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Sammanfattning 

Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka mega-event med fokus på det potentiella 

mästerskapet Stockholm/Åre 2026. Uppsatsen studerar hur orterna Stockholm och Åre kan 

påverkas av platsmarknadsföringen av ett olympiskt mästerskap samt vilka 

planeringsutmaningar ett sådant event har. Den teoretiska utgångspunkten utgår från 

platsmarknadsföringsteori med inriktning på Postmodern Branding och med hjälp av Josefina 

Syssner. Studien tar också hjälp av eventteori och Martin Müllers forskning om mega-event 

där han har tagit fram olika symptom som ofta uppstår vid mega-event. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes på tjänstemän från de båda orterna, chefen för föreningen Skattebetalarna och 

representanter för Sveriges Olympiska Kommitté. Intervjuerna syftade till att studera hur 

personer som är delaktiga på något vis för planeringen av mästerskapet ställer sig till 

mästerskapet och vilka effekter ett sådant event kan få. Som komplement till intervjuerna 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys på den svenska ansökan. I resultatet uppkommer 

bland annat hållbarhet som gemensam nämnare för våra båda ämnen, platsmarknadsföring 

och planeringsutmaningar. Eftersom planeringen av Stockholm/Åre 2026 är unikt i 

förhållande till tidigare vinter-OS med hjälp av det nya reformprogrammet Agenda 2020 ser 

Sveriges Olympiska Kommitté en möjlighet att sätta en ny standard på hur ett mästerskap kan 

anordnas. Eventet kan visa upp Sverige som det hållbara landet med det hållbara eventet. 

Uppsatsen leder fram till att eventet har både möjligheter och svårigheter. Det är trendigt att 

vara klimatsmart och det som känns verkligen som om Agenda 2020 ligger rätt i tiden. Det 

finns stor potential med eventet men också stora risker om det skulle utföras fel. 

      

Nyckelbegrepp 

Platsmarknadsföring, Planeringsutmaningar, Agenda 2020, Mega-event, Hållbarhet 
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Förord 
Vi vill börja med att rikta vår tacksamhet till vår handledare Mekonnen Tesfahuney som vi 

har kunnat bolla idéer med och som har gett oss kloka råd och tips till uppsatsen. Han har 

varit tillgänglig och flexibel när vi bett om rådgivning. Ett stort tack vill vi också rikta till alla 

de respondenter som ställde upp på intervju trots stressiga och fulla agendor.  

‘’5 km upp, 5 km ner’’ 

 

Fördelningen av arbetet har fördelats lika under arbetets gång. Vi båda har dragit lika långa 

strån och varit delaktiga i samtliga moment lika mycket. Däremot har uppdelningen varit som 

sådan att Joakim har haft störst ansvar för delarna om platsmarknadsföring och Viktor har 

haft störst ansvar för delarna om planeringsutmaningar, dock har båda även bidragit på 

varandras ansvarsområden.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Olympiska spelen startades i antikens Grekland där olympier tävlade i olika grenar mot 

varandra. De moderna spelen kan dateras till OS 1896 i Aten då spelen återupplivades på 

nytt. Sedan dess har flertalet länder och städer stått som värdar, bland annat Stockholm 1912. 

Tävlingarnas form har bytt skepnad och skala gång på gång. Innan andra världskrigets utbrott 

hölls Olympiska spelen i Berlin 1936, vilket också var det sista innan kriget bröt ut och 

tävlingarna fick pausas. Efter krigets slut återuppstod OS igen 1948 i London.1 År 1924 hölls 

det första vinter-OS i Chamonix, Frankrike. 

 

Tävlingarnas storlek och spridning ökade under 1950- och 60-talet, mycket tack vare 

introduktionen av television och tv-rättigheter. Under 70- och 80-tal utvecklades tävlingarna 

till att bli mer politiserade, mycket på grund av terrorattackerna under OS i München 1972 

samt de geopolitiska bojkotterna i Montréal (1976), Moskva (1980) och Los Angeles (1984).2 

Från sent 70-tal ansågs också OS fungera som en katalysator att sätta igång urbana 

stadsprojekt och stimulans i lokala ekonomier.3 Under 80-talet och framåt blev tävlingar mer 

kommersialiserade. Privat finansiering har präglat tävlingarnas bidrag särskilt från och med 

OS i Los Angeles 1984.4 Kandidatstädernas och ländernas attraktivitet blev allt viktigare 

vilket präglas av en intensifierad platsmarknadsföring. Under vinter-OS 1994 i Lillehammer 

började miljöfokuserade incitament dyka upp i planeringen av mästerskapet, sedan dess har 

flertalet kandidatstäder inkluderat miljöstrategier i sina ansökningar. 5 Kopplingen till 

stadsutveckling och turism från sent 70-tal och även 80-talet gjorde att utvecklingsplaner för 

städerna inkluderas i ansökningarna för att på så sätt kunna motivera dem.6  

 

Numera medför globala event såsom fotbolls-VM och sommar-OS med en rad stora urbana 

projekt i arenabyggen, infrastruktur och serviceområden för städer och länder. Dessa 

                                                
1 Jim Benagh, Scholastic. The History of the Olympic Games, u.å., 
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/history-olympic-games/ [hämtad 2019-03-04]  
2 Hiller, H. Harry. Post-event Outcomes and the Post-modern Turn: The Olympics and Urban Transformations. 
European Sport Management Quarterly. Vol. 6, nr. 4: 2006: s. 4. Doi: 10.1080/16184740601154458. 
 
3 Hiller, 2006,  s. 11 
4 Ibid, s. 17 
5 Ibid, s. 12 
6 Ibid, s. 11 



 

7 
 

förändringar är några av världens största urbana projekt och genom åren har dessutom dessa 

event vuxit sig större i kostnader.7 Även vinter-OS för med sig liknande förändringar i den 

urbana miljön om än inte lika stora. Att stå som värd för vinter-OS innebär andra typer av 

byggen genom slalom- och skidbackar, hockeyarenor och samtidigt är avstånden mellan 

faciliteterna oftast längre. Detta medför också större infrastrukturprojekt som i vissa fall 

planeras som temporära och i vissa fall som permanenta. Många av dessa mästerskap har 

också lockat med privat finansiering för att kunna täcka alla de kostnader som eventen för 

med sig. Olyckligtvis har dock skattebetalarna många gånger fått gå in som finansiär och 

borgenär för byggföretagen då konkurser är ett vanligt förekommande fenomen.8 Att förlita 

sig på partnerskap eller privat finansiering medför både nackdelar som fördelar. 

Tidseffektivitet och att byggen inte behöver bli utdragna för att passa den offentliga budgeten 

är exempel på fördelar. Samtidigt uppkommer en del demokratiska risker då transparensen 

försvinner och ansvarsutkrävande kan bli mycket svårare. 9 

 

Att vara värd för mega-event är värdefullt för nationer på grund av att eventet anses vara en 

katalysator för ekonomisk- och social utveckling, både urbant och regionalt. Det är också ett 

kraftfullt verktyg för att öka turism och sysselsättning som både kan bidra med inflyttning 

och ge i sin helhet staden/nationen en bättre bild som destination.10 Eventet är ett sätt att 

marknadsföra nationen, regionen och staden för att skapa attraktionskraft på den globala 

marknaden. Olympiska spelen bidrar med en stor ökning av turister under själva eventet. 

Tanken är att detta ska fortsätta även efter eventets slut med nya besökare och återbesökare.11 

Historiskt sett har dock inte de Olympiska spelen bidragit med enbart positiva effekter, även 

flera negativa konsekvenser för nationer och städer har uppkommit. Exempelvis handlar det 

om budgetöverskridningar, överdimensionerad infrastruktur och social polarisering.12  

 

 

                                                
7  Martin Müller och Christopher Gaffney, “Comparing the urban impacts of the FIFA World Cup and Olympic 
Games From 2010 to 2016”, Journal of Sport and Social Issues, nr 42,  2018,  s. 248. Tillgänglig: Doi: 
10.1177/0193723518771830.  
8 Martin Müller, “The Mega-Event Syndrome: Why so much goes wrong Mega-Event Planning and What to Do 
About It”, Journal of the American Planning Association, nr. 81, 2015,  s. 11 
9 Tore Sager, Neo-liberal urban planning policies: A literature survey 1990-2010. Progress in Planning. Vol. 
76. 2011: s. 164 
10 Stacy-Lynn Sant, Conceptualizing Olympic Legacy. The Case of Vancouver 2010. Diss.,  (Alberta: 
University of Alberta, 2015), s. 287 
11 Sant, 2015, s. 288 
12 Sant, 2015, s. 291 - 292 
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Agenda 2020 

För att öka de önskade effekterna av Olympiska spelen och reducera kostnaderna, minska 

risken för överdimensionerad infrastruktur, utöka utnyttjandet av den befintliga 

infrastrukturen och öka hållbarheten har den Internationella Olympiska Kommittén(IOK) 

presenterat reformprogrammet Agenda 2020. Det innehåller totalt 40 rekommendationer som 

bland annat handlar om att varje nation ska presentera en plan för planeringen av de 

Olympiska spelen som är anpassad efter varje nations resurser. Detta ska i sin tur leda till att 

fler nationer har chansen att kunna vara värd för OS, samt att de negativa konsekvenserna 

minskar. Aspekter såsom ekonomiska, sociala och ekologiska ska stå i fokus för att eliminera 

konsekvenser. Stort fokus ligger på hållbarhet och att försöka minska koldioxidutsläppen 

under tävlingar och i IOK:s vardagliga verksamhet.13 En annan förändring är att 

budgivningen förändras genom att Internationella Olympiska Kommittén ger ett ökat 

ekonomiskt stöd.14 Detta är bara några av de förändringar de vill implementera för att de 

Olympiska spelen ska vara och förbli hållbara. Målen i den svenska ansökan om vinter-OS är 

att inkludera Agenda 2020 igenom hela eventet. Det är en unik ansökan i sig, utöver 

Stockholm och Åre kommer även Falun, Södertälje och Sigulda som ligger i Lettland vara 

delaktiga i att organisera OS. Anledningen är för att kunna utnyttja redan etablerade 

faciliteter för specifika sporter.15 Exempelvis kommer Sigulda att vara värd för bland annat 

sporten skeleton på grund av att de har sådana faciliteter.16 Detta är ett sätt att undgå de 

negativa konsekvenserna från att uppstå. 

1.2 Problemformulering 

Att anordna ett Olympiskt mästerskap brukar ses som en katalysator som genererar 

stadsutveckling, ekonomisk tillväxt och ökad turism på orter som behöver ett uppsving. Det 

skapar även ett ökat sportsligt intresse för befolkningen.17 Ett av de mål som Sveriges 

Olympiska Kommitté(SOK) gav i sin kandidatur var att framhäva en mångskiftande nation 

och kultur, vilket i sin tur är tänkt att öka Sveriges attraktivitet.18 De två orterna Stockholm 

                                                
13 The International Olympic Committee, Olympic Agenda 2020 - 20+20 Recommendations (Lausanne: The 
International Olympic Committee, u.å.), s. 12 
14 The International Olympic Committee, Olympic Agenda 2020, u.å., https://www.olympic.org/olympic-
agenda-2020 [hämtad 2019-03-20] 
15 Sveriges Olympiska Kommitté. Candidature File Stockholm/Åre 2026 (Stockholm: Sveriges Olympiska 
Kommitté, 2019), s. 22-23 
16 Sveriges Olympiska Kommitté, 2019, s. 30 
17 Sant, 2015, s. 287 
18 Sveriges Olympiska Kommitté, 2019, s. 15 
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och Åre är två meriterande orter när det handlar om att anordna event. Redan år 1912 

anordnade Stockholm Olympiska sommarspelen och de använder sig än idag av den 

olympiska arenan Stockholms Stadion. De har även ett center av arenor med Ericsson Globe 

och Tele2 arena som kommer till användning för stora sporter inom vinter-OS, bland annat 

ishockey i Globen. Åre har också flera erfarenheter av att anordna liknande vinterevent, 

förutom att det är Skandinaviens största skidort så har Åre även varit värd till flera 

världscuper och anordnade VM som senast i Februari 2019.19 Stockholms folkmängd ökar för 

varje år och är en av de snabbast växande regionerna i Europa.20 Det är också Sveriges 

populäraste turistdestination.21 Åre är en landsbygdskommun med en positiv 

befolkningsutveckling, vilket är unikt för en landsbygdskommun i Norrland.22,23 Att 

Stockholm och Åre nu står som aktuella orter för ett vinter-OS gör det extra intressant att 

ställa frågorna: Hur dessa orter kan påverkas av platsmarknadsföringen från eventet?, samt 

vilka planeringsutmaningar ett mega-event står inför? 

 

 

I skrivande stund har Sverige skickat in sin ansökan för vinter-OS i Stockholm/Åre 2026. 

Sverige tävlar mot Italiens bidrag i Milano/Cortina d’Ampezzo. Beslutet kommer att tas den 

24:e juni 2019 då röstningen äger rum i Lausanne. Under röstningen bestämmer 

representanterna från IOK vem som får anordna OS. Styrelsen består av representanter från 

olika medlemsländer, representanterna får dock inte rösta på sitt eget hemland.24 Arbetet 

kommer huvudsakligen studera den svenska ansökan om vinter-OS 2026 för att titta närmare 

på vilka konsekvenser, negativa som positiva. Denna typ av marknadsföring kan skapas av ett 

sådant event. Tidigare forskning har studerat både platsmarknadsföring via event och 

konsekvenserna av att anordna ett olympiskt mästerskap. Även fast det finns mycket tidigare 

forskning inom kulturgeografi bidrar vi till forskningen genom att studera det potentiella 

framtida Olympiska mästerskapet i Sverige, vilket inte har studerats tidigare.  

                                                
19 Ibid,  s. 23 
20 Stockholm Stad, Statistik och fakta om Stockholm, 2019, https://stad.stockholm/utredningar-statistik-och-
fakta/statistik/ [hämtad 2019-03-25] 
21 Tillväxtverket, Gästnätter 2018, 2019,  https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-
turismundersokningar/2019-02-07-gastnatter-2018.html [hämtad 2019-05-02] 
22 Statisticon, Befolkningsprognos 2019-2028 Åre kommun (Uppsala: Statisticon, 2019), s. 7 
23 Mikael Skålén, Plats och entreprenörskap: fallet Åre. Lic.-avh, (Uppsala: Uppsala Universitet, 2011), s. 8 
24 The International Olympic Committee, 2016 Host City Election, u.å., https://www.olympic.org/2016-host-
city-election [hämtad 2019-03-25] 
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1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vilka planeringsutmaningar ett mega-event står inför, med 

fokus på vinter-OS Stockholm/Åre 2026 samt hur platsmarknadsföringen för eventet kan 

påverka orterna. 

1.4 Frågeställningar 

- Vilka planeringsutmaningar står ett mega-event inför? 

- Hur kan orterna Stockholm och Åre påverkas av platsmarknadsföringen av ett 

olympiskt mästerskap? 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsatsen kommer att i sin helhet titta på den svenska ansökan om att vara värd för 

vinter-OS år 2026. Uppsatsen kommer att begränsas till orterna Stockholm och Åre vilket 

utesluter Falun, Södertälje och Sigulda, Lettland. Detta gör vi bland annat för att arbetet inte 

ska bli för omfattande för en kandidatuppsats, men också för att kandidaturen från Sveriges 

Olympiska Kommitté i princip endast fokuserar på Stockholm och Åre. Studiens främsta 

teoretiska utgångspunkt bygger på teorier om platsmarknadsföring. Stockholm och Åre ligger 

i nav till kandidaturen vilket gör att Falun, Södertälje och Sigulda i Lettland ses mer som 

komplement med infrastruktur som arenor och liknande.  

1.6 Begreppsdefinitioner 

Event kan förklaras genom synonymerna tillställning eller händelse. Exempelvis är det något 

som går att applicera på olika scenarion. Ett event kan klassa som olika saker såsom 

festivaler, konserter och sportevenemang. En viktig faktor för att det ska kunna klassas som 

event är att det är temporärt, alltså att det har en specifik start och slut.25 

 

Mega-event är ett begrepp som tolkas utifrån olika faktorer och förklaras på olika sätt 

beroende på vem det är som studerar begreppet. Exempelvis vinter-OS där det finns delade 

åsikter kring om det borde klassas som mega-event eller inte.26 Därför finns det tre faktorer 

som används för att kunna tyda om det faller inom ramen för detta begrepp. Den första 

                                                
25 Donald Getz, Event management & event tourism, 2. ed., Cognizant Communication Corp., New York, 2005, 
s.15 
26 Martin Müller, What makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies. Vol. 34, nr. 6. 
2015: s. 627. Doi: 10.1080/02614367.2014.993333 
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handlar om eventets storlek, den andra handlar om kostnaden och den tredje om eventets 

påverkan på exempelvis infrastruktur.27 

 

Katalysator - En katalysator är ett ämne som ökar hastigheten på en kemisk reaktion och är 

därmed först förknippad med den kemiska industrin. I uppsatsen kommer katalysator 

förknippas till hur OS ökar hastigheten på stadsutvecklingen i städer. 28OS är själva 

katalysatorn och stadsutvecklingen är den kemiska reaktion som får en ökad hastighet av 

katalysatorn. 29 

 

Akronymer  

 

SOK - Sveriges Olympiska Kommitté 

 

IOK - Internationella Olympiska Kommitté 

 

FIFA - Fédération Internationale de Football Association (Internationella fotbollsförbundet) 

 

UEFA - Union of European Football Associations (Europeiska fotbollsförbundet) 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
27 Müller, 2015, s. 628 
28 Getz, 2005,  s. 13 
29 Nationalencyklopedin, katalysator, u.å., 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/katalysator [hämtad 2019-03-26] 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är något som är svårt att definiera, delvis på grund av att orddelarna var 

för sig kan uppfattas och definieras på varierande sätt. Exempelvis kan ordet “plats” vara en 

park, ett torg, en stad, en nation, samtidigt kan det vara en hel världsdel. Marknadsföring är 

också omdiskuterat sett tills dess betydelse av de som forskar och arbetar med det.30 För att 

förstå marknadsföring brukar det delas upp i fyra olika delar. Den första är själva produkten, 

den andra är till vilket pris produkten är värd i förhållande till målgrupp, den tredje handlar 

om vilken plats kunden finns på som exempel produkten ska kunna nå, och den fjärde handlar 

om vilket tillvägagångssätt som används inom marknadsföring.31 Begreppet placebranding 

myntades av den brittiska författaren och konsulten Simon Anholt på 90-talet. Anholt tror sig 

ha en förklaringsmodell till varför platsmarknadsföring har blivit så stort för städer, 

kommuner, regioner och länder:  

 

“The rapid advance of globalization means that every country, every city, and every region 

must compete with every other for its share of the world’s consumers, tourists, investors, 

students, international sporting and cultural events, and for the attention and respect of the 

international media, of other governments and the people of other countries.”32 

 

En viktig del för att lyckas med platsmarknadsföring är att skapa ett säljande varumärke. 

Länder vill skapa ett starkt varumärke kring sitt land för att det sedan ska kunna konkurrera 

och väcka intresse på den globala marknaden. Platsmarknadsföring är ett sätt att synas och 

omformulera en plats, en stads, en regions eller en nations identitet till marknadstermer. 

Platser kan med hjälp av detta sälja in sina egenskaper för att uppnå sin strävan efter 

ekonomisk tillväxt. En nations identitet är flerdimensionell och är uppbyggt av historiska 

händelser, samt att den är socialt betingat/anpassat efter landets invånare. Detta behandlas för 

att stärka identiteten och finna de egenskaper som kan framhäva varumärket, samt vara 

                                                
30 Johanna Syssner, Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. Lund: Nordic 
Academic Press, 2012. s. 11 
31 Business Dictionary, marketing, u.å., http://www.businessdictionary.com/definition/marketing.html [hämtad 
2019-04-13] 
32 Simon Anholt, Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. New 
York: Palgrave Macmillan, 2007, s. 1  
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säljande på den globala marknaden. Tanken är att detta ska skapa en ny verklighet som 

utstrålar attraktivitet.33 

 

Strategier inom platsmarknadsföring finns idag nästan i alla svenska kommuner och regioner. 

För att omvärlden ska kunna se platsen i fråga som attraktiv och att möjligtvis besöka eller 

bosätta sig på så krävs det en viss typ av uppfattning kring den. Regioner konkurrerar mot 

varandra bland annat inom turism och invandring, men också för att locka företag. För att 

kunna attrahera företag krävs det att regioner/kommuner lyfter fram att det finns ett starkt 

företagsklimat, samt att det finns lokaler och kompetent arbetskraft. Regioner har olika 

ändamål med sin marknadsföring beroende på deras efterfrågan, men som tidigare skrivit 

handlar det främst om att skapa någon form av ekonomisk tillväxt. Detta beror på att de 

strategier som utnyttjas bygger på en uppfattning hos politiker och forskare att regionerna är 

konkurrenter i en globaliserad ekonomi. Det är också detta synsättet de flesta teorier kring 

platsmarknadsföring utgår från. Marknadsföringen av en plats handlar om att förmedla en 

positiv bild av just denna plats.34 Det finns alltså endast utrymme för platsens säljande 

egenskaper. Dock är det inte bara att hitta de säljande egenskaper, utan en del av hela 

processen är att både staten och privata sponsorer ska bidra med offentliga och privata medel 

för att forma den nya verkligheten.35 

 

Under 90-talet förändrades synen på hur något bör marknadsföras för att sedan kunna säljas. 

Coca Cola, Marlboro och Red Bull är några exempel på hur globaliseringen förändrade 

konceptet marknadsföring. Fokus flyttas från själva produkten till varumärket i sig. 

Produkten behöver inte vara konkret på samma sätt som innan, utan det är symboliken som 

relateras till varumärkets logotyp som är väsentligt.36 Detta skapar en inbillad betydelse för 

konsumenter, att de är del av en exklusiv grupp där en viss typ av livsstil finns och kan 

uppnås. Detta är en förklaring för den postmoderna marknadsföringen som utvecklade stora 

vinster för företag.37 Begreppet platsmarknadsföring myntades på 90-talet vilket har till stor 

del att göra med den utveckling som skett på produkter och varumärken. Städer och regioner 

                                                
33 Sue Curry Jansen,  Designer nations: Neo-liberal nation branding - Brand Estonia. Social Identities. Vol. 14, 
nr. 1. 2008,  s. 122 
34 Susanna Heldt Cassel, Platsen som idé och turistprodukt - image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling; I Utveckla turistdestinationer - Ett svenskt perspektiv; red. Magnus Bohlin & Jörgen Elbe 
149-161, (Uppsala: Uppsala Publishing House AB, 2007), s. 150  
35 Jansen, 2008,  s. 122 
36 Ibid, s. 125 
37 Ibid, s. 126 
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blir alltmer likt företag i sin konkurrens om att sälja sin produkt som i detta fallet handlar om 

att skapa intresse för turism, inflyttning av människor och företag. Platser blir lokala 

produkter som ska kunna säljas.  

 

“Staten, staden och den offentliga sektorn drivs mer och mer som en firma”38 

2.1.1 Tre dimensioner av platsmarknadsföring 

I boken Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap(2012) 

diskuterar den svenska författaren Josefina Syssner hennes tre antaganden om 

marknadsföring och platsmarknadsföring. Dessa antaganden baseras på hennes lästa litteratur 

samt hennes observationer. Hennes första antagande beskriver att marknadsföring inte bara 

riktas åt ett håll, utan åt flera riktningar samtidigt. Se figur 1. Den riktas utåt till besökarna, 

turisterna, investerare och potentiella inflyttare. Här ligger fokus i att skapa en produkt och 

varumärke med positiva värden i syfte att attrahera. Platsmarknadsföringen riktas även inåt 

till den inhemska befolkningen med syfte att skapa en gemensam identitet, enighet och 

stolthet om platsen.39 Syssners andra antagande handlar om att platsmarknadsföring även kan 

och används som en ledstjärna eller styrningsstrategi för exempelvis en kommuns eller en 

regions utveckling och kan därav påverka detaljplanering, infrastruktur, budget och andra 

politiska frågor. Här riktas därför platsmarknadsföring till de olika beslutsfattarna inom 

politiken, näringslivet och frivilligorganisationer. Det tredje antagande handlar om att 

platsmarknadsföring kan ses som en platsskapande process. Genom att marknadsföra en 

specifik plats så lyfts vissa värden fram medans andra förpassas bort i bakgrunden vilket 

påverkar den förändrade bilden. Därav menar Syssner att platsmarknadsföring inte enbart 

handlar om att marknadsföra en befintligt plats utan också att försöka skapa en plats där 

enbart vissa utplockade värden står i centrum.40 

 

 

                                                
38 Mekonnen Tesfahuney & Richard Ek, Den postpolitiska staden. (Sandared: Recito, 2016), s. 20 
39 Syssner, 2012, s. 14 
40 Ibid,  s. 15-16 
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Figur 1. Syssners tre dimensioner av platsmarknadsföring 

 

Även om Syssners modell känns tydlig och relativt självklar så finns det ändå olika sätt att se 

på modellen. Tore Sager beskriver ett liknande perspektiv i sin vetenskapliga artikel Neo-

liberal urban planning policies: A literature survey 1990-2010 (2011). Sager skriver likt 

Syssner att platsmarknadsföring oftast har tre typiska “kunder” som marknadsföring riktas 

till. Den första är invånarna som vill känna att de bor på en attraktiv plats med både arbete 

och avkoppling. Den andra riktningen är mot företagen som orten eller kommunen vill locka 

till sig i hopp om nya arbetsplatser och den tredje riktar in sig på besökarna eller turisterna.41 

Skillnaden här blir att Sager inte ser att platsmarknadsföring riktas åt beslutsfattarna som en 

övergripande vision att arbeta mot, likt Syssner. Sager väljer också att dela upp företag, 

investerare och besökare vilket Syssner istället väljer att slå ihop. Att se olika på dessa 

riktningar är inte jättekonstigt då kommuner, regioner och företag agerar olika i frågan 

beroende på behov och resurser enligt oss. Det är också värt att nämna att Syssners modell 

inte skall ses som en regel och inte heller Sagers. Givetvis finns det undantag eller andra 

liknande modeller som säger annorlunda. Vi har dock valt ta med de båda då dem ger en god 

fingervisare och kompass åt hur platsmarknadsföring vanligtvis fungerar. 

 

Ett annat perspektiv på platsmarknadsföring diskuteras i den vetenskapliga artikeln Making 

sense of place: from cold to warm city marketing. Jan Horspers skriver om hur platser har en 

natur som är alldeles för komplexa för att de ska kunna jämföras med den typ av 

marknadsföring som nyttjas till olika varor. Platser väcker känslor hos människor som 

                                                
41 Sager, 2011, s. 157 
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kommer från minnen och upplevelser från platsen, något en vanlig vara inte kan skapa på 

samma sätt. Exempelvis kan en plats vara där personen i fråga är född, mötte sin partner, 

vänner, släkt och familj finns där och så vidare.42 Det är på grund av den emotionella 

aspekten som gör det svårt att attrahera inflyttare med hjälp av platsmarknadsföring.43 Att ett 

redan etablerat medelstort företag skulle förflytta sin firma till ett annat land är relativt 

oförståeligt. En förflyttning kan kosta ett företag dyrt eftersom att det kan resultera i förlusten 

av anställda, klienterna och kontakterna. Hospers påpekar att sådana företag som inte är 

multinationella som får mycket utrymme i media över deras förflyttningar måste baserar sina 

beslut på ansenliga anledningar på grund av att de har mer att förlora.44. Det är dock större 

chans att attrahera människor inom nationen till en annan stad med hjälp av 

platsmarknadsföring. Hospers tillägger också att platsmarknadsföring är något som fungerar 

för att attrahera turister på grund av att de söker sig till nya intressanta destinationer.45  

 

Simon Anholt riktar kritik i sin artikel Place branding: Is it marketing, or isn’t it? huruvida 

platsmarknadsföring kan anses effektivt eller inte. Anholt hänvisar till Nation Brand Index 

som har gjort mätningar sedan 2005 och som visar att de länder, städer och regioner som 

lägger ner stora summor skattepengar på platsmarknadsföring inte lyckas förbättra platsens 

varumärke. Snarare har det minskat eller legat kvar på samma nivå. De nationer, regioner och 

städer som inte har använts sig  av platsmarknadsföring under samma period har istället sett 

små ökningar i varumärkets värde.46 Hänsyn skall dock tas till artikelns validitet idag. 

Artikeln publicerades 2008 och mätningarna han hänvisar till är endast mätta under två vilket 

inte betyder att det är helt applicerbara idag.  

2.2 Eventteori 
Inledning 

Ett evenemang är något som definieras utifrån en händelse av något slag som lockar en 

publik.47 Det är en planerad händelse eftersom ett evenemang pågår under en planerad och 

                                                
42 Gert-Jan Hospers, “Making sense of place: from cold to warm city marketing”, Journal of Place Management 
and Development 3:3 (2010), s. 183 
43 Hospers, 2010, s. 189 
44 Ibid, s. 185 
45 Ibid, s. 189 
46 Simon Anholt, “Place branding: Is it marketing, or isn’t it?”, Place Branding and Public Diplomacy 
4:1(2008), s. 1-6 
47 Mia Larsson, & Cecilia Fredriksson, I Utveckla turistdestinationer - Ett svenskt perspektiv; red. Magnus 
Bohlin & Jörgen Elbe 177-194, (Uppsala: Uppsala Publishing House AB, 2007),  s. 179 
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specifik tid.48 Ett evenemang är en aktivitet som har en bestämd början och slut såsom datum 

och tidsspann. Olympiska spelen är ett typiskt sportevenemang som har ett program att följa, 

arrangörer såsom värdnationen och Internationella Olympiska Kommittén, samt ett antal 

deltagare i form av publik och i detta fallet olika atleter. 49 Det som attraherar turister är 

upplevelser som skapar minnen och på ett känslomässigt plan stannar kvar. Detta är 

exempelvis varför OS har en stark attraktionskraft hos turister, det är spänning, lycka och 

besvikelse när nationens idrottare vinner och förlorar tävlingar.50 Sportevenemang är dock 

inte endimensionella utan de har utvecklats och handlar inte bara om att iaktta sport. Det 

finns flera faktorer utöver självaste sportevenemanget till varför det lockar så många turister. 

Även om sporten som utövas är den främsta anledningen till att de besöker evenemanget så är 

de sociala aspekter som skapas av gemenskap minst lika viktiga. Självaste arenaområdet 

innehåller saker såsom handel och restauranger som i sig har en dragningskraft. Det är 

möjligt att umgås med gamla vänner och binda kontakt med nya. Sporten står fortfarande i 

centrum, men det är alla omkringliggande aspekter som gör hela eventet till en stark 

attraktionskraft.51 Upplevelser blir en sorts attraktion som skapar intresse för turism och 

inflyttning. Platser som varken kan erbjuda upplevelser eller har ett visst utbud saknar en 

viktig egenskap för att kunna åstadkomma intresse som andra platser kan.52  

 

Det finns ett flertal positiva och negativa effekter ett mega-event såsom vinter-OS kan ha på 

ett land, en region och en stad. Bland de positiva beskrivs satsningar på infrastruktur, ett sätt 

att få visa upp sig, ekonomisk tillväxt, urbana satsningar och ökat intresse för sport. Bland de 

negativa beskrivs ekonomiska bakslag, brister i demokratin, korruption, byggprojekt som blir 

stående. En som skriver om de olika positiva och negativa konsekvenserna av OS är den 

schweiziske professorn Martin Müller. Müller har bland annat tagit fram en teori kring de 

olika symptom som så ofta uppstår för värdnationer samt vilka lösningar som finns för 

länderna att ta efter. Nedanför beskrivs hans teori angående de negativa syndrom som uppstår 

av dessa event samt olika lösningar på hur mega-events kan planeras och utföras på ett bättre 

sätt. 

                                                
48 Getz, 2005, s. 15 
49 Larsson & Fredriksson, 2007, s. 179 
50 Ibid, s. 177 
51 Ibid, s. 185 
52 Ibid, s. 177 
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2.3 Martin Müller - The Mega-Event Syndrome 

Martin Müller har genom sin studie samlat in diverse material för att komma fram till sin 

teori. Han har gjort 51 intervjuer med politiker, planerare, konsulter samt organisatörer i olika 

kommittéer. Intervjuerna skedde med individer från diverse nationaliteter som har varit 

involverade i både planeringen av Olympiska spelen och det operativa under eventen. 

Förutom intervjuer har Müller också besökt flertalet länder för att utföra fältobservationer. Ett 

urval av de länder som han har besökt är: Kina, Kanada, Ryssland och USA.53 Valet att kalla 

det “syndrom” förklarar Müller genom att ta efter tolkningen från det medicinska fältet. Han 

menar att “syndrome” är något som uppkommer när en viss uppsättning av symptom 

uppkommer som är relevanta med det underliggande problemet av syndromet.54 Nedan 

presenteras de olika symptomen med avslutande förslag på lösningar.  

 

Symptom 1: Overpraising of Benefits. 

Detta symptom handlar om hur ansvariga för eventet överskattar de positiva effekterna av 

eventet vilket leder till löften som inte kan hållas och som i sin tur leder till minskad tillit från 

befolkningen. Ett mega-event som ett OS ger förhoppningarna till värdlandet/värdstaden att 

det kommer att gynna mer än vad det kommer att kosta. Detta gör sig synligt i de dokument 

som upprättats mellan värdnation och Olympiska kommittéer. Positiva effekter för länderna 

som utlovas är bland annat ökad turism och jobbskapande. Den anledningen som anses som 

det största argumentet för att vara värd är att det skapar en stark ekonomisk tillväxt.55 

 

Symptom 2: Underestimation of Costs. 

Som namnet antyder handlar det om att mega-event överskrider budget, ibland med enorma 

summor. En av flera aspekter till varför Olympiska spelen nästan alltid överskrider budgeten 

är på grund av tidsgränsen som säger när allt ska vara färdigt. Eftersom det finns ett specifikt 

datum när eventet har sin start så måste saker som infrastruktur vara redo för användning. 

Förseningar är inte ett alternativ. Därav måste konstruktörer och byggbolag sätta in mer 

personal som jobbar både på dagen och natten. Andra anledningar är också att byggbolagen 

ser en chans i att utnyttja organisatörerna genom att kräva mer betalt för att bli klara i tid. Det 

finns även en problematik hos planerare att missberäkna efterfrågan på infrastruktur då det 

                                                
53 Müller, 2015, s. 8 
54 Ibid,  s. 7 
55 Ibid,  s. 8-9 
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sällan finns någon tidigare data att tillgå. Konsekvensen av det blir att överdimensionerad 

infrastruktur blir kvar efter eventet vilket kostar mer än vad det genererar.56 

 

Symptom 3: Event Takeover. 

Mega-event kräver flertal stora förändringar i den urbana miljön. Det blir ombytta roller på 

stadens utveckling på grund av eventet. Stadsutvecklingen blir ett verktyg för eventet istället 

för att eventet blir ett verktyg för stadsutvecklingen. Müller nämner exemplet med Rio de 

Janeiro som under tio år förändrade den urbana stadsbilden för att vara anpassad till 

sportevent som Pan American Games (2007), OS (2014) och fotbolls VM (2016). Vanligt är 

alltså att planering av eventet inte ser till det långsiktiga behovet vid byggen av arenor och 

infrastruktur. Risken blir då att spårvagnslinjer, tåglinjer och andra transportsätt blir för dyra 

att underhålla och använda efter eventet, likt exemplet i Lviv, Ukraina. Ukraina byggde ut sin 

flygplats i Lviv för att möta kraven på kapacitet från det Europeiska fotbollsförbundet UEFA. 

Kapaciteten byggdes ut för att klara 20 000 passagerare varje dag men bara ett år efter 

mästerskapet användes endast 10% av flygplatsens kapacitet.57  

 

Symptom 4: Public Risk Taking. 

Den offentliga sektorn måste acceptera den risk som finns i att misslyckas och garantera att 

de kan bidra med infrastruktur och betala alla budgetöverskridningar, de måste med andra ord 

färdigställa alla projekt oavsett pris. Att staten går in som garant vet även företagen som 

bygger arenor och infrastruktur om vilket gör att de kan sätta pris långt över 

marknadskostnader. Skattebetalarna är oftast de som får stå för kapitalet. I Sochi under 

vinter-OS 2014 stod skattebetalarna till slut för 95% av kostnaderna för eventet. 58 

 

Symptom 5: Rule of Exception. 

Detta symptom syftar till att regeringar och ledande organisationer skapar undantag för lagar, 

policys som i vanliga skall inte skulle vara möjliga. Sådana undantag kan liknas i 

stadsplanering, skattesatser, immigration, yttrandefrihet och liknande. Exempelvis var det 

inte tillåtet att använda affischer eller flaggor som var emot OS under vinter-OS i Vancouver 

                                                
56 Ibid, s. 9 
57 Ibid, s. 10 
58 Müller, 2015, s. 11 



 

20 
 

2010. Att kritisera OS var heller inte tillåtet under Bostons kandidatur till OS 2024 då 

Bostons borgmästare förbjöd all sådan kritik.59 

 

Symptom 6: Elite Capture 

Representanter och förespråkare till mega-eventen använder sig av argument såsom att det 

kommer ha en positiv effekt på samhälle, att det finns stora sociala fördelar med att anordna 

ett mega-event. Dessvärre tenderar planeringen av eventen att endast gynna lokala företag, de 

med fastighetsinvesteringar, globala bolag och de som har kontakter inom den politiska 

eliten. Om kostnaderna för eventen blir för höga så blir även biljettpriser högre vilket gör det 

svårare för människor med mindre plånböcker att få tillgång till eventet. När arrangörer 

lockar med urban regenerering i mindre tilltalande områden blir utfallet oftast gentrifiering 

som i Östra London efter OS 2012.60 

 

Symptom 7: Event Fix  

Eventet ses som ett snabbt sätt att färdigställa stora stadsutvecklingsprojekt. Projekt som 

annars bara hade varit idéer och möjligtvis aldrig blivit till verklighet. Det är ett sätt för 

länder att rättfärdiga spendering av stora delar i de ekonomiska tillgångarna på flertal icke-

sports relaterade investeringar de vill utföra sen en tid tillbaka. Det är också ett sätt för 

kommunala och regionala styrelser att få tillskott i kassan från staten. Därav kan flertalet 

mega-events ses som en genväg i den urbana och regionala planeringen.61 

 

Förutom de sju olika symptomen bidrar även Müller med flertalet förslag till lösningar för 

värdnationer att använda sig av. Han delar upp sina förslag i två delar, radikala och 

interkrementella(progressiva). De radikala är svårare att genomföra men de har störst effekt. 

De interkrementella är lättare att genomföra men har sämre effekt. Nedan följer korta 

beskrivningar av samtliga lösningar. 

 

Radikala förslag 

Avoid Tying Mega-Events to Large-Scale Urban Development 

Värdstäder bör endast buda på event om de ligger i linje med städernas översiktsplaner, 

annars bör ett bud inte genomföras. Att buda på stora event som kräver omfattande 

                                                
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid, s. 12 
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infrastrukturprojekt skapar bara problem, då är det bättre att städer budar på mindre event där 

befintlig infrastruktur kan användas. Organisationer som anordnar eventen bör också föredra 

städer där befintlig infrastrukturkapacitet existerar. Sommar-OS i Los Angeles 1984 är ett bra 

exempel då organisatörerna förlitade sig på den befintliga infrastrukturen vilket gjorde att de 

undvek många av de symptomen som Müller nämner.62 

 

Bargain With Event-Governing Bodies   

Så länge som det finns en hög efterfrågan på att anordna eventet så kan organisationer som 

IOK, FIFA och UEFA helt riskfritt dra in kapital på sina event. Det är dem som sätter 

villkoren för de budande städerna, som i sin tur anpassar sig efter dessa för att vinna budet. 

Värdstäder bör därför förhandla tillsammans för bättre villkor med styrande organ för att få 

större genomslag. De styrande organen bör också ställa färre krav på värdarna samtidigt som 

ett större ekonomiskt bidrag är önskvärt för att täcka kostnaderna som uppstår för 

värdstäder.63 

 

Cap and Earmark Public Expenditure 

Värdarna för mästerskapen bör sätta budgetbegränsningar och öronmärka kapital för att inga 

budgetöverskridningar skall kunna ske. Regeringar och städer bör heller inte ge några 

ekonomiska garantier för att täcka överstigande kostnader. Privata aktörer bör också 

involveras mer för att minska trycket på offentliga medel. 64 

 

Seek Independent Expert Assessments 

Värdstäder, länder och organisationer bör samarbeta med oberoende experter för att enklare 

budgetera de preliminära mot de faktiska kostnaderna. Experterna kan utvärdera tidigare 

mega-event för att se på de förutspådda kostnaderna mot de faktiska kostnaderna, för att på så 

sätt ge en bättre fingervisning på hur mycket ett mega-event till slut kostar.65 

 

Reduce or Cap Size and Requirements of Events 

Mega-event bör minska i storlek för att på så sätt minska kraven på infrastruktur och arenor. 

Enligt Müller bör detta också minska förvaltningskomplexiteten som uppstår vid stora mega-

                                                
62 Müller, 2015, s. 13 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
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event. De styrande eventorganisationerna bör också minska antalet atleter, besökare, media 

och vissa sporter bör endast utövas i då och då.66 

 

 Interkrementella förslag 

 Seek Public Participation Beginning in the Bid Stage 

Involvering av medborgare i ett tidigt skede minskar risken för potentiell opposition och ökar 

chansen för att nå konsensus för eventet. Att involvera medborgarna ökar också förståelsen 

för infrastrukturprojekt och andra ombyggnationer, som medborgarna dessutom kan framföra 

sina åsikter om. Medborgare och organisatörer kan öppna upp för att hålla en folkomröstning 

om huruvida en stad skall stå som värd för ett mega-event eller inte.67 Ett bra exempel är 

folkomröstningen som ägde rum i Calgary inför vinter-OS 2026 som vi diskuterar. 

Majoriteten av Calgarys invånare röstade nej och därav fick Calgary dra tillbaka sin 

ansökan.68 

 

Fix Terms of Hosting Agreement at the Time of Bidding 

Värdar bör undvika att skriva under kontrakt som är vaga eller som innehåller krav som 

specificeras vid ett senare tillfälle, då det blir väldigt svårt för städer att planera efter vaga 

krav eller krav som dyker upp vid ett senare tillfälle retroaktivt, vilket leder till högre 

kostnader för städer.69   

 

Create a Separate Organization in Charge of Legacies 

 En separat organisation bör skapas som säkrar arvet och den långsiktiga utvecklingen av 

staden eller regionen efter eventet. Organisationen bör skapas i ett tidigt skede och bör också 

involveras i all planering som fortskrider efter eventet. London har en sådan organisation för 

OS i London 2012, dock skapades organisation först när budet var vunnet. 70 

 

Decentralize the Event 

Ett mega-event bör decentraliseras och spridas ut till flera orter eller flera platser inom en 

stad för att undvika intensiv belastning på transporter, infrastruktur och boende under några 

                                                
66 Ibid, s. 13-14 
67 Ibid, s. 14 
68 Stockholm Åre 2026, Calgaryborna röstade nej, 2018, https://stockholm-are2026.com/calgaryborna-rostade-
nej/ [hämtad 2019-04-03] 
69 Müller, 2015, s. 14 
70 Ibid,  s. 14 
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dagar eller veckor. Los Angeles 1984 och Vancouver 2010 är två bra exempel på event som 

decentraliserades och de undvek därför större utbyggnader av infrastruktur. 71 

         

Build Temporary Structures Where Afteruse Is Uncertain 

Städer bör bygga temporära arenor då de är billigare än permanenta arenor om 

användningsområdet efter eventet inte är färdigställt. Detta för att undvika 

underhållskostnader eller att arenorna blir för stora för användningen efter eventet. Det finns 

dock en nackdel med att bygga temporära byggnader istället för permanenta, då de ökar 

event-specifika kostnader vilket inte är särskilt produktivt för stadsutvecklingen.72 

 

Engage in Knowledge Exchange 

Värdar för mega-event bör samtala och utbyta information och kunskap med varandra för att 

effektivisera produktiviteten. Äldre värdar kan bidra med kunskap och erfarenhet i hur 

framtida värdar skall tänka kring planeringen av infrastruktur och service. IOK och FIFA har 

startat utbytesprogram men dessa syftar endast på organisationskommittéerna, här hade ett 

utökat program behövt inkludera de som är ansvariga för infrastruktur och service.73 

 

Do Not Bypass Regular Planning Procedures 

Eventet bör inte få snabbspår i regelbundna planeringsprocesser trots att eventet har en 

deadline att gå efter. Regler och lagar finns av en anledning för att alla processer skall 

behandlas rättvist. Risken med att undvika sådana processer är att transparensen för eventet 

och staden eller regionen blir sämre och vissa intressenter skulle gynnas i fördel för andra.74 

 

Kritik och motivering 

Om någon kritik skall riktas mot Müllers teori så är det som han själv nämner i sin metod att 

han är generellt kritisk till mega-event, inte bara i den här studien utan i flertalet arbeten. Att 

han är kritisk i sin utgångspunkt påverkar givetvis hans sätt att se på ämnet. Hans studie 

omfattar heller inte samtliga mega-event och kan därför inte direkt appliceras på alla sådana. 

I just den här studien så tycker vi att hans omfattning är bra. Det är en stor fördel att han själv 

har besökt både moderna som historiska platser där event är eller har varit. Det är också 

                                                
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid 
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nyttigt att han har besökt både sommar-OS som vinter-OS för vår del, samt att han har besökt 

länder av olika utvecklingsgrad. Vi tror att just Müllers arbete kan komma till stor 

användning till vår studie då det ger en bra bild av tidigare problem för värdnationer. Det ger 

också en bra grund för att kunna avläsa den svenska ansökan och de potentiella problem som 

dem står inför samt att kunna jämföra mot den insamlade empirin. 
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3. Metod och Metodologi 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt - Socialkonstruktivism  

Det här arbetet utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då det stämmer väl överens 

med arbetets syfte och frågeställningar. Social konstruktivism är uppfattningen om att 

verkligheten skapas utifrån sociala processer. Kunskap är socialt konstruerad och är därmed 

relativt på grund av att den påverkas av vilken typ av socialt sammanhang den formas i.75 

Därmed är kunskap aldrig något som är fast, utan den befinner sig i ständig rörelse.76 De 

centrala begreppen rum, plats, landskap och region inom kulturgeografin är exempel på 

sociala konstruktioner. Exempelvis är en plats socialt konstruerad i den bemärkelse att 

människor skapat platsen genom att bygga sina hus och vägar där. Platsen kan också skapas 

genom föreställningar och sociala relationer i förhållande till den kringliggande materiella 

miljö. Det går alltså att förstå platsen på två olika sätt på grund av hur den är socialt 

konstruerad. Dels genom den sociala konstruktionen till den materiella relationen på den 

geografiska miljö, och dels som en representation som befinner sig i det sociala livet, vilket i 

sin tur är en socialt konstruerad uppfattning.77 Med socialkonstruktivism är vi som författare 

självmedvetna om att vi inte kan vara objektiva fullt ut kring arbetets ämne som även är en 

del i det sociala livet.78  

3.2 Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer samt 

kvalitativ innehållsanalys. Genom att vi studerade ett potentiellt event med forskningsfrågor 

som undersöker hur platsmarknadsföring kan påverka de båda orterna samt vilka 

planeringsutmaningar som kan uppkomma, ansåg vi att intervjuer var bäst lämpade. Att 

undersöka dessa frågor med hjälp av kvantitativ metod eller annan metod kändes som mindre 

relevant. Valet av kvalitativ innehållsanalys föll på att vår insamlade empiri från intervjuerna 

inte var tillräckligt och då såg vi kvalitativ innehållsanalys som ett bra komplement. 

Innehållsanalysen genomfördes på Sveriges officiella OS-ansökan vilket är en offentlig 

handling och tillgänglig för alla.  

                                                
75 Martin Gren & Per-Olof Hallin, Kulturgeografi: en ämnesteoretisk introduktion, (Malmö: Liber AB, 2003) s. 
73 
76 Tomas Kroksmark, Den tidlösa pedagogiken,  2.uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2011),  s. 430 
77 Gren och Hallin, 2003, s. 73 
78 Ibid, s. 74 
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3.2.1 Intervjuer 

Vi valde att använda oss utav kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer var att samtalen med respondenterna 

inte blir låsta, mer frihet fanns i att addera nya frågor under intervjuernas gång samt att 

respondenterna har större möjlighet att uttrycka sig fritt.79 Flexibiliteten i att kunna anpassa 

intervjufrågorna till de olika respondenterna var även nyttigt för oss då vi intervjuade 

respondenter med flera olika yrken. Vi kunde inte ställa exakt samma frågor till 

intresseorganisationer som vi gjorde till tjänstemän, då dessa sitter inne på olika kunskap om 

ämnet. Nackdelen blev istället att svaren var svårare att jämföra från de olika respondenterna 

eftersom olika frågor har ställts.80I och med att intervjuerna var semistrukturerade betyder det 

att en intervjuguide har använts. Intervjuguiden fungerade som ett hjälpmedel under 

intervjuerna där möjlighet till följdfrågor och alternativa frågor var möjligt.  

 

När respondenterna valde att ställa upp planerades därefter telefonintervjuer in de kommande 

dagarna och veckorna. Valet av telefonintervjuer baserades på flexibiliteten i att kunna 

befinna sig på universitetet samtidigt som respondenterna inte behövde ta sig till en specifik 

plats. I och med att vi även intervjuade personer som härrör i Åre så spelade givetvis 

avståndet in. Vid några av intervjuerna ville respondenterna få tillgång till frågorna i förväg 

vilket vi hjälpte dem med. Vi adderade ytterligare frågor till intervjuguiden efter första 

intervjun då vi ansåg att den saknade tillräckligt med frågor som var kopplade till vår teori. 

Vi tog även bort någon enstaka eller flera frågor till vissa av respondenterna då vi inte ansåg 

att dessa var relevanta för respondenten. Intervjuerna varade mellan 15 till 40 min.  

 

Fördelen med en telefonintervju är smidigheten i att kunna befinna sig på olika platser 

samtidigt som intervjun pågår. En av de stora nackdelarna är dock att kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck inte går att bevittna vilket gör det svårare för intervjuaren att avläsa om 

respondenten har förstått frågorna tydligt.81 Intervjuerna spelades in med hjälp av dator som 

stod bredvid telefonen som användes vid intervjun. Fördelen med att spela in samtalen för att 

sedan transkriberas är att vi som håller intervjun kan fokusera på konversationen i sig istället 

                                                
79 Elspeth Graham,  “Philosophies underlying human geography search”, i  Methods in Human Geography - A 
guide for for students doing research project, red. Robin Flowerdew och Dean Martin (Harlow: Pearson 
Education Limited, 2005), s. 11 
80 Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, (Malmö: Liber AB, 
2002), s. 97 
81 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten, (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 173 
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för att skriva ner allt som respondenten säger på anteckningar. Det blir också trevligare för 

båda parter att upprätthålla en vardaglig konversation istället för pauser där intervjuaren 

måste skriva ner anteckningar och respondenten får vänta på att intervjuaren blir klar.82 

Under vår studie spelades samtliga av våra intervjuer in. 

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att komplettera den insamlade empirin från intervjuerna valde vi att göra en kvalitativ 

innehållsanalys på Sveriges officiella ansökan. Detta gjorde vi för att vi inte kände att den 

insamlade empirin från intervjun var tillräcklig som vi från början av studien hade hoppats 

på. Innehållsanalysen är tillsammans med intervjuerna tänkta att svara på våra 

frågeställningar vägt mot teorin. Genom innehållsanalys ville vi undersöka det latenta 

innehållet i Sveriges ansökan, alltså textens innebörd och samtidigt se om vi kunde hitta 

svaren på våra forskningsfrågor. Vi började med att läsa igenom den svenska ansökan flera 

gånger för att sedan sammanfatta den. Därefter gick vi tillväga på ett liknande sätt som med 

intervjuerna nämligen att leta upp teman från sammanfattningen för att förenkla innebörden 

av innehållet. Därefter skapades underkategorier. Till planeringsutmaningar hittade vi två 

underteman: Hållbarhet och risker. Till platsmarknadsföring hittade vi: Varumärke. Mer 

information och motiveringen bakom temana finns i resultatet. 

3.3 Urval 

Intervjupersonerna valdes utifrån vilka som kan ses som relevanta till denna ansökan om 

vinter-OS. Politiker från Stockholm och Åre blev kontaktade via mail i syfte att studera vad 

representanter från vardera stad som skall stå som värd har för åsikter. För att förhindra 

liknande svar och åsikter kontaktades flera politiker som representerar olika partier. Första 

steget för att hitta de politiker som på något sätt varit involverade eller hade åsikter om 

eventet gjordes sökningar via svenska dagstidningar för att hitta uttalanden om eventet. 

Dessvärre valde ingen av de kontaktade politikerna att ställa upp. Vi fick istället tag på två 

tjänstemän från vardera ort. I Stockholm jobbade tjänstemannen som borgarrådssekreterare 

med ansvar för idrottsfrågor och i Åre jobbade tjänstemannen som tillväxtchef. Vi fick tag på 

båda dessa via politiker som inte kunde ställa upp och som hänvisade till dessa personer 

istället. Sveriges Olympiska Kommitté och de SOK-medlemmar som är specifikt ansvariga 

                                                
82 Gill Valentine, “Tell me about…: using interviews as a research methodology”, i  Methods in Human 
Geography - A guide for for students doing research project, red. Robin Flowerdew och Dean Martin (Harlow: 
Pearson Education Limited, 2005), s.123-124 
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för ansökan hittades via kontaktinformation på deras egna hemsidor. Där valdes flertal 

personer ut från varierande positioner och vilka som var tillgängliga för en intervju. Från 

SOK fick vi tag på verksamhetschefen och administrationschefen. När medlemmarna från 

SOK kontaktades fanns det direkt en tanke att empirin skulle bli ensidig. Det var bland annat 

därför föreningen Skattebetalarna kontaktades som vi fann via SVTs Opinion Live där de 

stått kritiska till anordnandet av vinter-OS i Sverige. Detta gav oss möjligheten att få en 

bredare empiri. Urvalet av respondenter påverkades av de som var tillgängliga för intervju, 

flertalet av de vi kontaktade hade inga lediga luckor i sina agendor under april och maj. 

3.4 Transkribering och kodning 

När intervjuerna var klara transkriberades samtliga. Därefter lästes samtliga transkriberingar 

igenom för att sedan sammanfattas. Med sammanfattningarna kunde vi sedan plocka ut 

kodord för att förenkla förståelsen för innehållet. Därefter skapades teman för presentation av 

resultat och användning i analysen. De underteman som vi hittade tilldelade vi till våra två 

fokusområden planeringsutmaningar och platsmarknadsföring. Under planeringsutmaningar 

hittade vi: Risker, hållbarhet och medborgardeltagande. Under platsmarknadsföring fann vi: 

Turistnäring och varumärke. Mer information och motiveringen bakom de hittade temana 

finns presenterat i resultatet. 

3.5 Etik 

Vi skapade ett webbformulär som stämde överens med Karlstads universitets riktlinjer i hur 

vi och universitetet behandlar personuppgifter. Formuläret innehöll även ett godkännande 

från respondenten att delta. Respondenterna fick i förväg ett informationsbrev med 

information angående studiens ämne och syfte. Datan om personuppgifter låg lagrad på våra 

datorer tills dess att uppsatsen blev rättad, därefter raderas samtliga data från våra datorer. De 

personuppgifter som samlades in var: Namn, yrke, och organisation.  

3.6 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten för arbetet stärks av att empirin och informationen som har samlats in är personer 

som på något sätt jobbar eller påverkas av vinter-OS i Stockholm. Sveriges Olympiska 

Kommitté som direkt är involverade i ansökan och planeringen av den styrker arbetets 

validitet. Även dokumenten som utnyttjats är producerat av SOK. Eftersom vi är två 
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författare till denna studien styrks även validiteten eftersom informationen har filtreras 

mellan oss båda.  

 

Reliabiliteten för detta arbetet stärks och försvagas på grund av olika aspekter, exempelvis är 

det inte säkert att studien får samma resultat om den skulle göras om på nytt. Vidare handlar 

det om en undersökning av en ansökan som skall röstas igenom av Internationella Olympiska 

Kommittén är det möjligt att det fortfarande kommer förändringar på självaste ansökan. 

Ansökan godkändes sent av den svenska regeringen vilket bidrar till att arbetet fram till 

beslutet kan bli hektiskt med sena förändringar.83 Detta kan också komma att stärka 

reliabiliteten på grund av att det är den ansökan som Sveriges regering har godkänt som 

arbetet baseras på och därmed om endast den informationen används skulle resultatet bli 

detsamma. Utöver ansökan kommer det finnas mer att studera i framtiden, om Sverige får stå 

som värd för vinter-OS 2026. Det som står i ansökan är möjligtvis inte genomförbart på 

samma sätt i praktiken. Intervjuerna som utfördes är spridda bland olika yrkestitlar som både 

var för och emot eventet i syfte att stärka reliabiliteten. SOK och tjänstemännen i 

kommunerna kan klassas till de som endast vill lyfta fram de positiva aspekterna. Föreningen 

Skattebetalarna kan ses som negativt inställda till eventet. Reliabiliteten stärks därför 

eftersom perspektiv från olika håll intervjuas, däremot hade ett jämnt antal från båda 

perspektiven stärkt reliabiliteten ytterligare.  

3.6 Metoddiskussion och Metodkritik 

Valet av intervjuer var rätt och det fungerade bra för arbetets syfte och frågeställningar. Det 

som dock går att kritisera utifrån de fallen vi stötte på var att en intervjuperson önskade att få 

intervjufrågorna en vecka innan intervjun skulle ta plats. Problematiken med det är att hen 

kan förbereda sig på frågorna innan för att möjligtvis välja bort information i sitt svar. Detta 

på grund av att hen befinner sig på den sidan som är positivt inställda till eventet. Däremot 

bör detta inte bara ses som något negativt. Att få intervjufrågorna innan kan också vara 

anledningen till att vi fick bra och genomgående svar på majoriteten av frågorna, men det bör 

tas i beaktelse att hen varit förberedd på frågorna sedan innan. Valet att utföra kvalitativa 

intervjuer var också problematiskt i form av att det handlar om att finna intervjupersoner som 

både är relevanta för ämnet och att de ska vara tillgängliga för att bli intervjuade. Det visade 

                                                
83 Stockholm/Åre 2026, Statsminister Stefan Löfven bekräftar regeringens stöd för Stockholm Åre 2026, 2019, 
https://stockholm-are2026.com/statsminister-stefan-lofven-bekraftar-regeringens-stod-for-stockholm-are-2026/ 
[hämtad 2019-05-07] 
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sig vara fallet bland politikerna i orterna Stockholm och Åre där flertalet avböjde förfrågan 

om att bli intervjuade till arbetet. Antingen beroende på tidsbrist eller genom att hänvisa till 

någon annan. Möjligtvis skulle detta inte vara ett problem om vi som författare kontaktade 

dessa utvalda politiker i ett tidigare skede, dock skulle det funnits risk till att intervjuguiden 

inte varit komplett vilket skulle påverkat empirin negativt. Att politiker från Stockholm och 

Åre inte blev intervjuade påverkar inte arbetet på något märkbart sätt. Vinter-OS Stockholm 

Åre 2026 är inte anordnat av orterna eller nationen, utan det är ett privatfinansierat event. 

Däremot skulle de intervjuer med politiker gjort uppsatsen mer intressant på grund av att de 

hade gett perspektiv utifrån deras syn på att eventet ska hållas i deras orter. Något som bör 

kommenteras om de som blev intervjuade är att alla är på ett eller annat sätt representanter för 

antingen Åre kommun, Stockholm stad och Sveriges Olympiska Kommitté. De svarar med 

andra ord inte utifrån vad de som individer tycker, utan svarar utifrån vilken organisation de 

representerar. 

 

Innehållsanalysen gav oss värdefull information till vår empiri som inte de utförda 

intervjuerna gjorde och var därför ett bra komplement till intervjuerna. Den kritik som går att 

ge den kvalitativa innehållsanalysen är att det är vi som författare som har tolkat dokumentet. 

Som den socialkonstruktivism beskriver att vi inte kan vara rent objektiva om ett ämne på 

grund av att vi påverkas av den sociala världen vi befinner oss i. Detta är inte något unikt 

endast för innehållsanalysen, utan gäller också för bearbetningen av transkriberingen från 

intervjuerna med de kodningar och temana som skapades.  
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Presentation av respondenter 

För att läsaren enklare ska kunna följa med i analys och diskussion följer här en kort 

presentation av våra respondenter. Respondenterna har inte valt att vara anonyma och de är 

också offentliga personer.  

 

Respondent 1: Martin, Tillväxtchef i Åre kommun 

Martin jobbar på Tillväxtavdelningen på Åre kommun. Han arbetar med Åre kommuns 

strategiska frågor som ekonomisk tillväxt, hållbarhet, integration, mark och exploatering, 

folkhälsa och EU-samordning.  

 

Respondent 2: Christian, VD för Skattebetalarna 

Christian jobbar som VD på föreningen Skattebetalarna. Föreningen är en politiskt obunden 

förening som syftar till att Sverige skall använda skattepengarna på ett effektivt sätt så att 

skatten i sin tur kan sänkas och invånarna får mer pengar i plånboken. 

 

Respondent 3: Marie, Administrationschef för Stockholm/Åre 2026 

Marie jobbar som administrationschef på det olympiska bolaget som driver Sveriges 

olympiska ansökan. Marie arbetar med de olika avtal som knutits med hotell och lokaler inför 

ett potentiellt mästerskap. 

 

Respondent 4: Peter, Verksamhetschef för Stockholm/Åre 2026 

Peter jobbar även han på det olympiska bolaget som driver den svenska ansökan till vinter-

OS 2026. Han jobbar med operativa frågor inom både SOK och det olympiska aktiebolaget. 

 

Respondent 5: Lisa, Borgarrådssekreterare med ansvar för idrottsfrågor i Stockholm. 

Lisa jobbar som borgarrådssekreterare med idrottsborgarrådet och idrottsnämnden samt 

idrottsfrågor som berör Stockholm stad. 
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4.1.2 Teman 

Våra intervjuer bestod av två huvudsakliga teman: Planeringsutmaningar och 

platsmarknadsföring. Resultatet är därav uppdelat i dessa två kategorier. Under 

kodningsprocessen skapades även underteman i respondenternas svar vilka kan ses nedan. Vi 

har tagit med de svar som vi tyckt varit intressanta och relevanta till våra teman. De gånger 

då respondentens svar inte varit relevant så har vi valt att inte infoga det i arbetet. Vi har inte 

valt att strukturera upp det här avsnittet fråga för fråga då frågorna till respondenterna inte 

alltid varit samma. Vi har istället valt att sätta teman på respondenternas svar inom de olika 

kategorierna för planeringsutmaningar och platsmarknadsföring. Frågorna för 

planeringsutmaningar var till för att studera vilka för- och nackdelar respondenterna trodde 

ett mästerskap skulle kunna få på dels Stockholm och Åre, dels för Sverige som helhet, deras 

generella uppfattning av olympiska mästerskap, vilken roll de själva hade kring planeringen 

av vinter-OS, hur de själva såg på just den svenska ansökan och om hänsyn till medborgare 

hade antagits. Frågorna för platsmarknadsföring var till för att studera deras generella 

uppfattning av platsmarknadsföring, vilken bild som var tänkt att förmedlas både inåt och 

utåt, hur Stockholm och Åres varumärken kunde förstärkas genom ett mästerskap, vilka 

effekter, både positiva som negativa ett mästerskap skulle få på Sverige, Stockholm och Åre 

som turistdestinationer. 

4.2 Planeringsutmaningar 

Några av de underteman som dök upp efter kodningsprocessen var risker som potentiellt kan 

uppstå vid ett eventuellt mästerskap såsom ekonomiska risker, sociala risker och risker med 

infrastruktur. Vi har valt att lägga samman dessa under temat risker. Det andra undertemat 

som dök upp var diskussionerna kring hållbarhet och det nya reformprogrammet Agenda 

2020 som tryckte väldigt hårt på hållbarhet, vi har därför valt att döpa detta tema till 

hållbarhet. Det tredje temat som dök upp var diskussionen kring hänsynen till medborgarna 

och medborgardialog och vi har därför valt att kalla detta tema för just medborgardeltagande. 

 

4.2.1 Risker 

Avseende risker så ville vi studera om respondenterna kunde se några risker med den svenska 

ansökan om den skulle gå igenom, allt från ekonomiska risker och sociala risker till 

säkerhetsrisker och risker med infrastrukturen. De flesta av respondenterna såg inga större 
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risker i den svenska ansökan utan framförallt fördelar med den. Många hänvisade till det nya 

reformprogrammet Agenda 2020 som de såg som en viktig pusselbit i att minimera riskerna. 

Flera av respondenterna ansåg också att många har en negativ bild av OS idag vilket de tror 

har påverkats av det traditionella konceptet av OS.  

 

Lisa, borgarrådssekreteraren i Stockholm stad förklarade att Stockholm stad inte utlovat 

några ekonomiska garantier, de är heller inte delaktiga i arrangörskapet utan de har endast 

hyrt ut faciliteter och ytor till SOK. Däremot ansåg hon att det är mycket som måste fungera 

under stora event och att det krävs planering. 

 
“Ja asså vi som stad går ju inte in och tar, asså vi lämnar ju inga ekonomiska garantier eller 

liknande, vi är väldigt noga med att ett OS inte ska belasta våra skattebetalare ” (Lisa, 

Tjänsteman, Stockholms stad) 

 

Respondenterna från SOK nämner också att det är ett privat aktiebolag som ligger bakom 

ansökan och skattebetalarna kommer därför inte att behöva bistå med några medel. 

Aktiebolaget i sin tur är uppbackad av ett försäkringssystem. På frågan om vem som skulle 

stå som garant om kostnaderna överstiger budget svarar de enligt nedan: 

 

“Skattebetalarna kommer aldrig att gå in som någon finansiell garanti så givetvis måste man 

hålla koll på budgeten, för att budgeten e ju uppdelad i, man får ju ungefär hälften 13 

miljarder från IOK och sen är ju 2 ½ miljard i sponsorer och 2 ½ är ju biljettintäkter och om 

man då märker, på resans gång att sponsorerna inte kommer nå upp till det här får man ju 

rätta mun efter massäck måste man ha en plan B och då kanske vi inte kan göra det här eller 

dra ner på antalet stora bildskärmar eller vad det nu kan var som del i det här nya Agenda 

2020 tänket är ju att IOK kommer sitta med i en rad olika kommittéer som kommer också ha 

inblick i det här arbetet och kunna se, okej det här ser bra ut, eller inte.“ (Marie,  

Administrationschef för Stockholm/Åre 2026) 

 

De risker som respondenterna kunde se vara möjliga var endast kortsiktiga och inget som 

skulle vara något större problem. Administrationschefen på aktiebolaget nämnde att det 

möjligtvis kan drabba muséer och andra kulturevenemang under de dagar som mästerskapet 

håller på men att de i så fall kan samarbeta med dessa för att hitta lösningar. Hon ansåg att 
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vanliga turister bör hålla sig borta under eventet men samtidigt är det inte någon högsäsong i 

Stockholm under de månader som eventet äger rum som det däremot är i Åre. 

 

“Vad det gäller Stockholm kommer ju den stora andelen turister i juli-augusti så där kan 

man ju se att vissa kulturevenemang eller kulturplatser skulle se en väldigt kortsiktig under 

själva OS. Där har vi ju tänkt att vi ska arbeta aktivt genom att skapa paket som ingår i 

biljetten där, inte vet jag, fri entré skulle kunna ingå, men det där kan man ju stödja på sitt 

sätt, men annars ser jag inga större nackdelar.” (Marie, Administrationschef för 

Stockholm/Åre 2026) 

 

Föreningen Skattebetalarna är däremot väldigt skeptiska till den svenska ansökan då de tror 

att den tar upp för mycket resurser trots den nya finansieringsmodellen, vilket skulle påverka 

säkerhetsrisken i samhället till stor del. Han nämnde bland annat att polismästaren i Göteborg 

hade uttalat sig om att det skulle bli svårt för Polisen att utföra sin vardagliga verksamhet om 

eventet skulle äga rum, såvida de inte får högre anslag. 

 

“Det skulle ta upp så mycket resurser att ökar man inte polisens budget så skulle vi få stora 

problem för polisen för de övriga delarna av det här året och då är det ju i mitt tycke ett 

slöseri av skattebetalarnas pengar, då är det ju inte självfinansierat.” (Christian, VD för 

Skattebetalarna) 

 

Enligt föreningen kommer eventet också att belasta den befintliga infrastrukturen, särskilt 

eftersom det vanligtvis är problem i trafiken den här tiden på året och att transporter mellan 

regionerna kommer att kräva stora resurser.  

 

“Dessutom så blir det ju en press på infrastruktur och sånt där och den som har varit i 

Stockholm under vintermånaderna, en vardag, jag vet att det är trångt på tunnelbanan och 

pendeltågen” (Christian, VD för Skattebetalarna) 

4.2.2 Hållbarhet 

Hållbarhet är ett ämne som genomsyrat alla intervjuer och många av respondenterna ser 

Sveriges som ett föregångsland när det kommer till just hållbarhet. De tror att Sverige hade 

varit ett lämpligt land att förändra bilden av Olympiska mästerskap med hjälp av det nya 

reformprogrammet Agenda 2020 och att sätta en ny ribba på eventet. De ser positivt till att 
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inte bygga nya arenor, utan ser större fördelar i att använda befintliga anläggningar. I den här 

kategorin var vi också intresserade av hållbarhetsaspekten med att mästerskapet är förlagt på 

flera orter. Många av respondenterna såg det som det bästa alternativet istället för att bygga 

nytt. Ingen av respondenterna var särskilt kritiskt till att eventet var utspritt eller saknade en 

åsikt om det. 

 

“Ur ett hållbarhetsperspektiv är ju det här sättet att tänka, med att man inte tänker bygga 

någonting så då måste man ju sprida ut det. Så vi använder hoppbacken i Falun och de 

alpina i Åre och kälksporterna i Sigulda därför att det är ju där dom här arenorna finns. Så 

att det är ju ur ett hållbarhetsperspektiv så är ju det enda försvarbara, så det är ju en 

fördel.” (Marie, Administrationschef för Stockholm/Åre 2026)  

 

Peter från SOK såg endast fördelar med det nya konceptet. Han såg ingen vits i att bygga nya 

anläggningar som inte fyller någon funktion efter eventet, han menar att det handlar om att 

maximera nyttan. 

 

“Jag ser bara fördelar i det utifrån grundinställningen är att använda det som finns och att 
försöka maximera nyttan av det och att inte bygga anläggningar som vi inte behöver 
efteråt.”(Peter, Verksamhetschef för Stockholm/Åre 2026) 
 

Även Åre kommun såg positivt till det nya konceptet då det finns sedan innan tillgång på 

klimatsmarta transporter mellan Åre och Stockholm via tåg, däremot så ansåg dem att det 

finns risk för slitage på miljön när det vistas mycket besökare i området. 

 

“Vi har ju en infrastruktur med en järnväg som går ända in i byn och den hoppas jag att vi 

ska kunna använda ännu mer i första hand, inte flygplatsen. Utan tittar man på tidsresorna 

från Stockholm till Åre så är det ju fullt möjligt att ta sig mellan så det där tror jag istället att 

vi kan se som en möjlighet att få den här transporten mellan att ske klimatsmart. (Martin, 

Tjänsteman, Åre kommun) 

4.2.3 Medborgardeltagande 

Det tredje undertemat till planeringsutmaningar är medborgardeltagande. Här hade vi som 

tidigare nämnt med oss Martin Müllers teori om de olika symptomen som vanligtvis 

uppkommer vid ett olympiskt mästerskap. Han diskuterade även lösningar på hur 
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mästerskapet kan bli bättre, och en av dessa lösningar var att få in medborgardeltagande i ett 

tidigt skede. Därav ville vi studera om något sådant deltagande hade förekommit kring 

planeringen av det potentiella mästerskapet 2026. Någon formell medborgardialog hade inte 

förekommit i Stockholm stad, däremot så har de försökt att lyssna av och kollat på opinionen. 

SOK hade planer på medborgardialog men betonade samtidigt att eventet är ett event 

arrangerat av privata aktörer och inga offentliga medel har eller kommer att användas. 

Föreningen Skattebetalarna ansåg inte att en folkomröstning var nödvändig för det här 

eventet, däremot så trodde dem att svenska folket inte skulle vara intresserade av ett sådant 

event om dem var informerade om konsekvenserna.  

 

“Jag tror bara att det är dumt att göra men jag tror inte det är det av demokratiska skäl. 

Däremot så är jag inte så säker på att svenska folket skulle vilja ha ett OS om dom visste att 

konsekvenserna är att vi skulle ha mindre polisiära resurser till andra saker, då tror jag inte 

att svenska folket skulle säga nej.”(Christian, VD för Skattebetalarna) 

 

SOK har heller inte haft något aktivt medborgardeltagande, däremot så har dem planer på hur 

de skall jobba med medborgarna framöver genom workshops och fokusgrupper. Det kommer 

att finnas en hel avdelning som skall ansvara för dessa grupper och workshops. Avdelningen 

kommer att kallas för “medborgarrelationer”. Dem har också de invånare och affärsidkare 

som berörs av eventet i åtanke för att göra så liten påverkan som möjligt. 

 

“Sen kommer det säkert finnas dom som är oroliga för vad som kommer hända i mitt område 

och då kommer vi att ha fokusgrupper som jobbar med det. Givetvis också affärsverksamhet 

om man de som är etablerade kan bedriva verksamhet på torg och liknande. Och det där är 

ju viktigt att fånga upp så det inte blir någon negativ effekt för att göra så liten impact i 

människor vardagliga liv.“ (Marie, Administrationschef för Stockholm/Åre 2026) 

4.3 Platsmarknadsföring 

Under intervjuerna dök ämnet turism upp och vilka för- respektive nackdelar ett OS skulle 

kunna ha på Sveriges, Stockholms och Åres turism. Det första av våra underteman blev 

därför turistnäring. Det andra undertemat som dök upp var varumärke. Detta undertema 

diskuterades i förhållande till platsmarknadsföring under intervjuerna. Vi ville studera hur 
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platsmarknadsföring används och vilken bild som OS skall skicka utåt globalt och inåt mot 

invånarna.  

4.3.1 Turistnäring 

Turistnäring var en underkategori som etablerades tidigt i intervjupersonerna svar. Alla var 

eniga om att ett vinter-OS skulle bidra till ökad turism inom Sveriges gränser och framförallt 

i de olika orterna. En av intervjupersonerna vänder kritik mot idén av att det skulle bidra till 

stora turistströmmar under en längre tid efter eventets gång. Eventet får en stor medial 

exponering som majoriteten av intervjupersonerna ser som något positiv. De menar att det är 

en möjlighet för Sverige och orterna Stockholm och Åre att visa upp sina starka egenskaper.  

 

’’Det kommer förstärka bilden av vårt land som en bra turistdestination där människor och 

ja vad ska vi säga.. platser är trevliga och vänliga att besöka, det kommer förstärka bilden av 

vårt land som innovativa’’(Peter, Verksamhetschef Stockholm/Åre 2026) 

 

Utöver innovation trycker flera intervjupersoner på att det kan stärka idén om att Sverige är 

en stark idrottsnation. Både vinteridrott som sommaridrott är något Sverige är bra på enligt 

intervjupersonerna och ett vinter-OS skulle bara förstärka den bilden utåt. Peter från SOK 

pratar om att det här är en bra möjlighet för Sverige att visa upp flera delar av det vackra 

landet genom att både stadsmiljö och fjällvärlden får ta plats i den exponeringen som kommer 

med att anordna ett OS. Han berättar även om bilden av Sverige som ett säkert land vilket han 

ser som en viktig del att bevara för att Sverige skall fortsätta att ses som en attraktiv plats. 

 

När frågan ställs angående om intervjupersonerna ser några negativa effekter för Sveriges del 

i att anordna ett vinter-OS ser majoriteten av personerna att det inte finns några direkta 

negativa effekter. Istället återkommer det till att detta endast är en möjlighet för Sverige till 

minimal risk.  

 

’’Det finns i grunden mycket ogjort med Sverige som turistdestination’’(Peter, 

Verksamhetschef Stockholm/Åre 2026) 

 

Han fortsätter sedan med att säga att det gäller samma för orterna där eventet kommer att 

anordnas. Lisa Falk som är borgarrådssekreterare i Stockholm pratar om att OS skall ske vid 

en tid som ligger utanför Stockholms stora turistperiod. Hon ser detta bara som något positivt 
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för Stockholms stad att få visa upp sig under flera månader än bara juni, juli och augusti. 

Både Peter och Marie från SOK pratar också om datumen för eventet och ser det därför som 

något som endast kan utöka besöksnäringen i Stockholm. Frågan angående vilka positiva 

effekter intervjupersonerna ser med ett OS för Stockholms del tar Marie från SOK upp ett 

exempel om Turin. Turin anordnade vinter-OS 2006 och de såg då en ökad besöksnäring sex 

år framöver. Hon beskriver att det finns en enorm spinoff-effekt som verkligen sätter Sverige 

och de inblandade orterna på kartan på grund av mediauppmärksamheten som eventet får.  

 

Christian Ekström från skattebetalarna är dock kritisk till denna typen av marknadsföring. 

 

’’Får vi ett stort antal besökare av att vi har arrangerat sånna här 

Schlagertävlingar?’’(Christian, VD för Skattebelarna) 

 

Han påpekar att det finns en anledning till varför Stockholm har en stark turist-period som 

inte varar under hela året. Stockholm är ingen stor vintersportort vilket han då ställer sig 

frågande till varför staden ska marknadsföras som en plats man ska åka till för att utföra 

vintersporter eller liknande aktiviteter. Christian jämför Stockholm med Cortina i Italien och 

menar att denna typen av marknadsföring appliceras bättre där på grund av det redan från 

början är en vintersportort. Han beskrev att det är märkligt att tro att det kommer dra stora 

turistströmmar efter eventet i och med att det är få som åker till Stockholm nu för att till 

exempel åka skidor.  

 

 Alla intervjupersoner är överens om att eventet passar bra in på den modellen som Åre har 

på grund av att det är en vintersportort och har ett behov att ha en ständig ruljangs med 

turister. Martin Söderström som är tillväxtchef på Åre kommun berättar att de har mål att 

inflyttningen ska öka och att kommun är därför beroende av att få besökare ska återvända till 

Åre.  

 

’’Vi är beroende av gäster som kommer tillbaka och då jobbar vi för att få den gästen att bli 

permanent boende’’ (Martin, Tjänsteman Åre kommun) 

 

Martin påpekar det som Marie från SOK säger om den internationella medieexponeringen 

som tillkommer med ett OS, att det skulle göra Åre känt även utanför den alpina världen. 

Även Peter från SOK är inne på samma spår och nämner att tävlingar såsom snowboard och 
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freestyle skulle klassa Åre högre som skidort i och med att det visar fler aspekter än bara 

alpint. När Åre arrangerade VM så skapades reportage för andra saker än just själva sporten, 

vilket gav kommunen möjligheten att marknadsföra andra delar och aktiviteter som finns 

tillgängliga i kommunen vilket Martin är förhoppningsfull ska hända även vid OS.  

4.3.2 Varumärke 

Det andra undertemat från intervjuerna är varumärke. Temat handlar om hur Sverige, 

Stockholm och Åre ser på sitt varumärke och hur det stärks av ett vinter-OS. Det finns ett mål 

att anordnandet av eventet skall ge nationen och orterna en stark relation till innovation. 

Eventet är tänkt att genomföras på ett sätt som aldrig utförts innan vilket ska vända på den 

tidigare kritiken som funnits mot OS. Enligt majoriteten av de intervjuade personerna 

kommer eventet stärka Sveriges, Stockholms och Åres varumärke. En intervjuperson vänder 

sig emot idén om att det skulle stärka varumärket för att det sällan finns bevis på detta.  

 

Detta OS ses som en chans för Sverige att yttra sig som ett klimatsmart land. Det är en chans 

att marknadsföra Sverige utan att ta de stora risker som tidigare funnits.  

  

’’det är ju en unik investering i vårt land eftersom IOCs bidrag är såpass stort att det inte 

tidigare har varit något motsvarande.’’(Peter, Verksamhetschef Stockholm/Åre 2026) 

  

Marie pratar om hur det nya sättet att tänka med Agenda 2020 är något som passar in i 

Sveriges sätt att tänka alldeles utmärkt.  

  

’’Och sen är jag övertygad om att ingen skulle kunna genomföra ett så pass klimatsmart som 

vi i Sverige, vilket skulle sätta Sverige på kartan.’’(Marie, Administrationschef Stockholm/ 

Åre 2026) 

  

Det finns en etablerad tanke om Sverige som de två intervjupersonerna från SOK nämner, 

som handlar om att förstärka bilden av Sverige som ett attraktivt land. De menar att detta 

vinter-OS:et kommer ge en förstärkt bild av vad Sverige är kapabla att åstadkomma. Flera av 

intervjupersonerna tar upp historiska exempel från event såsom OS i London, Vancouver och 

Los Angeles när de talar om vilken kritik som eventet får. De menar på att detta var innan 

Agenda 2020 och därför är detta ett bra sätt för Sverige att bli relaterade till innovation, 

eftersom de gör en så stor omformulering till hur man tidigare anordnade OS. 
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’’Det finns en innovationshävstång som handlar om just de hållbara frågor sig där 

ambitionen är att det här skall vara det mest hållbara OS genom alla tider’’(Peter, 

Verksamhetschef Stockholm/Åre 2026) 

 

Tävlingarna är utspridda vilket skapar ett behov av resor genom landet. Martin som var 

tillväxtchef i Åre kommun säger att detta är ett bra sätt att demonstrera de hållbara och 

klimatsmarta sätten som finns med att resa i Sverige. Exempelvis finns det klimatsmarta 

alternativ såsom mellan Stockholm och Åre och fortsätter att berätta att det skulle gynna 

Sverige att bli förknippade med hållbarhet ute i världen. Det finns som skrivit tidigare även 

en idé om att Sverige ska bli förknippat som idrottsnation som gynnar hela landet. 

 

Nationen och orterna kommer att få en olympisk stämpel vilket kommer gynna deras 

varumärken eftersom varje gång detta OS nämns kommer orterna bli förknippade med 

innovation, hållbarhet, klimatsmarta val. Det kommer enligt Marie från SOK inte ge någon 

bitter eftersmak eftersom det inte ska byggas något onödigt som kritikerna ofta nämner om de 

olympiska spelen.  

 

Lisa som är borgarrådssekreterare i Stockholm beskriver att staden ska ha en bild av att vara 

öppen och välkomnande. I och med att hon sitter med i idrottsborgarrådet fokuserar hon 

mycket på att Stockholm ska visas upp och bli betraktat som en idrottsstad. Detta skulle även 

ge effekten av ett ökat intresse för idrott hos stockholmarna. Detta är inte ett unikt mål som 

bara Stockholm har med att anordna OS, utan även hela nationen ska bli inspirerande. Marie 

från SOK får frågan till vilken bild inåt, mot medborgarna de vill förmedla med detta OS. 

 

’’Vi vill ju inspirerar att man ska satsa mer på idrott och en aktiv livsstil utomhus och att 

man då ska satsa på att vuxna och barn i rörelse’’(Marie, Administrationschef 

Stockholm/Åre 2026). 

 

Lisa beskrev att ett vinter-OS skulle stärka bilden av Stockholm som evenemangs- och 

idrottsstad vilket hon tycker är väsentligt och bra för Stockholms varumärke. Hon vill utöver 

det precis som Sverige som nation visa upp Stockholm som en stad som ligger i framkant 

inom miljöarbete och öppenhet mot omvärlden.  
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’’Men också påpeka vårt arbete med miljöfrågor och Stockholm som en öppen och tolerant 

stad som värnar om mänskliga rättigheter’’(Lisa, Tjänsteman, Stockholm stad). 

 

Martin, tillväxtchef i Åre beskriver Åres varumärke som väldigt bra. Kommunen jobbar 

tillsammans med näringslivet för att varumärket ska kunna attrahera fler människor än vad de 

redan gör. Det är också det som är beviset till att deras platsvarumärke är starkt. Han beskrev 

vidare att det gäller mest för Sverige, då Åres varumärke ännu inte är välkänt på samma sätt 

internationellt. Som skiddestination finns Åre etablerat på internationell nivå på grund av 

anordnandet av VM, men med hjälp av OS skulle Åres varumärke få en ännu större 

etablering ute i världen.  

 

’’ Jag pratade med han som var platschef för Sochi och han sa att under de veckorna när det 

var OS så var dem det mest googlade orten just då före New York, London och Paris’’ 

(Martin, Tillväxtchef, Åre kommun ). 

 

Varumärket Åre är något som behöver vårdas på bästa sätt för att det ska uppfylla de 

förväntningar som finns på orten, men också beskriva de egenskaper kommunen besitter. Han 

fortsätter med att berätta om att de vill bli förknippade med friskhet, att det är roligt att vara 

här och att alla är välkomna. Christian från Skattebetalarna ställer sig frågande till hur en 

stads varumärke gynnas vid OS och liknande event. Han säger att det talas ofta om hur en 

stads varumärke ska gynnas vid dessa tillfällen, men det är något som sällan kan bevisas. Att 

mediauppståndelsen runt eventet och att besökare och tittare självklart ger uppmärksamhet 

till staden men menar ändå på att det är svårt att mäta om det verkligen gynnar en stads 

varumärke.  

4.4 Kvalitativ Innehållsanalys 

Genom vår kvalitativa innehållsanalys lyckades vi hitta flera intressanta aspekter till vårt 

arbete. I den hittade vi liknande teman som från intervjuerna. Även här delade vi upp 

kategoriseringen i de två temana planeringsutmaningar och platsmarknadsföring. De 

underteman som vi sedan hittade var: Hållbarhet och risker under planeringsutmaningar och 

varumärke under platsmarknadsföring. För att göra det enklare för läsaren att förstå har vi 

valt att först skriva ut en kort sammanfattning om vad ansökan faktiskt handlar om.  
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Den svenska ansökan är i mångt och mycket en motivering till varför just Sverige skall få stå 

som värd för ett olympiskt mästerskap. I ansökan finns dock många andra punkter som är 

intressanta att nämna. Dokumentet börjar med att presentera Sveriges vision och koncept där 

fokus framförallt syftar till att belysa det nya sättet att arrangera ett OS. Att arrangera hållbart 

och att sätta ribban för kommande mästerskap är något som genomsyrar hela ansökan. Man 

belyser också målen som önskas uppnås genom ett mästerskap, bland annat önskan till ökad 

fysisk aktivitet och främja hälsosamma livsstilar för ungdomar, lyfta vår mångsidiga kultur 

och visa att Sverige är ett trevligt land att besöka. Det är också första gången i dokumentet 

som varumärket “Made in Sweden” tillkommer. Därefter presenteras hur ett mästerskap hade 

passat väl in med stads- och regionplaner för Stockholmsregionen och deras vision som 

kallas “Vision 2040, a Stockholm for Everyone”. Kapitlet beskriver också tillvägagångssättet, 

när tävlingarna skall äga rum och var samt vad som skall byggas och framförallt vad som inte 

behöver byggas. Därefter i nästkommande kapitel diskuteras upplevelser för atleterna, media, 

åskådarna. Kapitel 3 går igenom tillvägagångssättet för Paralympics, vart spelplanerna är och 

var deltagarna skall bo. Kapitel 4 präglas av hållbarhet och det olympiska arvet som önskas 

uppnå, inte bara för de dagar då OS är utan flera år framöver. Det skrivs också som tidigare 

nämnt en önskan att inspirera den yngre generationen till idrott, förbättra folkhälsan, öka 

offentlig och privat samverkan, ökad långsiktig ekonomisk tillväxt och mänskligt kapital 

samt att höja varumärkena för Sverige, Stockholm och de andra värdorterna. Kapitel 5 går 

igenom hur transporten skall fungera under mästerskapet, att ingen ytterligare infrastruktur 

behöver byggas förutom sådant som redan är planerat och underhåll. Kapitlet tar även upp 

säkerheten och vilka roller olika aktörer har som SÄPO, Polisen och privata bolag. Därefter 

presenteras hur finansieringen för mästerskapet skall se ut och vem som skall stå för vad. 

4.5 Planeringsutmaningar 

4.5.1 Hållbarhet 

Valet av undertemat hållbarhet motiveras genom att det genomsyrar som tidigare nämnt hela 

Sveriges ansökan. Det diskuteras genom framförallt ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. 

Hållbarhet kan också tyckas tillhöra temat platsmarknadsföring då Sverige i sitt varumärke 

gärna vill bli förknippade som det hållbara landet med det hållbara eventet. Hållbarheten i 

den svenska ansökan karaktäriseras framförallt av användandet av befintliga anläggningar 

och infrastruktur, att väldigt lite om inget skall byggas. De arenor som ändå skall byggas 

kommer att byggas på ett hållbart sätt och med en långsiktig användningsfunktion. 
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Dokumentet trycker också mycket på att Sverige redan idag rankas i toppen inom EU som ett 

hållbart land.  

 

“Sweden ranks among the first in the EU in consumption of organic food and we obtain the 

highest share of our energy from renewable resources in the world. We are developing 

vertical greenhouses as a climate-smart solution to the world’s future demands for food”.84  

 

Att Sverige redan idag är duktiga på hållbarhet gör också att Sverige blir lämpliga att just 

erhålla mästerskapet, då det här mästerskapet är det som skall sätta den nya ribban för hur OS 

skall arrangeras, bland annat siktar eventet på att bli det mest hållbara mästerskapet 

någonsin.85 Eventet siktar också på att öka användningen av cykel och kollektiva transporter 

för att minska det ekologiska fotavtrycket. 

      

“In line with The New Norm, Stockholm Åre 2026 will diminish its carbon footprint by 

reducing the number of accredited vehicles on the roads. All stakeholders will be encouraged 

to take more communal but equally efficient, and when needed exclusive and dedicated, 

transport.”86 

 

Samtidigt som eventet siktar på att vara så eko-vänligt som möjligt så poängterar man också 

återigen att Sverige och framförallt Stockholm redan i dag är långt fram när det kommer till 

hållbara resor.   

      

“Today, Stockholm is proud that we rank as the 2nd best in the worldwide comparison of 

public transport. Our model is based on simplicity and efficiency.“87   

4.5.2 Risker 

Precis som i intervjuerna letade vi efter de risker som kan uppstå vid ett sådant här stort 

evenemang och efter att ha läst igenom den svenska ansökan blev det självklart att just risker 

blev ett lämpligt undertema till planeringsutmaningar i den här innehållsanalysen. När det 

kommer till de ekonomiska riskerna så nämns det genom att privata aktörer och 

                                                
84 Sveriges Olympiska Kommitté, 2019, s. 72 
85 Ibid, s. 80 
86 Ibid, s. 93 
87 Ibid 
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IOK(Internationella Olympiska Kommittén) står för kostnaderna. Det som byggs eller skall 

byggas och som är finansierat med offentliga medel är sådant som redan skulle ha byggts 

eller planlagts, oavsett om mästerskapet äger rum eller inte. 

   

“All proposed new venues are in municipalities currently benefiting from existing public 

transportation networks. The areas are planned for major growth, regardless of the Winter 

Games coming to the Stockholm, and as such an existing development plan is in place.”88 

 

 I avsnittet om finansieringen finns också tabeller som tydligt strukturerar vad som kostar, hur 

mycket det kostar och vem eller vilka som skall finansiera kostnaden. Om än finns dock 

några frågetecken där finansiären ännu inte är tillskriven. Hur mycket staten, landstingen och 

kommunerna skall stå för i budgeten år 2018 och år 2026 kan noteras i tabell 1 och tabell 2 i 

bilagor. Enligt tabellerna så skall ingen av dessa stå för några kostnader. Intäkterna skall 

genereras från framförallt biljetter, sponsorer och IOK:s bidrag. 

 

Information om medborgardeltagande framgår inte rent i dokumentet, däremot så 

förekommer det en uppmuntran till att svenskar skall söka sig till volontärarbete innan och 

under mästerskapet. I kapitel 5 som går igenom vilka roller olika myndigheter ansvarar för 

går dokumentet igenom de olika rollerna på nationell, regional och kommunal nivå. Det enda 

som framkommer om medborgardeltagande framgår på den kommunala nivån. Där nämns att 

medborgare skall ha möjlighet till att påverka kommunala beslut. 

      

“At the local level, Municipalities have autonomy associated with democracy and citizens’ 

ability to influence municipal decisions. Municipalities may issue local rules in areas such as 

environmental and health protection, public order and traffic. Municipalities are locally 

responsible for emergency services such as firefighting, but not the police. “89 

4.6 Platsmarknadsföring 

4.6.1 Varumärke 

Det som kan avläsas från den kvalitativa innehållsanalysen av den svenska ansökan under 

temat ‘’varumärke’’ är att ’’Made in Sweden’’ ska bli förknippat med innovation och 

                                                
88 Sveriges Olympiska Kommitté, 2019, s. 92 
89 Ibid, s. 128 
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hållbarhet. Visionen för spelen är att förändra vinterspelen för framtiden till hur det anordnas 

och där ska denna slogan finnas som referens.90 Det skall stärka Sveriges bild utåt och stärka 

den innovationsförmåga nationen har haft historiskt sett. I dokumentet går det att läsa om hur 

Sverige är ett land som är kända för att finna användbara, praktiska och kostnadseffektiva 

lösningar under en turbulent tid som världen befinner sig i nu med stora sociala, politiska och 

ekologiska förändringar. Detta följs upp av ett antal exempel som beskriver praktiska 

uppfinningar som bevisar Sveriges stora innovationsförmåga genom historia. ’’Made in 

Sweden’’ betyder mer än bara produkter som finns för att ge en ekonomisk tillväxt, utan det 

är uppfinningar som är skapade för att underlätta för människor.91 

 

’’Creates a new and responsible hosting model, setting new standards as well as a platform 

for innovation for sustainability, creativity and fiscal responsibility for every Winter Games 

beyond 2026.’’92 

 

Det här är ett av sex mål som finns i dokumentet. Vinter-OS i Stockholm skall implementera 

den nya normen från den Internationella Olympiska Kommittén med Agenda 2020 helt och 

hållet. Dokumentet beskriver att med hjälp av Sveriges unika kultur, erfarenhet och kunskap 

ska det hjälpa den olympiska rörelsen att omformulera vinterspelen de kommande 

generationerna därefter.93 “Made in Sweden’’ representerar kvalitét och människor som är 

pålitliga runt om i världen enligt dokumentet. De olympiska spelen är i behov av denna typen 

av partner som kan leverera eventet i tid, inte överskrida budget och inga överraskningar. Det 

är det ’’Made in Sweden’’ och Stockholm Åre 2026 handlar om.94  

 

Inspiration är också något dokumentet beskriver som viktigt och anledningarna till vad ett 

vinter-OS kan bidra med. Det finns ett fokus kring att inspirera invånare i Stockholm och 

Sverige som helhet till att öka den fysiska aktiviteten som i sin tur resulterar i att folkhälsan 

stärks.95 Dokumentet beskriver hur den svenska identitet är direkt kopplad till kärleken till 

                                                
90 Ibid, s. 14 
91 Ibid, s. 16 
92 Ibid, s. 14 
93 Ibid, s. 15 
94 Ibid, s. 18 
95 Ibid, s. 14 
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naturen och att befinna sig utomhus. Vintersport är en stor passion för Sverige och den är en 

stor del av våran kultur. 96 

 

Att främja och stärka Sveriges varumärke är tydligt, men det dokumentet tydliggör främst är 

att de vill främja Stockholms varumärke. Vinterspelen ska marknadsföra Sverige och 

Stockholm för att utöka möjligheten för att attrahera inflyttare och öka turismen.97 Efter 

spelens gång beskriver dokumentet att Stockholm ska fortsätta marknadsföras som den bästa i 

sin klass som olympisk värdstad. Det ska stärka Stockholms roll på en internationell nivå.98 

 

’’We will work closely with local tourism bodies to promote Stockholm and Sweden 

worldwide in the run-up to the Games to deliver and then maintain a considerable growth in 

the tourism industries and long-term capability.’’99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
96 Ibid, s. 15 
97 Ibid,  s. 91 
98 Ibid 
99 Ibid 
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5. Analys 

För att läsaren enklare skall kunna återkoppla till arbetets syfte och frågeställningar, teori och 

resultat så väljer vi att återigen gå igenom dessa kort. Utgångspunkten i den här uppsatsen har 

varit att studera hur ett event som Olympiska spelen kan påverkar Stockholm och Åre genom 

platsmarknadsföring. Vi har även studerat vilka planeringsutmaningar som kan uppkomma 

med ett sådant event med forskningsfrågorna: 

 

- Vilka planeringsutmaningar står ett mega-event inför? 

- Hur kan orterna Stockholm och Åre påverkas av platsmarknadsföringen av ett 

olympiskt mästerskap? 

 

 

Arbetet har behandlat information från flera olika källor såsom tjänstemän i både Stockholm 

och Åre, representanter från SOK samt föreningen Skattebetalarna. Vi har även behandlat 

Sveriges officiella ansökan som de har skickat in till IOK där de ställs mot Italiens bidrag i 

Milano/Cortina, för att slutligen avgöras den 24:e juni i Lausanne, Schweiz. Analysen är 

strukturerad likt resten av arbete efter våra två huvudteman, planeringsutmaningar och 

platsmarknadsföring, här nedan följer våra kopplingar och konstateranden.  

5.1 Planeringsutmaningar 

Vi har tidigare presenterat Martin Müllers teori “The Mega-Event Syndrome - Why So Much 

Goes Wrong in Mega-event Planning and What to Do About Ít”, där han går igenom de sju 

olika symptomen som ofta brukar uppstå vid Mega-event som OS. Till intervjuerna har vi 

använt hans teori för att skapa frågor till respondenterna, för att se vilka 

planeringsutmaningar de själva ser med det potentiella mästerskapet. Vi frågade allt från 

ekonomiska risker och medborgardeltagande till hållbarhetsrisker. Samtliga är baserade på 

Müllers teori. Detsamma gjorde vi med vår innehållsanalys där vi letade efter om samma 

risker framgick i ansökan. Det vi kan konstatera är att mycket av det som sades i intervjuerna 

med SOKs representanter ligger väl i hand med det som står i ansökan vilket inte är så 

konstigt.  

 

Föreningen Skattebetalarna är för det mesta kritiskt till det potentiella mästerskapet trots det 

nya reformprogrammet Agenda 2020. Föreningen är framförallt kritiskt till användningen av 
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skattepengar till storslagna event. Enligt tabell 1 och tabell 2 från ansökan, SOK, så skall inte 

skattebetalarna stå för några kostnader då det är ett event som är arrangerat av privata aktörer 

som tillsammans med IOK:s ökade bidrag står för kostnaderna. Att IOK som ett styrande 

organ också ökar sitt bidrag till eventet ligger i linje med Müllers lösning på att 

organisationerna som ansvar för eventen skall öka sitt bidrag, då han anser att värdnationerna 

idag får för lite för att täcka kostnaderna. Samtidigt finns också försäkringssystem som skall 

sättas igång om budgeten skulle spricka. Däremot har som föreningen Skattebetalarna 

nämnde Regeringen lämnat in en statlig garanti om säkerheten. Sverige som nation skall stå 

för säkerheten med hjälp av Polisen, SÄPO o.s.v., men dessa resursers finansiering står 

faktiskt skattebetalarna för, vilket är motsägelsefullt enligt föreningen och samtidigt finns en 

koppling till Müllers symptom två, Underestimating of Costs, att arrangörerna 

undervärderar kostnaderna för eventet. I ansökan beskrivs också polisen kapabel till att 

kunna sköta stora event på grund av att de har klarat av det förut. Däremot så uttryckte 

föreningen Skattebetalarna att polismästaren i Göteborg hade uttalat sig att Polisen inte kan 

klara av att sköta säkerheten under eventet och samtidigt bibehålla sin vardagliga verksamhet 

om dem inte får ökat resursstöd. Müller diskuterar även som tidigare nämnt att städer och 

länder inte bör utge några garantier för att täcka extra kostnader och samtidigt bör fler privata 

aktörer involveras i finansieringen. 

 

När det kommer till hållbarhet så går denna aspekt mycket in på ekonomin då mästerskapet 

också syftar på att bli ekonomiskt hållbart. Hållbarhet går också in på den ekologiska och 

sociala hållbarheten. Efter jämförelse mellan intervjuer, teori och vår innehållsanalys så 

trycker SOKs representanter väldigt hårt på det nya reformprogrammet Agenda 2020. Det 

kommer inte bli några överflödiga byggnader, några större infrastrukturprojekt kommer inte 

att byggas, några större arenor kommer heller inte att byggas i syfte för mästerskapet i sig, 

istället kommer befintliga byggnader att användas och dem få som byggs har alla 

byggnationer en långsiktig användning. Därav kan vinter-OS i Stockholm/Åre ses som att 

ligga i linje med Müllers tre lösningar på att inte knyta an storslagna infrastrukturprojekt, att 

inte bygga för mästerskapet i sig utan att ha långsiktiga mål med det som byggs, att bygga 

temporärt och samtidigt minska storleken och kraven på infrastrukturen. Den svenska 

ansökan kan också kopplas ihop med en av Müllers lösningar i att decentralisera eventet till 

flera städer för att minimera belastningen på en stads rumsliga ytor och infrastruktur 

Samtidigt blir det svårt att inte sprida ut eventet till en alpin ort då Stockholm saknar alpina 

backar som Martin på Åre kommun och SOK:s representanter säger i intervjuerna.   
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Müller diskuterar i ett av sina symptom om bristen av medborgardialog, här ser han lösning i 

att folkomröstning och medborgardeltagande bör hållas i början av budstadiet, mycket för att 

minska motståndet till mästerskapet och för att kunna skapa ett mer öppet mästerskap. 

Sverige är ingen direktdemokrati likt Schweiz och har generellt väldigt få folkomröstningar, 

några kända är bland annat Euron och EU. Föreningen Skattebetalarna ansåg inte att det 

behövdes hållas någon folkomröstning i Sverige, SOK påpekar att det är ett privat event. 

Müller menar att en dialog är nödvändig i ett tidigt stadie och därmed riskerar Sverige att 

brista i den frågan enligt Müller. I den svenska ansökan nämns inget om någon 

medborgardialog, endast uppmuntran om att ansöka till volontär för svenskarna.  

5.2 Platsmarknadsföring 

Kapitlets teoretiska utgångspunkt beskriver en viktig del av hur platsmarknadsföring 

fungerar. Det handlar om att plocka ut attraktiva egenskaper en plats har för att därefter 

kunna marknadsföra just dem för att platsen ska bli attraktiv för intressenter såsom turister, 

inflyttare och företag. Peter från SOK berättar hur detta event är en unik möjlighet för 

Sverige att åskådliggöra sin vackra stadsmiljö i Stockholm och sin vackra fjällmiljö i Åre. 

Han fortsätter att berätta att det finns mycket ogjort för Sveriges del som turistdestination och 

menar att det är samma sak för de två orterna. Christian från Skattebetalarna beskrev att han 

inte förstår idén om att Stockholm ska säljas och marknadsföras som en vinterstad i och med 

att det inte är en vintersportstad från början. Han fortsätter och menar att det inte är första 

platsen som turister väljer för att till exempel åka skidor. Tre av de fem intervjuade 

personerna talade om hur Stockholm har en stark turistperiod mellan juni, juli och augusti 

månad och mindre i de resterande månaderna. Det Peter menar med att de finns mycket 

ogjort i dessa orter och Sverige som turistdestinationer är just att det finns specifika 

turistperioder. Stockholm är redan etablerat under de tre sommarmånaderna, men inte på 

vintermånaderna. Precis som teorikapitlet säger om platsmarknadsföring utnyttjas några få 

egenskaper för att skapa en bild utåt som ska attrahera turister, inflyttare av människor och 

företag. Alltså har Stockholms platsmarknadsföring tidigare haft ett fokus på de egenskaper 

som kan förskönas av sommarperioden.  

 

Eventet ska fungera som en katalysator för Stockholms bild utåt under vinterperioden med 

hjälp av bland annat den stora mediauppståndelsen som flera av de intervjuade personerna 
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beskriver. Det är en av anledningarna till att majoriteten av de intervjuade personerna ser 

detta eventet som relativt riskfri marknadsföring för Sverige och orterna. Syssner skriver om 

marknadsföring och platsmarknadsföring av den bilden som är tänkt att säljas. Hon beskriver 

att det finns tre olika antagande från henne som har tre olika riktningar. En av dessa 

riktningar är den inhemska befolkningen som en bild som ska anpassas och säljas till. Flera 

av de intervjuade personerna beskrev att en anledning till varför eventet bör ses som något 

positivt för Sverige är att det skulle inspirera fler att vilja bli fysiskt aktiva. Lisa som jobbar 

med idrottsfrågor i Stockholm svarade vid flera tillfällen att det är viktigt att Stockholm ses 

som en idrottsstad. Därför är arbetet kring att inspirera människor att bli fysiskt aktiva viktigt. 

Syssner pratar om att platsmarkandsföringen som är riktat inåt mot invånarna har som syfte 

att skapa en gemensam identitet och en stolthet kring platsen. Den gemensamma identiteten 

som de försöker sälja med hjälp av eventet är att Stockholm är en idrottsstad vilket i sin tur är 

tänkt att resultera i att medborgarna väljer att inordna sig i identiteten. Åre till skillnad från 

Stockholm är etablerad som vintersportstad och ser detta eventet som en chans att få visa upp 

flera egenskaper som de innehar. Martin som var tillväxtchef i Åre kommun beskrev att de är 

beroende av återbesökare som kan blir potentiella inflyttare. Att visa upp fler egenskaper än 

de som redan är etablerade blir väsentligt för Åre. Med hjälp av eventets stora 

mediauppståndelse kan det skapas reportage som visar upp andra egenskaper som visar flera 

delar av Åre än den alpina delen som de redan är kända för. Enligt Syssners modell skulle 

bilden de vill förmedla fungera utåt för besökarna och inåt mot invånarna. Bilden inåt blir att 

stärka den redan etablerade identiteten av att vara en vintersportstad som kan stärka bilden 

utåt mot besökarna. Att sedan kunna visa upp fler egenskaper utöver det alpina med sido-

reportage kan stärka bilden av Åre utåt.  

 

Varumärkets betydelse fick allt större betydelse under 90-talet då platsmarknadsföring blev 

väsentligt. Att anordna vinter-OS 2026 skulle enligt majoriteten av de intervjuade personerna 

gynna Sveriges, Stockholms och Åres varumärke. Innovation, klimatsmart och hållbarhet är 

de återkommande teman flera av dem tar upp under intervjuerna. Det är framförallt dessa 

som Sveriges och orternas varumärke ska bli förknippade med. Teorin talar om postmodern 

branding som handlade om att varumärket blir den huvudsakliga faktorn till varför 

konsumenter väljer deras produkter. Att därmed stärka sitt varumärke utåt på en global nivå 

skulle med andra ord attrahera besökare som kommer se Sverige som en attraktiv plats att 

besöka. Besökare blir inflyttare och företag som kan komma att finna detta som en bra plats 

att befinna sig på. Eftersom det här sättet att anordna ett vinter-OS är så pass unikt menar de 
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intervjuade från SOK att Sverige skulle bli förknippat med innovation och hållbarhet då detta 

event inte kommer kunna jämföras med de tidigare eventet. Det skulle visa Sveriges 

innovationsförmåga som de skriver tydligt om i kandidaturen. 

 

‘’Made in Sweden’’ är sloganen som ska representera Sveriges varumärke innan och under 

eventets gång. Den förknippas starkt med innovation då detta handlar om att förändra synen 

på hur ett vinter-OS ska anordnas och det ska i sin tur förklaras genom sloganen ‘’Made in 

Sweden’’. Vilket ska stärka Sverige varumärke utåt. Ytterligare egenskaper som flera av de 

intervjuade personerna talar om är idrott och fysisk aktivitet. Som tidigare skrivit ska eventet 

komma att inspirera befolkningen i Sverige att bli mer fysiskt aktiv. Enligt teorin om 

postmodern branding handlar det säljande varumärket om att det finns en viss typ av livsstil 

där. Varumärket är ett symboliskt värde och konsumenten vill vara en del av denna exklusiva 

grupp som finns här. Besökare ska med andra ord se Sverige, Stockholm och Åre som 

attraktiva platser genom de säljande egenskaperna såsom innovation, hållbarhet, klimatsmarta 

och idrottsnation/idrottsort. Det finns en unik och attraktiv livsstil som existerar i Sverige och 

på dessa orter som detta eventet ska hjälpa till att förverkliga. Platsmarknadsföring handlar 

om att slipa ner något för att endast ett fåtal marknadsförbara egenskaper ska finnas kvar. 

Eventet kan alltså användas för att etablera ett Sverige, ett Stockholm och ett Åre som 

innovationsmässigt starka, klimatsmarta, hållbara och att det är en idrottsnation/idrottsstad 

där den livsstilen finns. Frågan som kvarstår är dock om dessa egenskaper kommer ge den 

önskade effekten som platsmarknadsföring skall resultera i. Enligt Hospers är besökare något 

som inte kommer vara ett problem att attrahera, men inflyttning av företag och människor 

kan däremot bli bristande. Platser har ett emotionellt värde som är något dessa egenskaper 

saknar. Förflyttningar av människor från olika länder till Sverige kommer möjligtvis inte vara 

resultatet från de speciella egenskaperna som eventet ska förknippas med. Däremot är det 

större chans att människor i Sverige ser någon av orterna som en plats att bosätta sig i. 

Förflyttningen av företag till Sverige från andra nationer är också svåra att se som resultat på 

grund av dessa egenskaper. Dessa egenskaperna kan dock fungera som inspiration för 

entreprenörer att starta sina företag i Sverige eller i någon av orterna.  

 

Christian från Skattebetalarna kritiserade argumentet att eventet skulle kunna gynna 

nationens eller orternas varumärke i och med att det sällan finns underlag som bevisar att så 

är utfallet. Martin från Åre kommun talar inte emot det Christian säger men menar att den 

uppståndelsen som följer med ett vinter-OS kommer det vara gynnsamt för orternas och 
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nationens varumärke. När Sochi anordnade vinter-OS 2014 så var de den mest googlade orten 

före städer som New York och London. Fokus i Sveriges kandidatur befinner sig på 

Stockholm i hur de beskriver att de jobbar med marknadsföringen för att attrahera inflyttare 

och öka turismen. Sverige, Stockholm och Åre kommer att få en olympisk stämpel som 

kommer leva vidare i generationer menar de från SOK. Det är något som kommer kunna 

relateras till deras varumärken för att ha ordnat ett så pass unikt vinter-OS. Namnet lyder 

‘’Stockholm Åre 2026’’ och på grund av den olympiska stämpeln kommer Stockholm såsom 

Åre få mycket uppmärksamhet i framtiden när det talas om vinter-OS 2026. 
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6. Slutsatser 

Arbetet har studerat flera aspekter kring mega-event med fokus på just den svenska ansökan 

till de olympiska mästerskapen år 2026 i Stockholm och Åre. Vi har studerat frågor kring 

både platsmarknadsföring och planeringsutmaningar. Studien har gett oss kunskap om 

tidigare mästerskap och planeringen av det aktuella mästerskapet. Det har varit intressant att 

höra hur olika aktörer, både för och emot mästerskapet tänker och tycker. Med det sagt vill vi 

uppmärksamma de frågor som uppkommit under arbetets gång kring våra två huvudområden, 

planeringsutmaningar och platsmarknadsföring. 

 

Den ekonomiska aspekten kring mästerskapet har studerat hur finansieringen till viss del har 

sett ut. Vi har tittat på hur tidigare värdar för mega-event lagt stora summor på nya 

arenabyggen, stora infrastrukturprojekt och andra servicefaciliteter och vilka konsekvenser 

som kan uppstå av det. Vi valde därför att studera närmare på hur finansieringsmodellen för 

Sveriges del är tänkt att se ut, vad är tänkt att byggas och med vilka medel? Finansieringen 

för Sveriges del kan anses vara lite motsägelsefull då Sverige och skattebetalarna inte skall 

stå för något enligt ansökan och SOK som vi intervjuade. Däremot har regeringen lämnat in 

en garanti att de skall stå för säkerheten, vilket i sin tur kostar skattebetalarna pengar. 

Samtidigt har IOK:s bidrag ökat, kostnaderna har minskat och privata aktörer är involverade i 

processen. Vid en eventuell budgetöverskridning finns ett försäkringssystem som backar upp 

och de privata aktörer som är involverade blir förlorarna i processen. Samtidigt finns det en 

säkerhetsrisk i att Polisen inte klarar av att utföra sitt vardagliga arbete för att hantera 

säkerheten under eventet.  

 

Med stora infrastrukturprojekt och arenabyggen tillkommer även hållbarhetsaspekten i 

problemet. I vår studie har två alternativ uppkommit, antingen så kör arrangörerna vidare på 

det äldre systemet innan Agenda 2020 då arenor och infrastruktur byggs i storskaliga projekt 

för att uppfylla mästerskapens krav. Eller så planeras eventet med det nya konceptet där 

alternativet ligger i att använda den befintliga infrastrukturen, befintliga arenorna och 

eventuellt bygga temporärt. Den stora nackdelen med ett sådant koncept är att mästerskapet 

blir decentraliserat. Det blir istället längre resor för besökarna, atleterna och media. I Sveriges 

koncept finns klimatsmarta transportalternativ i form av tåg som går mellan Stockholm och 

Åre men frågan är dock om besökarna och atleterna kommer att använda det klimatsmarta 

valet att ta tåget mellan Stockholm och Åre? En sextimmars tågresa mot en entimmes resa 
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med flyg. Det finns dock givetvis fördelar med ett sådant upplägg. Fördelen är att kunna 

använda befintliga anläggningar när dem redan finns och det blir samtidigt en mindre 

belastning på mindre yta som i en och samma stad. För Stockholms del kan det dock bli lite 

problematiskt med kollektivtrafik och infrastruktur när stora mängder turister skall besöka 

staden under en kortare tid, även om den svenska ansökan nämner att extratåg och bussar 

kommer att sättas in för att möta behoven. Något som också kan ses som positivt är att inget 

nytt ska byggas i för stor mängd vilket gör att den reguljära planeringsprocessen förblir 

rättvis, vilket annars är en risk för mega-event då stora byggen får snabbspår för att kunna 

slutföras i tid. Detta ligger också i linje med Müllers lösning på att eventen inte skall få 

snabbspår i planeringsprocessen. 

 

Stora mega-event berör även befolkningen i landet. Som tidigare nämnt har vi diskuterat 

Müllers olika lösningar på hur mega-event kan utföras på ett bättre sätt än tidigare, en av 

lösningar var då att involvera medborgarna i ett tidigt stadie, exempelvis genom 

folkomröstning. För Sveriges del så har vi inte kunnat hitta någon form av 

medborgardeltagande i ett tidigt skede, däremot så finns idéer på hur dem skall involveras vid 

ett senare skede, bland annat genom fokusgrupper och dialog med de som berörs av eventet, 

exempelvis de som bor och arbetar inom eventområdet. Föreningen Skattebetalarna ansåg 

inte att någon folkomröstning var nödvändig och SOK påpekade samtidigt att eventet är 

privat och inga skattemedel kommer att användas. I och med att hela Sverige inte berörs av 

eventet hade en lösning kunnat vara att hålla mindre lokala folkomröstningar och 

opinionsundersökningar i de orter och regioner som berörs av eventet och inte bara hålla 

medborgardialog när eventet redan är antaget. Eventet kommer även att beröra de som inte 

bor eller arbetar inom eventområdena, genom större belastningar på kollektivtrafik, 

flygplatser, vägar och annan infrastruktur. Genom lokala och regionala folkomröstningar ökar 

transparensen och förståelse för eventet enligt Müller.100 

 

Av Müllers olika symptom och lösningar som togs med i teorin står det klart att en del av 

innehållet går att koppla och hitta med Sveriges ansökan, samtidigt som en del inte gör det.  

SOK:s ansökan har tillsammans med det nya konceptet Agenda 2020 lyckats minimera 

många risker som annars vanligtvis uppstår vid mega-event, men fortfarande kvarstår många 

                                                
100 Müller, 2015, s. 14 
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frågetecken. Många av hans symptom och lösningar kan också endast utvärderas efter eventet 

har ägt rum, vilket blir svårt för den här studien att avgöra. 

 

Att orterna Stockholm och Åre är två väletablerade turistdestinationer i Sverige och detta 

eventet kan komma att gynna dem båda sett utifrån ett rent platsmarknadsföringsperspektiv. 

Stockholm får möjlighet att marknadsföra sig utöver den turistperiod som redan är etablerad 

under juni, juli och augusti. Åre får chansen att nå ut med sitt varumärke utöver den alpina-

cirkeln som de befinner sig i och kan därmed visa sina andra attraktiva egenskaper. Detta är 

bra argument för dem att vilja vara värd för eventet, det visar också upp två delar av Sverige 

med både stadsmiljö och fjällmiljö. Slutsatsen som går att dra mellan empirin och teorin är att 

eventet i sig kan gynna Sverige, Stockholm och Åre. Det finns ett flertal positiva effekter som 

kan bidra till de effekter som önskas med platsmarknadsföring, såsom ökad turism, inflyttare 

av personer och företag. Utöver det finns det en olympisk stämpel som kan leva kvar för 

evigt och enligt empirin förändra de olympiska spelens framtid efter 2026 och då kan ‘’Made 

in Sweden’’ vara anledningen varför. Teorikapitlet beskriver platsmarknadsföring som 

utvunnet från den privata sektorn vilket gör att städer och regioner blir mer lika företag där de 

konkurrerar mot varandra, vilket kan resultera i problematik som i det här fallet där 

väletablerade turistdestinationer gynnas i kategorier som de redan går vinnande ur. 

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa, är Sveriges populäraste 

turistdestination och ökar varje år i befolkningsmängd. Åre är unikt i sitt slag där de är en 

landsbygdskommun i Norrland med en positiv befolkningsutveckling. Att kunna sälja in en 

bild av både Stockholm och Åre är gynnsamt för Sveriges del då det som skrivet tidigare 

visar på både attraktiv stads- och fjällmiljö. Eventets unika planering i riktning av Agenda 

2020 med hållbarhet som största fokus kan förbli en del av Sveriges varumärke. Om eventet 

lyckas åstadkomma det som SOK presenterar skulle det kunna resultera i att Sverige blir 

förknippat med innovation, klimatsmarthet, hållbarhet och idrottsnation som är de säljande 

egenskaper Sverige vill bli associerade med. Det finns dock inga garantier att effekterna av 

platsmarknadsföringen blir till det resultat som önskas. Fler företag kan komma att starta på 

grund av att dessa egenskaper är säljande för nya entreprenörer. Människor från andra städer 

kan komma att välja Stockholm och Åre som bostadsort på grund av den livsstil som 

existerar där.  

 

I skrivande stund kan vi dock bara spekulera i hur utfallet skulle bli om nu Sverige vinner 

med sin ansökan. En utvärdering av utfallet av OS skulle vara intressant efter tävlingarna ägt 
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rum. Det är dock värt att nämna att det nya reformprogrammet Agenda 2020 är mycket 

intressant om det nu funkar, att budgeten hålls, att hållbarheten ligger i fokus, att 

idrottsintresset och folkhälsan ökar och så vidare. Det är också en stor möjlighet för Sverige 

att sätta ett avtryck för att visa att det går att arrangera större event på ett hållbart sätt och det 

vore även nyttigt för Sverige och världen. Förespråkare har dock demonstrerat liknande 

fördelar med tidigare olympiska mästerskapen och utfallen från dessa har inte alltid visat sig 

positiva. Det finns fortfarande risker samtidigt som det finns många möjligheter med det nya 

reformprogrammet. Andra tänkbara risker som kan tänkas dyka upp under eventet som SOK 

inte ser eller nämner vilket kan anses allvarligt. Vad skulle hända om biljettförsäljningen inte 

alls blir som tänkt? Vad händer om en stor dopningsskandal avslöjas? En anläggning brinner 

upp eller att transporterna inte fungerar? Det skulle säkerligen dra ner IOK:s omdöme och 

varumärke tillsammans med Sveriges. Även om många av dessa exempel är svåra att förutse 

eller planera inför så är det fortfarande allvarligt att arrangörerna i stort sett endast ser 

fördelar med det här eventet.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att Stockholm/Åre 2026 kan resultera i många positiva utfall 

samtidigt som negativa utfall kan förekomma. Det finns risker som försvunnit med Agenda 

2020 och några har tillkommit. Om Sverige lyckas med att sätta en ny standard i hur ett 

mega-event kan utföras hållbart så kommer förmodligen Sverige att mottaga en fin stämpel, 

det hållbara landet med det hållbara eventet. Stockholm och Åre kan då stå först i kö till att få 

ta del av de effekter som kan tillkomma. Det återstår nu att se om Stockholm Åre 2026 vinner 

omröstningen och hur utfallet i så fall blir av den. 

 

Vidare forskning 

Om Sverige vinner den 24:e juni och genomför mästerskapet så hade en utvärdering av 

mästerskapet varit intressant att studera. Det hade varit intressant att studera med alla de 

aspekter som har diskuterats fram i den här uppsatsen såsom planeringsutmaningar och 

platsmarknadsföring. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - Figur 1 - Johanna Syssners tre dimensioner 
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Bilaga 2 - Tabell 1. OCOGs budget år 2018101 

 
 

                                                
101 Sveriges Olympiska Kommitté, 2019, s. 114 
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Bilaga 2 - Tabell 2. OCOGs budget år 2026102 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
102 Ibid, s. 115 
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Bilaga 3 - Intervjuguide till Marie och Peter från Sveriges Olympiska Kommité  
 
II - Berätta om dig själv.  Vad jobbar du med? 
 
III - Frågor om planeringsutmaningar i relation till Vinter-OS 2026 
        1. Vad är din generella uppfattning om Olympiska mästerskap? 
        2. Vilken roll har du i arbetet med Vinter-OS? [Alternativt: Hur är du involverad i 
Vinter-OS planeringen? [Är du på något sätt involverad i planeringen?] 
        3. Hur ser du på Sveriges ansökan till Vinter-OS 2026? 
        4. Vilka risker ser du med ett sådant event för Sveriges del?  
                - Fördelarna och/eller nackdelarna med att arrangera ett Vinter-OS 2026? 
                - Om du skulle föreslå alternativa vägar att gå, vad skulle du rekommendera då? 
        4. Ur ett hållbarhetsperspektiv, ser du några fördelar eller nackdelar med att 
mästerskapet är förlagt på flera olika orter och även i Lettland?  
        5. Om kostnaderna skulle överstiga budget, vem står då som garant?  
 
IV - Frågor om platsmarknadsföring i samband med ett Vinter-OS 2026 
        1. Vad betyder platsmarknadsföring för dig? 
        2. Vilken bild utåt på global nivå vill ni förmedla? 
        3. Vilken bild inåt, till invånarna vill ni förmedla? 
        4. Vilka positiva effekter tror du ett eventuellt Vinter-OS skulle ha på Stockholm och på 
Åre som turistdestinationer?  
        5.Vilka negativa effekter tror du ett eventuellt Vinter-OS skulle ha på Stockholm och på 
Åre som turistdestinationer?  
        6. Vilka positiva/negativa effekter för Sverige som turistdestination ser du av ett 
eventuellt vinter OS år 2026?  
       7. Hur är tar ni hänsyn till medborgarnas åsikt? (Vet du om invånarna har involverats på 
något sätt?) 
        8. Hur involveras dem? Om alls? 
      9. Hur kan ett OS stärka Stockholms respektive Åres varumärke 
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Bilaga 4 - Intervjuguide till föreningen Skattebetalarna 
 
II - Berätta om dig själv.  Vad jobbar du med? 
 
 
III - Frågor om planeringsutmaningar i relation till Vinter-OS 2026 
 

1. Vad är din generella uppfattning om de Olympiska mästerskapen? 
2. Hur är du involverad i den här ansökan-debatten? 
3. Till helhet då, hur ser du på Sveriges ansökan för Vinter-OS 2026? 
4. Ser du några fördelar för Sveriges del att anordna ett Vinter-OS 2026? 
5. Vilka nackdelar ser du för Sveriges del? 
6. Ur ett hållbarhetsperspektiv, vilka fördelar och nackdelar ser du genom att 

mästerskapet är utspritt, till exempel att det är i Lettland? 
 
IV - Frågor om platsmarknadsföring i samband med ett Vinter-OS 2026 
 

1. Tror du att den här typen av marknadsföring för nationer kommer fortsätta att öka ett 
fortsatt flöde av turism eller att det bara kommer vara under eventet? 

2. Ser du vilka positiva effekter det här eventet skulle ha på Stockholm och Åre som 
turistdestinationer? 

3. Negativa konsekvenser för Stockholm och Åre som turistdestinationer? 
4. Tror du att detta kommer att gynna eller missgynna Sveriges bild utåt globalt om dom 

anordnar det? 
5. På själva ansökan hur det har gått gentemot Sveriges medborgare, ser du det som en 

demokratisk process eller bara någonting som Sveriges regering har bestämt? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide till Åre kommun 
 
II - Berätta om dig själv.  Vad jobbar du med? 
 
 
III - Frågor om planeringsutmaningar i relation till Vinter-OS 2026 
 

1. Vad är din generella uppfattning av olympiska mästerskap i helhet? 
2. Vilken roll har du själv med arbetet kring Vinter-OS eller hur är du involverad? 
3. Hur ser du på Sveriges ansökan till Vinter-OS 2026? 
4. Ser du några andra stora risker med sådant event för Sveriges del? 

 
 
IV - Frågor om platsmarknadsföring i samband med ett Vinter-OS 2026 
 

1. Vad betyder just platsmarknadsföring i stora drag för dig? 
2. Vilka positiva effekter ett OS skulle på just Stockholm och Åre som 

turistdestinationer? 
3. Ser du några negativa effekter på ett OS för Stockholm och Åre som 

turistdestinationer?  
4. Vilka positiva och negativa effekter ser du på Sverige som helhet vid ett eventuellt 

Vinter-OS? 
5. Ser du några negativa effekter på att det är utspritt mer nu till flera orter och även i 

Lettland, med flygresor och? 
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Bilaga 6 - Intervjuguide till Stockholm stad 
 
II - Berätta om dig själv.  Vad jobbar du med? 
 
 
III - Frågor om planeringsutmaningar i relation till Vinter-OS 2026 
 
 

1. Vad är din generella uppfattning av olympiska mästerskap generellt? 
2. Vilken roll har du i just planeringen av det potentiella Vinter-OS då i Åre/Stockholm 

2026? Är du på något sätt involverad? 
3. Hur ser du på just Sveriges ansökan till det OS:et? Har du någon koll på det? 
4. Ser du några risker med ett sådant event för Sveriges del? 
5. Ur ett hållbarhetsperspektiv, hur ser du på att mästerskapet är förlagt på flera orter 

som det är den här gången och även i Lettland? 
6. Om kostnaden skulle överstiga os-budgeten, vet du vem som står som garant i så fall? 
7. Har du någon koll på om någon hänsyn har tagits till medborgarnas åsikt i 

planeringen? Har ni haft någon medborgardialog? 
 
IV - Frågor om platsmarknadsföring i samband med ett Vinter-OS 2026 

 
1. Vad betyder just platsmarknadsföring för dig? 
2. Vilka positiva effekter tror du ett eventuellt vinter-OS skulle kunna ha på Stockholm 

och Åre som turistdestinationer? 
3. Ser du några negativa effekter ett eventuellt vinter-os skulle kunna ha på Stockholm 

och Åre som turistdestinationer? 
4. Kan du se några positiva eller negativa effekter för Sverige som helhet som 

turistdestinationer, utöver Stockholm och Åre vid ett eventuellt vinter-OS? 
5. Hur tror du att ett OS kan stärka Stockholm respektive Åres varumärken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


