts av erbjudan-
den/kringaktiviteter som exempelvis bad, kultur, musik, restaurang och sport-
utövande på spelorterna i anslutning till turneringen?) har kryssat i svarsalterna-
tivet Sökt information på egenhand i den nästkommande fråga, fråga 5 (Om ja, ge-
nom vilka kanaler har ni nåtts av information om erbjudan-
den/kringaktiviteter?). Den sistnämnda frågan är därmed felställd, och svarsal-
ternativet Sökt information på egen hand bör flyttas/ändras. Förslagsvis skulle al-
ternativet läggas till under huvudfråga 4 så denna får tre svarsalternativ:  
Ja,  
Nej, så jag har sökt information om erbjudanden/kringaktiviteter på egen hand,  
Nej – så jag har inte nåtts av någon information om erbjudanden/kringaktiviteter alls.  

Då Om ja-frågorna inte varit låsta i webb-enkäten har några enstaka per-
soner som svarat Nej på huvudfrågorna även kryssat i Om ja-frågorna. I något 
enstaka fall har även någon som kryssat i Ja, hoppat över de nästföljande Om 
ja-frågorna. För att undvika problemet kan dessa Om ja-frågor låsas och endast 
besvaras av de som svarat Ja på huvudfrågorna. Vi bedömer dock att i det här 
fallet så har det ingen större påverkan på helhetsresultatet.  

Gällande frågorna 15 till 19 om service, bemötande och upplevelse, går 
det att se att de svarande hade svårt att särskilja mellan ishallarna/arenorna och 
orten/besöksorterna. Flertalet har exempelvis svarat och skrivit om ishallarna 
när det egentligen är synpunkter om vad som varit speciellt bra och vad som 
varit mindre bra på besöksorten som efterfrågats.  
 I enkäten ställs också frågor om kringaktiviteter och det finns en risk för 
olika tolkningar av begreppet kringaktiviteter. Någon kanske tänker aktiviteter 
som är i direkt anslutning till hockeyarenan medan någon annan kanske associe-
rar det till aktiviteteter på spelorten eller i Värmland. Det kan därför vara av vikt 
att diskutera kring begreppet inför kommande undersökningar (och förtydliga i 
enkäten) vad som egentligen menas. 
 34 procent är en relativt låg svarsfrekvens, och är ingen siffra som kan 
visa på ett generellt resultat. Dock kan det ses som en indikator på åt vilket håll 
resultaten pekar.  
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Återkoppling och planering inför kommande turneringar  

Inom utvärderingen har en intervju genomförts med projektledningen för tur-
neringen Nordic Youth Trophy, för att få deras syn på arrangemanget. De me-
nar att syftet med turneringen, för Hockeyalliansen ekonomisk förening, är att 
skapa förutsättningar för sina medlemmar, sina klubbar. Därför vill de skapa 
evenemang som gör att klubbarna kan driva sin verksamhet under resterande 
året. Detta ger naturligtvis ett ekonomiskt tillskott till dem, menar responden-
terna, men sedan tror de också på att få dessa klubbar att samverka med övriga 
samhället på orten genom att de har bättre kontakt med exempelvis kommu-
nen, hotell, boendeanläggningar. På så vis blir klubbarna en del av besöksnä-
ringen inom sin kommun. Det kan enbart vara positivt för de själva, menar pro-
jektledningen, men även ge effekter för andra än klubbarna själva. Hockeyalli-
ansens främsta målgrupp är föreningarna, de är skälet till att Hockeyalliansen 
gör detta. I nästa cirkel är det de som är leverantörer till föreningarna eller finns 
i dess närhet, och som stödjer föreningarna i att kunna skapa tillväxt i be-
söksnäringen. Det gör att Värmland blir bättre på olika sätt och medverkar till 
att dessa medföljare kommer tillbaka. ”Det blir en vinst för båda parter om vi 
kan få till det här, genom att Värmlands näringsliv och turistnäring är med så 
blir det mer attraktivt för lagen att åka till Värmland, och då får de, turistnäring-
en i sin tur mer besök till sina aktiviteter”, menar projektledningen. 

Kopplingen besöksnäring och idrott ser de inte som en självklar koppling, 
vilket är en ytterligare anledning till varför de arbetar med just detta projekt är 
för att de tycker att det saknas en förbindelse. De ser att det finns en potential. 
Varför man inte sett kopplingen tidigare, tror respondenterna är att det troligen 
är ett betydligt större problem än så, att idrotten inte finns med i de politiska 
samtalen när det gäller regional utveckling, och att idrotten utifrån inte ses som 
en näringslivssektor. ”Det är ingen bransch som tillför någonting utan snarare 
en kostnad på kultur och fritidssidan, så att när man placerar det som en del av 
besöksnäringen så kan man betydligt tydligare se att det ger ekonomiska effek-
ter”, säger de. Men nu, menar respondenten, är det inte bara idrottsevenemang 
som ger effekter utan i allra högsta grad även föreningarnas dagliga verksamhet 
under hela året. Det får inte glömmas bort att många bra saker görs inom verk-
samheter och det ger tydliga ekonomiska effekter såsom folkhälsa. Att jobba 
med idrottsevenemang, vilket är som en katalysator för ekonomisk utveckling, 
känns som givet säger respondenterna, men att det borde vara tydligare. ”Det är 
på något sätt via evenemangen som det blir tydligast kring vilken ekonomisk 
effekt det har, och det är då vi kan räkna på det”.    
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Turneringen 2013 
Respondenterna anser att genomförandet av årets turnering har gått mycket 
bra. De har i år fått ihop samma antal lag som de hade under 2012 och den 
feedback som de har fått från de deltagande klubbarnas lagledare, genom en 
enkät som lämnas ut till dessa, har varit positiv. Respondenterna har hört att det 
spridits ett positivt rykte kring arrangemanget och turneringen som helhet. De 
poängterar även att man får ha största respekt för att detta arrangemang är 
någonting som de fortfarande är ganska så tidiga med. I år (2013) är det tredje 
året som turneringen genomfördes och respondenterna menar att det tar tid att 
bygga upp ett nytt varumärke, det tar tid att arrangera turneringar på ett nytt 
sätt och det är definitivt en ny tidpunkt för hockeyn. De menar att det är det 
som gör det extra svårt, men även där de ser potentialen med att börja med 
utmaningen där den är som störst.  
 Respondenterna säger att det är svårt att bedöma om det i år har varit fler 
medföljare på arrangemanget, då de förra året inte hade funktionen på hemsi-
dan där de medföljande kunde registrera sig. Däremot har projektledningen 
hört från några hallar och spelorter att det uppskattningsvis har varit mer folk 
på läktaren. Det är dock svårt att bedöma om det är medresenärer eller lokalbe-
folkning som kommit för att titta på matcherna.  
 Respondenterna berättar att de gjorde ett försök att anordna en golftäv-
ling samtidigt som turneringen gick för att öka kringarrangemangen för turne-
ringen. Tyvärr var efterfrågan inte så stor på att delta och det kan, tror de, bland 
annat bero på att föräldrarna inte kände att de hade tid att lämna barnen för att 
åka till en annan plats och vara med så pass länge som en golftävling pågår. 

Förändringar från tidigare år  
Projektledningen har som nyhet i år haft en medresenärsfolder och utvecklat en 
mobilapplikation, en app, för medresenärer. Dock skulle projektledningen velat 
komma ut med dessa, och information kring dem, tidigare än vad de gjorde. De 
berättar att i den första inbjudan, som gick ut till klubbar och lagledare, fanns 
en liten text kring att det skulle tas fram ett medresenärskoncept, men att det 
som var en ambition att komma med medresenärsfoldern och appen vid års-
skiftet blev istället i maj/juni. Anledningen till det har att göra med att projekt-
ledningen inte hade fått in alla lag, därför var inte spelorterna klara och då har 
de inte vetat exakt vilken information de ska gå ut med eller vart de ska skicka 
informationen.  

Till en början var det tänkt att appen skulle kunna ha en funktion där be-
sökaren använde en knapp om denne använt erbjudandet för att kunna se hur 
erbjudandena nyttjades. Men projektledningen valde till slut att inte ha med 
funktionen, då det exempelvis skulle bli för avancerat att få hela personalen på 

23 
 



Kristinehamns konstmuseum införstådda med hur det skulle gå till. Men, 
kanske skulle det gå om ett fåtal valdes ut för att jobba med, i alla fall till en 
början menar respondenterna.  
 Information om medresenärskoncept och appen gick ut tillsammans med 
inbjudan och på turneringens hemsida har information funnits om hur de me-
dresande kunde få tillgång till appen. Då har de medresande varit tvungna att 
registrera sig med e-post för att komma in, och på detta sätt har e-postadresser 
inför föreliggande utvärdering samlats in. Men de informerades inte om att det 
senare kom att skickas en enkät till de registrerade e-postadresserna, säger re-
spondenterna. På denna app har information funnits kring erbjudanden för 
boende, och eventuella spelorters erbjudanden utanför ishallarna. Information 
om appen har även funnits i den bilaga från Nya Värmlandstidningen som de-
lats ut till alla tidningens prenumeranter, och även funnits att tillgå i ishallarna 
på spelarorterna. 

Planering av årets turnering  
Respondenterna tycker som sagt att själva genomförandet av arrangemanget har 
gått bra, men det är planerandet av arrangemanget som de märker att tar myck-
et kraft. Men där de känner att de i år har kommit en bit på väg med att ut-
veckla ett idrottsturistiskt besökskoncept. Dock säger respondenterna att när de 
tittar tillbaka har de samma reflektion som från förra året, att de bland annat 
skulle ha varit mycket tidigare ute och informerat runt kringaktiviteter. Respon-
denterna berättar att det är lite som hönan och ägget. Att under den tid de byg-
ger upp hockeyturneringen, så skjuts dessa frågor fram mer än vad de önskar. 
En problematik är att projektledningen behöver veta exakt hur många lag som 
kommer att spela i turneringen, för att kunna bestämma vilka orter det ska spe-
las i. Återigen tog det i år längre tid än vad projektledningen hade hoppats på 
att få in alla lag, och då tog det också tid innan de visste exakt vilka orter som 
var aktuella. Och det är först då som de vet var de kan anordna speciella eve-
nemang och besöksupplevelser, vart medresenärerna kan rekommenderas att 
boka hotell och så vidare. 

Respondenterna säger att ”i de bästa världar” så skulle de vilja vara färdiga 
med valet av spelorter redan i början av året. Då skulle de kunna jobba mycket 
mer aktivt med marknadsföringen av orterna och turistdelen i det hela. ”Men vi 
har trots allt kommit en bit på väg”, konstaterar de. Om man, enligt responden-
terna, ska vända på det så kan de se förseningen positivt, då det i år istället blev 
en testomgång av hela konceptet, nästa år kan de satsa fullt ut när de nu vet hur 
det går till. 
 Det är antalet lag som anmäler sig som avgör på vilka orter matcher spe-
las, men även att det finns is i ishallarna. I Värmland finns 17 ishallar där pro-
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jektet har kommit igång bra och där flera har möjlighet att spola upp isen tidigt. 
Så den förutsättningen har blivit betydligt bättre menar respondenterna och 
poängterar att det var fler klubbar som hade beredskap för att kunna vara med 
och arrangera än vad det blev, så att få ihop arrangörer sågs inte som något 
problem. Beslutet för vilka orter det blev togs i maj. Eftersom de inom pro-
jektet vill ha så många lag som möjligt som deltar, så stänger de anmälan sent. 
Och där behöver vi nog, säger respondenterna, i nästa läge bestämma en nivå 
som gäller och kanske bestämma sig för en lägre nivå för att kunna nå i mål i 
tid. 

Besöksnäring 
Den första inbjudan till turneringen gick ut i november/december 2012, vilket 
ses som relativt tidigt enligt respondenterna, och de hade även en tidig dialog 
med kommunerna inom projektet. Dock blev inte projektfinansieringen bevil-
jad förrän i slutet av februari. Även detta blev en förseningseffekt då projekt-
ledningen inte riktigt visste om de skulle klara av att utveckla allt från medrese-
närskoncept till appen, intranät och liknade som behövdes för att få igång 
funktionerna. Projektledningen fick vänta med det tills de fick klart besked om 
vilka kommuner som deltog i projektet och finansieringen var löst. Först då 
kunde de börja köpa in olika tjänster. Men de kom igång med det, så fort det 
blev beslutat och kommunerna var ”på tårna” med att komma in med informat-
ion relativt fort. Respondenterna säger att i jämförelse med förra året så tycker 
de att det i år har blivit lite lättare att få med sig kommunerna. De känner till 
projektet, och att det också blev enklare när Hockeyallianen hade ett färdigt 
koncept att presentera för kommunerna kring vad de ville göra med appen och 
hur de kunde presentera olika erbjudanden. ”Det gjorde det enklare att få med 
dem då det blev tydligare med hur, och på vilket sätt, de kunde vara med”, sä-
ger en respondent. 

Men projektledningen tror att det förmodligen tar tid att arbeta in idén 
om idrottsturism och vad dess effekter. Respondenterna berättar om en kom-
mentar som de fått från en kommun att de, från kommunen sida, är helt över-
tygad om att det här ger positiva resultat för sin egen ungdomsverksamhet och 
föreningen. Men att det faktiskt resulterar i mer aktivitet på orten, de bevisen 
saknas fortfarande och kommunerna vet inte riktigt heller hur de ska få fatt i 
dessa bevis, eller att de har en roll att få fatt i dem. Respondenterna berättar att 
Kristinehamns kommun själva ringde runt förra året och frågade några av bo-
endeanläggningarna om de märkt av att den här turneringen genomförts, och 
fick positiva svar. Respondenterna tänker att de skulle kunna välja ut några bo-
endeanläggningar och några resturanger på varje ort, och sedan samla in in-
formation från dessa för att se vad det kan ha gett i syfte att kunna locka andra.  
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När det gäller vem som är deras kontaktperson i de olika kommunerna ser det 
olika ut för kommunerna, men det kan vara turismanvarige, näringslivsansva-
rige eller kultur- och fritidschefen i vissa fall säger projektledningen. Här hop-
pas respondenterna på att kunna få en bild kring vad som nyttjas. Men projekt-
ledningen tänker att det också är en sak som kan tänkas att de utvecklar framö-
ver, om de kan vara ute i god tid. Och att kommunerna tillsammans med pro-
jektledningen har det konceptet klart för sig redan innan turneringen, att de 
kommer samarbeta tillsammans med kommunerna även i en utvärdering.  

Respondenterna vill trycka på att det helt klart finns många fördelar med 
en turnering i vecka 33, när Nordic Youth Trophy arrangeras och som är en 
relativt svag besöksvecka i Värmland. ”Men för att riktigt uppnå de effekterna 
som projektet vill nå kring besöksnäringen, så behöver vi nog ändå ta besluten 
tidigare för att kunna lägga mer kraft och resurser på den delen”, säger respon-
denterna.  

Framtid och utveckling 
Vad gäller lärdomar från årets turnering att ta med sig in i framtiden tror re-
spondenterna på att jobba in detta med boendealternativ på orten som en del i 
det erbjudande som går ut till lagen och till potentiella medresenärer. Men även 
i syfte att få fler av lagen, inte bara medresenärer, att bo på hotell då det finns 
kapacitet på de flesta orterna just under denna vecka. Därför skulle responden-
terna vilja ta fram, precis som Gothia cup i Göteborg gör, ett pris för de lag 
som bor på vandrarhem, ett pris för de lag som bor i gymnastiksal och ett pris 
för de som vill bo på hotell och så vidare. Detta är en tanke som projektled-
ningen har kring paketering och att även försöka styra lagen mot erbjudandena 
redan från början, och samtidigt utöka samarbetet med hotellen och övriga bo-
endeanläggningar. Respondenterna menar att om potentiella medresenärer ti-
digt kunde erbjudas ett koncept med att bo på ett specifikt hotell med en delta-
garavgift till ett speciellt pris, eller att kunna boka en middagsmeny på en speci-
ell restaurang så finns större sannolikhet att det ger högre effekt. Enligt respon-
denterna så kom de sista erbjudandena på appen in så sent som veckan innan 
turneringen i år, och de menar då på att det inte har en dragningseffekt utan att 
det då är mer av en händelse att medresenärerna råkar se det när de är på plats.  

Respondenterna säger att handlar om att utveckla medresenärskonceptet 
och vad det är som är attraktivt att uppleva när man är på plats som besökare. 
De även tänka sig att ha fler turneringar vid andra tider på året men då det är 
andra saker som ska ingå i konceptet då. Frågor som projektledningen funderar 
kring är bland annat om det är så att formatet för själva turneringen har inver-
kan på hur deltagarna och medresenärerna rör sig, och skulle de från turnering-
ens sida lägga speltiderna på ett annat sätt för att kunna ha med en sådan aktivi-
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tet som golftävling? Och finns det andra liknande produkter som kan samsäljas 
tillsammans med turneringen? Men även om turneringen kan spelas vid andra 
tidpunkter? Det finns egentligen hur mycket utveckling som helst att göra, säger 
respondenterna. 

När det gäller finansieringen så avslutas utvecklingsprojektet ”Hockeyns 
grogrund och idrottsturism”, som finansieras av medel från Region Värmland 
och de medverkande kommunerna vid årsskiftet, men respondenterna ser det 
som att det idag finns bestående verktyg som de kan välja att utveckla. Finansie-
ringen har gjort att de har kunnat utveckla dessa verktyg och nu när projektet 
når i mål så är de inte beroende av en projektfinansiering på samma sätt för att 
kunna ta de beslut som behövs egentligen, utan det ska Hockeyalliansen kunna 
göra själva.  

Sett till planeringen framöver så pågår just nu ett strategiarbete i hockey-
alliansens styrelse tillsammans med föreningarna, för att se på hur de tillsam-
mans ska utveckla framtiden på bästa sätt. Samtidigt genomförs ett utvärde-
ringsarbete av hur arrangörer och lagledare har tyckt om årets turnering.  

Den enkät som nu har genomförts av Cerut handlar om det som besö-
karna har gjort under sin vistelse på turneringen i år, men dessa e-postadresser 
som är insamlade är också användbara framöver för att kunna undersöka vad 
de medresande vill ha för att utveckla turneringens kringaktiviteter, säger re-
spondenterna. Projektledningen ser e-postadresserna som en första bas på per-
soner som de tidigare inte har kunnat få tag, vilket är intressant att bland annat 
kunna få veta hur de har lagt upp sitt besöksprogram, var de bor och så vidare, 
menar respondenterna. De uppger att de hör att vissa lag bor i Hagfors de 
första dagarna, men att föräldrarna bor i Karlstad. De vet också att det finns 
olika boendevarianter, och att det skulle vara intressant att se hur de medföl-
jande tänker, säger respondenterna, vilket kan vara intressant för utformningen 
av boendepakteten.  

Projektledningen tror att de har underskattat att själva hockeyn tar så 
mycket tid, men de tycker också att det är viktigt att behålla balansen, då lagen 
är i Värmland primärt för att spela hockey. Tankarna går kring var gränsen går 
för att deltagarna ska tycka att det blir för lite hockeyspelande och för mycket 
kringaktiviteter istället och inte värt resan för hockeyns skull. Respondenterna 
tänker att det som ungdomarna gör, kommer förmodligen föräldrarna och 
andra tillresta också ägna sig åt eller få upp ögonen för. Ungdomarna kan ses 
som en inkörsport för att få fler besökare till vissa aktiviteter, de är deras 
grundmålgrupp menar respondenterna. ”Och ungdomarna spelar mycket mat-
cher, och deras föräldrar åker inte iväg när deras barn spelar utan då är de i 
ishallen”.   
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Idrott mer än bara kropp och själ 

Idrott har en tendens att bli betraktad som idrottsrörelse där starka band som 
socialt kapital byggs upp. Idrottsrörelsen utgörs av organisationer som bidrar till 
fostran, till att skapa förtroende för ideellt arbete och bidra till en positiv sam-
hällsutveckling (Overgaard, 2004:7). Fördelen med idrotten är att det finns en 
bredd med både karaktären av folkrörelse men också karaktären av kommersi-
ella inslag. Idrottens bredd och de olika roller och funktioner som idrotten kan 
ha i samhället har illustrerats av Hellqvist (2004) i nedanstående modell (figur 
16).  
 

 
Figur 16. Idrottens olika roller och funktioner 
Källa: Hellqvist, 2004 
 
Idrottens potentiella betydelse för en orts/regions ekonomiska utveckling har 
av Hellqvist (2004) beskrivits med hjälp av ytterligare en figur (figur 17) som 
lyfter fram idrottsföreningarnas kärnverksamhet och evenemang tillsammans 
med övriga effekter som idrotten ger i fråga om utveckling av produkter och 
tjänster, ökad hälsa och välbefinnande, arbetstillfällen och utveckling av det 
sociala kapitalet. Vad Hellqvist lyft fram i figuren är effekter som idrotten och 
kringeffekter kan ge på lång sikt på en ort eller en region i fråga om stärkt iden-
titet, ökad attraktions- och konkurrenskraft. Figuren kan även användas som en 
översiktlig modell för betydelsen av specifika idrottsföreningars verksamhet för 
en specifik ort eller region genom att föra in aktuella värden i boxarna i sam-
band med att en översyn görs av uppsatta mål för verksamheten, för evene-
mang och för önskvärda och förväntande effekter.  Modellen kan också använ-
das för att belysa olika typer av insatser som behöver förstärkas och tydliggöras.  
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Figur 17. Idrottens potentiella betydelse för ekonomisk utveckling. 
Källa: Hellqvist, 2004 
 
När stora idrottsevenemang eller aktiviteter studeras lyfts det ofta fram vilka 
tydliga effekter som satsningarna gett (Overgaard, 2004:6). Idrott bidrar inte 
bara till ökad sysselsättning för idrottsföreningarna men också för besöksnä-
ringen. Evenemang medför exempelvis en stor konsumtion av mat, dryck och 
intäkter för boendeanläggningar samt försäljning av sportartiklar som medfört 
diverse effekter för föreningar och företag, vilket på sikt påverkar tillväxten i en 
region.  
 

Idrott en näring och tillväxtbransch  

Att idrott är vida känt för sina effekter för kropp och själ är inget att tveka om. 
Att idrott bidrar till demokratiska aspekter i samhället och till värdegrundsfrå-
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gor är också väl känt. Idrottens kommersiella del och det faktum att idrott är en 
del av näringslivet är inte lika självklart. Larsson (2006:4) hävdar att idrottsrörel-
sen borde ses som en näringslivsbransch precis som besöksnäringen eller kul-
turbranschen. Den vidare definitionen av sport och den internationella benäm-
ningen ”sport industry” berör både fritidsverksamhet, mediekonsumtion, be-
söksnäring och resor etc. och kan på så sätt ses som en vidare fritidssektor. Lar-
sson (2006:2) definierar denna stora fritidssektor som ”all den tid och aktivitet 
med tillhörande konsumtion och investeringar som utgör alla former av fritids-
aktivitet som är relaterade till motorik, sport, kroppslek, friluftsliv, motion, bad, 
vinteraktiviteter, stora delar av turism och resenäringen etc.” Med dessa mått 
mätt och med beräkning enligt metoder från Europarådet, är idrottens storlek, 
enligt Larsson (2006:8) räknat till 55 miljarder svenska kronor i Sverige, dvs. två 
procent av BNP.  
 En bred definition av idrotten, och genom att kalla det sportsektor, möj-
liggör att påvisa den ekonomi och tillväxt som branschen bidrar till. Problemet 
blir, vilket Larsson (2006:3) poängterat, att visa hur sportsektorn hänger ihop 
och vilka delar som ingår för kommuner, regioner och stat.  
 I en studie från 2007 (Andersson & Braunerhielm) gjordes en kartläggning 
över rapporter med koppling till idrottens samhällsnytta varpå vi konstaterade 
att fokus framförallt handlade om idrottens fysiska aktiviteters nytta eller skada, 
eller om idrottens ideella verksamhet och hur idrotten exempelvis kan jämföras 
med andra ideella verksamheter (Riksidrottsförbundet, 2004:4-6). Det vi kom 
fram till då var att det mest rättvisa vore att göra jämförelser med både ideell 
och icke ideell verksamhet samt exempel där idrotten betraktas utifrån ett eget 
branschperspektiv, i jämförelse med exempelvis besöksnäringen. På så vis går 
det att påvisa hur idrotten utifrån olika perspektiv bidrar till tillväxt och inno-
vationer i samhället, där ekonomin är grunden, men där andra typer av värden 
ingår.   
 För att med hjälp av ekonomiska siffror visa hur stor idrotten är kan man 
ta hjälp av beräkningar som är gjorda över hela sportsektorn. Studier har exem-
pelvis visat att skatteintäkterna från sportsektor är mycket större än vad de of-
fentliga bidragen ger till idrotten (www.idrottsekonomi.se). Larsson (2006b:1) 
menar att idrott och sport, med syfte på hela den så kallade sportsektorn, utgör 
hela 60 miljarder kronor, vilket är mer än hälften av hela turism- och besöksnä-
ringens 100 miljarder kronor. Sporten inklusive den stora folkrörelseidrotten 
menar Larsson utgör 50-60 procent av den sociala ekonomin i samhället.  
 Även den lilla idrottsföreningen skapar ekonomi i samhället och påverkar 
tillväxten. Det viktigaste i den här studien är att dra nytta av det resonemang 
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som förs på en övergripande nivå, exempelvis kring sportsektorn, och försöka 
föra ner det till den lokala nivån och till den lilla hockeyföreningen. Förhopp-
ningen är att föreningar i sig skall kunna påvisa vilket bidrag de ger till be-
söksnäringen och till tillväxten i samhället. Den ordinarie verksamheten och 
varje typ av idrottsevenemang skapar ekonomisk aktivitet på olika sätt. De olika 
typerna av verksamhet och aktivitet vänder sig till olika målgrupper varför 
också denna studie syftar till att lyfta fram den bredd som idrottens verksamhet 
genererar till samhället. När ett specifikt idrottsevenemang studeras, oavsett om 
det är en hemmamatch, eller ett större evenemang, dras besökare från den be-
rörda kommunen och även utanför kommunen. Av den anledningen finns det 
argument för att dra paralleller mellan idrottsrörelsen och dess verksamhet med 
besöksnäringen.  
 Idrottsevenemang drar inte bara till sig lokalbefolkning utan många besö-
kare utanför orten. Framförallt besökare utifrån behöver tillgång till boende och 
mat och bidrar direkt till ekonomiska effekter för restauranger, butiker och ho-
tell. Karlsson (2003:12) menar att ett evenemang skapar sådan publicitet att det 
kan ha ett enormt värde på lång sikt. Ett evenemang, exempelvis ett idrottseve-
nemang, kan ge en sådan goodwill att det sätter en ort på kartan och genererar 
besökare i framtiden (Getz, 1997). På lång sikt kan därför idrottsevenemang 
fungera som en naturlig magnet och dragningskraft för att dra till sig besökare 
till en ort eller en hel region. Idrottsevenemangen genererar således både direkta 
inkomster och sysselsättning, men kan också bidra till innovationer och skap-
andet av nya företag. Larsson (2006:9) menar att idrottsevenemang är kärnan i 
idrotten och ”karaktäriseras av platser och tidpunkter med olika mängder delta-
gare, publik på plats eller publik via massmedia eller kombinationer av detta.” 
 Vi kan också se en utveckling där idrottsföreningar startat separata bolag 
som äger idrottsanläggningar och där större delen av verksamheten inte nöd-
vändigtvis har med idrott att göra. Verksamheten är helt och hållet kommersiell. 
Nya idrottsanläggningar som också används till andra typer av evenemang och 
konserter byggs. Det finns flera exempel från exempelvis ishockeyn i landet där 
ishockeyklubbar med stöd från andra finansiärer byggt stora besöksanläggning-
ar, dels för att dra till sig ett större antal besökare till matcher, dels för att kunna 
arrangera andra typer av evenemang som exempelvis konserter. Löfbergs Arena 
i Karlstad är ett exempel på arena i landet som dragit till sig stora internationella 
artister.  
 Den kommersiella verksamhet som växer mer och mer och som fler och 
fler idrottsföreningar ägnar sig åt är karaktäristiskt för vad Larsson (2006:4) be-
traktar som den fjärde delsektorn, den så kallade marknadssektorn.  
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Imageskapande effekter och stärkt identitet  

Idrottsföreningars verksamhet och idrottsevenemang kan även bidra till att 
stärka människors och en orts identitet och image. Det skapar marknadsfö-
ringsvärde som är svårt att mäta men som ger ringar på vattnet och bidrar till 
besöksnäringen. Dels bidrar evenemang till att dra besökare till en ort, dels bi-
drar exempelvis stora evenemang till att göra en ort känd. Idrotten kan också 
bidra till att skapa en specifik anda kring idrotten, en vad Westlund (2004b:10) 
kallar ”ortsanda”, en gemensam identitet där idrotten är en grund. Flera kopp-
lingar kan göras till kultursektorn och till diskussioner om hur kultur bidrar till 
att stärka människors identitet och bidrar till att skapa imagevärden i ett sam-
hälle (Braunerhielm, 2006:60). En lokal identitet kan exempelvis vara en plats-
identitet och ha en stark geografisk härkomst. En identitet kan också finnas i 
grupper i samhället, i kön, klass, etnicitet och så vidare. På liknande sätt som en 
plats med rikt kulturliv, en positiv kulturell identitet och en attraktiv kulturhi-
storisk miljö kan dra till sig både företag och befolkning kan idrotten fungera 
som attraktionskraft både för lokalbefolkning och företag.  
 Idrotten bidrar till att föra människor samman och att upprätthålla relat-
ioner mellan människor, vilket Westlund (2004b:10) menar stärker det lokala 
sociala kapitalet. Det här bidrar också till att göra en ort trivsammare att bo i, 
vilket påverkar ortens identitet och attraktionskraft. Det har effekter dels vad 
gäller att dra till sig befolkning, dels vad gäller företag på orten, men också att 
locka till sig nya företag till orten (Westlund, 2004a:14). ”Detta varumärke för 
en ort, som idrotten ofta är med och skapar, är också ett slags socialt kapital 
mellan orten och omvärlden.” (Westlund, 2004b:11). Idrottsevenemang bidrar 
således inte bara till ekonomiska effekter som kan påvisas utan också till att 
bygga upp ett stort kontaktnät. Enligt Westlund (2004b:11) kan idrottsevene-
mang på sitt sätt således bidra till att stärka ortens sociala kapital. 
Kultur och identitet sägs också vara viktiga resurser för marknadsföring av plat-
ser och en betydelsefull resurs i upplevelseindustrin (Löfgren, 2001:20). Idrot-
ten i sig, kan räknas in inom begreppet upplevelseindustri eller upplevelsemark-
nad. Karaktäristiskt för upplevelsemarknaden är, enligt O’Dell (2002:151-165), 
att upplevelserna sker i kontrast till vårt privata liv i hemmet där vi sköter alla 
vardagssysslor och att det ger oss något nytt, annorlunda, rikare, mer autentiskt 
och något vi aldrig tidigare upplevt. Det handlar om ett personligt fenomen. 
Mossberg (2003:109) definierar det som ett upplevelserum eller upplevelseom-
råde. För idrotten handlar det om exempelvis platser för evenemang som blir 
häpnadsväckande platser för upplevelser. För att inlemma idrotten, på samma 
sätt som kultur, i upplevelseindustrin innebär det att lyfta fram kommersiella 
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intressen och värderingar. För idrotten är evenemang idrottsliga, men samtidigt 
kommersiella i den meningen att besökare betalar inträde, att försäljning av 
olika typer ofta sker på området, att sponsorer ofta är med och finansierar och 
att evenemangen i sig innebär stora ekonomiska utgifter och inkomster. 
 Den starka identitet idrotten kan medverka till kan på många sätt vara en 
stor resurs för ett samhälle, en attraktionskraft och innebära ett marknadsfö-
ringsvärde. Flera orter i Sverige är exempelvis förknippade med idrottsför-
eningar och specifika idrottslag som använder sig av samma namn som orten. 
Leksand med Leksands IF där ishockey bidragit till att stärka ortens identitet är 
ett exempel (Aldskogius, 1993; Arnberg & Nilsson, 2005). På detta sätt bidrar 
idrotten till att skapa, konstruera, nya identiteter i ett samhälle. Det är således 
både fråga om identiteter för lokalboende men också i fråga om identitet/image 
för utomstående besökare.  
 Framgångsrika föreningar bidrar till att stärka hemorten genom att synas i 
media och att synas på nationella eller internationella arenor. Ett rikt förenings-
liv bidrar dessutom till att göra orten attraktiv för näringsliv och befolkning. 
Haraldsson (2004:8) menar att idrotten utgör en nätverksarena och fungerar 
som en av de viktigaste hjälpmedlen för en kommun när det gäller att locka till 
sig företag och ny befolkning till en ort. Många idrottsföreningar anordnar före-
tagsträffar och fungerar som en företagsförening menar han. Haraldsson refere-
rar först och främst till den så kallade ”goodwill” som Vasaloppet medfört med 
dess starka varumärke för framförallt Mora kommun. Han lyfter även fram flera 
exempel där lokala företagare utnyttjar idrottens ’lyskraft’ för marknadsföring, 
personalvård, för att knyta kontakter och underhålla gamla kontakter, men 
också för att stötta den lokala utvecklingen i samhället. Författaren menar med 
dessa exempel att idrotten möjligen har gått från samfundsgemenskap till sam-
hällsgemenskap.  
 Idag fokuserar vi i allt större grad på att kommunicera platser genom teck-
en, image, smak och symboler, det vill säga med hjälp av platsmarknadsföring 
(Braunerhielm, 2006:69; Von Friedrichs Grängsjö, 2001). I många fall handlar 
det helt enkelt om att konstruera en image eller en symbol för en plats. Vi skap-
ar på så sätt symbolvärden för att skapa specifika karaktärsdrag för platser, vilket 
blir ett konkurrensmedel i dragkampen mellan olika marknader och olika platser 
(Braunerhielm, 2006:68, Meethan, 2001:56, 73). Dessa symbolvärden är oerhört 
värdefulla i fråga om reklam, medieexponering och sponsring.  
 Att betrakta delar av idrotten som en tillväxtbransch och som en del av 
besöksnäringen handlar om att lyfta fram kommersiella drag inom idrotten och 
se hur kommersialiseringen i samhället påverkar idrotten. Kommersialisering i 
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sig beskriver Cohen (1988:380) som en process eller en aktivitet där saker värd-
eras i första hand utifrån deras värde för utbyte eller handel, och blir på så sätt 
en vara, eller service, det vill säga ett varugörande. Varugörandet i sig handlar 
om att materiella och immateriella varor produceras och att så kallade bytesvärden 
lyfts ur bruksvärden. Med bruksvärde avses individers kvalitativa värdering av 
någonting, exempelvis deras psykologiska eller sociala upplevelse. Lokalbefolk-
ning på en plats värderar exempelvis platsen utifrån ett bruksvärde. Med bytes-
värde menas att upplevelsen blir en produkt man betalar ett pris för (Karlsson, 
1994:159, 195). Besökare på ett idrottsevenemang värderar exempelvis en plats 
utifrån ett bytesvärde och utifrån det ekonomiska värde man är beredd att be-
tala för.  
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Avslutande reflektioner 

Efter utvärderingen 2012 gjordes en genomgång av metoden för utvärdering 
och hur förberedelser och tillvägagångssätt kunde förbättras för att bättre nå 
den potentiella målgruppen. Till skillnad från föregående år skickades en web-
baserad enkät ut till de, via applikationen registrerade, medföljande. Vi anser att 
metoden fungerade bra, dock bör fler av dessa medföljanden nås. I år skickades 
enkäten ut till 122 besökande och svarfrekvensen låg på omkring 34 procent 
(41 personer). Når man ut till 400 personer och får samma svarsfrekvens, inne-
bär det 136 svarande och underlaget för analys och utveckling blir större. 
 
För att försöka höja svarsfrekvensen ser vi det i två steg:  
 

1. Få fler potentiella medföljare medvetna om appen, för att kunna ladda ner 
den och få fler av dessa att följa med till Värmland under turneringen 
med hjälp av exempelvis förmånliga boendeerbjudanden, ta två betala 
för en på restauranger, butiker et cetera. Det är av betydelse att öka vet-
skapen om och användandet av appen, och det gäller både i samband 
med inbjudan men även att den används flitigt på plats vid besöket på 
spelorten. Det kan då ”komma in” aktuella erbjudanden som enbart ap-
pens användare får ta del av. En rekommendation är att ta tillvara och 
utveckla de kommentarer och önskemål som respondenterna skrivit i 
enkäten. Naturligtvis ska erbjudandena vara anpassade beroende på ar-
rangemang och dess förutsättningar. 
 

2. Få fler att svara på enkäten genom att locka med förslagsvis utlottningar. 
Det bör vara vinster som passar oavsett var respondenten bor och som 
passar alla åldrar.  

Med förmånliga erbjudanden kan också ytterligare besökare attraheras till turne-
ringen. Det kan också resultera i att de förlänger sin vistelse i regionen. 
 Som tidigare nämnts så ger svaren i enkäten en indikation på att det har 
varit svårt för respondenterna att avgöra vad som har menats med ”kringaktivi-
teter” och utifrån deras kommentarer så tror vi att många definierar detta ut-
tryck som aktiviteter i/kring själva ishallen på spelorten. Detta saknas på flerta-
let av spelorterna och borde vara någonting som kan satsas på inför kommande 
turnering. Om inte spelarna och dess medföljande har möjlighet, lust eller ork 
att färdas till någon av de i regionen erbjudna aktiviteterna, så borde aktiviteter-
na istället komma till ishallen där de besökande befinner sig. Resultaten från 
enkäten visar även att de som har genomfört kringaktiviteter har listat en ”lät-
tare” form av aktiviteter såsom shopping och restaurangbesök, vilket kan indi-
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kera en motvilja att göra några större ”utsvävningar” från platsen och besökets 
syfte som är hockeyturneringen.  
 Att återkommande arbeta med utvärderingar av ett evenemang och på så 
sätt kunna visa på en nollmätning, uppföljningar och effektmätning-
ar/eftermätning ger möjligheten till en långsiktig planering, uppföljning och till 
förbättringsåtgärder. Fördelen med upprepade utvärderingar är också att man 
kan visa på trender i utvecklingen. 
 Förbättringsåtgärder har genomförts från Hockeyalliansens sida utifrån 
förra årets turnering, och turneringens utveckling har framskridit men fortfa-
rande finns förbättringsåtgärder från både arrangörs- och föreningshåll samt 
från kommuner för att bidra till att stärka hockeyevenemangets betydelse för 
besöksnäringen. Föreningarnas ordinarie verksamhet bidrar i sig till tillväxt i 
samhället. Specifika idrottsevenemang drar till sig besökare från närregion men 
också utanför regionen. Varje evenemang genererar besökare till boendeanlägg-
ningar och service et cetera vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Varje 
idrottsevenemang påverkar på så sätt inte bara idrottsföreningen, utan också 
kommunen och regionen i stort. Viktigt är därför att idrottsföreningar, kom-
muner och regionen ökar förståelsen men också för en dialog kring evene-
mangens betydelse i ett vidare perspektiv och gemensamt stärker idrottens roll.  
 Tydligt är att det krävs ett större internt arbete för att alla medverkande 
parter själva ska förstå vilken roll idrott har i samhället och vilken betydelse ett 
hockeyevenemang kan ha för besöksnäringen i en region. Kanske behövs här 
ett större arbete göras från Hockeyalliansens sida för att skapa mötesplatser för 
dessa parter, men även själva starta igång arbetet med att lyfta fram goda exem-
pel och förslagsvis visa kommunerna vad de har att tjäna på detta arrangemang. 
Som Overgaard, (2004:6) diskuterar kring så lyfts det ofta fram vilka tydliga 
effekter som satsningar på stora idrottsevenemang eller aktiviteter gett och att 
idrott inte bara bidrar till ökad sysselsättning för idrottsföreningarna utan också 
för besöksnäringen i stort. Arrangemang och evenemang medför en ökad kon-
sumtion av bland annat mat, dryck, boende och övrig försäljning, vilket i sin tur 
medför diverse positiva effekter för föreningar och företag som på längre sikt 
påverkar tillväxten i hela regionen. Karlsson (2003:12) menar att arrangemang 
och evenemang kan skapa publicitet och goodwill och att det sätter en ort på 
kartan och genererar besökare i framtiden.   
 Hellqvist (2004) visar på betydelsen av samarbete mellan idrottsförening-
arnas kärnverksamhet och evenemang, i sin figur i avsnittet ”Idrott mer än bara 
kropp och själ”, tillsammans med övriga effekter som idrotten ger i fråga om 
utveckling av produkter och tjänster, ökad hälsa och välbefinnande, arbetstill-
fällen och utveckling av det sociala kapitalet. Men även effekten som idrotten 
och kringeffekter kan ge på lång sikt på en ort/region när det gäller stärkt iden-
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titet, ökad attraktions- och konkurrenskraft. Samma figur kan också användas 
som en modell för betydelsen av specifika idrottsföreningars verksamhet för en 
specifik ort/region i samband med att en översyn genomförs av uppsatta mål 
för verksamheten, för evenemang och för önskvärda och förväntande effekter. 
Här behövs det startas en ännu djupare dialog kommunerna och Hockeyallian-
sen emellan, där en eventuell årsplan uppförs och där det tydligt kan framgå vad 
som förväntas från båda parter vad gäller planerande, genomförande, utvärde-
ring och återkoppling. Men även skapa en mötesplats mellan kommunrepresen-
tanter och klubbrepresentanter i alla de medverkande klubbarna där idéer kan 
lyftas och ett erfarenhetsutbyte kan ta form. Idéer genererar idéer.  
 Vi tror det är viktigt att det görs en tydlig rollfördelning Hockeyalliansen 
och kommunerna emellan, och det är även av betydelse att alla parter har vet-
skap om och förståelse för innebörden av vad arrangemanget kan generera. 
Kommunerna kanske behöver en vägledning av Hockeyalliansen och ett tydligt 
uppdrag kring vad det är som de vill att samarbetet ska generera. Det är som 
projektledningen uttrycker i intervjun kring planeringen av turneringen, ”det är 
lite som hönan och ägget”, men någonstans måste beslutet tas, vad ska de börja 
med?   
 Arbetet med att koppla samman idrott och besöksnäring i Värmland, som 
Hockeyalliansen dragit igång, är en bra början, och det är ett arbete som bör 
fortskrida. Men ensam är inte stark och det krävs samarbete mellan Hockeyalli-
ansen och kommunerna för att klara av att göra detta till någonting större.  
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Bilaga 1. Enkät – svensk version 

Färjestad BK Hockeyallians gör i samarbete med Cerut, Karlstads universitet, en utvär-
dering av Nordic Youth Trophy och kringarrangemang. Detta i syfte att bidra till utveckl-
ing av evenemanget framöver. Ambitionen är att på sikt skapa ett idrottsevenemang i 
toppklass både utifrån ett sportsligt men också utifrån ett upplevelseperspektiv, det är 
därför viktigt för oss att förstå besökarens upplevelse. Enkäten är öppen under en 
vecka, men vi ber er att svara så snart som möjligt. 
Tack för din värdefulla medverkan! 

 
1. Din hemort? 

 
 
2. Kön? 

• Kvinna  

• Man 

3. Vilka platser har du besökt under turneringen? 

• Arvika 

• Charlottenberg 

• Filipstad 

• Forshaga 

• Grums 

• Hagfors 

• Karlskoga 

• Kil 

• Kristinehamn 

• Sunne 
 
 
Information om och utbud av kringaktiviteter 
4. Har ni nåtts av erbjudanden/kringaktiviteter som exempelvis bad, kultur, musik, 
restaurang och sportutövande på spelorterna i anslutning till turneringen?  

• Ja 

• Nej 

5. Om ja, genom vilka kanaler har ni nåtts av information om erbjudan-
den/kringaktiviteter? 

• Ackreditering för medresenärer/app 

• Sökt information på egen hand 

• Turneringens hemsida 

• Tryckt informationsmaterial 

• Tidigare besök 
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• Vänner och bekanta 

• Annat, specificera gärna  
 
 
 
6. Om ja, har ni erbjudits information om kringaktiviteter...  

• ...för både barn och vuxna? 

• ...för bara för vuxna? 

• ...för bara för barn? 

 

Aktiviteter/boende/besök 
7. Har ni genomfört kringaktiviteter/tagit del av erbjudanden som marknadsförts via 
turneringen?  

• Ja 

• Nej 

 

8. Om ja, vilken typ av kringaktiviteter har genomförts?  

• Restaurangbesök 

• Sportutövande/bad 

• Kultur/musik 

• Shopping 

• Sight seeing 

• Annat, specificera gärna  
 
 
9. Om ja, var har kringaktiviteter genomförts?  

• Runt ishallen 

• På annan plats på spelorten 

• På annan ort 
 
 
10. Hur har ni valt att bo under turneringen?  

• Hotell 

• Vandrarhem 

• Gymnastiksal eller skola 

• Stuga och camping 

• Vänner 

• Privat uthyrning 
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• Hemma 

• Annat 
 
 
11. På vilken ort/orter övernattade ni i samband med turneringen? 

• Arvika 

• Charlottenberg 

• Filipstad 

• Forshaga 

• Grums 

• Hagfors 

• Karlskoga 

• Karlstad 

• Kil 

• Kristinehamn 

• Sunne 
 
Annan ort, vilken? 

 
 
12. Sträcker sig ert besök i Värmland längre än vad turneringen pågår?  

• Ja, jag/vi bor i Värmland 

• Ja, vi passar på att vistas längre i Värmland än vad turneringen pågår 

• Nej 

 

Kostnad 
13. Hur mycket pengar spenderar ni uppskattningsvis inom familjen under vistelsen? 
(Boende, transport, kringaktiviteter, mat och shopping medräknat.) 

• 0-1000 

• 1001-3000 

• 3001-5000 

• 5001-7000 

• 7001 eller mer 
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14. På vad, exklusive boende, har ni spenderat mest pengar? Ange de två främsta ut-
giftsposterna. 

• Aktiviteter 

• Shopping 

• Restaurang 

• Livsmedel 

• Transport inklusive bränsle 

• Annat, specificera gärna  
•  

 
Service/Bemötande/Upplevelse 
 
15. Hur har bemötandet på ishallarna/arenorna varit? 

• Mycket bra 

• Ganska bra 

• Varken bra eller dåligt 

• Ganska dåligt 

• Mycket dåligt 

 

16. För dig/er som besökare, vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra 
med turneringen/evenemanget? 

 
 
 
17. Hur har bemötandet på orten/-erna varit?  

• Mycket bra 

• Ganska bra 

• Varken bra eller dåligt 

• Ganska dåligt 

• Mycket dåligt 
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18. Vad har varit speciellt bra och vad har varit mindre bra på besöksorterna? 

 
 
 
Efterfrågan/önskemål 
19. Har ni saknat någon typ av erbjudande/kringaktivitet på eller i närheten av spelor-
ten/-erna?  

Ja 

Nej 
 
 
20. Om ja, vilken typ av erbjudande/kringaktiviteter efterfrågas/önskas?  

 
 
 
 
21. Vad skulle arrangörerna kunna göra för att få fler besökare i samband med turne-
ringen? 

 
 
 
22. Vad skulle arrangörerna kunna göra för att få än mer nöjda besökare i samband 
med turneringen? 
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Bilaga 2. Enkät – engelsk version 

Färjestad BK Hockey Alliance is making a survey of the Nordic Youth Trophy and related 
activities in conjunction with Cerut, Karlstad University. The purpose is to contribute to 
improving future tournament arrangements. The long-term ambition is to create a top-
class event in terms of sports quality as well as the total experience. Therefore it is 
important to us to understand visitor experiences. The questionnaire will be open for a 
week, but we hould be grateful if you would fill it in as soon as possible. 

Thank you for your valuable contribution.  

 

1. Place of residence? 

 
 
2. Sex? 

• Woman 

• Man 

3. Which of the following places have you visited during the tournament?  

• Arvika 

• Charlottenberg 

• Filipstad 

• Forshaga 

• Grums 

• Hagfors 

• Karlskoga 

• Kil 

• Kristinehamn 

• Sunne 
 
 
Information on and range of activities 
4. Did you get information on facilities/events/side activities on offer, for example, 
swimming, culture, restaurants, and sports, at the match venues during the tourna-
ment? 

• Yes 

• No 

•  

5. If yes, through which channels did you get the information on facilities/events/side 
activities?  

• Accreditation for co-visitor/app 

• Searched for information myself  
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• Tournament homepage  

• Printed material 

• Earlier visit/s 

• Friends and acquaintances 

• Other, please specify  
 
6. If yes, were you offered information on side events/activities... 

• ... for both adults and children? 

• ... for adults only? 

• ... for children only? 

•  

 
Activities / accommodation / visit 
7. Did you take part in any side activities/take part in any event offered via the tourna-
ment?  

• Yes 

• No 

 

8. If yes, which type of activity did you take part in?  

• Visit to restaurant 

• Sport activity/swimming 

• Culture / Music 

• Shopping 

• Sight-seeing 

• Other location, namely  
 
 
9. If yes, where did the activity take place?  

• In the rink area  

• At other location than a match venue  

• Atother location 
•  

 
10. Where did you choose to live during the tournament?  

• Hotel 

• Hostel 

• Gym hall or school 

• Cottage or camping 
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• With friends 

• Private rental 

• At home 

• Other 
 
 
11. At which match venue/s did you stay overnight during the tournament?  

• Arvika 

• Charlottenberg 

• Filipstad 

• Forshaga 

• Grums 

• Hagfors 

• Karlskoga 

• Karlstad 

• Kil 

• Kristinehamn 

• Sunne 
 
Annan ort, vilken? 

 
 
 
12. Will your visit to Värmland extent beyond the duration of the tournament?  

• Yes, I / we live in Värmland 

• Yes, we are taking the chance to stay on a bit in Värmland 

• No 

 

Cost 
13. Estimate approximately how much money (SEK) the family spent during the stay 
(including accommodation, transport, side activities, food and shopping). 

• 0-1000 

• 1001-3000 

• 3001-5000 

• 5001-7000 

• 7001 or more 
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14. On what, apart from accommodation, have you spent most money? Indicate the 
two biggest expense items. 

• Activities 

• Shopping 

• Restaurant 

• Food 

• Transport including petrol 

• Other, please specify  
 
 
Service / Treatment / Experience 
 
15. How have you been treated at the rinks/arenas? 

• Very well 

• Pretty well 

• Neither well nor badly 

• Pretty badly 

• Very badly 

 
16. What has been especially good and what has been less good for you as a visi-
tor/visitors with the tournament?  

 
 
 
17. How have you been treated at the match venues?  

• Very well 

• Pretty well 

• Neither well nor badly 

• Pretty badly 

• Very badly 

 

 

 

 

 

48 
 



18. What has been especially good and what has been less good at the match venues? 

 
 
Demand / requests 
19. Have you missed any type of facility/event/side activity at or near the match ven-
ue/s?  

• Yes 

• No 

20. If yes, what type of facility/event/side activity is requested  

 
 
21. What could the organisers do to attract more visitors to the tournament? 

 
 
22. What could the organisers do to make the tournament visitors more satisfied during 
their stay?  

 
 

 

 
 

49 
 


	Färjestad BK Hockeyallians och Nordic Youth Trophy
	Uppdrag och metod
	Resultat
	Reflektioner kring genomförandet och enkäten
	Återkoppling och planering inför kommande turneringar
	Idrott mer än bara kropp och själ
	Idrott en näring och tillväxtbransch
	Imageskapande effekter och stärkt identitet
	Avslutande reflektioner
	Referenser
	Bilaga 1. Enkät – svensk version
	Bilaga 2. Enkät – engelsk version

