Förändrat köpbeteende hos
evenemangsbesökare
Sarah Marting, enhetschef Evenemangsutveckling
Birgitta Bergerlind, enhetschef operativ enhet Göteborgs 400-årsjubileum

Denna spaning ingår i en serie av spaningar som ämnar att belysa omvärldsfaktorer, fenomen och trender som på olika sätt påverkar förutsättningarna
i besöksnäringen. Vårt primära syfte är att sprida kunskap och inspirera till
fortsatt utveckling av Göteborg som destination. Spaningarna innehåller fakta
varvat med exempel och vi för resonemang om hur framtiden kan komma att
se ut. Notera gärna datumet för publicering och ha i åtanke att
förutsättningarna kan ha ändrats sedan spaningen skrevs.
Vi välkomnar alla att bidra till dialogen och dela med sig av sin syn på de
fenomen vi lyfter. Tillsammans hjälps vi åt att tackla de utmaningar
branschen står inför.
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Det globala utbrottet av covid-19 har givit tydliga och allvarliga effekter på besöksnäringen, inte minst för evenemangsbranschen. Under nästan två år har majoriteten av alla evenemang i Sverige ställts in eller flyttats fram.
Branschen har varit beroende av stödåtgärder för att undvika konkurs samt tappat mycket kompetens då man tvingats
säga upp personal. Även oroligheterna som bröt ut i Europa under våren 2022 och medföljande konjunkturskiftningar
bidrar till ökad osäkerhet för evenemangsbranschen. Utöver detta påverkas köpkraften av höjda priser på el, drivmedel, livsmedel och räntor, med mera.
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Just nu arrangeras fler evenemang än någonsin då både
nya och framflyttade evenemang ska genomföras, artister ska ut på turné igen och barn ska ta igen för förlorade
ungdomscuper.

påverkar konsumenters framförhållning vid bokning samt
förväntningar på generösa avbokningsvillkor hos arrangörer.

Men vad händer när evenemangbesökarna tagit igen det
de förlorat? Hur kommer köpbeteendet hos evenemangbesökarna att se ut framöver? Hur har man påverkats av
pandemin och hur ställer man sig till att gå på evenemang
om privatekonomin blir mer ansträngd samtidigt som
biljettpriserna stiger?

Enligt en rapport kring Framtidens evenemangsturism
som släpptes av Upplevelseinstitutet i slutet av 2021 så
säger 2 av 3 svenskar att osäkerhet kring avbokningsregler
och återbetalning leder till en större försiktighet med att
boka evenemang långt fram i tiden. Enligt konsumentundersökningen som Ticketmaster släpptes i januari 2022
(innan Rysslands invasion i Ukraina) så uppger 46% att de
kommer senarelägga sina köp jämfört med före pandemin.

Lägesrapport
En av de effekter som identifierats till följd av pandemin
och som säkerligen förstärkts av ett osäkert världsläge
är ett förändrat köpbeteende hos evenemangsbesökare.
Många har vant sig vid att planera med kort varsel, vilket

Under senare delen av våren ställde vi även frågor kring
evenemangsbesökares köpbeteenden till olika aktörer inom
branschen. Charlotta Lechtaler, affärsutvecklare på
arenabolaget Got Event delar ovanstående bild och ser att

evenemangsbesökare bokar närmare inpå evenemangsdagen både inom kultur- & idrottsevenemang. Annika af
Trolle, kommunikationschef på Svensk Scenkonst skriver
att det är trögare än tidigare att få abonnenter, även detta
kan ses som en indikation på att besökare inte vill binda
upp sig på längre sikt då framtiden är oviss.
Enligt Ticketmasters konsumentundersökning så är det
24% som kommer att spendera mer pengar än normalt
på liveevent under 2022. 61% säger att detta är för att ta
igen det de har missat. Vilket skulle kunna innebära att
det evenemangshögtryck vi befinner oss i just nu inte är
beständigt. Ytterligare är det troligt att köpbeteendet hos
evenemangsbesökare förändras om biljettpriserna ökar.
Enligt undersökningen så kommer 65% köpa färre biljetter
om priserna ökar. Positivt är att förtroendet för branschen
fortfarande högt, enligt undersökningen så har 87% bättre
eller samma förtroende för branschen som innan pandemin.
Från evenemangsbranschens perspektiv har man fortfarande en stark tro på tillväxt och många tror att efterfrågan
på sikt kommer att balanseras till de nivåer det var innan
pandemin, om inte högre.

Effekter förändrat köpbeteende
Det är sannolikt att ett förändrat köpbeteende hos evenemangsbesökare får stor påverkan på evenemangsbranschen och övrig besöksnäring. Om allt fler evenemangsbesökare bokar evenemang med kort varsel och har
krav på generösa avbokningsvillkor innebär det en större
risk och skulle även kunna innebära likviditetsproblem för
många aktörer inom evenemangsbranschen. Konsekvenserna skulle kunna bli än värre om priset på evenemangsbiljetter ökar samtidigt som besökarnas privatekonomi blir sämre. Detta skulle kunna innebära att många
besökare väljer att gå på färre eller billigare evenemang
alternativt inte har råd att gå på evenemang alls.
För att hantera ovanstående utmaningar skulle en effekt
kunna bli att aktörer inom branschen väljer att avvakta med
större utvecklingsinvesteringar inom exempelvis digitalisering och hållbarhet, vilket i sin tur skulle kunna påverka
branschens långsiktiga utveckling. En annan effekt skulle
kunna bli att arrangörer avstår från att boka stora och kostsamma evenemang som innebär en stor risk.
Det är varken länge sedan pandemin började avta eller
oroligheterna i Europa inleddes och det är fortfarande
alltför tidigt att dra några slutsatser om evenemangsbranschens framtid i Göteborg. Men skulle det rådande
världsläget samt det förändrade köpbeteendet bestå så är
det troligt att evenemangsbranschen och övrig
besöksnäring kommer behöva göra anpassningar utifrån de
nya förutsättningarna.
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Som beskrivet tidigare så är ett scenario att det skulle
kunna blir färre stora evenemang framöver. Men då
förtroendet för evenemangsbranschen fortfarande är
mycket högt och viljan att gå på evenemang stor så kanske
det i stället växer fram fler lokala och mindre evenemang. Vilket å ena sidan kan påverka den nationella och
internationella attraktionskraften negativt men å andra
sidan kan leda till fler lokala evenemangsbesökare, mer
kvarhållen konsumtionskraft och mindre klimatpåverkan
då besökarna inte behöver resa lika långt för att ta del av
upplevelserna. Vid ett sådant scenario kommer troligen
besöksflödena att förändras och de höga besökstopparna
att minska i antal. Det blir då viktigt att se till att de mindre
evenemangen utvecklas och ökar i antal så att besöksantalet består trots att topparna minskar i antal.
Kris beskrivs ofta som innovationens moder och ett annat
scenario är att rättighetsägare, arenor, med flera utvecklar
nya affärsmodeller för att sprida ut eller reducera
riskerna. Exempelvis kan arenor bli mer multifunktionella
och användas i fler syften än vid evenemang. Som exempel
kan nämnas att större arenor under pandemin ställde om
till bland annat vaccinationscentral och padelhall för att
generera intäkter. Digitala lösningar eller hybridlösningar kan också vara ett sätt att möta de mer priskänsliga besökarnas behov, bland annat utvecklade Göteborg Film Festival under pandemin Göteborg Film Festival
Online och likaså utvecklade Gothenburg Horse Show
GHSLive. Ytterligare ett exempel skulle kunna vara att rättighetsägare hittar fler inkomstkällor utanför evenemangen, såsom exempelvis restaurang- och förfestområden på
publika platser i staden.

Skulle vi se ett framtida scenario med fler mindre och
lokala evenemang påverkas givetvis övriga besöksnäringsaktörer på destinationen på olika sätt om de större
evenemangen börjar lysa mer med sin frånvaro. Hotellen
som vanligtvis är fullbokade i samband med större evenemang får fundera över hur de säljer sin produkt även till en
lokal målgrupp som besöker de mindre evenemangen.
Restauranger kan istället gynnas av ökade flöden i staden
om antalet evenemang ökar utanför sommarsäsongen och
helger då de kan få lättare att attrahera gäster på vardagar
i samband med att de gör evenemangsbesök på
hemmaplan. Denna utveckling behöver inte enbart ses som
en utmaning för branschens aktörer. Att fler av besöksnäringsföretagen attraherar en lokal målgrupp är både ett
sätt för näringen att minska besökarnas klimatutsläpp i
samband med transporter och även ett sätt för näringen att
bli mindre säsongsberoende och därmed även mer ekonomiskt hållbara.
Inom kort kommer även en spaning som fördjupar sig i hur
köpkraften påverkas av den stigande inflationen och vad
detta får för konsekvenser för besöksnäringen i stort. Håll
utkik efter den!
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