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Projektets innehåll



• 3 017 intervjuer – riksrepresentativt urval

• Intervjuer genomförda i Norstats panel 

• Genomförande i maj 2021 (innan lättnader i restriktioner)

• Studien fungerar som en nulägesbild för att sedan kunna följa eventuella förflyttningar till hösten.

• Studien ger bland annat svar på:

– Inställning till evenemangsbesök efter pandemin
– Vilka evenemangsspecifika delar som är viktiga vid valet av evenemang

Kvantitativ studie
Evenemangsbesökare - Del 1



11%

4%

53%

17%

15%

Aldrig

Tveksam, vet ej

1-5 gånger/år

6-10 gånger/år

Fler än 10 gånger per år

Hur ofta deltar du på evenemang som besökare eller publik per 
år totalt under normala förhållanden?

Bas: Samtliga

6%

8%

71%

15%

Tveksam, vet ej

Mer sällan

Ungefär samma

Oftare

När pandemin är över, hur ofta kommer du delta på evenemang som 
besökare eller publik jämfört med före pandemin? 

Bas: Samtliga
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Folkvimmel

Storstad

Familj

Konsumtion

Själ

Flyg

Äventyr och utmaning

Individuellt

Nytt och spännande

Borta

Folktomt

Natur

Vänner

Klimatsmart

Kropp

Tåg

Enkelt och bekvämt

Kollektivt

Traditionsbundet och bekant

Hemma

Andelar (1-3)

Tänk dig att du ska ut på en resa eller besöka ett evenemang. 
Vad skulle du välja/föredra?

Bas: Samtliga
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Miljöcertifierat och hållbart

Möjlighet att hålla avstånd till andra

Autentisk miljö (äkta/genuin)

Tillgängligt

Prisvärt

Flexibla avbokningsregler

Välkomnande

Säkert och tryggt

Stämning och atmosfär

Rent och fräscht

Vet ej 0 - helt oviktigt 1 2 3 4 5 - varken eller 6 7 8 9 10 - Mycket viktigt

Andel 8-10

Tänk dig att du planerar att besöka ett evenemang. 
Du väljer mellan två lika intressanta alternativ. 

Hur viktigt skulle följande vara för dig när gör ditt val?
Bas: Samtliga
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31%
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44%
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43%
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51%
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Miljöcertifierat och hållbart

Möjlighet att hålla avstånd till andra

Autentisk miljö (äkta/genuin)

Tillgängligt

Prisvärt

Flexibla avbokningsregler

Välkomnande

Säkert och tryggt

Stämning och atmosfär

Rent och fräscht

Besöka oftare

Besöka mer sällan

Tänk dig att du planerar att besöka ett evenemang. 
Du väljer mellan två lika intressanta alternativ. 

Hur viktigt skulle följande vara för dig när gör ditt val?
Bas: Samtliga
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10%
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9%

10%

16%

30%

8%

17%

17%

31%

25%

13%

26%

37%

39%

27%

38%

24%

37%

30%

30%

15%

14%

7%

18%

Osäkerhet kring avbokningsregler/återbet. gör att jag är mer
försiktig med att boka evenemang långt fram i tiden

Jag undviker trängsel och vill ha ett eget utrymme

Att evenemang är hållbara är viktigt för mig

Jag vill inte ha så mycket planerat utan vill vara mer flexibel

Många evenemang går lika bra att följa digitalt som att
uppleva på plats

Jag har nog blivit mer bekväm den senaste tiden

Vet ej Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt

Andel instämmer 
helt/delvis

55%

31%

52%

42%

69%

67%

Många tror att pandemin utvecklar nya beteenden och att vi kommer att 
värdera saker annorlunda. Svara på påståendena nedan och utgå ifrån hur 

du känner idag.
Bas: Samtliga



Trenden har ju länge varit allt senare köpbeslut… den kan nu 
kompletteras med högre krav på säkerhet, avbokningsbart, hållbart etc.

Det spontana blir välplanerat!

Paradoxen Upplevelsen går mot mer personalisering och bekvämlighet 
även om man såklart fortfarande vill känna samhörigheten och vara en del 
av något större än sig själv. 

Att känna euforin men på behörigt avstånd.

Konflikten mellan förväntningar om utveckling (hållbart, modernt, 
uppkopplat) samtidigt som man när en längtan efter att få 
återuppleva tidigare minnen...

Hur kan man som evenemangsarrangör tillfredsställa båda delar?

Vad ser vi framåt?
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