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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer i Mora som gladeligen ställde upp 

på intervjuer och gav oss ovärderlig insikt om vardagen i Mora under Vasaloppet. 

Utan Er hade denna studie inte varit möjlig! Vi vill även tacka vår handledare 

Martin Wallstam som engagerat sig vår studie och givit oss värdefulla och 

vägledande tips och råd längs vägen.  
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Sammanfattning 

 
Evenemang blir en allt viktigare del i dagens besöksnäring och används ofta som 

ett verktyg för samhällsutveckling. Evenemang bidrar till en mängd olika 

effekter på platsen där de arrangeras. Ekonomiska och miljömässiga effekter är 

väl studerade medan de sociala effekterna historiskt sett varit mindre prioriterat. 

Dessutom har platsens kontext inte varit en avgörande faktor i tidigare forskning. 

Denna studie syftar därför till att bidra med ökad kunskap om sociala effekter på 

mindre orter. Studien är en fallstudie av världens längsta skidlopp Vasaloppet 

som är årligt återkommande i orten Mora. Kvalitativa intervjuer genomfördes 

med invånare i Mora för att få en inblick i deras vardag under evenemanget. 

Studien föreslår att sociala effekter som uppstår på mindre orter skiljer sig från 

andra kontextuella sammanhang. Faktorer som ansvarstagande och stolthet är av 

stor betydelse för invånarna i Mora. Studien föreslår en ny väg för vidare 

forskning i ämnet där platsens kontext blir en avgörande faktor för vilka sociala 

effekter som upplevs. Dessutom hoppas vi att den ska bidra till att öka kunskapen 

om sociala effekter hos beslutsfattande organ för stora återkommande 

sportevenemang på mindre orter. 
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Det är första söndagen i mars, klockan är 07:55. Helikoptrar dånar ovanför de 

dryga 16 000 skidåkarna som samlats i den lilla byn Berga för att ge hela den 

svenska befolkningen möjlighet att uppleva denna traditionella händelse från tv-

sofforna. Om 5 minuter kommer deltagarna starta sin resa för att tillsammans 

skida 90 km i de historiska skidspåren mellan Sälen och Mora. Längs sträckan 

finns 1000-tals lokala funktionärer och publik redo att serva och stötta 

skidåkarna.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Besöksnäringen är ett komplext fenomen som involverar flera olika branscher och näringar, 

besöksnäringen är dessutom en betydande del av Sveriges ekonomi. Av Sveriges 

bruttonationalprodukt var år 2009 3,1 % inkomster från besöksnäringen och dess betydelse i 

Sverige kommer öka i framtiden (Lundmark, Marjavaara & Müller, 2011, s. 17). Enligt 

Nationell strategi för svensk besöksnäring är större sport- och kulturevenemang en viktig del 

av besöksnäringen (Svensk turism AB, 2010). Samma strategi menar att stora evenemang är ett 

område med hög potential som bör tas tillvara på ett effektivt sätt. 

 

Antalet evenemang runt om världen blir allt fler, detta då de kan spela en viktig roll ur flera 

olika perspektiv (Schenker, Foley & Getz, 2010). Enligt en artikel i SVT (2014) är 

sportevenemang där motionärer kan delta en trend som blir allt starkare. Nya evenemang växer 

sig stora runt om i Sverige och de befintliga slår ofta nya deltagarrekord. Två av de största 

sådana evenemangen i Sverige är Vasaloppet och Vätternrundan som båda har sin utgångspunkt 

i små orter. Sedan ett par år tillbaka säljer dessa slut sina platser på några få minuter och lockar 

10 000-tals deltagare varje år (Jnytt, 2014; Flores, 2017). 

 

Enligt Getz (2008) fyller evenemang en allt viktigare roll som samhällsutvecklande och 

identitetsskapare för platserna där de genomförs. Detta menar även Bowdin et al. (2012, s. 55) 

som beskriver hur platser kan förknippas med ett eller flera evenemang som in sin tur påverkar 

den geografiska platsens identitet. Därmed kan evenemang användas som strategi vid regional 

och kommunal utveckling för att påverka och marknadsföra platsen och dess identitet. 

Moscardo (2007) menar att den typen av användning av evenemang för regional och kommunal 

utveckling är en relativt ny företeelse på många platser men som idag är både vanligt och 

användbart. Enligt Luonila och Johansson (2015) kan ett evenemangs roll som 

samhällsutvecklande på den lokala platsen fokusera på framförallt fyra olika teman. Första 

temat är ekonomisk utveckling, det andra attraktivitet och identitet/image utvecklande, det 

tredje temat utbildande och slutligen komfort och välmående för invånare. Detta visar tydligt 

att evenemang kan ha en signifikant roll i strategisk utveckling på kommunal och regional nivå. 

Av de fyra olika teman som presenterats kan de tre sistnämnda av dem relateras till sociala 

effekter vilket visar vikten av att förstå dess relevans. 
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Evenemang påverkar den geografiska platsen där de genomförs på en mängd olika sätt 

(Moscardo, 2007).  Denna studie fokuserar på sociala effekter och det är dessa som studeras. 

Evenemang skapar många olika sociala effekter på platsen där de genomförs som kan vara både 

positiva och negativa för invånarna som bor och verkar där (Bowding et al., 2012, s. 80). Sociala 

effekter av evenemang är komplexa och svåra att definiera på ett enkelt sätt. Det är dock viktigt 

att fokusera på sociala effekter på invånare eftersom högst troligt är att missnöjdhet bland 

invånare har en negativ effekt på evenemangets möjlighet att utvecklas och lyckas på både kort 

och lång sikt (Schlenker, Foley & Getz, 2010). 

 

I denna studie studeras Vasaloppet som är ett av Sveriges största sportevenemang. Vasaloppet 

är världens största långlopp på skidor och deltagarna skidar från Sälen till Mora (Vasaloppet, 

2017b). Den första upplagan av Vasaloppet genomfördes redan år 1922 och evenemanget har 

sedan dess varit årligt återkommande med några få undantag på grund av dålig snötillgång 

(Vasaloppet, 2016). Idag är Vasaloppet mycket mer än ett skidlopp och evenemanget pågår en 

hel vecka med flera skidlopp i olika distanser. 2016 års upplaga av Vasaloppets vintervecka 

hade hela 68 000 anmälda deltagare. Huvudtävlingen Vasaloppet som avslutar vinterveckan 

och arrangeras den första söndagen i mars varje år sänds i sin helhet av Sveriges Television. I 

snitt hade sändningen år 2016 cirka 1,8 miljoner tittare (Vasaloppet, 2017b). Dessutom har en 

sommarvecka utvecklats som består av cykel- och löplopp som går på̊ samma sträckor som 

skidloppen. 

 

Vasaloppets situation med stora återkommande sportevenemang på en mindre ort är relativt 

unik. I Sverige finns ett fåtal exempel som kan liknas med denna situation. Det kanske bästa 

exemplet är loppen som ingår i en så kallad Svensk klassiker. Loppen som ingår där förutom 

Vasaloppet är Vätternrundan, Vansbrosimningen samt Lidingöloppet (En svensk klassiker, 

2017). Av dessa är Vätternrundan och Vansbrosimningen lokaliserade på mindre orter och kan 

kategoriseras som Hallmark evenemang, vilket även Vasaloppet kan göra. Hallmark 

evenemang innebär att det är ett stort evenemang som är återkommande och starkt förknippat 

med platsen den verkar på, begreppet beskrivs närmare i delen Teori.  
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1.2 Problemformulering 
 

Med anledning av ovan beskrivna är det intressant att studera vilka sociala effekter större 

sportevenemang har på små orter. Berörande studier av evenemangs effekter ur ett större 

perspektiv är det historiskt de ekonomiska effekterna som har prioriterats. Forskning som berör 

sociala effekter har fått mindre uppmärksamhet historiskt, men börjar idag få allt större 

betydelse (Moscardo, 2007). Enligt Kim et al. (2015) är sociala effekter svåra att mäta och idag 

finns stora kunskapsbrister i hur framtida forskning ska mäta dessa effekter av evenemang. 

Vidare behandlas sociala effekter ofta generellt utan beaktning av kontextuella frågor som 

värdsamhällets storlek (Liu, 2015; Moscardo, 2007). Detta problem behandlas i denna studie, 

målet är att bidra med ny kunskap och nya teorier som behandlar denna kontextuella fråga. 

Förhoppningen är att studien ska kunna användas som underlag för vidare utveckling av den 

typen av evenemang på ett sätt som bidrar till att stärka relationerna mellan evenemanget och 

invånarna på platsen. Vidare är målet att förbättra möjligheten att använda evenemang som 

strategi för regional och kommunal utveckling.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att börja utforska den specifika karaktär som sociala effekter får på mindre 

orter där stora återkommande sportevenemang genomförs. Detta genom att studera Vasaloppets 

effekter och hur dessa påverkar invånarna i Mora.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Vad är Vasaloppets unika förutsättningar som ett återkommande stort evenemang på en 

mindre ort? 

2. Hur involveras lokalsamhället i evenemanget? 

3. Hur upplever invånare att Vasaloppet påverkar dem själva och samhället i vardagen? 
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2 Teori 

 

Denna studie belyser stora sportevenemang på mindre orter och hur dessa påverkar platsen samt 

invånarna. Den teoretiska ansatsen berör relevanta begrepp och beskrivningar av olika fenomen 

som är viktiga för att besvara frågeställningarna. Detta innebär att begreppet evenemang måste 

definieras och utredas. Dessutom måste tidigare forskning om evenemangs effekter i allmänhet, 

och sociala effekter i synnerhet studeras – i relation till mindre orter. 

 

2.1 Vad är ett evenemang? 
 

Evenemang är ett brett begrepp som kan inkludera olika fenomen. Begreppet evenemang i 

denna studie definieras i enlighet med Getz och Page (2016b, s. 46) som ett temporärt fenomen 

som har en given start, ett givet slut och som dessutom ofta är välplanerat samt kommunicerat 

i förväg. Evenemang har i syfte att skapa intresse, få uppmärksamhet samt locka deltagare och 

besökare (Page & Connell red., 2012, s. 12). Vidare är evenemang också ofta förknippade med 

en specifik plats. Gets och Page (2016b, s. 46) menar att ett evenemangs unicitet påverkas av 

tid och rum och går därmed inte att kopiera eller efterliknas. Ytterligare en faktor som bidrar 

till uniciteten är att evenemang påverkas av de människor som finns närvarande, till exempel 

besökare och volontärer. Attityder och förväntningar hos dessa personer påverkar hur ett 

evenemang upplevs.  

 

Evenemang är inte bara en tvåvägsrelation mellan arrangör och besökare utan involverar även 

ett stort antal andra intressenter. Ett evenemangs intressenter består av de personer, företag eller 

organisationer som på något vis är involverade i eller påverkas av ett evenemang (Getz & Page, 

2016b, s. 245). För att skapa ett framgångsrikt evenemang krävs enligt Bowdin et al. (2012, ss. 

229, 241) att evenemanget förstår sin omgivning, vilket inkluderar kunskapen om vilka 

intressenter som påverkas. Exempel på olika intressenter är följande: arrangör och dess 

personal, platsens lokalinvånare, kommun, sponsorer, media och åskådare. Luonila och 

Johansson (2015) menar att kommunen är en av de viktigaste intressenterna för ett evenemang. 

Troligt är att utan stöd från kommunen går det inte att verka på platsen då det ofta är kommunen 

som styr över användningen av platsen. När det handlar om sportevenemang menar Liu (2015a) 

att invånare oftast är den viktigaste intressenten eftersom deras inställning är avgörande för att 

lyckas organisera ett sådant evenemang framgångsrikt. Vidare menar Liu (2015a) att detta kan 
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förklara varför det är viktigt att förstå invånarnas upplevelse av evenemanget och därmed de 

sociala effekter som upplevs. 

 

Flera sätt finns att kategorisera evenemang utifrån olika faktorer. Bowdin et al. (2012, s. 18) 

samt Getz och Page (2016b, s. 596) kategoriserar evenemang på ett liknande sätt där de delas 

in i fyra olika kategorier utifrån storlek, form och kontext. Bowdin et al. (2012, s. 18) använder 

kategorierna Local, Major, Hallmark samt Mega: 

 

 Local - Lokala evenemang inkluderar befolkning på den lokala plats där evenemanget 

genomförs. Evenemangets syfte är att bidra till lokalinvånarnas socialisering och skapa 

underhållningsvärde. Evenemanget bär även med sig olika fördelar som till exempel 

ökad stolthet till platsen samt ökad känsla av tillhörighet och meningsfullhet dock till 

en lägre grad än resterande kategorier. Exempel på Local-evenemang är marknader och 

revyer.   

 

 Major - Evenemang som attraherar ett större antal besökare samt att intresset kring 

evenemanget sprider sig utanför den berörda platsen. Mediebevakning ökar och 

ekonomiska fördelarna till följd av evenemanget blir större. Exempel på evenemang 

som passar in här är större konserter och idrottsevenemang. 

 

 Hallmark - Evenemang som skapar ett större intresse än de som hör till Major. Den stora 

skillnaden är att evenemang som klassas som Hallmark är så starkt förankrad med en 

specifik plats att evenemanget och platsen ofta förknippas med varandra. Därmed kan 

stora återkommande sportevenemang inkluderas i kategorin, till exempel Vasaloppet. 

 

 Mega - Kategorin inkluderar evenemang som är så stora att de kan påverka ett lands 

ekonomi och skapa ett globalt medialt intresse. Exempel på evenemang som ofta ses 

som Mega evenemang är de Olympiska spelen samt Världsmästerskapen i fotboll. 

 

Figur 1 visar ett positivt samband mellan vilken kategori ett evenemang tillhör och hur stora 

effekter som skapas på grund av evenemanget. Enligt detta teoretiska ramverk skapar ett 
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evenemang som tillhör en högre kategori också fler och större effekter än de i en lägre kategori. 

En högre position på y-axeln innebär att evenemanget har fler deltagare eller besökare, större 

mediebevakning, skapar infrastruktur, har högre kostnader, starkare varumärke samt skapar 

andra fördelar och nackdelar för samhället (Bowdin et al., 2012, s. 19). Vidare menar Getz 

(2008) att ju längre från nollpunkten i modellen ett evenemang hamnar ju mer turism genererar 

evenemanget till platsen.  

 

 

Figur 1. Kategorisering av evenemang. Källa: Bowdin et al. 2012, s. 19. 

 

2.2 Sportevenemang 
 

Att utöva och testa sina färdigheter genom sportaktiviteter är en av de äldsta mänskliga 

aktiviteter som finns kvar idag. Det har varit en del av människors vardag sedan antikens 

Grekland (Bowdin et al. 2012, s. 24). Evenemangsturism har på 2000-talet varit den del inom 

besöksnäringen som växt allra mest och där har sportevenemang spelat en huvudroll. Detta då 

sportevenemang har setts som en effektiv strategi för kommunal och regional utveckling 

(Chalip & McGurity, 2004). 

 

Kaplanidou (2010) beskriver sportevenemang från två olika perspektiv där det första är aktivt 

deltagande som involverar besökare genom deltagande i sportevenemanget. Det andra är passivt 

deltagande där besökarna är på plats som åskådare. Buning och Walker (2016) menar att antalet 

evenemang med aktivt deltagande har växt dels i antalet och dels i variationen av vilken aktivitet 

som erbjuds. Anledningen till att variationen ökar beror bland annat på att den här typen av 
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evenemang går från traditionella, till exempel löptävlingar, till nya typer av aktiviteter som till 

exempel hinderbanetävlingar. En studie av Kaplanidou (2010) visar att ett deltagande 

sportevenemangs viktigaste faktorer i rangordning, enligt deltagarna, är; emotionella-, 

historiska-, organisatoriska-, fysiska-, miljömässiga- och sociala aspekter. 

 

Tidigare beskrevs kategoriseringar av evenemang, där konstaterades att denna studies 

undersökningsobjekt kan ses som ett Hallmark evenemang. Frost (2012, s. 77) beskriver 

skillnaden mellan sportevenemang som kan klassificeras som antingen Major- eller Hallmark 

evenemang. Sportevenemang som kan ses som Major är ofta stora evenemang som olika platser 

kan ge anbud för att de ska arrangeras på en specifik plats. Sportevenemang som kan ses som 

Hallmark utvecklas däremot på en plats och blir därmed så sammankopplad med platsen att de 

inte kan separeras. Denna typ av evenemang utvecklas ofta under lång tid och skapar därmed 

sina egna traditioner. 

 

2.3 Sociala effekter vid evenemang 
 

Relativt lite litteratur finns som avhandlar invånarnas upplevda sociala effekter av evenemang, 

men detta är ett växande fält. Stora delar av den litteratur som existerar har sin utgångspunkt i 

det betydligt bredare fältet turismrelaterade effekter (Fredline, Deery & Jago, 2013). 

Anledningen är att evenemang ofta är en av många olika aktiviteter som är relaterade till turism 

och därmed medför liknande sociala effekter som turism på en specifik plats och på dess 

lokalbefolkning (Tassiopoulos & Johnson, 2009, s. 76; Fredline, Deery & Jago, 2013). 

 

Alla evenemang skapar effekter och eftersom alla evenemang är unika är det också svårt att 

förutse alla effekter som uppstår (Sharpley & Stone, 2012, s. 349). Vidare menar Sharpley och 

Stone (2012, s. 349) att en definition av sociala effekter som evenemang skapar kan vara sådana 

faktorer som påverkar livskvaliteten eller på något vis påverkar och därmed förändrar 

människors liv. Getz och Page (2016b, s. 357) föreslår att sociala effekter från evenemang 

uppstår utifrån fem olika teman. Utifrån dessa teman finns det sedan olika potentiella effekter 

som kan uppstå, dessa visas i Tabell 1. Första temat handlar om offentliga investeringar i 

evenemang och de sociala efterspel som skapas av dem. Nästa tema belyser interaktionen som 

uppstår mellan lokalinvånare på platsen där evenemanget genomförs och de som besöker 

platsen på grund av evenemanget. Tredje temat handlar om platsens utveckling på grund av 
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evenemanget, ur positiva och negativa perspektiv. Fjärde temat beskrivs som invånarnas aktiva 

medverkan och involvering i evenemanget. Det sista temat handlar om den mediebild som 

skapas på grund av evenemanget och hur den påverkar invånarnas känsla och stolthet (Getz & 

Page, 2016b). 

 

Tabell 1. Sociala effekter av evenemang. Källa: Egen utveckling av Getz och Page, 2016b, s. 357. 

Teman Potentiella sociala effekter Invånares möjliga reaktioner 

Kostnader och 

investeringar i 

evenemanget 

-Alternativkostnaden 

-Nya jobb 

-Lokal inflation 

-Invånare som drar nytta av evenemanget 

ställer sig positiv till evenemanget, andra 

kommer känna sig förbisedda    

Evenemangsturism -Interaktion mellan besökare och 

invånare 

-Demonstrationer 

-Spridning av sjukdomar 

-Konflikter om plats- och 

resursanvändning 

-Stötta eller motstånd mot besökare 

-Skapa avgränsningar mot turister för att 

hålla dem utanför platsen 

Evenemangsrelaterad 

utveckling i området 

-Överbefolkning  

-Trafikstockningar 

-Kriminalitet och andra störande 

moment 

-Dåligt beteende 

-Hälso- och säkerhetsdirektiv som införs på 

evenemanget 

- Krav på ökad kontroll och förändringar 

Involvering av 

lokalinvånare i 

evenemanget 

-Evenemang som underhållning 

-Känsla av tillhörighet och 

möjlighet att påverka 

-Utveckling av kunskap och 

nätverksbyggande 

-Stolthet och interaktion, eller 

segregation 

- Bevarande av tradition, eller 

hot mot de autentiska 

traditionerna. 

-Högre eller lägre deltagande från 

befolkning 

-Politiskt agerande på grund av upplevd 

tillhörighet och möjlighet att påverka 

- Sociala utfall som uppstår på grund av 

integrationen med besökare 

- Förändring av traditioner och kultur 

-Främja social integration och stolthet bland 

invånare 

-Evenemanget blir en permanent institution 

Mediabild som skapas av 

platsen 

-Ändrade perspektiv och 

attityder på grund av media 

-Press från befolkning på politisk agerande 

för att påverka bilden av platsen 
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Getz och Page (2016b, s. 356) menar att ett teoretiskt perspektiv som är relevant när det handlar 

om evenemangs sociala effekter är social utbytesteori. Detta eftersom de människor som drar 

fördel av ett evenemang kommer uppleva färre och mindre starka negativa effekter än de som 

inte får några personliga fördelar, vilket visas i Tabell 1 under temat kostnader och 

investeringar inom evenemang. Detta innebär att invånare på en plats aldrig kommer vara 

homogena i sina upplevelser av evenemangets sociala effekter. Fördelen med att använda social 

utbytesteori är möjligheten att förklara samt förstå attityder och utbyten på både individuell- 

och gruppnivå (Liu, 2015a). Enligt Tabell 1 kan evenemangsturism leda till att lokalinvånare 

får en negativ inställning mot turisterna och skapar avgränsningar för att hålla dem borta. 

Jurowski, Uysal och Williams (1997) menar att ökad förståelse hos lokalinvånarna av de 

positiva konsekvenser som medförs av ett evenemang bör stimulera dem att i större grad 

integrera med turister. 

 

Luonila och Johansson (2015) menar att en effekt evenemang kan ha för invånare på platsen är 

att de bidrar till personlig utveckling och erfarenhet. Ofta har stora evenemang samarbeten med 

lokala institutioner och kan erbjuda praktikplatser och liknande som bidrar till erfarenhet för 

dessa personer. Människor som väljer att involvera sig i evenemanget, till exempel volontärer 

upplever ofta större tillfredsställelse samt en känsla av ökad social kontakt och tillhörighet med 

evenemanget (Bowdin et al. 2012, s. 65; Luonila & Johansson, 2015). Personer som involverar 

sig i stora evenemang gör detta i större grad på grund av de sociala fördelar som uppkommer 

snarare än för den ekonomiska vinningen som evenemanget bidrar med (Bowdin et al. 2012, s. 

65). 

 

Enligt Getz och Page (2016b, s. 357) samt Sharpley och Stone (2012, s. 355) är bildandet av 

sociala kapital en vanlig effekt av evenemang med stor potential för platsen. Socialt kapital kan 

beskrivas som den resurs som uppstår vid interaktionen mellan människor eller grupper av 

människor. Det kan till exempel vara samarbeten som skapar fördelar för samhället (Sharpley 

& Stone, 2012, s. 356). Detta innebär att socialt kapital endast kan skapas om det är en god 

social miljö. Negativa effekter kan på sikt försvåra eller till och med förstöra möjligheterna att 

skapa socialt kapital. Tassiopoulos och Johnson (2009, s. 76) menar att evenemang medför en 

integrerande effekt mellan människor där evenemanget blir en plats för relationsskapande och 

integration. Evenemangs specifika plats blir en samling för olika sociala grupper som till 

exempel människor med olika etniciteter eller livsstilar. Vidare kan integrationen mellan 

lokalinvånare och besökare förändra synen och öka förståelsen för varandra. Evenemang kan 
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därför ses som ett samhällsutvecklande redskap för vidare relationsskapande mellan olika 

sociala grupper i samhället. Viktigt att påpeka är dock att integrationen mellan dessa grupper 

också kan skapa motsättningar mellan varandra (Tassiopoulos och Johnson, 2009, s. 76) 

 

Evenemang som skapare av platsidentitet och stolthet hos invånare är effekter som återkommer 

i litteraturen (Fredline, Deery & Jago, 2013; Moscardo, 2007; Getz & Page, 2016a). I Tabell 1 

är media en viktig faktor som påverkar detta. Bilden media bygger upp av ett evenemang 

påverkar även bilden av den geografiska platsen. Som i sin tur är avgörande om invånarna får 

en känsla av stolthet och tillhörighet till platsen på grund av evenemanget (Getz & Page, 2016b, 

s. 362). Enligt Luonila och Johanssons (2015) har studerat ett antal festivaler i Finland, där 

framkommer att samtliga av dessa vill förknippas och identifieras med den geografiska platsen 

där de genomförs. Vidare menar Liu (2015a) att skapandet av image och status är de positiva 

effekter som värderades högst av deltagarna i en studie om sociala effekter av sportevenemang 

i Kina. 

 

2.4 Rumsliga perspektiv och definition av en mindre ort 
 

Hall och Page (2012, s. 150) menar att evenemang förändrar tid och rum på ett sådant sätt att 

den vardagliga miljön förändras till en temporär miljö som är koncentrerad i tid och rum. Vidare 

kan evenemang ofta skapa, förstärka eller ge mening till upplevelsen av en specifik plats (Page 

& Connell red., 2012, s. 11). Den teori som beskrivs ovan om evenemangs sociala effekter är 

generell. Litteraturen gör inte skillnad på effekter utifrån ett rumsligt perspektiv, vilket innebär 

att platsens storlek i relation till evenemanget inte beskrivs. Forskning saknas som avhandlar 

denna problematik kring relationerna mellan platsens storlek i relation till evenemanget.  

 

Begreppen rum och plats är komplexa och Massey (1994, s. 117) beskriver skillnaden mellan 

rum och plats, där rum ses som tidlös och plats bestäms av både tid och rum, vilket innebär att 

platsen skapas av sociala konstruktioner. Plats kan ses som relationen mellan rummet och den 

mänskliga upplevelsen och känslan av rummet (Crouch, 2010, s. 13). En plats får därmed sin 

mening baserad på mänskliga upplevelser, relationer, känslor samt tankar och består av den 

fysiska miljön, de aktiviteter som genomförs där samt sociala och psykologiska processer 

(Wang & Chen, 2015). Positiv platsidentitet och känsla av tillhörighet till en plats uppstår när 

sociala och fysiska resurser finns tillgängliga och uppfyller invånarnas behov. Vidare kan 
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invånarnas platsidentitet och känsla av tillhörighet till platsen vara avgörande för att invånare 

och turism ska kunna existera tillsammans på ett bra sätt (Wang & Chen, 2015). 

 

Om rummet har betydelse för evenemangets sociala effekter måste även detta definieras. I 

denna studie undersöks effekten på mindre orter. En mindre ort definierar vi som en ort som är 

signifikant mindre än de 50 största städerna i Sverige. Vilket innebär att befolkningsmängden 

är mindre än 46 853 (Statistiska centralbyrån, 2016). Det är rimligt att tro att dessa platser 

reagerar annorlunda på evenemang av en given storlek.  
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3 Metod 

3.1 Studieort 
 

Mora är beläget i Dalarnas län och är idag bosatt av cirka 20 000 invånare. Geografiskt är Mora 

lokaliserat norr om sjön Siljan som är Sveriges sjunde största sjö. I Figur 2 kan Moras position 

i Sverige avläsas. Då de flesta stora städer i Sverige är lokaliserade i den södra delen av landet 

är området där Mora ligger relativt glesbefolkat. Mora ligger cirka 32 mil från Stockholm och 

45 mil från Göteborg.  

 

Orten har en stark historia förankrad inom hantverksindustrin. Industrier som FM Mattsson, 

Morakniv och Dalahästen är än idag industrier som präglar Moras innovativa hantverk (Mora 

kommun, 2015). Dagens Mora är dock troligtvis starkast förknippat med evenemanget 

Vasaloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Moras geografiska position 

 

Vasaloppet har en lång historia i Mora då det första loppet genomfördes år 1922. Sedan dess 

har målgången alltid varit belägen mitt i centrala Mora, vilket innebär att invånarna är uppväxta 
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med evenemanget. Viktigt är även att poängtera att evenemanget har en historia som sträcker 

sig betydligt längre bak i tiden och som kan ses som anledningen till att loppet existerar och 

bansträckningens utformning. Redan år 1520 sägs Gustav Vasa ha skidat samma sträcka på 

flykt från den danska kungen. En händelse som tros ha stor betydelse för Gustav Vasas senare 

kamp mot Danmark och ett fritt Sverige. Gustav Vasa blev tre år senare Sveriges kung. Idén till 

skidtävlingen väcktes först år 1922 då Anders Pers lanserade idén att till minne av Gustav Vasa 

skida samma sträcka från Sälen till Mora. Tävlingen ansågs vara ett mandomsprov och blev 

snabbt en tävling av stort intresse för allmänheten (Vasaloppet, 2017a). 

 

3.2 Uppsatsen inriktning 
 

Grundad teori innebär att forskaren inte utgår från teori som sedan ska bevisas, istället utgår 

forskaren från ett område som är intressant att studera och det som är relevant för ämnet tillåts 

framträda under studiens gång (Strauss & Corbin, 1990, s. 23). Detta innebär att vi vid analys 

och insamling av data varit öppensinnade och inte påverkats av den teoretiska kunskap som vi 

besitter. Strauss och Corbin (1990, s. 23) menar att grundad teori är teori som skapats empiriskt 

genom att studera fenomenet som den representerar. Litteratur och tidigare forskning spelar 

ändå en viktig roll genom att till exempel göra oss medvetna om vad vi ska leta efter i vår data 

samt hjälpt oss att skapa frågor som sedan ställdes till respondenterna (Strauss & Corbin, 1990, 

s. 51). 

 

3.3 Val av studieområde 
 

Ett försök att besvara forskningsfrågorna i denna studie genomfördes med hjälp av en fallstudie 

av Vasaloppet. Bryman (2011, s. 73) menar att en fallstudie innebär att detaljerat och ingående 

studera endast ett fall och det kan vara för att studera komplexiteten och den specifika naturen 

av det fallet. Att enbart studera ett fall innebär att möjligheten att överföra resultatet till andra 

fall kan ifrågasättas. Merriam red. (2002, s. 179) menar dock att problematiken med 

generaliserbarheten i fallstudier många gånger inte är relevant, då det finns mycket att lära från 

enstaka fall. Detta eftersom möjligheten ges att skapa en detaljerad beskrivning av fallet som 

kan vara relevant för liknande situationer. 
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Då Vasaloppet är ett i sammanhanget stort evenemang på en relativt liten ort och förknippas 

starkt med platsen är det troligt att resultatet kan vara intressant för andra liknande kontexter. 

Merriam red. (2002, s. 179) påpekar att det är läsaren och inte forskaren som avgör om resultatet 

är överförbart till läsarens kontext. Syftet är inte att statistiskt generalisera utan att på djupet 

förstå fenomenet utifrån invånarna på platsen. Istället kan denna studie ses som analytiskt 

generaliserbar vilket enligt Larsson Von Garaguly (2016) innebär att resultatet kan användas 

som utgångspunkt vid andra liknande kontexter. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 77) finns tre olika former av fall som motiverar granskning. Dessa är 

kritiska, extrema eller exemplifierande fall. Vasaloppet kan ses som ett exemplifierande fall 

eftersom det är en passande kontext för syftet och forskningsfrågorna i denna studie. Målet var 

att på ett detaljerat vis beskriva vad som sker i det specifika fallet. Det bör dock påpekas att 

Vasaloppet även kan ses som relativt extremt då troligt är att få platser i Sverige förknippas så 

starkt till ett evenemang som Mora förknippas med Vasaloppet.  

 

3.4 Intervjuer som datainsamling 
 

Studien baserades på en kvalitativ metod, där populationen var invånarna i tätorten. Vi 

avgränsade oss till Mora tätort eftersom det är utgångspunkten för hela Vasaloppsveckan. 

Djupgående intervjuer genomfördes med frågor som rörde respondenternas åsikter och tankar 

kring Vasaloppet och hur de påverkas av evenemanget. I kvalitativa intervjuer riktas intresset 

mot den som blir intervjuad och den personens åsikter. Dessutom ses det som positivt att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar som inte är bestämda i förväg. Detta eftersom det kan ge 

kunskap om vad respondenten upplever vara mest relevant och viktigt (Bryman, 2011, s. 413). 

 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att en intervjuguide användes. En styrka med 

semistrukturerade intervjuer är att det trots en intervjuguide finns utrymme för flexibilitet och 

personen som blir intervjuad har friheten att utforma svar på sitt sätt (May, 2013, s. 163). I 

enlighet med Bryman (2011, s. 415) tilläts intervjuerna avvika från intervjuguiden på det viset 

att ordningsföljden på frågorna kunde ändras om det passade situationen. Dessutom tilläts 

frågor som inte ingick i guiden ställas för att knyta an till saker som respondenterna berättade. 

När skäl till detta saknades följdes ordningen i intervjuguiden. 
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Enligt May (2012, s. 169) finns det tre villkor som bör uppfyllas för att en lyckad intervju ska 

kunna genomföras. Första vilkoret är tillgänglighet som handlar om att personen som blir 

intervjuad måste ha tillgång till den information som forskaren söker, detta säkerställds genom 

de inklusionskriterier som nämns nedan. Nästa villkor är kognition, vilket innebär att 

intervjupersonen måste ha förståelse för vad som krävs i rollen som respondent. Detta villkor 

är inte enbart för praktiska syften utan behandlar också etiska och teoretiska aspekter av 

intervjumetodik (May, 2012, s. 169). För att säkerställa att respondenterna kände sig trygga 

med detta säkerställde vi att de redan inför intervjun kände till vad studiens syfte var samt vad 

intervjun skulle handla om. Slutligen bör villkoret motivation uppfyllas: 

 

Intervjuaren måste få intervjupersonerna att känna att deras deltagande och svar är 

betydelsefulla, att deras samarbete är en fundamental förutsättning för att forskningsprojektet 

ska kunna genomföras. (May, 2013, s. 170) 

 

För att säkerställa detta var vi noggranna med att respondenterna skulle känna sig motiverade 

och intresserade av ämnet. Vidare var vi noga med att visa att de gjorde oss en tjänst och att 

deras deltagande uppskattades. För att visa uppskattning erhöll respondenterna en chokladask. 

Vidare beskriver Bryman (2011, s. 419) vikten av att frågorna som ställs i en kvalitativ intervju 

inte är ledande samt att språket är begripligt och passar personen som intervjuas. 

 

Vid utformningen av intervjuguiden användes kunskapen från den teoretiska ansatsen i avsnittet 

Teori samt forskningsfrågorna och syftet i denna studie som utgångspunkt. Sedan formulerades 

frågor i syfte att täcka teman som var relevanta.  Enligt Andersen (2012, s. 187) är den kanske 

viktigaste regeln i kvalitativa intervjuer att veta vad man är ute efter för på så vis kunna avgöra 

när tillräcklig information finns för att gå vidare i intervjun.  

 

Antalet intervjuer som genomfördes bestämdes inte i förväg, utan intervjuer genomfördes tills 

vi ansåg att vi inte fick någon ny information av respondenterna. Först genomfördes fem 

intervjuer på plats i Mora under två dagar. Fyra intervjuer genomfördes på neutral plats och en 

på respondentens arbetsplats. Initialt bedömdes att vi hade uppnått informationsmättnad efter 

dessa intervjuer. Under bearbetningen av datan upplevdes dock behovet av ökad 

åldersspridning bland respondenterna och därför valde vi att genomföra ytterligare en intervju 

med en person som var signifikant yngre än dem tidigare. Denna intervju genomfördes via 

videosamtal och efter denna bedömdes att informationsmättnad återigen uppnåtts. Totalt 
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genomfördes sex intervjuer och längden på dessa varierade mellan 30 till 60 minuter. Viktigt 

är att poängtera att de kortare intervjuerna inte nödvändigtvis var sämre samt att de är viktiga 

för helheten. Enligt May (2013, s. 164) är det oundvikligt att vissa intervjuer som genomförs 

ger mer information av betydelse än andra. Vidare menar May (2013, s. 164) att trots detta 

kommer samtliga intervjuer vara av betydelse när resultatet ska sammanställas.  

 

3.5 Bearbetning av data – inspelning, transkribering och kodning 
 

Intervjuerna spelades in för att säkerställa att ingen information missades, detta gjordes med 

respondenternas godkännande. Vid avslutad inspelning av intervjuer uppstod tillfällen där 

intervjupersonen gav värdefull information som till följd av detta inte kom med på inspelningen. 

För att inte missa denna information fördes anteckningar som komplement till 

ljudinspelningarna.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Enligt Strauss och Corbin (1990, s. 30) är en 

generell regel att transkribera så mycket material som behövs. Detta kan vara ett problem då 

det är svårt att avgöra exakt vad som behövs. Vidare menar Strauss och Corbin (1990, s. 30) att 

det är klokt att transkribera allt material om det är en relativt liten studie eller om forskarna har 

begränsad erfarenhet av kvalitativ forskning. Utifrån detta valde vi att transkribera allt material 

som hade insamlats. För att minimera riskerna för felaktighet i transkripten är det fördelaktigt 

att som forskare själv transkribera sina intervjuer (Bryman, 2011, s. 430). Därmed valde vi att 

själva transkribera allt material trots att det är ett tidskrävande arbete, för att säkerställa att inga 

felaktiga tolkningar uppstod.  

 

I grundad teori är kodning av insamlad data en fundamental del av arbetet. Detta innebär att 

datan systematiskt bryts ner och sedan byggs upp på nya sätt genom kreativitet och frihet att 

göra tolkningar hos forskarna (Strauss & Corbin, 1990, s. 57). Själva kodningsprocessen delas 

in i olika kodningsnivåer (Bryman, 2011, s. 526). Den första nivån är öppen kodning som inleds 

med konceptualisering av datan. Detta innebär att varje del av datan, till exempel en mening, 

får ett namn som representerar fenomenet. De namn eller koder som vi generade i denna process 

skrevs sedan upp i kodlistor som kan ses i Bilaga 1. Steg två i öppen kodning enligt Strauss och 

Corbin (1990, s. 65) är att dela in dessa koder i kategorier där koder som representerar samma 

fenomen delas in i en kategori, detta visualiseras också i Bilaga 1. Nästa steg är axial kodning, 
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det är i detta steg som data återigen sätts ihop men på nya sätt, detta genom att hitta samband 

mellan de olika kategorierna (Strauss & Corbin, 1990, s. 96). Axial kodning är en kreativ 

process, en bild från detta steg visas i Bilaga 1. Resultatet från denna kodning skapar grunden 

för resultatet i denna studie.  

 

3.6 Urval 
 

Urvalsstrategin av intervjupersonerna var en typ av bekvämlighetsurval. Vi använde oss av en 

passande sida på Facebook för invånare i Mora samt e-postutskick för att hitta frivilliga 

respondenter. På detta vis kom vi i kontakt med fyra respondenter som visade intresse för 

studien. Därefter användes snöbollsurval för att lokalisera resterande respondenter, resultatet 

av detta var att ytterligare två personer visade intresse. Enligt Bryman (2011, s. 196) innebär 

snöbollsurval att forskaren frågar respondenterna om de har tips på nya respondenter som är 

relevanta för studien. Ett problem med bekvämlighetsurval och snöbollsurval är att urvalet 

troligen inte blir representativt för populationen på samma sätt som ett randomiserat urval. Då 

vi genomförde en kvalitativ studie var vi intresserade av att förstå invånares tankar, känslor och 

åsikter på ett djupt sätt och ett representativt urval är då inte ett krav. I Tabell 2 kan kön och 

åldersfördelning bland respondenterna utläsas. Namnen i tabellen är fiktiva för att garantera 

respondenternas anonymitet i enlighet med Andersen (2012, s. 186). Av forskningsetiska skäl 

informerades respondenterna om vilka personer som skulle ta del av deras personliga 

upplysningar. 

 

För att säkerställa att den insamlade datan stämde överens med studiens syfte användes 

inklusionskriterier som informanterna var tvungna att uppfylla för att inkluderas i studien. 

Dessa kriterier var följande:    

     

 Vara bosatt inom Mora tätort (Då de som bor inom tätorten troligen har en annan 

upplevelse av Vasaloppet än de som bor utanför)  

        

 Vara över 18 år gammal (Då de över 18 år bör ha en större livserfarenhet och rimligtvis 

en större förståelse för olika sociala fenomen i lokalsamhället) 
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 Varit bosatt i Mora tätort i minst tre år (För att säkerställa att respondenterna har en 

anknytning till platsen samt lever med effekterna av evenemanget)  

 

Tabell 2. Respondenter 

Nr Fiktivt namn Ålder Ursprung 

1 Göran 69 Uppväxt i Mora 

2 Lovisa 44 Uppväxt i Mora 

3 Johan 57 Uppväxt i Mora 

4 Lars 69 Flyttade till Mora 1972 

5 Tina 47 Uppväxt i Mora 

6 Marcus 28 Uppväxt i Mora 

 

 

3.7 Trovärdighet vid kvalitativ forskning – validitet och reliabilitet 
 

Enligt Andersen (2012, s. 86) kan validitet kopplas till begreppen giltighet och relevans då det 

handlar om i vilken grad studien mäter rätt saker. För att säkerställa intervjuernas kvalité och 

öka validiteten genomfördes därför en pilotstudie (Bickman & Rog, 2009, s. 37). Intervjuguiden 

testades på två personer som inte hörde till populationen i studien. Syftet med detta var att testa 

de teman och frågor som fanns i intervjuguiden och säkerställa att det var enkelt att förstå 

frågorna och att frågorna tolkades på samma sätt oberoende av respondent. Under pilotstudien 

anpassades frågorna till ett evenemang och en plats som dessa personer kunde relatera till, 

frågornas betydelse och syfte var trots detta lika. 

 

Validiteten bör bedömas i förhållande till metoden i fråga, vilket innebär att bedömningen av 

validiteten ser olika ut beroende på om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Denna studie är 

kvalitativ vilket innebär att validiteten kan bedömas utifrån tre olika validitetstyper; kompetens-

, kommunikativ-, och pragmatisk validitet. Kompetensvaliditet innebär att den kompetens som 

forskaren besitter har betydelse och påverkar den data som samlats in. Med större erfarenhet 
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inom forskningsyrket ökar chansen att mäta rätt saker. Kommunikativ validitet kan beskrivas 

som när forskare för en dialog eller diskussion med utomstående personer för att diskutera 

huruvida resultatet är relevant för den problemställning som tidigare har presenterats (Grønmo, 

2006, ss. 233-235). Eftersom vår erfarenhet var begränsad har vår handledare varit en viktig del 

i att säkerställa validiteten utifrån både kompetensvaliditet och kommunikativ validitet. 

Pragmatisk validitet beskrivs enligt Grønmo (2006, ss. 233-235) som en grad till vilken den 

insamlade datan och resultatet bygger underlag för bestämda handlingar. Validiteten i studien 

ökar om resultatet kan påvisa ett konkret handlingsmönster. Detta kan tolkas som att den 

insamlade datan bör ha betydelse och relevans, vilket har säkerställts genom pilotstudien.  

 

Enligt Andersen (2012, s. 227) är risken att drabbas av forskarbias högre i kvalitativa studier 

än i kvantitativa. Detta innebär att risken är större att forskaren som person påverkar resultatet 

eftersom bearbetningen av datan ofta bygger på tolkningar. För att motverka detta problem 

måste forskaren vara självkritiskt samt ha ett kritiskt förhållande till både det empiriska 

materialet samt tillvägagångssättet för insamlingen. Under analysen av intervjuerna har vi 

därför kontrollerat oss själva för att säkerställa att vi inte hittade på mönster som inte fanns. 

Båda författarna deltog i samtliga intervjuer och för att öka den interna reliabiliteten var det 

viktigt att komma överens om hur data som insamlades skulle tolkas (Bryman, 2011, s. 352). 

 

3.8 Metoddiskussion 
 

Möjligen hade det varit intressant och relevant att genomföra helt ostrukturerade intervjuer. 

Enligt Andersen (2012, s. 164) ger det den intervjuade möjlighet att prata om ämnet fritt utifrån 

sina egna referensramar det betyder att de händelser och relationer som diskuteras blir förstådda 

utifrån personen egna referensramar. Vi valde att inte genomföra ostrukturerade intervjuer på 

grund av att det ställer högre krav på forskaren. Då vi är relativt oerfarna när det handlar om att 

genomföra intervjuer valde vi att säkerställa validiteten och reliabiliteten genom att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Enligt Strauss och Corbin (1990, s. 30) bör den första intervjun som genomförs transkriberas 

och analyseras i sin helhet före fler intervjuer genomförs. Detta eftersom de koder som 

genereras vid analyseringen kan användas som hjälpmedel vid nästkommande intervju. Då vi 

på grund av brist av tid och resurser var tvungna att resa till Mora och genomföra våra intervjuer 
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under en kort tidsperiod fanns inte tiden att fullständigt analysera den första intervjun inför den 

andra. Istället valde vi att mellan varje intervju noggrant diskutera hur det gick och vilka styrkor 

och svagheter vi såg i intervjun. Vidare var pilotstudien som genomfördes ett sätt att motarbeta 

denna problematik. 

 

Faktumet att resultatet visar att respondenterna upplever att andra invånare inte har samma 

förståelse och acceptans som de själva bör diskuteras närmare. Det bör även tilläggas att en 

förklaring kan vara att de respondenter som ställt upp i studien är personer som överlag är 

positivt inställda och att personer med en mer negativ inställning inte visat intresse att ställa 

upp på intervjuer. Detta bör dock inte vara ett problem för studiens trovärdighet eftersom 

respondenterna som medverkade var personer med hög förståelse som kunde beskriva den 

allmänna diskursen i samhället. 
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4 Resultat 

4.1 Att leva i Vasaloppet – vardagliga utmaningar och möjligheter 
 

I den här delen behandlas praktiska aspekter i invånarnas vardagliga liv. Tydligt är att invånarna 

i Mora planerar sin vardag annorlunda under Vasaloppsveckan för att få den att fungera. Den 

effekt som lokalinvånarna har kanske mest åsikter kring under Vasaloppet är trafiksituationen 

som uppstår i Mora under veckan. Stadsbilden präglas av avstängningar och omdirigeringar, 

vilket leder till dålig framkomlighet i en trafiksituation som även i vanliga fall är ansträngd. 

Trafiknätet i Mora är inte anpassat för den stora trafikökning som sker och även 

parkeringssituationen är begränsad under veckan. Respondenterna undviker att använda bilen 

så långt det är möjligt och när bil måste användas är planering av tidsåtgång eller tidpunkt på 

dagen ett återkommande tema. Även handel av framförallt livsmedel planeras då 

respondenterna ofta väljer att åka till en närliggande ort för att handla eller helt undviker handel 

under veckan. Marcus förklarar hur han påverkas av trafiken och väljer att planera sin vardag: 

 

Nu kommer jag väl riskera att låta som en bitter gubbe men man håller ju sig på rätt sida bron 

så att säga. Jag bor i Färnäs, mot Rättvikshållet. Om man absolut inte måste så håller man sig ju 

på den sidan för att undvika trafikkaoset som är där nere. Jag vet ju att vi och många andra 

storhandlar ju liksom för att klara sig större delen av veckan för det är ju fullkomlig kaos under 

hela veckan. 

 

Ett sätt att försöka lösa trafikproblematiken är genom att erbjuda gratis bussresor i hela Mora 

under veckan. Detta är dock något som inte används av våra respondenter, istället ses cykel som 

ett bra substitut till bilen på kortare sträckor.  

 

Förutom att planera användningen av bil är även restaurangbesök något som undviks under 

Vasaloppet. Till skillnad mot trafiken sker inte detta främst på grund av den ökade 

folkmängden, anledningen är istället att många restauranger höjer priser samt ändrar utbudet. 

Detta anses av vissa respondenter vara både irriterande och girigt mot lokalbefolkningen.  

 

För ett antal år sedan då en pizza kostade 70 kronor så helt plötsligt kostade den 105. Vilket jag 

tycker är jävligt oförskämt. (Johan)  
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Den typen av prishöjningar är enligt respondenterna unikt för framförallt restauranger men även 

hotell och andra boendealternativ. Andra servicefunktioner och varor i Mora upplevs inte få 

någon prishöjning under Vasaloppet. 

 

4.2 Sociala möjligheter 
 

En positiv social effekt som uppstår av Vasaloppet och som kan förknippas med funktionärskap 

är möjligheten att socialisera med andra invånare samt med besökare. Senaste gången 

Vasaloppet ställdes in är ett bevis på hur viktig den sociala aspekten och möjligheten att träffa 

andra invånare är. Detta då Vasaloppet trots inställt evenemang iordningställde en målgång där 

funktionärerna kunde träffas, prata och dricka blåbärssoppa (blåbärsoppa är starkt förknippat 

med Vasaloppet och serveras till åkarna i kontrollerna längs vägen). 

 

Respondenterna menar att det byggs upp en tillfällig miljö som stimulerar till umgänge och 

socialisering och därmed blir en social mötesplats i Mora. Den här miljön består dels av 

”Vasaloppsbyn” som beskrivs av Göran:  

 

En Vasaloppsby mittemot kyrkan. Det var ju en massa försäljningsstånd förut, nu gjorde man 

det mer koncentrerat med en grillkoja och lite grejer och det var lyckat.  

 

Vidare finns det ett stort öltält där det är fest hela veckan och där invånare samt besökare umgås 

tillsammans. Marcus beskriver vad han anser om detta: 

 

Jag tycker om när det är mycket folk och att umgås med folk. Om vi går vidare till evenemanget 

med tältet och hela den cirkusen så är ju det sjukt trevligt. Det är ju folkfest i staden hela veckan. 

 

Ett vanligt förekommande fenomen under Vasaloppsveckan är att hyra ut sitt hem eller delar 

av sitt hem till besökare. Detta kan kopplas till ansvarstagande och vilja att prestera, två begrepp 

som presenteras mer noggrant under rubriken Engagemang, värdskap och ansvar, då 

respondenterna menar att det aldrig skulle fungera att använda vanlig logi som hotell och 

vandrarhem för att täcka behovet. En effekt av detta är att det skapas relationer mellan invånare 

som hyr ut sina hem och de gäster som bor där. Viktigt är dock att poängtera att den kanske 
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största anledningen att hyra ut sitt hem är på grund av de personliga ekonomiska fördelar som 

uppstår. Detta diskuteras vidare under rubriken Acceptans i resultatdelen. 

 

Respondenterna upplever inte några direkta problem med besökarna och deras uppförande 

under evenemanget. Istället upplevs och beskrivs besökarna som stämningshöjande och sociala. 

Flera gånger nämns kategorin skidåkare som generellt trevliga, skötsamma och utåtriktade.  

 

Man kliver ut här på gågatan och så är det massa människor som rör sig, det är ju kul. Annars 

kan det ju vara helt dött här och det är ju trist. Alla är glada och positiva, det är bra stämning 

helt enkelt. (Tina) 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur invånarna tycks uppskatta de evenemangsbesökare som 

kommer till orten. 

 

4.3 Engagemang, värdskap och ansvar 
 

Ett evenemang av Vasaloppets storlek och karaktär kräver en stor mängd funktionärer för att 

kunna genomföras, samtidigt arrangeras evenemanget på en relativt liten ort. Detta innebär att 

den procentuella involveringen av invånare i olika former av funktionärskap blir hög. Samtliga 

respondenter är eller har någon gång varit funktionär på Vasaloppet och dessutom menar de att 

så gott som alla i bekantskapskretsen också varit det. Funktionärernas uppgifter skiljs åt, allt 

från enklare sysslor som att dela ut dricka till skidåkare till att vara ansvarig över en av de 

klassiska kontrollerna eller någon annan större funktion. Moras föreningsliv är starkt och detta 

kan kopplas till Vasaloppet då det är via föreningar som invånarna i Mora involveras i 

evenemanget i form av funktionärskap. Detta innebär även att föreningarna får stora 

ekonomiska fördelar till följd av Vasaloppet. Lovisa förklarar relationen mellan funktionärskap 

och föreningar: 

 

När man var yngre och själv höll på med någon idrott var man funktionär och kastade ryggsäckar 

eller stod i skidinlämningen på grund av det. Nu när man har barn gör man samma sak som 

förälder.  

 

Detta visar även bredden på invånarnas involvering i Vasaloppet. Ofta startar det redan som 

barn och fortsätter sedan i generationerna uppåt. Vidare finns ett tydligt tema bland 
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respondenterna att de upplever en viss oro för framtiden gällande funktionärer. Uppfattningen 

finns att folk idag är mindre benägna att arbeta ideellt samtidigt som tiden upplevs som ett större 

hinder idag än vad den var tidigare på grund av en svår balansgång mellan lönearbete samt 

fritid. 

 

Frågan kan ställas varför invånarnas involvering är så stor? En anledning är det starka 

föreningslivet i Mora, eftersom så gott som samtliga föreningar arbetar med Vasaloppet och 

ställer upp med funktionärer. Som förälder innebär detta att man kan känna en viss press att 

ställa upp, Lovisa menar att en förändring av detta system hade varit uppskattat:  

 

Jag vet ju att folk är beredda att betala till barnens föreningar istället för att vara funktionär, man 

kan inte ta ledigt från jobbet hela veckan, bara att göra funktionärspass under veckan för att till 

exempel sortera ryggsäckar. Kanske skulle det behövas en lösning så att man dessutom skulle 

kunna titta mer på loppen. 

 

Men då inställningen till funktionärskap är positiv hos de flesta respondenter som även visar 

stort engagemang är det tydligt att detta inte är hela sanningen. Att vara funktionär är tydligt 

kopplat till en känsla hos respondenterna att vara betydelsefull och att ta ansvar. Det finns även 

en vilja att prestera och hjälpa besökare att få en bra upplevelse. Anledningen är att 

respondenterna vill visa Mora från sin bästa sida. Detta framförallt genom ett väl genomfört 

evenemang med tillfredsställda besökare som ger invånarna en anledning att känna stolthet till 

platsen Mora. Viktigt att nämna är dock att stolthet till sin hemort är ett stort återkommande 

tema bland respondenterna och de är tydliga med att Vasaloppet är en del av detta men inte allt. 

Ett sätt att förmedla stolthet bland respondenterna är att jämföra både Mora och Vasaloppet 

med andra orter och evenemang.  

 

Man jämför alla dom här långloppen som går på tv. Vasaloppet nämns ju i vartenda lopp så man 

har ju det som måttstock. Det är klart man är stolt för det. (Göran) 

 

Respondenterna anser att Moras identitet är starkt förknippat med Vasaloppet och ser det som 

positivt. Detta beskrivs genom att respondenterna förklarar att Vasaloppet ofta blir 

samtalsämnet när hemort diskuteras med utomstående personer. Ytterligare ett intressant 

fenomen bland respondenterna är att kritisera andra invånare för att inte förstå betydelsen av 

Vasaloppet samt gnälla över evenemangets effekter. 
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4.4 Acceptans 
 

Acceptans är ett återkommande begrepp bland respondenterna när de talar om negativa effekter. 

Om invånare accepterar negativa effekter kan detta ofta kopplas till graden av förståelse över 

positiva effekter. De kan se negativa effekterna som en del av ett bredare perspektiv. Tydligt är 

att det finns en relativt stor förståelse för de positiva effekter Vasaloppet medför till platsen 

bland respondenterna. De har även förståelse över negativa effekter och dess påverkan på 

vardagen, ett intressant fenomen här är den acceptans som finns över framförallt problematiken 

med trafiken. Även fast trafikkaoset innebär stora förändringar i vardagen hos invånare ses det 

ofta med acceptans. Med andra ord menar invånare att trafikkaoset är en del av ett framgångsrikt 

evenemang och därmed en framgångsrik plats. Påpekas bör dock att respondenterna anser att 

Vasaloppet är dåliga på att kommunicera de sociala effekter som uppstår till invånarna, både 

negativa och positiva.  

 

Viktigt är att poängtera att det som beskrivits är den personliga bild som våra respondenter har. 

Samtidigt som det finns en bred förståelse och acceptans finns även upplevelser av att många 

invånare i Mora saknar den förståelsen och därmed acceptansen. Samtliga respondenter anser 

att det finns en betydande del av Moras invånare som saknar acceptans och därmed upplever 

de negativa effekterna som till exempel trafiken betydligt starkare. Det finns en oro och 

irritation över att vissa invånare klagar över Vasaloppets negativa effekter samtidigt som 

evenemanget tas för givet. Lars beskriver hur invånare som tar Vasaloppet för givet får en ökad 

förståelse vid en motgång som till exempel ett inställt evenemang. Detta förklaras med exemplet 

att hyra ut sitt hem och den förlorade inkomsten: 

 

Många människor som inte fått in de här pengarna i sin privata plånböcker, de börjar fundera. 

’Oj, är det värt att hyra ut rum? Vi kanske inte kan räkna med att åka till Spanien på semester 

för de här pengarna?’ Så någon gång då och då är det förbannat bra att det kommer sådana här 

smällar. 

 

Som tidigare nämnts är ett vanligt fenomen bland Moras invånare att hyra ut sina hem under 

Vasaloppet. Den största anledningen till detta är troligen den personliga ekonomiska vinning 

detta ger.  

 



 

26 
 

Jag brukar säga att det här är en av Sveriges största svarta affärer [. . .] Men hos Kalle Pettersson 

som hyr ut sin stuga någonstans här utanför och får 15 000, dom pengarna ser du aldrig. Då har 

Kalle Petterson råd att köpa en skoter eller en ny bil eller kanske åka till Spanien. Men 1990 när 

det här blev inställt så fick inte Kalle dom här pengarna. Och det var ju ett jävla gnällande [. . .] 

’Jag får inte mina semesterpengar’. (Lars) 

 

Ovanstående citat visar både hur vissa invånare tar Vasaloppet för givet men framförallt vilka 

stora personliga ekonomiska fördelar som Vasaloppet innebär för de invånare som hyr ut sina 

hem. 

 

4.5 Utveckling för vem? 
 

En gemensam bild finns hos respondenterna som visar hur besöksnäringen i Mora påverkas året 

runt av Vasaloppet. Förutom att Vasaloppets deltagare blir lockade att besöka Mora andra delar 

av året på grund av en bra upplevelse under evenemanget menar respondenterna att Vasaloppet 

bidragit till en ny typ av turism i Mora. Detta är träningsresor med inriktning på skidåkning. 

Lovisa som arbetar på en stor boendeanläggning i Mora säger: 

 

För vår del och vår anläggning så kommer man ju gärna redan i november och börjar skidträna 

och åka här på helgerna. Vi har ju en camping som har 200 säsongsgäster och det är ju inte för 

att Mora är så fantastiskt utan för att vi ligger där vi ligger, alltså bredvid Vasaloppsspåret. De 

allra flesta säsongsboende är ju skidåkare som väljer att stå här istället för till exempel uppe i 

Orsa Grönklitt. 

 

När det handlar om Mora kommuns relation med Vasaloppet skiljer det sig återigen mellan vad 

respondenterna anser och vad de tror att många andra invånare i Mora anser. Respondenterna 

har en gemensam upplevelse av att Vasaloppet är självständiga och klarar sig utan större hjälp 

från kommunen. De upplever det snarare som att relationen mellan dessa parter är ansträngd. 

Dock finns återigen en tro att många andra invånare anser att kommunen prioriterar Vasaloppet 

framför invånare i Mora. Ryktesspridning och dålig källkritik bland invånarna tas upp som en 

trolig orsak till denna uppfattning. 
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Folk köper ta mig fan allt. Och det är likadant det här med Vasaloppet. Just det här med ’Ja 

Vasaloppet är betalt av kommunen, det vet jag för det har min granne som jobbar med en som 

sitter på kansliet som har en kompis [. . .]’. Det plockas och så blir det en sanning av det. (Johan) 

 

Den gemensamma bilden hos respondenterna är att den utveckling som sker i Mora i första 

hand syftar till att tillfredsställa invånarnas behov och att Vasaloppet är en viktig del av Moras 

utveckling men inte en avgörande faktor. Det finns en stark tro på Moras övriga resurser i form 

av handel, turism och industrier. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Förståelse – en fundamental byggsten för acceptans 
 

Social utbytesteori föreslår att de människor som får personliga fördelar av ett evenemang 

kommer vara mer positivt inställda till evenemanget och uppleva de negativa effekterna som 

mindre än de människor som inte får personliga fördelar av evenemanget (Ap, 1992). I fallet 

Vasaloppet är det tydligt att liknande resonemang kan kopplas till graden av förståelse av 

evenemangets positiva effekter på ett bredare plan. Resultatet visar att invånarnas grad av 

förståelse också tenderar att leda till en positivare inställning av de negativa effekter som 

uppstår.  

 

Vidare finns en uppfattning och en oro att andra invånare saknar förståelse för den utveckling 

Vasaloppet tillför orten. De upplevs därmed ha en negativ inställning till evenemanget. 

Samtliga respondenter har denna upplevelse och påpekas bör att det framförallt är 

trafiksituationen som nämns som orsak till andras negativitet. Vidare framkommer att 

Vasaloppet och Mora kommun anses dåliga på att kommunicera vad evenemanget bidrar med. 

Att förbättra denna kommunikation med invånarna skulle utifrån ovan beskrivna kunna bidra 

till att fler invånare ökar sin förståelse för evenemanget och enligt social utbytesteori bli mer 

positivt inställda till detta samt välja att söka kontakt med besökare för att maximera positiva 

fördelar (Coulson et al. 2014). 

 

En slutsats som kan dras utifrån detta är därmed att det teoretiska ramverk som föreslagit social 

utbytesteori utifrån personliga fördelar kan kopplas till Vasaloppet och Mora. Men det verkar 

som att personliga fördelar har en mindre relevans och att samhällsutvecklande fördelar i stort 

istället ses som viktigt. Detta är en tendens som skulle kunna vara sann på mindre orter över 

lag. 

 

 

5.1.1 Positiv acceptans 

 

Den sociala effekt som är av störst betydelse för respondenterna och deras vardag är den 

problematik som finns kring trafiksituationen i Mora. Getz och Page (2016b, s. 357) beskriver 

trafikstockningar som något som påverkar befolkningen på platsen negativt. Resultatet visar 
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dock hur denna effekt möts av invånare i Mora av stor acceptans och till och med positiv 

acceptans. Detta innebär att respondenter även ser trafikproblematiken ur en positiv synvinkel. 

Detta kan även kopplats till förståelsen av evenemangets effekter. Enligt resultatet beskrivs 

trafiksituationen som ett mått av evenemangets attraktivitet och utan en ansträngd 

trafiksituation så är det troligtvis inget framgångsrikt evenemang. Ett rimligt antagande till 

denna acceptans som uppstår på grund av att evenemanget är under en begränsad period och att 

invånarna är medvetna och accepterar problematiken på grund av sina tidigare erfarenheter av 

evenemanget. Resultatet visar även hur våra respondenter väljer att anpassa sitt vardagliga liv 

på grund av den förståelse av trafiksituationen som råder i Mora under veckan. 

Livsmedelskonsumtion planeras och införskaffas innan Vasaloppsveckan, detta för att undvika 

köbildning och ökad problematik kring trafiksituationen.  

 

Enligt Getz och Page (2016b, s. 357) är den vanliga reaktionen från invånarna att de ställs krav 

för en ökad kontroll eller på förändringar för att förbättra trafiksituationen när trafikstockningar 

uppstår. Att denna kravbild istället ersätts med acceptans hos invånarna är ett intressant 

fenomen, som återigen kan kopplas till att det i mindre orter snarare är fördelar för samhället i 

stort som prioriteras än personliga fördelar för invånarna på mindre orter. De sociala effekterna 

i Mora verkar präglas av en kollektivism som särskiljer dem från generiska exempel i 

litteraturen. Viktigt att påpeka är att invånarnas situation som innebär att vardagen under 

evenemanget måste planeras noggrant ses som ett problem, men problemet är inte av så stor 

betydelse att det krävs en förändring enligt respondenterna i denna studie. 

 

5.2 Betydelsen av funktionärskap på en mindre ort 
 

Rimligt är att anta att lokalinvånare blir en förhållandevis viktigare intressent när det gäller 

stora evenemang på mindre orter. Vasaloppet visar hur beroende ett sådant evenemang är av 

många frivilligt arbetande personer, varje år arbetar cirka 5000 funktionärer på Vasaloppet 

(Vasaloppet, 2017c). Om mängden människor på platsen är begränsad blir de en dyrbar och 

viktigt resurs för evenemanget som de behöver bygga en långsiktig relation med för 

evenemangets framgång. Som framkommer av Liu (2015) kan invånare anses vara den 

viktigaste intressenten för sportevenemang överlag, med anledning av ovan beskrivna är det 

därmed troligt att det blir av ännu större vikt på mindre orter. 
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En effekt av involvering hos invånarna är möjligheten till att utbyta kunskap och erfarenheter 

med andra samt att socialisera och umgås, något som enligt resultatet är viktigt för invånarna.  

Att Vasaloppet bidrar till ett starkt föreningsliv innebär också att möjligheten ökar att befinna 

sig i en social miljö med möjlighet till socialisering och nätverksbyggande året runt. Detta då 

antalet föreningar troligen varit betydligt färre utan Vasaloppet.  

 

Det faktum att en stor del av invånarna någon gång varit involverade som funktionärer i 

Vasaloppet bör spela en stor roll ur flera olika perspektiv. Luonila och Johansson (2015) menar 

att de människor som involverar sig i ett evenemang också upplever större tillfredsställelse och 

tillhörighet med det specifika evenemanget. Detta resonemang stämmer överens med bilden av 

Moras invånare där upplevelsen är att invånarna känner stolthet över Vasaloppet och gärna 

förknippas med evenemanget. Resultatet av detta borde med andra ord vara att invånarna på 

små orter upplever en högre känsla av tillfredsställelse och tillhörighet då en högre procentuell 

del av invånarna involveras i evenemanget. Detta borde bli en viktigare faktor i kontexten små 

orter än vad det är i den generella evenemangsforskningen om effekter. 

 

Evenemang kan enligt Tassiopoulos och Johnson (2009, s. 76) användas som ett redskap för 

samhällsutveckling genom dess roll som relationsskapande mellan olika människor och grupper 

av människor. Här kan den starka involvering som invånarna visar genom att arbeta som 

funktionärer i Vasaloppet spela en viktig roll. Rimligt är att funktionärskap i detta fall kan ses 

som ett verktyg för bildandet av socialt kapital (Misener & Masion, 2006). Vasaloppet är 

därmed en plattform för de samarbeten som symboliserar möjligheten att skapa socialt kapital. 

Vidare framgår i resultatet att det byggs tillfälliga sociala miljöer i form av blanda annat en 

Vasaloppsby i centrala Mora med grillkåtor och matstånd som samlingspunkter. Dessa platser 

stimulerar även till integration mellan invånare och besökare då de används av båda parterna. 

Dessa platser symboliserar en social nytta av Vasaloppet eftersom invånarnas livskvalité ökar 

i takt med att det sker saker på orten som de kan aktiveras av. Att det finns saker för invånarna 

att göra under evenemanget spelar troligen en roll i invånarnas inställning till evenemanget. 
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5.3 Stolthet och identitet 
 

Enligt Liu (2015a) är skapandet av stolthet en av de viktigaste sociala effekter som stora 

sportevenemang medför. Ett intressant fenomen som återkommer i resultatet är viljan att 

involveras och vara en del av Vasaloppet. Att resultatet visar att de flesta i Mora brukar vara 

eller har varit funktionärer kan kopplas till respondenternas identitetsskapande och stolthet. Då 

Moras image delvis reflekterar dess invånare är samtliga i studien måna om att visa upp sin 

hemort. Att Vasaloppet är en betydande del av Moras identitet framkommer i resultatet. Detta 

kan ses som ett bevis på att Vasaloppet är ett typiskt Hallmark evenemang, på grund av den 

starka kopplingen mellan evenemanget och platsen. Enligt Liu (2015b) är det ofta effektivt att 

använda evenemang som en strategi för att marknadsföra och därmed påverka identiteten på en 

plats. 

 

Ytterligare ett intressant fenomen i resultatet är kritiken av andra invånare för deras bristande 

förståelse för betydelsen av Vasaloppet, samt deras gnäll över evenemangets effekter. Viljan 

att prestera och visa upp sig gör att invånare i Mora ställer höga krav på varandra vilket också 

är något som kan kopplas till invånarnas identitetsskapande och stolthet. Detta kan troligtvis 

vara en orsak till synen av att andra invånare i Mora gnäller. Detta är något som behandlas 

bristfälligt i litteraturen om evenemangseffekter och kan därmed vara ett fenomen som 

ytterligare utmärker stora sportevenemang på mindre orter. 

 

5.4 Hyra ut sitt hem – en avgörande faktor? 
 

Företeelsen att hyra ut sitt hem spelar en viktig roll i sammanhanget ur flera olika perspektiv. 

Litteraturen belyser inte denna företeelse även om vissa av de effekter som detta bidrar till tas 

upp i andra sammanhang. Anledningen till att det är en viktig faktor kan kopplas till det som 

beskrivs i resultatet om ansvarstagande och viljan att prestera. Att Mora är en liten ort med 

begränsade boendemöjligheter är anledningen till att detta är vanligt och av stor betydelse för 

evenemangets möjlighet att växa. Utöver det faktum att invånarna rent praktiskt behöver hyra 

ut sina hem för att besökarna ska få plats uppstår en mängd olika sociala effekter på grund av 

detta.   
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En social effekt som uppstår till följd av att invånarna hyr ut sina hem är personliga ekonomiska 

fördelar, det vill säga invånarna tjänar pengar på att hyra ut sina hem. Rimligen är detta ett krav 

för att företeelsen ska existera. Den integration som sker mellan invånare och besökare leder 

enligt resultatet ofta till långvariga relationer. Enligt Getz och Page (2016b, s. 357) finns det en 

risk att kontakten mellan invånare och besökare leder till att invånare skapar avgränsningar mot 

besökarna och försöker motarbeta deras närvaro på platsen. Här kan en tydlig skillnad mot fallet 

Vasaloppet ses, då kontakt med besökare som nämn ovan ofta leder till positiva relationer. 

Empirin visar även att en bild finns av den målgrupp som besöker och deltar i Vasaloppet som 

positiva och sociala människor. En slutsats som kan dras utifrån detta är att det finns en komplex 

relation mellan platsens storlek och typ av evenemangsbesökare som tillsammans påverkar 

relationerna mellan invånare och besökare. 

 

5.5 Syntes – sociala effekter på små orter – mot en ny modell 
 

Figur 1 av Bowdin et al. (2012, s. 19) som beskriver hur sociala effekter påverkas och förändras 

utifrån storlek och kategori på evenemang kan ses som en förenklad bild av effekter. Vi föreslår 

att denna saknar en viktig dimension som påverkar vilka effekter som uppstår samt hur starka 

effekterna upplevs. Vi föreslår att platsen har en avgörande roll i hur sociala effekter tar form i 

skuggan av ett evenemang. Denna studie påpekar betydelsen av platsens storlek och visar att 

de sociala effekterna på mindre platser inte helt stämmer med den litteratur som finns idag. 

Studien föreslår att det finns en outforskad social dynamik som påverkas av platsens karaktär. 

I Figur 2 illustreras ett förslag på hur skillnaden kan se ut mellan en liten ort i förhållande till 

modeller då storleken på orten inte tas i beaktning, som i Figur 1. Tydligt är att effekterna av 

Vasaloppet upplevs annorlunda ur ett antal synvinklar jämfört med de generella effekterna. 

Rimligt är att anta att dessa skillnader också kan gälla på andra platser med liknande kontext. 

Därför föreslår vi en modell som visar att invånarna på mindre orter upplever effekter 

annorlunda och ofta starkare på grund av den närhet till evenemanget som uppstår. Då platsen 

är begränsad till yta hamnar invånarna mitt i evenemanget och oundvikligt hamnar de i 

situationer där de integrerar med besökare samt involveras i evenemanget.  
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Figur 2. Invånarnas upplevelse av sociala effekter på mindre orter. Källa: Egen utveckling 

av Bowdin et al., s 19. 

 

Figur 2 föreslår även att kurvan av de upplevda effekterna inte kan vara linjär för mindre orter. 

Eftersom ett Hallmark evenemang blir så starkt förknippat med platsen under en längre tid till 

skillnad från både Mega och Major evenemang är det troligt att kurvan når sin kulmen på just 

Hallmark evenemang. Anledning till att kurvan planar ut mot Mega evenemang är att de sker 

under en kortare tid och att evenemanget därmed inte blir lika starkt förknippat med den 

specifika platsen. Detta är en avgörande faktor för långsiktigt stora sociala effekter på mindre 

orter. 

 

Figur 3 visar en ny dimension av evenemangs effekter där platsens kontext blir avgörande för 

vilka sociala effekterna som uppstår samt hur dessa upplevs. Modellen beskriver att sociala 

effekter är komplexa och inte görs rättvisa genom att titta på enbart evenemangets karaktär. 

Evenemangets utformning som till exempel tema och evenemangskategori är avgörande 

faktorer som skapar olika förutsättningar för sociala effekter. De sociala effekter som skapas av 

evenemangets kontext filtreras sedan genom platsens kontext bestående av faktorer som storlek, 

infrastruktur, naturmiljö, kultur, socio-ekonomiska och socio-politiska förhållande med mera. 

Hur den specifika platsens kontext ter sig kommer slutligen vara avgörande för hur invånarna 

på platsen upplever de slutliga sociala effekterna.  
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Figur 3. Anpassningsbar modell för evenemangs sociala effekter 

 

Denna modell som beskrivs ovan är vårt förslag på ett nytt sätt att titta på sociala effekter utifrån 

platsens förutsättningar. Den bygger på den uppenbara skillnaden, att sociala effekter på en 

liten ort upplevs annorlunda än vad den generella evenemangsforskningen föreslår. 
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6 Slutsats 

 

Studien syftar till att undersöka den unika karaktären som sociala effekter får på mindre orter 

där stora återkommande sportevenemang arrangeras. Den kanske mest karakteristiska faktorn 

som hittats är den stora procentuella involveringen i evenemanget hos lokalinvånarna.  

Förståelsen för de positiva effekter som uppstår är stor och detta verkar vara en anledning till 

det ansvarstagande invånarna tar för evenemanget. Ansvarstagandet visas dels genom 

involveringen som funktionärer men också genom att invånarna tar ansvar när det handlar om 

logi, genom att hyra ut sina hem. Detta ger dels en personlig ekonomisk vinning, men att det är 

en förutsättning för att besökarna ska få plats tas också upp som en anledning till företeelsen.

  

Vi anser oss ha skapat förutsättningar för vidare forskning inom ämnet där upplevda sociala 

effekter beror på en mängd olika kontextuella faktorer. I denna studie är platsens betydelse 

central. I fallet Mora och Vasaloppet är det uppenbart att faktorer som till exempel 

funktionärskap och att hyra ut sina hem spelar en viktig roll för de sociala effekter som upplevs 

och som rimligen inte sker på andra platser med en annorlunda kontext. Nu är det en utmaning 

för framtida studier inom evenemangseffekter att testa dessa resultat på andra platser med 

liknande kontext som Mora och Vasaloppet.  



 

36 
 

7 Källförteckning 

 

Andersen, I. 2012. Den uppenbara verkligheten: om kunskapsproduktion i 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ap, J. 1992. Residents´ perception on tourism impacts. Annals of tourism research. 19(4), 

665-690. 

 

Bickman, L. & Rog, D. J. 2009. The SAGE handbook of applied social research methods. 2. 

uppl. Thousand Oaks: SAGE publications. 

 

Bowding, G., Allen, J., O ́Toole, W., Harris, R. & McDonnel, I. 2012. Events management. 3. 

uppl. Abingdon: Routledge. 

 

Bryman, A. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber. 
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