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Betydelsen av skid-VM 2015 i Falun  

 

Förord 

 
Förväntningarna inför skid-VM var skyhöga och vi lade ribban högt redan 
från början när vi satte ett mål på 200 000 besök på tävlingsarenan. 
Resultatet blev 350 000 besök totalt varav 280 000 på tävlingsarenan! Den 
respons vi har fått från olika håll säger en och samma sak - skid-VM 2015 
blev en succé! Detta är vi oerhört glad över och även om evenemanget nu är 
genomfört innebär det inte slutet för vår VM-resa. 
 
För oss har det hela tiden varit viktigt att se skid-VM i ett längre perspektiv. 
Vi är övertygade om att skid-VM är viktigt för Dalarna och dess invånare och 
vi tror att evenemanget kommer att fungera som en katalysator för 
utveckling av näringsliv och besöksnäring.  
 
För att ta reda på vilken betydelse skid-VM har för Falun och Dalarna har vi 
låtit genomföra en rad undersökningar. Dessa har stärkt oss i vår uppfattning 
om evenemangets betydelse och potential men också pekat på vilka 
utmaningar vi står inför. 
 

 Vi har fått ett kvitto på att vi är professionella 

evenemangsarrangörer! Vi fick mycket goda omdömen som 

evenemangsarrangörer, både arrangemanget av tävlingarna men 

också kringaktiviteterna inne i Falun. Vi kommer att fortsätta satsa 

på evenemang och ser det som en viktig del i att stärka Falun och 

Dalarnas attraktivitet. 

 

 Vi har en tydlig profil som skidsportdestination! Faluns koppling till 

skidsport har stärkts av skid-VM och det är en styrka som vi skall 

fortsätta förvalta. 

 

 Vi har opinionen bakom oss när det gäller att arrangera ett nytt skid-

VM. Invånarna i Falun och Dalarna uppskattade skid-VM och de vill 

också att Falun skall arrangera skid-VM ännu en gång. 

 

 Utvecklingen av Lugnet-området är en nyckelfråga. Vi måste se till 

att området nyttjas på ett effektivt sätt framöver. För oss kommer det 

att bli viktigt att driva på i denna fråga. 
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Sammanfattning 

Ipsos har på uppdrag av Falu kommun och Visit Södra Dalarna gjort en rad 

undersökningar som dels har syftat till att utvärdera evenemanget men 

också belysa betydelsen av skid-VM för Falun och Dalarna. Underlaget till 

denna rapport har hämtats från dessa undersökningar samt via 

kompletterande djupintervjuer. 

Skid-VMs betydelse för Falun och Dalarna har delats in i tre områden; 

marknadsföringseffekter, ekonomiska effekter och övriga effekter. 

Marknadsföringseffekter 

 Faluns profil inom skidsport har sannolikt stärkts 

 Skid-VM har haft en positiv inverkan på Faluns image  

 Nya kontaktytor har skapats för regionens företag 

Ekonomiska effekter 

 Turistkonsumtionen i Dalarna uppskattas till drygt 300 miljoner vilket 

motsvarar omkring 200 årsverken (teoretisk sysselsättningseffekt) 

 Skid-VM har medfört extra inkomskällor via uthyrning av 

privatbostäder 

Övriga effekter 

 Intresset för längdskidåkning/backhoppning har ökat bland dalborna 

 Nya företagsnätverk har skapats 

 Nya arbetstillfällen har skapats inom byggbranschen och inom 

evenemangsområdet 

 Skid-VM är en merit i evenemangssammanhang 

 Skid-VM har skapat stolthet bland dalborna 

 

.  
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1 Inledning 

I samband med skid-VM i Falun 2015 som ägde rum under perioden 
18 februari 1 mars gjordes 350 000 besök i Falun och i storleksordningen 
500 miljoner TV-tittare följde tävlingarna hemma från TV-soffan. Ett 
evenemang av skid-VMs storlek medför att Falun och Dalarna under en 
period får en hög exponering i media och genererar dessutom stora 
besöksströmmar till Falun och Dalarna.  
 
Det finns en förväntan att evenemang som röner denna typ av 
uppmärksamhet skall bidra till att ”sätta en ort på kartan”. Med detta menas 
att evenemanget bidrar till ökad kännedom och ett ökat intresse för orten 
bland olika målgrupper. I förlängningen finns en förhoppning om att den 
stora exponeringen skall fungera som marknadsföring av orten och - givet 
att den bild som kommuniceras är positiv - leda till att människor får upp 
ögonen för orten. På sikt skulle detta kunna leda till att fler turister besöker 
orten, att inflyttningen ökar och att företag väljer att etablera verksamhet på 
orten. 

1.1 Betydelsen av skid-VM 

Skid-VMs betydelse för Falun och Dalarna kan delas in i två huvudområden;  

 Marknadsföringseffekter till följd av ökad exponering 

 Ekonomiska effekter till följd av ökad konsumtion och investeringar 
 
Det är naturligtvis möjligt att mäta medieexponeringen i form av antal 
artiklar, antal TV-timmar etc. där Falun omnämns i positiva ordalag. Svårare 
är dock att leda i bevis att Falun till följd av just skid-VM uppfattas som en 
mer attraktiv plats och att denna stärkta image i förlängningen leder till fler 
turister, ökad inflyttning till kommunen eller att fler företag väljer att göra 
investeringar i Falun/Dalarna. 
 
Dels ligger dessa händelser långt fram i tiden men det är också svårt att 
isolera en enstaka händelse som skid-VM och hävda att den enskilt har haft 
en viss inverkan. 
 
Det som däremot går att ta reda på, eller mäta, är värdet av den konsumtion 
som genereras i samband med skid-VM (summan av det besökarna 
spenderar) samt omfattningen av mediexponeringen i TV, radio, tidningar 
etc. (antal artiklar, antal TV-timmar etc.). 
 
En av de analyser som Ipsos har genomfört är en kvantifiering av den 
konsumtion som besökare (turister) ger upphov till i Dalarna, vilket redovisas 
i kapitel 3 i denna rapport. 
 
Marknadsföringseffekter handlar dels om ökad kännedom men skid-VM kan 
också ha en imagepåverkande effekt. För att belysa detta har Ipsos gjort 
flera undersökningar som beskrivs i kapitel ”1.2. Ipsos undersökningar”. 
Utöver dessa undersökningar har djupintervjuer genomförts med politiker, 
tjänstemän, personer inom Dalarnas besöksnäring samt representanter för 
VM-organisationen. 
 
Utöver marknadsförings- och ekonomiska effekter uppstår skeenden eller 
händelser som direkt eller indirekt kan kopplas till skid-VM. Dessa omnämns 
i rapporten som övriga effekter och redogörs för i kapitel 4.  
 

  

 

Falu 
kommun  

Ökad 
inflyttning 

Fler 
besökare 

Nya 
företag 
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1.2 Ipsos undersökningar 

Under våren 2015 genomförde Ipsos en rad undersökningar som syftade till 
att belysa skid-VMs betydelse för Falun och Dalarna och som också 
utvärderar evenemanget skid-VM och Falun som värdstad. Förutom denna 
rapport har ytterligare fyra delrapporter tagits fram vilka beskrivs nedan. 

Kännedoms/imageundersökning 

”Hur stark är kopplingen mellan Falun och skid-VM/skidsport?” 
 
Syftet med kännedoms/imageundersökningen var att ta reda på vilken 
image Falun har bland den svenska allmänheten och hur starkt Falun 
förknippas med skid-VM. Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, det 
första tillfället var i början på januari 2015 och det andra direkt efter att skid-
VM avslutats i mars 2015. Totalt genomfördes 1 839 intervjuer via 
webbpanel. 

Upplevelseundersökning 

”Vad tyckte besökarna om skid-VM och Falun och hur uppfattas staden som 
besöksmål?” 
 
Upplevelseundersökningen genomfördes bland skid-VMs besökare och 
syftade till att utvärdera evenemanget och värdstaden Falun. Totalt 
genomfördes 3 253 intervjuer via en webbenkät bland evenemangets 
besökare efter evenemangets slut. 

Social Business Intelligence – konversationer på sociala medier 

”Vilken är bilden av Falun och skid-VM i sociala medier?” 
 
Syftet med denna delundersökning var att ta reda på vilken bild av Falun och 
skid-VM som sprids genom att analysera svenska privatpersoners 
konversationer i sociala medier. Utgångspunkten för analysen var den bild 
som skid-VM ville kommunicera i form av evenemangets värdeord och Falu 
kommuns varumärkesplattform (också i form av ett antal värdeord). Antalet 
konversationer mättes och ett urval av dessa analyserades i detalj för att ta 
reda på vad konversationerna handlade om och om samtalen var negativa 
eller positiva. 

Attitydundersökning 

”Vad tycker invånarna i Dalarna om skid-VM?” 

 
Attitydundersökningen genomfördes bland boende i Dalarna och syftade till 
att undersöka vilken inställning de boende i Dalarna har till skid-VM och 
större evenemang. Totalt genomfördes 1 200 telefonintervjuer med boende i 
Dalarna efter evenemangets genomförande. 
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2 Marknadsföringseffekter 

 

2.1 Falun är starkt förknippat med skidsport 

Falun förknippas främst med Falu koppargruva, falukorv och Falu rödfärg 
men också med skidsport. Utöver skid-VM och skidor nämns andra ord som 
är förknippade med skidsport som backhoppning, Vasaloppet, 
Skidspelen/skidtävlingar och arenan Lugnet. 

 

 
 
Assocationer bland 875 svenskar i januari 2015 Associationer bland 964 svenskar i mars 2015 

I januari 2015 förknippade en av tio svenskar spontant skid-VM med Falun 
och i mars, alldeles efter att evenemanget genomförts, hade andelen ökat till 
fyra av tio. 
 
Falun hade redan före skid-VMs genomförande en stark skidprofil och denna 

har sannolikt stärkts ytterligare genom arrangemanget. 

Nyckelresultat 

 Falun är starkt förknippat med skidsport och denna profil har 

sannolikt stärkts ytterligare via skid-VM 

 Fyra gånger så många svenskar förknippar Falun med skid-VM i 

mars som i januari 2015 

 En tredjedel av alla samtal i sociala medier handlar om både Falun 

och Skid-VM (flest samtal handlar dock om skid-VM) 

 Skid-VM har haft en positiv inverkan på Faluns image bland 

besökarna 

 Invånarna i Dalarna är positiva till skid-VM och ser gärna att skid-

VM arrangeras igen men framförallt faluborna är kritiska till de 

resurser som har satsats på evenemanget 

 Skid-VM skapade nya kontaktytor för företagen 
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2.2 Positiv bild av Falun 

Bilden av Falun och Dalarna formas bl.a. genom vad som skrivs i media och 
vad andra personer säger om platserna. Eftersom Falun och Dalarna 
omnämns i så pass hög utsträckning under skid-VM har det som sägs/skrivs 
om såväl skid-VM som värdstaden betydelse för Faluns image. 
 
Ipsos undersökningar visar vilken bild som kommuniceras av tre grupper;  

 invånare i Falun/Dalarna 

 skid-VM besökare 

 svenska privatpersoner som samtalar om skid-VM/Falun via sociala 
medier. 

 
Den bild som speglas via traditionell media omfattades inte av Ipsos 
undersökningar. Ipsos har inte heller undersökt hur sponsorerna och deras 
inbjudna gäster uppfattade Falun och Dalarna.  

Besökare skid-VM 

Evenemangets besökare var mycket positiva till såväl arrangemanget av 

skid-VM som Falun som värdstad. Två av tre besökare gav arrangemanget 

toppbetyg (5 på en femgradig skala) och ungefär lika många gav värdstaden 

Falun högsta betyg. 

Omkring sex av tio besökare säger att de kommer att rekommendera Falun 

som besöksmål och tre av fyra tillresta svenska besökare tror att de kommer 

att besöka Falun igen och hälften av de internationella besökarna. 

Omkring hälften av de tillresta svenska besökarna och de internationella 

besökarna säger att de har fått en mer positiv bild av Falun efter att de 

besökte skid-VM 2015. Endast ett litet fåtal säger att deras bild av Falun har 

förändrats negativt.  

Med bakgrund av dessa resultat kan man förvänta sig att den bild som 

kommuniceras av de som besökte skid-VM nästan uteslutande är positiv och 

att evenemanget haft en positiv effekt på Faluns image. 

Invånare i Dalarna 

Invånare i Dalarna är i princip lika positiva som evenemangsbesökarna till 

arrangemanget av skid-VM och värdstaden Faluns prestation. Även de som 

inte besökte evenemanget är stolta över att Falun/Dalarna fick arrangera 

skid-VM och en stor majoritet anser att evenemanget blev en succé. 

Omkring åtta av tio är positivt inställda till att Falun/Dalarna arrangerar stora 

evenemang och lika många är positiva till att Falun/Dalarna arrangerar skid-

VM igen i framtiden. 

Det finns en grupp falubor som är negativt inställd till de investeringar som 

gjorts på Lugnet och som inte heller tror att skid-VM kommer att öka 

Dalarnas attraktivitet på lång sikt. I denna grupp finns också personer som 

inte anser att Falun/Dalarna bör arrangera skid-VM igen. Störst är missnöjet 

med investeringarna på Lugnet där 26 procent av faluborna är negativt 

inställda samtidigt som 13 procent inte vill att Falun/Dalarna arrangerar skid-

VM igen. 

60% 

Andel skid-VM besökare som kommer 
att rekommendera Falun som 

besöksmål 

50% 

Andel skid-VM besökare som har fått en 

mer positiv bild av Falun 

80% 

Andel dalbor som är positiva till att 
Falun/Dalarna arrangerar stora 

evenemang och att Falun/Dalarna 

arrangerar skid-VM igen i framtiden  
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Även om det stora flertalet dalbor kommer att tala väl om själva 

evenemanget och det sätt på vilket det genomfördes finns det en grupp 

falubor som är fortsatt kritiska till att kommunen har satsats resurser på skid-

VM och som inte tror att dessa satsningar kommer att gynna Falun/Dalarna. 

Den bild som kommuniceras av faluborna är således något mer splittrad – 

om än i huvudsak positiv. 

Bilden i sociala medier 

Skid-VM hjälper till att driva konversationer som handlar om staden Falun i 

sociala medier även om konversationerna i större utsträckning handlar om 

skid-VM än om värdstaden Falun. En tredjedel av alla samtal handlar om 

Falun och skid-VM. Detta tyder på att skid-VM har bidragit till att stärka 

Falun som idrotts- och evenemangsstad. 

Majoriteten av samtalen är av positiv karaktär. De negativa samtalen berör 

främst budgetöverskridningar och felprioritering av resurser. Majoriteten av 

samtalen handlar om värdeorden ”Entusiastisk” och ”Inspirerande”, något 

som tyder på att skid-VM i Falun har varit en uppskattad satsning som har 

skapat ett värde för besökare på plats såväl som TV-tittare. 

De som följde vad som skrevs om skid-VM och Falun i sociala medier fick 

framförallt bilden av ett väl genomfört evenemang men också inblick i 

diskussioner kring Falu kommuns ekonomiska engagemang i VM och 

kritiken kring det. 

En viktig lärdom är att en majoritet av konversationerna sker under själva 

evenemanget. Innan och efter evenemanget är det således främst via 

traditionell media bilden av Falun skapas. 

Sponsorer och företag 

Skid-VM sponsrades av en rad företag inom olika branscher. Förutom 

marknadsföring och sponsoraktiviteter som riktade sig till besökare bjöd 

företagen in kollegor, samarbetspartners och kunder för olika aktiviteter i 

Falun och Dalarna. Skid-VM gjorde det möjligt för lokala företag – även de 

som inte var sponsorer - att bjuda in och komma i kontakt med personer 

som annars inte hade besökt Falun. Skid-VM skapade därmed nya 

kontaktytor för företagen och en möjlighet för Falun att exponera sig mot nya 

målgrupper. 

  

Värdegrund Falun 

 Genuin 

 Angelägen 

 Aktiv 

 Inspirerande 

 Bemötande 
 

Värdegrund skid-VM 

 Välkomnande 

 Innovativ 

 Professionell 

 Entusiastisk 
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3 Ekonomiska effekter 

 

3.1 Investeringar 

I samband med skid-VM gjordes en rad investeringar. 

Investeringar på Lugnet 

Inför VM gjordes investeringar i upprustning av Lugnet-området. Falu 
kommuns investeringar var cika 240 miljoner kronor. Till detta kommer 
bidrag från EU och Region Dalarna samt investeringar som gjorts av andra 
på sammanlagt cirka 35 miljoner kronor.  

Infrastrukturinvesteringar 

Utöver investeringarna i Lugnet-området tidigarelades 
infrastruktursatsningar. Den största investeringen var byggnationen av 
Resecentrum som påbörjades två år tidigare än planerat. Kommunens 
kostnad för Resecentrum ligger på 192 miljoner kronor. 

Investeringar inom besöksnäringen 

Inom besöksnäringen är det enbart hotellen som har gjort mer omfattande 
investeringar och då i form av renoveringar av befintliga hotellanläggningar. 
Värdet av dessa renoveringar uppskattas till 40 miljoner kronor. 

3.2 Intäkter för privatpersoner 

I Falun med omnejd är boendekapaciteten relativt begränsad och många 
VM-besökare hyrde därför privata bostäder. För boende och fritidshusägare i 
Dalarna skapade skid-VM extra inkomstkällor. 

3.3 Turistkonsumtion 

Den totala besökssiffran för skid-VM uppskattas till 350 000. En del av 
besökarna gjorde dagsbesök men många av de tillresta besökarna 
övernattade, både i Dalarna och utanför i orter som t.ex. Gävle, Sandviken 

Nyckelresultat 

 Inför skid-VM gjordes investeringar i upprustning av Lugnet-

området, Resecentrum och hotellnäringen 

 Skid-VM gav boende/fritidshusägare i Dalarna en möjlighet till 

ökad inkomst via uthyrning av privatbostäder 

 Turistkonsumtionen uppskattas till drygt 300 miljoner kronor 

 De internationella besökarnas momsintäkter uppskattas till ett 

värde på drygt 20 miljoner kronor 

 Den teoretiska sysselsättningseffekten motsvarar 200 årsverken 
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och Hofors. En del av besökarnas konsumtion hamnar därmed utanför 
Dalarna. 
 
Eftersom syftet med denna rapport är att belysa betydelsen av skid-VM för 
Falun och Dalarna bortses helt från den konsumtion som genereras utanför 
Dalarna. 
 
Den turistkonsumtion som beräknats inkluderar följande: 
 

 All konsumtion som sker i Dalarna till följd av tillresta besökare, 
(d.v.s. boende utanför Dalarna). 

 All konsumtion som sker i Falun av dalbor boende utanför Falun. 
 
Om en dalbo spenderar pengar i Rättvik eller någon annan kommun i 
samband med skid-VM bortses från detta. Inte heller falubornas konsumtion 
inkluderas i turistkonsumtionen.  
 
Som grund för beräkningarna av turistkonsumtionen ligger den 
webbenkätsundersökning som genomfördes bland 3 253 besökare på skid-
VM samt uppgifter om övriga gruppers konsumtion som erhållits av 
arrangören. 
 
Till den turistekonomiska konsumtionen har den konsumtion som tävlande 
inkl. medföljande, journalister och sponsorer gav upphov till adderats. För 
tävlande inkl. medföljande fanns uppgifter om hur mycket de spenderade på 
logi och helpension. För journalister och sponsorer fanns uppgifter om logi 
inkl. frukost. Till detta har adderats 800 kronor (sponsorer) respektive 500 
kronor (journalister) per gästnatt vilket motsvarar värdet av luncher och 
middagar. 
 
Skid-VM uppskattas ha skapat en turistkonsumtion på drygt 300 miljoner 
kronor (311 miljoner kronor). Ungefär hälften av denna summa spenderades 
i Falu kommun och resten i övriga Dalarna. 
 

3.4 Intäkter för besöksnäringen 

Skid-VM har inte bara inneburit intäkter för boende och fritidshusägare i 
Dalarna utan också för besöksnäringen.  
 

 
Det är framförallt handel, boendeanläggningar och restauranger som dragit 
nytta av skid-VM. Ovan redovisas en s.k. turistkrona som beskriver hur stor 

31% 

34% 

11% 

20% 

3% 

Logi

Handel

Transport

Restaurang/café

Övrigt
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andel av skid-VM besökarnas (exkl. tävlande/medföljande, journalister och 
sponsorer) konsumtion som spenderas inom respektive kategori.  

3.5 Momsintäkter till staten 

Evenemang med internationella besökare ger extra intäkter till staten. 
Internationella turisters konsumtion i Sverige omnämns i de nationella 
turisträkenskaperna som exportvärdet. När Sverige exporterar varor till 
andra länder dras momsen av men så är det inte inom besöksnäringen. 
Utländska turister betalar samma moms i Sverige som svenska turister gör. 
Detta innebär att staten får ökade momsintäkter via de utländska turisternas 
konsumtion i Sverige. Ju fler utländska turister ett evenemang lockar desto 
högre momsintäkter. 
 
Momsvärdet uppskattas till drygt 20 miljoner kronor. I denna summa ingår 
internationella besökare, tävlande inkl. medföljande samt journalister. 

3.6 Antalet årsverken 

Turistkonsumtionen i Dalarna motsvarar en teoretisk sysselsättningseffekt 
på omkring 200 årsverken. Med ett årsverke avses en helårsanställning. 
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4 Övriga effekter 

 
 

4.1 Ökat intresse för skidsport i Dalarna 

Skid-VM har lett till att ett redan stort intresse för skidsport i Dalarna har ökat 
ännu mera. Två av tre dalbor är ganska eller mycket intresserade av 
skidåkning och nästan var tredje dalbo säger att skid-VM har ökat deras 
intresse för längdskidåkning/backhoppning. 
 
Ett ökat intresse kan på sikt skapa fler utövare bland vuxna men också att 
fler barn och ungdomar söker sig till skidsporten. Erfarenheter från stora 
mästerskap är att antalet utövare inom sporten ökar efter ett större 
idrottsevenemang. Ibland uppstår denna effekt inte bara på 
evenemangsorten utan även nationellt. 

4.2 Nya nätverk och samverkansformer 

Beoynd Skiing är ett nätverk för bl.a. företagarna i Dalarna. Nätverket 
skapades i samband med att Falun vann skid-VM och har idag 465 
medlemmar (företag, organisationer och kommuner). Nätverket har inneburit 
nya kontaktytor för företagen och det har inom ramen för nätverket 
arrangerats en rad aktiviteter. Ambitionen är att nätverket skall bestå även 
efter skid-VM då uppfattningen är att det fyller en viktig funktion inom 
näringslivet i Falun/Dalarna. 
 

4.3 Nya arbetstillfällen 

Som tidigare nämnts motsvarar turistkonsumtionen 200 årsverken. Utöver 

detta är det främst inom byggbranschen och evenemangsområdet som 

arbetstillfällen har skapats. 

 

  

Nyckelresultat 

 Skid-VM har ökat intresset för längdskidåkning/backhoppning i 

Dalarna vilket kan leda till en framtida tillväxt inom skidsporten 

 Nya nätverk har skapats 

 Nya arbetstillfällen har skapats 

 Skid-VM är en merit för Falun i evenemangssammanhang 

 Skid-VM har skapat stolta invånare och har varit en uppskattad 

upplevelse för dalborna 

30% 

Andelen dalbor vars intresse för 
längdskidåkning/backhoppning har ökat 

till följd av skid-VM 
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Byggbranschen 

Upprustningen av Lugnet-området pågick under 3 år och skapade framförallt 
arbetstillfällen inom byggbranschen. Uppskattningsvis handlar det om 
50 årsverken per år under byggperioden. 

VM-organisationen 

VM-organisationen bildades år 2010 och har gett sysselsättning åt som mest 

1650 personer inklusive volontärer. 

4.4 Skid-VM bygger kunskap och är en merit inför 
framtiden 

Skid-VM har bidragit till erfarenheter och kunskap både kring hur 
evenemang värvas och hur de genomförs. Dalarna kan dra praktisk nytta av 
dessa lärdomar samtidigt som skid-VM är en merit att visa upp i 
värvningssammanhang. Det är få svenska orter utanför storstäderna som 
har varit värd för ett världsmästerskap. 

4.5 Skid-VM har en emotionell betydelse för Dalarnas 
invånare 

Evenemang är en del av det lokala utbud som gör en ort attraktiv och värd 
att besöka men det kan också ha en mer emotionell betydelse för ortens 
invånare – oavsett om de besöker evenemanget eller ej. Dels kan skid-VM 
skapa stolthet hos invånarna men också ge en upplevelse utöver det 
vanliga. Stoltheten bottnar i att Falun i konkurrens med många andra städer 
lyckats värva ett internationellt mästerskap och sedan genomfört det med 
framgång. 
 
Upplevelsen handlar dels om möjligheten att få besöka ett internationellt 
mästerskap på hemmaplan men också att få ta del av det som hände vid 
sidan av tävlingarna inne i centrala Falun. Feststämningen under 
evenemanget och det professionella genomförandet lyftes fram som positivt 
av dalborna. 
 
Evenemanget gav mersmak och dalborna vill gärna återuppleva ett skid-VM. 
Drygt åtta av tio dalbor är positiva till att Falun/Dalarna arrangerar skid-VM 
igen någon gång i framtiden. 
 
 
 

  

80% 

Andelen dalbor som är stolta över att 
Falun och Dalarna lyckats få ett 

internationellt mästerskap som skid-VM 

 

”Hela stämningen. 
Upplevelsen. 

Glädjen.” 
 

Dalbo om det bästa med skid-VM 

”Jag tyckte att det var en 
folkfest, trevlig stämning, 

roligt med aktiviteter.” 
 

Dalbo om det bästa med skid-VM 



Betydelsen av skid-VM 2015 i Falun  21 

 
 

  

  

Framtiden 



Betydelsen av skid-VM 2015 i Falun  22 

 
 

5 Framtiden 

Det återstår att se hur stor betydelse skid-VM kommer att få för Falun och 
Dalarna. Hur ska Falun dra nytta av evenemanget i framtiden och vilka är 
utmaningarna? 

Besökare 

Den stora exponering som Falun fick under inledningen av 2015 borde 
innebära att fler har fått upp ögonen för vad Falun och Dalarna har att 
erbjuda. Förväntningarna är att fler svenskar och norrmän hittar till Falun och 
Dalarna redan till sommarsäsongen 2015. 
 
Om de VM-besökare som säger att de helt säkert kommer att återvända till 
Falun som turister gör det och stannar i snitt två nätter i Falu kommun 
motsvarar det cirka 60 000 gästnätter. Om även de som säger att de troligen 
kommer att besöka Falun inkluderas skulle det motsvara omkring 100 000 
gästnätter. 

Företagen 

Inför VM upplevde Falu kommun att skid-VM ökade intresset för Falun bland 
företagare. De företag som övervägde att etablera sig i Falun nämnde skid-
VM som en bidragande orsak. En kommun som arrangerar ett VM skickar ut 
signaler om att det är en kommun som ligger i framkant, som vågar satsa 
och som vill utvecklas – vilket uppfattas som positivt bland företagare. 
Frågan är hur man skall bibehålla denna image nu när evenemanget är 
över? 
 
För Faluns del är det viktigt att fortsätta visa att kommunen har höga 
ambitioner för att upprätthålla intresset bland företagen. Detta kan Falu 
kommun göra genom att peka på att man satsar även inom andra områden. 

Nätverk och projekt 

Under VM bildades nya projekt och nätverk. Det var inte svårt att mobilisera 
inför VM men frågan är om nätverk och projekt kommer att bestå även efter 
VM. Beoynd Skiing – som också framgår av namnet – har ambitionen att 
finnas kvar som ett affärsnätverk även efter VM. Frågan är hur man skall 
upprätthålla intresset bland företagen när det inte längre finns ett 
gemensamt mål att sträva mot. 

Lugnet-området 

En av de större utmaningarna är hur Lugnet-området kommer att användas 
framöver. Lugnets framtida nyttjande kan bli det som på sikt avgör hur 
framgångsrik VM-satsningen uppfattas ha blivit. Kommunen har gjort stora 
investeringar i området vilket har väckt kritik bland de egna invånarna. Det 
gäller nu att se till att området används, både för att undvika ytterligare kritik 
från invånarna men också för att ambitionen hela tiden har varit att dra nytta 
av investeringarna även efter VM. En del vill se Lugnet-området utvecklas till 
ett turistmål men för detta krävs en plan och eventuellt ytterligare 
investeringar. 
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Ny VM-ansökan 

Redan innan skid-VM 2015 gick av stapeln talades det om att Falun skulle 
stå som värdstad för ett skid-VM ännu en gång. Ipsos undersökningar visar 
att invånarna är positiva till ett nytt VM i Falun och som det ser ut i 
skrivandets stund kan det mycket väl bli så att Falun bestämmer sig för att 
göra en satsning på att värva Skid-VM igen.  
 
Om Falun väljer att göra en ny VM-satsning skapar det bättre förutsättningar 
att dra nytta av skid-VM 2015. Det blir lättare att hålla uppe intresset för olika 
nätverk och projekt då man än en gång kan enas kring ett gemensamt mål. 
Falun kommer dessutom att bli allt starkare förknippat med skidsport och 
skid-VM vid en ny VM-ansökan. 
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