
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Mittuniversitetet, Östersund    Examinationsdatum 
Institutionen för samhällsvetenskap                 2008-06-04 
Kulturgeografi C 
C-uppsats 15hp 

Var, när och varför påverkas besökarens  
upplevelser under ett evenemang?  

En fallstudie om upplevelserna under 
 Skidskytte VM 2008 i Östersund 

 
 Författare:      Handledare: 
Anna-Karin Eriksson    Lars Nyberg 

 
Examinator: 
Robert Pettersson



�

Mittuniversitetet, Östersund       Examinationsdatum 
Institutionen för samhällsvetenskap              2008-06-04 
Kulturgeografi C 
C-uppsats 15hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����

�������������������������������������	
��������	
��������	
��������	
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !!"���#���������������������� !!"���#���������������������� !!"���#���������������������� !!"���#������������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:         Handledare: 
Anna-Karin Eriksson       Lars Nyberg 

 
Examinator: 
Robert Pettersson 

 
 
 



�

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jag är en av alla dom som faktiskt aldrig riktigt bara ville vara 
en av alla dom 

       Lars Winnerbäck 

 



�

SAMMANFATTNING 
 
Sportevenemang växer och har blivit allt populärare att besöka både för lokalbefolkning och 
för turister. Diskussioner pågår för hur besökares positiva upplevelser ska mätas för att kunna 
skapa ännu nöjdare besökare och det är i den här diskussionen föreliggande uppsats tog 
avstamp.  Uppsatsen behandlar besökares upplevelser under Skidskytte Världsmästerskapen 
(VM) 2008 samt hur kunskap om de här upplevelserna kan utveckla evenemangsplanering. 
Uppsatsen genomfördes med deltagande observationer med syftet att ta reda på var och när 
negativa respektive positiva upplevelser inträffar. Syftet var vidare att visa på varför 
händelsen upplevdes på ett visst sätt. De deltagande observationerna genomfördes av 
studenter på det Turismvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Östersund. 
Observationerna skedde genom att observatören förde anteckningar under evenemanget där 
de beskrev vad det var för typ av upplevelse, om den var positiv eller negativ, var och när 
upplevelsen ägde rum samt styrkan av upplevelsen på en femgradig skala. Genom att använda 
sig av den här metoden har de specifika punkterna för upplevelsen kunnat redogöras både ur 
ett tids - och rumsperspektiv. Observationerna resulterade i ett gediget material som till på det 
har backats upp med utvalda frågor från en enkätundersökning som besvarades av besökare på 
Skidskytte VM. Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av tidigare 
kunskaper om evenemangsplanering och kundtillfredsställelse. Teorier som har använts är 
bland annat Pine och Gilmores upplevelsefält, L. Mossbergs modell över faktorer som 
påverkar besökares upplevelser samt G. Fernströms resonemang om att tillfredställa besökare. 
Resultatet visar att trots att evenemangsbesökares upplevelser kan vara mycket personlig och 
skilja sig åt från person till person finns gemensamma nämnare för flera upplevelser som är 
påverkbara för evenemangsplanerare. Upplevelserna tyder på att när besökaren är med och 
skapar upplevelsen själva så fås ofta starka positiva upplevelser. 
 

Nyckelord: Upplevelse, evenemangsplanering, tillfredsställda besökare, Skidskytte VM 2008, 
tids- och rumperspektiv, kulturgeografi, Östersund 
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ABSTRACT 
 
Sporting events is a growing area that is becoming more popular to attend by both locals and 
tourists. There are discussions on how to measure positive experiences for guests at these 
events to even further enhance their visit and make it even more pleasurable. This discussion 
is the foundation of this essay. The study examines visitor’s experiences during the World 
Championship in Biathlon 2008, as well as how these experiences can be used to develop 
event planning. The study is based on partaking observations, made during the event, with the 
purpose to determine when and where negative and positive experiences occur. Its further 
intention is to conclude the reason to why the experience was identified that way. The 
partaking observations were made by students in the tourism science field of study at Mid 
Sweden University i Östersund. The observations were conducted at the event by the observer 
taking notes describing; what type of experience took place; when and where the experience 
took place; grading the intensity of the experience on a scale from 1-5, and noticing if the 
experience was positive or negative. By using this method, it has been possible to establish 
the specific aspects of the experience in both a time and space perspective. The observations 
gathered a solid material base and have been complemented with selected questions from a 
survey among visitors to the World Championship in Biathlon. The collected material is 
analyzed through earlier knowledge in event planning and customer satisfaction. Implemented 
theories are Pine and Gilmores experience field, L. Mossberg’s model of factors influencing 
experiences of the visitor, as well as G. Fernström’s concept of satisfying visitors. The result 
of the study shows that even though experiences at events are perceived in a personal way and 
can differ from person to person; there are several common factors for experiences that are 
possible for event planners to have an effect on. The experiences show that when the visitor is 
actively participating in creating the experience it is more often likely to be considered 
positive.  
 

Keywords: Experience, eventplanning, satisfied customers, World Championship in Biathlon 
2008, time- and space perspective, human geography, Östersund  
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Evenemang har blivit allt mer populärt för besökare men även för regioner att anordna, vilket 
gör att evenemangsindustrin växer i hela världen.1 Evenemang är rumsliga och temporära, 
även om flera är årligen återkommande. Men det är just det att är plats- och tidsberoende som 
gör de så lockande, alla evenemang har en egen unik kombination av miljö, besökare, 
program och evenemangsplanerare. Ett evenemang är aldrig det samma igen och besökaren 
måste vara där för att få uppleva händelsen, missas den kommer den inte tillbaka.2   
 
Bland annat sportevenemang som har en lång historia tillbaks till det antika olympiska spelen 
är något som expanderar idag. Det har visat sig att sportevenemang lockar många besökare, 
får ofta stor respons i media och kan även inbringa ekonomiska fördelar för regionen.3 Stora 
sportevenemang kan ses som en generator för social och ekonomisk utveckling både lokalt för 
regionen där evenemanget äger rum men också nationellt för hela landet.4  Evenemangen kan 
visa upp staden, regionen för världen men även att ta världen till lokalbefolkningen, där stora 
sportevenemang bidrar med att förena stora grupper av människor för att fira och visa sin 
tillgivenhet för sitt land.5  
  
Ett evenemangs uppbyggnad är komplex och består av flera olika produkter som tillsammans 
ska göra evenemanget till en helhetsupplevelse för besökaren. Det består till stor del av 
”ogripbara” upplevelser som påverkas av servicen och besökarens uppfattning. Det finns även 
materiella produkter som mat, dryck och give-a-ways, men dessa produkter kan även ses som 
serviceprodukter då det både köps och konsumeras samtidigt och de blir en del av 
helhetsupplevelsen.6 Som sagts tidigare kan ett evenemang ha många fördelar för regionen 
och inte minst för turism där nöjda besökare kan bestämma sig för att återkomma.7 
 
Norrland är en dominerande del av Sverige när det handlar om upplevelsebaserade aktiviteter. 
G. Fernström anser att det stämmer och ser evenemang som framtiden för Norrlands turism.8 
Vintern 2008 stod Östersund värd för ett stort evenemang, nämligen VM i Skidskytte. En 
enkätundersökning gjord under evenemanget visar att genomförandet som helhet får höga 
betyg från besökare.9  
�
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Hur vet man att besökarna är nöjda vid evenemang? Idag menar vissa att forskningen om 
tillfredställelse inte är fullt utvecklad. Till exempel J. Swarbrooke och S. Horner hävdar att 
forskare för att kunna förbättra marknadsföringen av evenemang måste ändra forskningen och 
ge hög prioritet till förståelsen av tillfredställelse. Med det vill de bland annat se fler 
���������������������������������������� �������������������

1 J Allen, W O`toole, I McDonnell, R Harris, 2005, S. 481 
2 D Getz, 2008 S. 404 
3 I J Allen, W O`toole, I McDonnell, R Harris, 2005, S. 15 
4 John Horne and Wolfram Manzenreiter, 2006, S. 11 
5 Ibid, S. 13, 17 
6 D. Getz, M. O´neill, J. Carlsen,  2001, S. 380 
7 D Getz, 2008, S. 404 
8 G Fernström,  2005, S. 21 
9 http://www.ostersund.se, 2008-05-21�
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undersökningar som identifierar kritiska händelser och hur turisten reagerar på dessa. De 
anser att en förhöjd kunskap för vad i en särskild upplevelse som ger nöjda eller missnöjda 
kunder behöver utvecklas.10 Med hjälp av till exempel enkäter är det inte lätt att identifiera de 
specifika händelser som ger positiva eller negativa upplevelser. Genom användandet av 
deltagande observationer ska den här uppsatsen komma åt problemet med tillfredställelse på 
ett djupare sätt för att kunna urskilja var, när och varför positiva och negativa upplevelser 
erhålls. 
 
������������������������
�
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Med utgångspunkt i upplevelsen är syftet med föreliggande uppsats att genom deltagande 
observationer se på besökarens tillfredsställelse av Skidskytte VM 2008 i Östersund. 
Uppsatsen ska ur ett tids - och rumsperspektiv redogöra för var och när negativa respektive 
positiva upplevelser äger rum. Vidare ska uppsatsen visa på varför denna specifika händelse 
upplevs positivt eller negativt där syftet är att medvetengöra hur kunskap om dessa 
upplevelser ska kunna utveckla planeringen av evenemang.  
 
Syftet leder ner till följande frågeställningar: 

 
• Var och när har besökarna positiva respektive negativa upplevelser? 
• Vad påverkar händelsen så den upplevs positivt eller negativt?  
• Hur kan kunskap om det här förbättra evenemangsplanering? 

�
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Upplevelserna kommer att ses ur ett geografiskt och tidsmässigt perspektiv. Uppmärksamhet 
kommer inte att läggas vid personliga faktorer som skillnader mellan kön och ålder. De 
studieområden som kommer att ingå i undersökningen är Skidstadion i Östersund, centrala 
Östersund och gångstråket mellan de två platserna. Tidsmässigt är uppsatsen avgränsad till att 
studerar upplevelserna under evenemanget Skidskytte VM, vilket är mellan den 8e och 17e 
februari 2008.  
�
��!�"��#������
�
�

Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt: Kapitel ett beskriver uppsatsens bakgrund, syfte och 
avgränsningar. Kapitel två redogör för metodvalet och tillvägagångssättet för hela arbetet, här 
diskuteras också uppsatsens vetenskapliga karaktär och tillförlitlighet. I det tredje kapitlet 
görs en presentation av tidigare teori som finns inom ämnena evenemangsplanering och 
kundtillfredsställelse för att ge en djupare förståelse av problemområdet. I fjärde kapitlet 
presenteras det insamlade materialet från observationerna och enkäten. Den tidigare teorin 
och det insamlade materialet sammanförs och analyseras i kapitel fem och därefter följer sista 
kapitlet som består av en diskussion och slutsatser baserat på analysens resultat. 
 
 
 
 

���������������������������������������� �������������������

10  J. Swarbrooke, S. Horner, 2007  S. 236�
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2 METODVAL 
 
2.1 Uppsatsens utgångspunkt och kulturgeografiska anknytning 
 
Plats och rum är två grundläggande begrepp för geografiska studier, där skillnad görs mellan 
de två begreppen. I en rumsrelaterad studie förklaras ofta mönster, spridningar och 
utbredningar av till exempel befolkningen. En platsrelaterad undersökning behandlar ett mer 
begränsat område och förklarar hur olika fenomen förhåller sig till varandra. Det här visar på 
så vis att ett rum kan bestå av flera olika platser där de finns länkningar mellan de olika 
platserna inom rummet.11 I den här studien kommer det övergripande rummet vara Östersund 
vilket består av olika platser för aktiviteter kopplade till Skidskytte VM. Det är de platserna 
som är det centrala för den här uppsatsen då negativa och positiva upplevelser erhölls på olika 
platser inom det geografiska rummet. 
 
Uppsatsen har humanistisk geografi som utgångspunkt. Här sätts människan som individ i 
centrum. Studieområdena inom den humanistiska geografin varierar, ett är människans 
upplevelse av en omgivning genom lukt, känsel, hörsel och syn. G. J Granö har till exempel 
sagt att studier av landskap ska utgå från betraktarens ögon och att landskap är det som kan 
upplevas med de fem sinnena utifrån ens egen lokalisering i landskapet.12 I observationerna 
som är huvudinsamlingsmetoden för den här uppsatsen har observatörerna iakttagit sin 
närmaste omgivning med hjälp av sina sinnen och på så vis kunna redogöra för upplevelsen 
av den. 
 
Uppsatsen har även ett tidsgeografiskt perspektiv. Tidsgeografin utgår från att rum och plats 
är integrerade så när ett objekt eller en människa förflyttas så tar det utrymme i både tid och 
rum. Tidsgeografin har en viktig utgångspunkt vilket är begreppet tidrum. Ett tidrum kan till 
exempel vara ett särskilt geografiskt område. Inom ett tidrum ska en individ kunna följas 
genom tid och rum.� 13 De olika tidrummen där upplevelser kommer att följas i den här 
uppsatsen är Skidstadion (Stadion), centrala Östersund och gångstråket mellan dem. 
�
����$##�����
������ �����
�������
 
Getz et al. säger att undersökningar beträffande servicekvalité inom eventsektorn är få. De har 
själva gjort en undersökning av ett australienskt surfingevenemang genom en metod som 
kallas ”service mapping”, vilket är en undersökning som kan genomföras på tre olika sätt eller 
i kombination med varandra. Besökarna kan tillfrågas för att få feed-back eller att besökarna 
får fylla i loggböcker eller genom observationer. Resultatet kan då bestå av kartor som kan 
ifyllas för att visa på tillfredställelsen från besökarens perspektiv.14  Observationerna i den här 
uppsatsen bygger på Getz et al.s undersökning och ska på så vis kunna utveckla forskningen 
inom service kvalitén för evenemang. Getz et al. menar att en undersökning som görs på det 
här viset hjälper till att förbättra besökarens upplevelser, det genom att se var upplevelsen 
äger rum och på så vis kunna göra förbättringar av platsen, programmet och servicen.15 
Anledningen till att Getz et al.s undersökning har valts som utgångspunkt är att Getz har stor 

���������������������������������������� �������������������

11 U. Blom Mondlane, B. Jansund, 2003 S. 27-28 
12 M. Gren, P-O. Hallin, 2003 S. 133-134 
13 U. Blom Mondlane, B. Jansund, 2003 S. 88 
14 D. Getz, M. O´neill, J. Carlsen,  2001, S. 380-382 
15 Ibid, S. 389 
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kunskap om evenemang och evenemangsplanering, han skrivit flera böcker och vetenskapliga 
artiklar och han kan ses som en av de största inom ämnet. 
 
Den här undersökningen bygger på 91 observationer och 657 ifyllda enkäter. Jag har själv inte 
varit med vare sig i framtagande av insamlingsmaterialets utformning eller insamling. 
Observationerna och enkäterna samlades in av andra årets studenter vid det 
Turismvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Östersund. Utformningen av både 
enkäter och observationer har skett av Turismforskningsinstitutet ETOUR som verkar för att 
utveckla kunskapen om turism och resande. ETOUR hör till turismavdelningen på 
Mittuniversitetet och omfattar forskning, utbildning, dialog och samverkan.16 Att ETOUR har 
stått för utformningen av insamlingsmaterialet gör att det är personer med stor erfarenhet och 
kunskap i ämnet som deltagit vilket gör att tillförlitligheten är hög.  
 
Innan jag fick tillgång till materialet studerades vad som tidigare skrivits om ämnet, så en 
högre förståelse av ämnet skulle fås. Teorier som har valts är av kända forskare som är väl 
insatta i ämnet evenemang och kundtillfredställelse. För att ännu mer höja tillförlitligheten på 
teorierna har flera olika forskare och deras teorier ändvänds för att kunna ställa kunskapen 
mot varandra och få en heltäckande bild.  
 
Observationerna fick jag obearbetad, så jag har själv kodat dem vilket ökar min förståelse av 
materialet och på så sätt höjer hela uppsatsen. Enkäten var redan kodad, men då den bestod av 
näst intill enbart kvantitativt material underlättade bara kodningen och jag fick mera tid att 
sätta på andra saker av uppsatsen. 
 
Tillvägagångssättet i den här uppsatsen har varit via abduktion. Jag har inte valt att utgå vare 
sig från teori eller från empiri utan har under arbetets gång växelvis skiftat mellan teori och 
empiri. Det för att under studiens gång ständigt kunna ha ett löpande utbyte av den 
information som samlas in genom empiriska undersökningen samt insamling av tidigare 
forskning. 17 
 
Uppsatsen behandlar både kvalitativa och kvantitativa studier, det här gör att de båda olika 
forskningsmetoderna kan komplettera varandra. M. Gren skriver till exempel att en kvalitativ 
studie kan tillämpas för att komplettera den kvantitativa studien genom att till exempel 
förklara geografiska skillnader.18 Det är vad som skett i den här uppsatsen. Den kvantitativa 
delen vilken består av en enkät kommer endast att kunna ge en övergripande bild medan 
observationerna som är studiens huvudinsamlingsmetod kan gå mer in på geografiska detaljer. 
 
2.2.1 Observationen 
�

”Ett grundläggande mål för den forskningen som bygger på deltagande observation är 
den omsorgsfulla avbildningen, den täta beskrivningen av det studerade fenomenet, 

gruppen eller miljön”19 
 

Så beskriver M. Gren och P-F. Hallin deltagande observationer. Syftet att använda 
observationer som material i den här uppsatsen är på så vis att kunna ge en detaljerad 

���������������������������������������� �������������������

16 http://www.miun.se 2008-05-21 
17 M Gren & P-O Hallin, 2003 S. 36 
18 Ibid, S. 37-38 
19 P-G Svensson & B Starrin, 1996  S 14 
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beskrivning av upplevelserna på VM i skidskytte. J. Swarbrooke and S. Horner hävdar att de 
kvalitativa metoderna för att samla in data om turisternas uppfattning inte är fullt utvecklade 
och skulle behöva bli mera sofistikerade. De menar att ett sätt att göra det, är genom 
observationer.20  
 
Studenterna på det Turismvetenskapliga programmet som genomfört observationerna har 
blivit informerade om hur de ska genomföras samt blivit införstådda i hur de ska fylla i 
observationsblanketterna. För att se instruktionerna studenterna tillhandahölls, se bilaga 1.  
Metoden testades innan för att se att allt fungerade. Testningen skedde genom kartor över 
campus området i Östersund, där studenterna fick pröva på metoden.  
 
Getz med flera berättar att observationerna bör genomföras av personer som har kunskaper i 
servicekvalité, evenemangsplanering och undersökningsmetoder 21. Observationerna i den här 
undersökningen har gjorts av studenter som läser andra året på det Turismvetenskapliga 
programmet och har på så vis blivit väl insatta i begrepp som berör turism. Faktorer som 
ytterligare påverkar observationer oavsett kunskaper är observatörens sociala position som 
ålder, utbildning, kön, etnicitet, erfarenheter med mera. Beroende på sin sociala position ser 
observatörerna på samma händelse på olika sätt och påverkar på så sätt resultatet.22 
Observationerna gjordes av 25 olika studenter, de har olika uppväxt och bakgrund och ser på 
så vis olika på saker. Att antalet studenter var många gör att det observerade materialet har 
mera tillförlitlig karaktär än om de bara skulle vara några få observatörer, genom att chansen 
då är mindre för strukturella fel i observationerna. 
 
Observationsblanketterna bestod av tre olika observationsmiljöer vilka var Stadion, 
Östersunds centrum och Gångstråket mellan dessa två. På varje observationsmiljö skulle de 
observerande skriva ner tre positiva och tre negativa upplevelser samt tidpunkt och 
upplevelsens styrka på en femgradig skala. För att se hur observationsblanketterna såg ut, gå 
till bilaga 2. Varje blankett bestod av en karta av respektive miljö där observatörerna skulle 
kryssa i var någonstans upplevelsen ägde rum. På blanketten fanns allt det här beskrivet. Trots 
det glömdes ibland tidpunkt, upplevelsens styrka och ikryssandet bort att skrivas ner av 
observatören. Ett förslag till fortsatt forskning med samma taktik skulle vara att blanketten 
bestod av en matris där de klart framgick i rutfält var observatörerna ska skriva in tidpunkt 
med mera, då fås en bättre överblick och det är svårare att glömma bort något.  
 
Att visst material glömts bort att fyllas i försvårade såklart sammanställningen, alla hade till 
exempel inte markerat ut på kartorna var upplevelsen ägde rum. Det kunde till exempel stå 
lång kö vid toaletten eller smidigt att komma in på området. Om det då inte var utmärkt på 
kartan kan inte jag veta vilka toaletter eller vilken ingång observatören syftade på. För att då 
göra svaren mer tillförlitliga och lättare att tolka vid det här problemet har jag samlat de som 
rör toaletter vid en toalett, de som berör ingången vid en ingång. På det här sättet blir det 
lättare att se då både negativa och positiva upplevelser kopplade till varandra är samlade i 
kluster.  
 
Tiden har inte heller angetts på alla observationer och det finns även observationer där tiden 
angetts som ”hela dagen” eller ”hela veckan”. Den här uppsatsen har ett tidsgeografiskt 
synsätt, där jag valt att dela in observationerna i olika tidsperioder under dygnets alla timmar. 
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20 J Swarbrooke and S Horner, 2007, S.236  
21 D. Getz, M. O´neill, J. Carlsen, 2001, S. 390 
22 P-G Svensson & B Starrin, 1996, S 14 
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För att komma runt problemet när det inte angetts tid så har först titta på de andra 
observationerna som skrivits ner på samma blankett. Om de är ungefär i samma tidsperiod så 
drar jag slutsatsen att den glömda ifyllda tiden också ägt rum då. Har inga tider alls skrivits så 
ser jag till upplevelsens beskrivning, står det till exempel ”bra stämning på läktaren under 
andra tävlingen” eller ”lång kö till maten under pausen” så vet jag i vilken tidsperiod det hör. 
Om inget av dessa två går att utläsa har jag valt att inte ta med upplevelsen ur ett 
tidsperspektiv utan de har bara räknats med i den allmänna beskrivningen av upplevelserna.  
 
Vid bearbetningen av observationerna har jag valt att dela in upplevelserna i olika kategorier 
för att göra det lättare att ta till sig informationen. Jag har valt åtta olika kategorier vilka är: 
 

1. Aktiviteter/upplevelser 
2. Infrastruktur 
3. Service 
4. Gratis erbjudanden 
5. Personalkontakt 
6. Okontrollerbara faktorer 
7. Logistik 
8. Tillgänglighet 
 

Till aktiviteter/upplevelser har jag kopplat de upplevelser som berör just aktiviteter men även 
underhållning och attraktioner. Till infrastruktur hör upplevelser kopplade till parkering, data, 
mobil, halka, ljud/ljus och sikt. Till servicen hör mat, säkerhet, skyltning, priser, städning och 
tv. Till gratis erbjudanden hör give-a-ways och inträden och till personalkontakter hör 
bemötande av volontärer, anställda och företagare. Okontrollerbara faktorer kopplades till 
väder, andra turister och tävlingsresultat. Till logistiken hör transport till och från stadion och 
tillgängligheten berör framkomligheten på området och köer. 
 
Jag har även valt att visa upplevelsernas ur ett tids- och rumsperspektiv och då gjort något jag 
valt att kalla ”tids- och upplevelsekartor” Där olika kartor visar olika tidsperioder och 
upplevelserna är ifyllda efter sin geografiska plats. Här har jag även valt att visa styrkan på 
upplevelsen genom att använda olika färger beroende på upplevelsens styrka. 
 
2.2.2 Enkäten 
 
Under Skidskytte VM samlades det in enkätsvar av studenter på andra året av 
Turismprogrammet på Mittuniversitetet. Enkäten bestod av tre sidor där första sidan skulle 
fyllas i av alla som svarade, den andra sidan av besökare utanför Östersunds kommun och den 
sista sidan bara av de bosatta inom Östersunds kommun. För att se på enkäten gå till bilaga 3. 
I den här uppsatsen ses svaren från enkäten som komplement till observationerna då bara två 
frågor från enkäten har användas, dessa från enkätens första del. Första frågan som används är 
besökarnas hemland. Skillnad kommer att göras mellan besökare från Sverige och från 
utlandet. Den frågan kommer att sättas i relation till fråga åtta för att se på skillnaderna mellan 
svaranden från Sverige och utlandet. Fråga åtta lyder på följande sätt: 
 
Hur skulle du betygsätta Skidskytte VM i Östersund med avseende på följande: (1 motsvarar 
”mycket dåligt”, 7 motsvarar ”mycket bra”)?  
 
a) Programinnehållet 
b) Servicen och bekvämligheten under evenemanget (ex toaletter och köer) 
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c) Helhetsintryck av evenemanget 
d) Helhetsintryck av Östersund som evenemangsdestination 
 
2.3 Uppsatsens tillförlitlighet 
 
Med objektivitet menas att forskarens personliga åsikter inte får påverka vetenskapandet, 
forskaren ska förhålla sig neutral under arbetet samt att det är vetenskapssamhället som sedan 
avgör kunskapens vetenskapliga status. I samhällsvetenskaplig forskning med fokus på 
människor och samhället där forskaren själv ingår är det dock omöjligt att inta en helt neutral 
utgångspunkt. Val av metod, forskarens analysering av resultatet, allt påverkas av våra egna 
erfarenheter. 23 På grund av att jag inte själv varit med att samla in materialet kan jag förhålla 
mig mera objektiv. Det för att jag enbart tar till mig den informationen som finns nedskriven i 
form av upplevelser och enkäter utan att själv ha någon personlig relation till materialet.   
 
Under observationens genomgång så har inte objektiviteten hållit, då syftet var att 
observatörerna skulle ge sina personliga åsikter om var de hade sina positiva och negativa 
upplevelser. Den vetenskapliga tillförlitligheten när det gäller deltagande observation är 
omdiskuterad. Till exempel har deltagande observation liksom andra kvalitativa 
forskningssätt fått kritik för att inte ha tillräcklig vetenskaplig objektivitet vilket leder till att 
forskningen skulle sakna legitimitet.24 Men då hela poängen för att få fram den eftersökta 
kunskapen är att observatörerna ger sina personliga åsikter kan inte en total objektivitet 
erhållas.  P-G. Svensson och B. Starrin skriver om kvalitativ forskning och uttrycker sig i den 
frågan så här: 
 

”Istället betonas värdet av att i forskningen nås tillträde till vardagslivets subjektiva 
verklighet, eller verkligheten så som den upplevs av dem som lever i den.”25 

 
Det är just den här kunskapen, den här uppsatsen strävar efter, hur vanliga besökare uppfattar 
ett evenemang genom sina upplevelser. P-G. Svensson och B. Starrin påstår vidare att med 
flera observatörer kan de bidra till mer tillförlitligt material än med bara en observatör.  De 
menar även att tillförlitligheten höjs om fenomenet observeras under en längre tidsperiod, där 
det är viktigt med detaljerade beskrivningar från fältarbetet för att höja tillförlitligheten.26   
Observatörerna har som tidigare nämnts varit 25 stycken och de har gjort observationer under 
flera av evenemangets dagar. Det gör att en vidtäckande bild av hela evenemanget kan 
uppvisas. 
 
Triangulering höjer även tillförlitligheten i slutsatserna. 27 Triangulering är att flera olika 
källor används för att öka trovärdigheten. Det finns olika trianguleringsmöjligheter där en är 
metodtriangulering. Ingen metod kan visa verkligheten som den absolut är. Att då kombinera 
olika metoder ökar tillförlitligheten, där svagheten hos en metod kan överkommas med en 
annan metod. I den här uppsatsen har både kvalitativ och kvantitativ metod används. 
Datatriangulering har även används. 28 Men de menas att olika datakällor har använts till 
exempel att tre olika platser för upplevelser har observerats för att täcka in hela evenemanget.  
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23 M Gren & P-O Hallin, 2003, S. 41-42 
24 P-G Svensson & B Starrin, 1996, S. 16 
25  P-G Svensson & B Starrin, 1996, S. 36 
26  Ibid, S. 37-38 
27  Ibid 
28  Ibid, S. 218 
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Med reliabilitet så menas vid kvantitativa undersökningar att resultatet kan upprepas om 
forskningen görs om med samma tillvägagångssätt.  I kvalitativ forskning kan inte reliabilitet 
mätas på samma sätt, då till exempel personliga sinnestillstånd kan påverka svaren och/eller 
forskaren. 29 Jag gjort en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet så att en så hög 
reliabilitet som möjligt för en kvalitativ forskning ska erhållas. 
 
Validitet är att det som avses mätas verkligen mäts. Att forskaren i undersökningen och 
bearbetningen av empirin lägger vikt på trovärdigheten, att rimliga tolkningar görs med 
bakgrund i det insamlade materialet.30 Jag har objektivt tolkat det insamlade materialet och 
beskrivit det som observatörerna har observerat för att få validitet.   
 
Att kunna generalisera resultaten i kvalitativ forskning går ofta inte, då resultaten från ett 
specifikt fenomen inte kan generaliseras till andra situationer än de som studeras. Dock kan 
inre generalisering göras inom det studerande området. 31  Med det menas att resultatet av den 
här forskningen kan hjälpa till att generera högre servicekvalité och kundtillfredsställelse på 
liknande evenemang.  
 
����%����������
 
Under instruktionerna för ifyllandet av observationsblanketterna fick observatören exempel på 
upplevelser som kunde användas. De exemplen kan ha styrt in observatörerna i vissa 
tankebanor och de fokuserade mera på någon viss typ av upplevelse. Den här påverkan är 
dock minimal då exemplen var allmänna och observatörerna jobbade under hela evenemanget 
vilket gjorde att de kom in i arbetet. Att studenterna fick goda instruktioner före 
observationerna gör att risken för missförstånd minskade. 
 
Att observatörens egen sinnesstämning för dagen kan påverka upplevelsen är självklart och 
går inte att bortse från. Att det var flera observatörer gör att den här påverkan minskas och gör 
resultatet mer tillförlitligt. 
 
När inte alla observationer var ifyllda på korrekt sätt kunde inte en helhetsbild över 
geografiska platsen, styrkan och tidpunkten för upplevelsen fastställas. Dock var bortfallet 
litet och de observationer som används visar tillförlitligt de mönster upplevelserna har. 
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29  P-G Svensson & B Starrin, 1996, S. 210�
30  P-G Svensson & B Starrin, 1996, S. 210 
31  Ibid, S. 214-215�
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3. TIDIGARE KUNSKAP OM ÄMNET  
 
Upplevelseindustrin kan skapa mötesplatser för människor där det till exempel genom 
evenemang och festivaler blir enklare träffa andra människor med liknande intressen.32 Det 
här har blivit allt viktigare då vi idag lever i ett upplevelsesamhälle där allt fler av våra 
grundläggande behov har tillfredsställts. Maslow identifierade de här behoven som 1. Fysiska, 
2. Säkerhet, 3. Relationer 4. Uppskattning och 5. Självförverkligande. Han ser de som en 
pyramid med där ett behov måste uppfyllas för att behovet på nästa nivås ska kunna 
uppfyllas.33 G. Fernström menar att i västvärlden har stora demografiska grupper de 
grundläggande fysiska behoven som mat, hus och dryck. Människor känner sig även relativt 
säkra, känner gemenskap har sociala kontakter så de har tagit sig förbi de stegen. Idag 
befinner sig en stor del av människorna på det självförverkligande steget. Det är då i 
upplevelsesamhället dessa kan utvecklas. De flesta har gjort det vanliga som semesterresor till 
charter-öar och nu vill människor pröva på något nytt, de vill uppleva något speciellt.34  Här 
kan evenemang vara ett sätt för att uppleva något utöver det vanliga. 
 
3.1 Evenemangsplanering 
 
Huvudpunkten i upplevelseindustrin är möjligheten till att skapa något där besökaren är i 
mitten av upplevelsen.35 Därför måste planerarna förstå hur en upplevelse möjliggörs och vad 
som utgör en upplevelse. Förstås det här kan upplevelsen skapa värden hos kunden som denna 
tar med sig i form av positiva minnen, känslor och mentala tillstånd och det är dit planeringen 
bör sträva. 36 N. Gustafsson pratar om kundvärden på följande sätt: 

 
“Inom upplevelseindustri skapas värde med hjälp av symboler, historier, föreställningar, 
idéer, information, drömmar, känslor och tillstånd. Med andra ord olika typer av extern 

och/eller intern påverkan eller stimuli för att kunna uppnå emotionella, fysiska eller 
mentala tillstånd i kropp och själ.”37 

 
Men hur skapas de här upplevelserna som ger så positiva minnen och känslor? N. Gustafsson 
nämner ett antal punkter som han anser kan påverka en upplevelse. Nedan följer ett 
sammandrag av några av de punkter han nämner. Den första punkten är att upplevelsen skapas 
ur besökarens synvinkel i samspel med materiella faktorer (arenor, utrustning, instrument, 
apparater) och ogripbara faktorer (service, symboliska värden) De tids- och rumsliga 
aspekterna måste tas i beaktande i planeringen. För besökaren är upplevelsen avgränsad i både 
tid och rum och upplevelsen uppfattas som helhet även om evenemanget från planeringssidan 
består av flera olika intressen och aktörer. Viktigt att tänka på inom planeringen är att all 
upplevelse är individuell och påverkas av besökarens tidigare erfarenheter, därför går inte allt 
att styra.38 Andra forskare håller med i det resonemanget och D.�Getz uttrycker det så här: 
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32 G Fernström, 2005 S. 98 
33 http://www.ne.se, 2008-05-28 
34 G Fernström, 2005, S. 52-53 
35 N Gustafsson, 2008, S. 13 
36 Ibid, S. 14 
37 Ibid, S. 13 
38 N Gustafsson, 2008, S. 14 
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“It is possible to get people involved, have them do specific things, and receive desired 
stimuli, but it is not possible to guarantee or predict what individuals actually 

’experience’ cognitively and emotionally as an outcome”39 
 

Helhetsupplevelsen som turisten söker betyder att alla delar i systemet måste integreras och 
kunna erbjuda det kunden vill ha så inte hela upplevelsen faller på någon enstaka händelse. 
Det är därför viktigt att tematisera upplevelsen, att den fungerar hela vägen från idé till 
upplevelse för besökaren. De händer ofta att resurser eller orken inte räcker till att tematisera 
hela upplevelsen, men för att kunna erbjuda kundvärde måste den finnas.40 Getz redogör för 
de olika intressenter som medverkar vid genomförandet av ett evenemang genom följande 
modell, i modellen presenteras också hur de hjälper till vid ett evenemangs genomförande. 
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Ett evenemang är komplext och består av många olika delar som ska svetsas samman i 
nätverk och bilda en helhet. Vissa av dessa intressenter kan inta flera olika roller och på så vis 
har de inflytande i flera av dessa kategorier.41 
 
Mer praktiska företeelser att tänka på vid evenemangsplanering är bland annat logistikfrågor. 
När besökarna kommer har de förväntningar på evenemanget och anser till exempel att 
transporter ska finnas och att insläpp och utsläpp från arrangemanget löper utan problem.42 
Viktigt är också att tänka på att inte själva destinationen eller upplevelserummet tar ut för 
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39 D Getz, 2007 S. 210 
40 G Fernström, 2005 S. 80 
41 D Getz, 2007, S 270 
42 J Allen, W O`toole, I McDonnell, R Harris, 2005, S. 382�
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höga priser på till exempel mat. Det ger genast en dålig image och ger ett farligt rykte, då 
upplevelsen måste kännas prisvärd.43  
 
Planeringssidan måste ta hänsyn till de effekter som uppkommer i samband med turism. Det 
pratas om dimensionella och strukturella effekter. De dimensionella effekterna är när för 
mycket människor finns på samma plats vid samma tillfälle. Till exempel kan det skapas 
långa köer, slut på parkeringsplatser med mera. Med rätt planering och kunskap kan dock 
dessa negativa effekter organiseras för att minskas. De strukturella effekterna kommer inte att 
behandlas i den här uppsatsen, men de kan till exempel vara att investerare utifrån kommer 
med pengar och destinationen blir beroende av dem.44 
   
3.2 Konsten att tillfredsställa besökare 
 
Det pratas mycket om att det är viktigt med nöjda och tillfredsställda kunder men hur får man 
det egentligen? M Hanefors och L Mossberg menar att tillfredställelse är ett psykologiskt 
tillstånd hos turisten som uppkommer av den personliga erfarenhet denne har av upplevelsen, 
boendet, företaget med mera. I turismsektorn sägs att god service ger tillfredställda kunder till 
det beräknas begreppet servicekvalité in. Att personalen vid problem ska försöka ställa allt till 
rätta, personalen ska ha bra kunskap om vad turisten förväntar sig och även kunna leverera 
det. Här måste det igen tas i beaktande att upplevelsen är en enskild uppfattning av turisten, 
servicen kan uppfattas olika gång till gång beroende på den särskilda situationen. Problem kan 
även vara att turisten och aktörer inte ser på service på samma sätt där servicen mäts efter 
egna personliga referensramar och utvärderas efter det. Får inte den enskilda kunden den 
service som förväntades blir han/hon missnöjd.45 
 
Våra sinnen hjälper oss uppfatta omvärlden och spelar stor roll i upplevelseuppfattningen. Det 
har framkommit att om upplevelsen är känslofylld så blir den starkare för den som upplever 
den.46 Om vi går in lite närmare på varje sinne så kan vi börja med synen. Det är bevisat att 
olika färger påverkar människor och kan väcka starka känslor, associationer och påverka 
besökarens humör.47 Hörsel hjälper människor att komma in i olika sinnestillstånd, till 
exempel i musik, där människor sätter känslomässig mening till musik.48 Smak och lukt 
påverkar också, där till exempel en viss lukt kan få oss att bli påminda om något speciellt.49 I 
känsel räknas många olika faktorer in som värme, kyla, fuktighet, beröring och det påverkar 
hur vi upplever en viss händelse. 50 
 
För att göra begreppet kundtillfredsställelse ännu mer komplex så kan det inte heller dras 
likhetstecken mellan nöjd turist och en stark och positiv upplevelse. Det måste in något mer, 
ett mervärde för att turisten ska få en upplevelse som blir minnesvärd. Här kommer ytterligare 
begrepp som hög produktkvalité, tilltalande upplevelserum och möte med andra turister. 51 
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43 G Fernström, 2005, S. 44 
44 M Hanefors, L Mossberg, 2007, S. 182 
45 Ibid, S. 222-227 
46 Ibid, S. 120-121 
47 M Hanefors, Lmossberg, 2007, S. 122-123 
48 Ibid, S. 124 
49 Ibid, S. 126 
50 Ibid, S. 127-128 
51 Ibid, S. 232-233�
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G. Fernström menar att frågor som idag berörs inom turismindustrin bland annat handlar om 
hur kundvärde ska höjas ytterligare.  Han hävdar att det finns en formel för hur satsning måste 
ske i framtiden för att skapa tillfredställda kunder. Formeln ser ut på följande sätt: 
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Med problemfrihet menar G. Fernström att det måste vara enkelt för kunden att uppleva något 
i frågor om tid, energi samt att den personliga risken minimeras. Det ska ske samtidigt som 
ökat kundvärde ska höjas i form av prisvärdhet, design, service, ständigt överträffa 
förväntningar samt genom överraskningar med nya erbjudanden. Allt det här för att ge 
minnesvärda upplevelser där ständig utveckling genom nya upplevelser ska kunna tillföra 
kundvärdet.52   
 
Att involvera kunden som medproducent i upplevelsen är en framgångsfaktor menar G. 
Fernström. Får kunden flexibilitet och känner att han/hon kan påverka och välja själv blir 
hon/han mer positivt inställd.53 Eftersom upplevelsernas betydelse också skiljer sig mellan 
individer känslomässigt så är det viktigt att kunden involveras för då är chansen till en 
minnesvärd upplevelsen ska bli större. Den stora upplevelsen består ofta av många och små 
upplevelser som sätter krydda på det hela till exempel att kunden får något hon/han inte hade 
förväntat sig.54  
 
Pine och Gilmore har gjort en strategimodell för hur olika former av upplevelser kan se ut.( se 
figur 3) Modellen består av två axlar där den vågräta axeln på vänster sida visar kundens 
passiva deltagande och på höger sida kundens aktiva deltagande. Det passiva deltagandet är 
när kunden går på ett evenemang utan att själv delta eller influera själva arrangemanget till 
exempel ett besök på en symfonikonsert. Det aktiva deltagandet är när besökaren själv är med 
producent till upplevelsen. På den vertikala axeln finns överst att kunden tar till sig 
upplevelsen och nederst att kunden helt involveras i upplevelsen och på så vis blir en del av 
den. De bildar tillsammans ett upplevelsefält med fyra rutor för fyra olika typer av 
upplevelser.55 F. Fernström menar att i skapandet av minnesvärda upplevelser bör alla dessa 
fyra delar finnas. Delarna är underhållning (att kunden trivs), utbildning (att kunden lär sig 
något), estetik (design, skönhet, kultur som aktiverar alla sinnen hos kunden) samt eskapism 
(kunden involveras helt i upplevelsen som äventyr, aktiviteter)56  
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G. Fernström menar att Pine och Gilmores upplevelsefält kan vidareutvecklas och sättas in i 
L. Mossbergs modell om faktorer som påverkar kundens upplevelse. ( se figur 4) G. 
Fernström har valt att presentera modellen på följande sätt:  
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G Fernström berättar att i mitten av den modellen finns kundens upplevelse och engagemang 
och det kan beskrivas med Pine and Gilmores strategimodell, då alla delar av den modellen 
ska finnas med för att höja kundens upplevelse. I L. Mossbergs modell finns därtill fyra 
faktorer som inverkar på kundens upplevelse. Där finns servicemötet, andra kunder, 
upplevelserummet och image/tema.57 Upplevelserummet har inflytande på kundens 
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upplevelse och spelar en roll när det gäller att bygga upp ett tema eller image av 
upplevelsen.58 
 
Andra kunder påverkar upplevelsen då besöket ofta görs gemensamt med andra och både 
positiva och negativa intryck av andra kunder kan förekomma. Långa väntetider och mycket 
folk kan skapa negativa upplevelser, men de kan även verka positivt beroende på 
omständigheterna.59 G. Fernström uttrycker det så här: 
 

”På exempelvis evenemang, idrottsarenor eller konserter utgör publiken, dess agerande 
och sociala samspel en mycket stor del av helheten. Den egentliga slutprodukten skapas 
genom ett aktivt samspel med andra individer samt mellan publik och vad som händer på 

scenen.”60 
 

Image och tema handlar om varumärket och hur varumärket representerar kundens 
uppfattning om destinationen eller organisationen. Finns en hög image så har kunden höga 
förväntningar på upplevelsen, så det gäller att imagen upplevs och helst överträffas 
förväntningarna.61 Mötet med personalen är en viktig del i upplevelsen som helhet, när 
besökaren är i upplevelserummet rör hon sig utanför den miljö hon är van vid och behöver 
service. Frågor om hur man hittar och hur man ska bete sig kan uppkomma och kunden vill då 
ha svar. Personalen har också en viktig roll för att hela resans upplevelse, då de, ofta ett fåtal 
personer, är ansvariga för hur besökaren kommer att se servicen och på besöket som helhet. 
Interaktionen mellan turisten och personalen påverkas också av situationen i sig.62 
 
J. Swarbrooke och S. Horner menar att turismprodukten är väldigt komplex där många olika 
stora delar måste anpassas och tillfredställa besökare för att få nöjda kunder. De hävdar att 
faktorer som påverka tillfredställelsen är.63 
 

• Turistens uppfattning av upplevelsen 
• Turistens attityd, fördomar och förväntningar 
• Okontrollerbara situationer 
 

Turistens attityd och fördomar är personlig och bygger på turistens egna subjektiva 
bedömningar och tillfredsställelsen värderas sedan efter det. Det är svårt för planerare att 
kunna göra något konkret åt det.64 Förväntningar kommer inte att behandlas i den här 
uppsatsen, utan bara tillfredställelsen på plats. Det här är på grund av att inte information om 
besökarnas förväntningar finns att tillgå.  
 
Angående turistens uppfattning av upplevelsen så är haneringen av problem viktig. Turisten 
förväntar sig inte att allt ska vara till sin perfektion, men om något problem inträffar så 
förväntar hon/han sig genast ingripande.65 Turismupplevelsens upphetsning för turisten spelar 
in, är det för lite upphetsning blir de tråkigt och turisten blir otillfredsställd. För mycket 
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59  Ibid, S. 11 
60 N Gustafsson, 2008 S. 15 
61 G Fernström, 2005 S. 93 
62 M Hanefors, L Mossberg, 2007, S. 177 
63 J Swarbrooke, S Horner, 2007, S. 214 
64 J Swarbrooke, S Horner, 2007, S. 214�
65 Ibid, S. 217 
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upphetsning är heller inte bra, till exempel panik vid stora folksamlingar utan det ska finnas 
en jämvikt.66 
 
Okontrollerbara situationer påverkar tillfredställelsen och är ett problem hos planerarna, då 
det ligger utanför deras kontroll. Det är faktorer som väder, andra turisters beteenden, 
byråkratiska faktorer med mera.67  
 
En del forskare menar att för att kunna tillfredställa besökare behöver deras motiv till besöket 
identifieras. Motiven till besöket finns hos besökaren före hon/han bestämmer sig för att gå. 
Tillfredsställelsen kommer efteråt då motiven har blivit bemötta. Till exempel Dann menar att 
undersökningen behöver inriktas på vilka behov besökaren söker för att kunna bestämma 
tillfredställelsen.68 I J. L. Crompton, S. L. McKays undersökning av besökares motiv för att 
besöka en festival kom de dock fram att en och samma besökare ofta har flera olika motiv. 
Det går alltså inte att bara hitta ett motiv vilket visar att olika festivaler kan tillgodose samma 
behov samtidigt som samma festival kan tillgodose flera olika behov.69 
 
3.3 Tidigare undersökningar med samma tema 
 
Den här undersökningen bygger som sagts i metoden på Getz et als undersökning. I den 
undersökningen framkom att besökarnas nöjdhet av evenemanget var hög. Trots de så uppstod 
negativa upplevelser. De problem som uppenbarade sig genom observationerna var angående 
personalen, som inte utmärkte sig särskilt. Informationen kunde förbättras, det genom mera 
skyltar både till evenemanget samt inom området. Trängsel uppfattades även negativt och 
långa köer vid mat och dryck vid vissa tider förekom.70 
 
R. Pettersson gjorde en studie på samma vis under Alpina VM 2007 i Åre, den fallstudien 
genomfördes i tre olika studier. En studie bestod av intervjuer med besökare, där frågades vad 
besökarna ansåg om evenemanget samt hur mycket pengar de spenderade. Den andra studien 
bestod av deltagande observationer angående servicekvalitén på evenemanget och den sista 
studien bestod av en webbenkät efter evenemanget för att följa upp de två föregående 
studierna.71  
 
I resultatet framkom att negativa och positiva upplevelser till stordel består av faktorer 
okontrollerbara för evenemangsplanerarna, vilka är stämningen, väder och tävlingsresultat. 
Upplevelsen påverkades dock även av kontrollerbara faktorer som mötet med 
personal/volontärer, halkbekämpning och arenornas nyttjande. 72 Av de mest negativa 
upplevelserna framkom trängsel och lokala transporter. Ser man bara till det övergripande 
omdömet så klassades även det här evenemang högt, på en tio gradig skala fick evenemanget 
runt en åtta av besökarna.73 
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67J Swarbrooke, S Horner, 2007, S. 220 
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69  Ibid, S. 436 
70 D. Getz, M. O´Neill, J. Carlsen, 2001, S. 389 
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3.4 Tids - och Rumsbegreppet 
 
Inom kulturgeografins alla inriktningar finns olika sätt att se på rummet. Den här uppsatsen 
har ett tidsgeografiskt synsätt där rummet ses som en tidrum. Med tidrum menas att platser 
inte är statiska utan i ständig rörelse och genom att se på rummet så här så ses inte bara det 
rumsliga sammanhanget av till exempel en händelse utan även tidsrumsliga sammanhanget. 74 
I tidrumet finns beståndsdelar som är mer statiska till exempel vägar och byggnader. Finns 
aktiviteter där till exempel en skola kallas denna plats för en station. På så vis brukar 
tidsgeografiska forskningar bygga upp tidsrummet�75  
 
Getz menar att evenemang har olika mönster för hur de tar form över en geografisk yta.  Till 
exempel att centrera all aktivitet till centrum eller sprida ut dem över ett större område är två 
olika mönster. Det är viktigt i evenemangsplanering att veta hur flödena av människor 
kommer att ske. Förhållandena av dessa påverkar nämligen entréer, flöden och andra 
aktiviteter.76 
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Östersund ligger i Jämtlands län bredvid Storsjön som är Sveriges femte största sjö. 
Östersundsregionen har med sina 60 000 invånare en lång tradition av vintersport med långa 
spårområden och egen slalombacke. Regionen räknas till en av Sveriges största vintersportort 
och har arrangerat flera nationella och internationella tävlingar, i år var det bland annat dags 
att stå som värd för VM i skidskytte 2008.  
 
VM i Skidskytte ägde rum mellan den 8-17 februari . Under evenemanget var det mycket 
människor i rörelse, VM arrangörerna hade inte räknat med så mycket besökare som de 
slutliga siffrorna visade.77 Totalt beräknas 100 000 besökare varit på Stadion och runt 40 000 
besökt prisutdelningarna som hölls i Badhusparken.78 Vinterfestivalen som anordnade 
föreställningar och aktiviteter runt om i centrala Östersund räknar med att ha haft cirka 70 000 
besökare. Av besökarna räknas ungefär 80 % av besökarna komma från Sverige och av dessa 
cirka 50 % från regionen.79 
 
På grund av de korta avstånden i Östersund kunde alla arrangemang under skidskytte VM 
anordnas inom gångavstånd. Stadion där själva tävlingarna ägde rum ligger cirka två 
kilometer från centrum. Stadion består av en mängd olika områden vilka visas på kartan 
nedan���
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Läktaren och spårområdet är de platser där besökarna kan se på tävlingarna. För att komma 
till Spårområdet måste besökarna korsa spåret, vilket görs genom en bro med trappor upp. I 
spårområdet finns företag som visar upp sig. Det finns stora tv-skärmar som kan ses både från 
läktare och från spårområdet så besökarna lättare kan följa tävlingarna, det finns även 
kommentatorer som under tävlingens gång berättar hur det går. I Öltälten serveras dricka och 
mat, där finns också tv-skärm så tävlingen kan följas därifrån. Vid företagstälten finns flera 
företag som visar upp sig, anordnar aktiviteter med mera.  
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Om vi förflyttar oss ner till centrala Östersund så är det Vinterfestivalen innehållande 
Storsjöyrangruppen som står som arrangörer. Att det anordnades festligheter även utanför 
staden beskriver projektansvarige för Storsjöyrangruppen på följande sätt: 
 

”Anledningen är enkel. Numera vill besökarna ha mer upplevelser än bara tävlingarna. 
Ibland har till och med nöjesutbudet kring tävlingsarenorna varit den stora behållningen 
för både tillresande och lokalbefolkning.”80 

 
För att genomföra det här hade det på torget i centrum av Östersund byggts upp en 
festivalarena där de bjöds på after-ski, uppträdanden och aktiviteter, på övre våningen fanns 
även en restaurang. Utanför festivalarenan på torget fanns flera aktiviteter, sponsortält och 
matbodar. Centrum hade annars smyckats i ljus och ljusshower, där Rådhuset var det mest 
spektakulära. Under VM arrangemanget anordnades en mängd olika aktiviteter och 
uppträdanden runt om i centrum. I Badhusparken hölls invigningen av evenemanget samt alla 
prisutdelningar. Utöver det var Badhusparken utsmyckad med isskulpturer, ljussättning och 
här fanns också olika aktiviteter och matbodar. Från busstationen gick shuttle-bussar med 
jämna mellanrum upp till stadion för de som inte ville gå.  På kartan nedan visas alla dessa 
platser geografiskt. Förutom på de här platserna så fanns andra uppvisningar och 
uppträdanden arrangerade av Storsjöyrangruppen utspridda i centrala Östersund. 
�
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4.1 Observationerna 
�

Observationerna gjordes på de två platserna som redovisats här ovanför men även på en tredje 
plats. Den platsen var det två km långa gångstråket mellan stadion och centrum, denna plats 
kommer att namnges till övriga Östersund. Nedan kommer observationerna från dessa tre 
platser att redovisas. Upplägget kommer att vara som så sätt att först presenteras antalet 
observationer och upplevelsernas karaktär: vad det är som får observatörerna att erfara 
positiva respektive negativa känslor om någon upplevelse. Efter det här kommer 
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observationer från stadion och centrum att sättas in i ett geografiskt tidsperspektiv för att se 
exakt var observationen ägde rum tidsmässigt och geografiskt samt se deras styrka på den 
femgradiga skalan. Anledningen att inte gångstråket presenteras ur detta perspektiv är att bara 
få observationer är gjorda därifrån samt att jag inte kan se någon skillnad i tid utan 
upplevelserna är likartade.    
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• Stadion 
 
Från Stadion har samlats totalt 261 nedskrivna upplevelser varav 148 var positiva upplevelser 
och 113 negativa upplevelser. Det visar att flest positiva upplevelser erhölls, 57 % medan de 
negativa upplevelserna var 43 % av det totala antalet upplevelser. 
�

Av de totalt 148 positiva upplevelserna ser fördelningen ut så här: 
 

• 20 stycken kopplade till aktiviteter/upplevelser 
• 10 stycken kopplade till infrastruktur  
• 10 stycken kopplade till service    
• 19 stycken kopplade till gratis erbjudanden 
• 25 stycken kopplade till personalkontakter 
• 55 stycken kopplade till okontrollerbara faktorer 
• 1 kopplade till logistik 
• 8 stycken kopplade till tillgänglighet 
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Det som skapade flest positiva upplevelser, hela 37 % var av den kategorin att de inte är 
möjligt för evenemangsplanerarna att påverka nämligen okontrollerbara faktorer. Här kom 
upplevelser som bra stämning in, både i öltälten, spårområdet och på läktaren. Stämningen 
påverkades av människorna runt omkring, där blandningen av olika nationer som till exempel 
tyska, tjeckiska, norska eller ryska supportrar med flaggor, landslagströjor och glädje kunde 
höja stämningen. Tävlingsresultaten påverkade även upplevelsen positivt, hur spännande de 
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var och om de gick bra för Sverige. Under den här kategorin kommer också vädret in och 
påverkar till exempel fint väder kan höja upplevelsen. 
 
17 % av upplevelserna var kopplade till personalkontakt där personalkontakten i regel 
värderades positivt. Funktionärer vid ingång, parkering, toaletter och andra platser på området 
ansågs trevliga och hjälpsamma. Det ansågs även positivt att de var utspridda och att de var 
många till antalet. Sponsorer ansågs trevliga och tillmötesgående, ofta i kombination med 
något bra erbjudande eller gratis erbjudanden. 
 
De positiva upplevelserna kopplade till aktiviteter på skidstadion berörde olika företags- 
erbjudanden, där brasor, tävlingar, igloo, levande djur som hundar och renar uppskattades. 
Öltältet med underhållning och after-ski ansågs som positiva upplevelse. Aktiviteter kopplade 
till pausen mellan tävlingarna, till exempel att ha en kör som sjöng och att alla fick komma in 
på läktaren under slutceremoni värderades positivt. Gratis erbjudanden som mat, give-a-ways, 
dryck, aktiviteter som isklättring, lassokastning samt att få skicka vykort uppskattades positivt 
och bestod som aktiviteterna av 13 % av upplevelserna. 
 
Det positiva angående infrastrukturen handlade om tvsändningen på området, bra mobilnät, 
bra ljud vid spårområdet samt positivt att de hade stämningsfull musik under tävlingen. 
Positivt var även att det fanns gott om parkeringsplatser. Servicen på området kommenterades 
positivt angående sophanteringen och utplaceringen av soptunnor. Maten ansågs spännande 
och varierande som kolbullar, älgkebab och älghjärta. Kommentatorn får även positiva 
kommentarer, som engagerande och talar flera språk. Tillgängligheten på området uppfattades 
positivt i den mån att det gick snabbt att komma in på området, var bra plats på läktaren och 
bra framkomlighet.  
 
Av de�totalt 113 negativa upplevelserna ser fördelningen ut så här: 
 

• 8 stycken kopplade till aktiviteter/upplevelser  
• 24 stycken kopplade till infrastruktur 
• 8 stycken kopplade till service 
• 0 stycken kopplade till gratis erbjudanden 
• 6 stycken kopplade till personalkontakter 
• 26 stycken kopplade till okontrollerbara faktorer 
• 11 stycken kopplade till logistik 
• 29 stycken kopplade till tillgänglighet 
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De flesta negativa faktorer handlade om tillgängligheten på området (26 %) mer specifikt så 
var det i köer där de allra flesta av dessa negativa upplevelser erhölls. Dessa köer upplevdes 
vid matställen, toaletter och på väg ut efter tävlingarna. Trapporna på spårområdet upplevdes 
även negativt ur handikappsanpassning, inte barnvänliga samt att det var halt och trångt på 
bron. Trängsel på övriga platser var även det en pådrivande faktor för negativa upplevelser till 
exempel vid sponsortälten och läktaren.  
 
De okontrollerbara situationerna stod även för en relativt stor påverkan på negativa 
upplevelser, 23 %. Det som påkallade negativa upplevelser var i stort sett vädret som kyla och 
vind, Sveriges prestationer i tävlingarna och kalla fötter. Infrastrukturmässigt ansågs ljudet 
som en negativ upplevelse i spårområdet, där det var svårt att höra vad som sades. Det fanns 
även svårigheter att se skjutbanorna både från läktarplatserna och från spårområdet. 
Storbildsteven hade tekniskt fel och fick blå ruta vilket uppfattades negativt. Att tv apparaten 
inne i öltältet skymdes av dem som handlade uppfattades negativt. Halka nämndes på flera 
ställen som en negativ upplevelse speciellt på spårområdet. Totalt stod upplevelser kopplade 
till infrastrukturen för 22 %. 
 
Negativa upplevelser kopplade till logistiken var 10 % och där var alla av samma mening, att 
upplevelsen försämrades av att shuttle-bussarna mellan centrum och stadion kostade pengar. 
Det nämndes även i några observationer att det också fanns oklarhet om vart och varifrån 
bussarna går. Det negativa på skidstadion angående aktiviteter berörde aktivitetsutbudet 
mellan tävlingarna, som ansågs vara för litet. Avslutningsceremonin uppfattas av några som 
tråkig eller utdragen. Aktiviteter stod för 7 % av de negativa upplevelserna. 
 
Även servicen stod för 7 % och upplevelserna var i anknytning till en bristfällig skyltning 
både på området och till området. Negativa upplevelser relaterade även till att kanalbyte inte 
skedde på tv sändningen när sändningen bytte kanal, att det var skräpigt och att blöt snö som 
kunde ha tagits bort för att underlätta framkomligheten inte gjorde de. Till mat så fanns en 
negativ upplevelse kopplad till att inte mycket vegetariska alternativ fanns tillgängliga på 
området. 
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De negativa personalkontakterna var 5 % och uppkom när personalen upplevdes otrevliga, 
inte hantera situationen korrekt eller var buttra. Negativa upplevelser uppstod även i 
bristfälligt servisbemötande till exempel att läktarplatserna inte var fulla men det var svårt att 
se var de fanns plats och ändå fanns ingen funktionär som visade. En annan negativ 
upplevelse uppstod när observatören hade barnvagn och behövde hjälp att lyfta den i 
trapporna på spårområdet, då hjälpte inte funktionärerna till utan en annan man från publiken 
fick rycka in i stället.  
 

• Centrum  
 
Av totalt 124 nedskrivna upplevelser från centrum var 80 positiva upplevelser och 44 negativa 
upplevelser. De positiva upplevelserna står för 65 % av de totala upplevelserna i centrum och 
de negativa för 35 % 
�

Av de totalt 80 positiva upplevelserna ser fördelningen ut så här: 
 

• 39 stycken kopplade till aktiviteter 
• 5 stycken kopplade till infrastruktur 
• 7 stycken kopplade till service 
• 9 stycken kopplade till gratis erbjudanden 
• 7 stycken kopplade till personalkontakt 
• 10 stycken kopplade till okontrollerbara faktorer 
• 3 stycken kopplade till logistik 
• 0 stycken kopplade till tillgänglighet 
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Av de positiva upplevelserna i centrum är nästan hälften kopplade till någon form av aktivitet. 
Här nämns till exempel ljusspelet, tech-sled (en ny modell av snow-racers)och aktiviteter i 
Badhusparken. Att strosa runt i staden nämns också positiv tack vare utsmyckningen. Skid- 
och skoterföreställningen, bra drag i festivalarenan och after-skiband upplevdes också 
positivt.  
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De okontrollerbara faktorerna med positiv påverkan var 12 % och var i anknytning till 
stämningen i festivalarenan, blandningen av olika nationer och att de var mycket folk i staden. 
11 % bestod av gratis erbjudanden där gratis mat, dryck och give-a-ways av sponsorer samt 
gratis inträde i festivalarenan uppfattades positivt. Angående kontakt med personal så ger de 
en positiv upplevelse när de är trevliga och att funktionärer finns utplacerade i centrum. 
 
Med servicen uppfattades det positivt och säkert med mycket poliser runt om i centrum. En 
observatör fick rabatt på inköp av hamburgare vilket medförde en positiv upplevelse. 
Infrastrukturen med att lysa upp staden bidrog till positiva upplevelser genom att de såg 
väldigt fint ut i staden. Logistiska upplevelser med positiv betoning var att bussar fanns 
tillgängliga i centrum. 
 
Av de totalt 44 negativa upplevelserna ser fördelningen ut så här: 
 

• 6 stycken kopplade till aktiviteter 
• 8 stycken kopplade till infrastruktur  
• 6 stycken kopplade till service 
• 0 stycken kopplade till gratis erbjudanden 
• 3 stycken kopplade till personalkontakt 
• 5 stycken kopplade till okontrollerbara faktorer 
• 10 stycken kopplade till logistik 
• 6 stycken kopplade till tillgänglighet 
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23 % av de negativa upplevelserna är kopplade till logistik och där berörde alla negativa 
upplevelser shuttle-bussarna. De allra flesta påpekar att de kostar att åka dessa bussar, vilket 
gav upphov till negativ upplevelse. De andra påpekningar som gjordes var att det var otydligt 
var bussen gick från samt att bussen inte stannade på en hållplats.  
 
Angående infrastrukturen så rör de negativa upplevelserna toaletterna i festivalarenan, halt 
utanför tältet och för liten garderob i festivalarenan.  På invigningen av arrangemanget i 
Badhusparken har negativa upplevelser fåtts genom att ljudet inte var bra och att det var svårt 
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att se. Beträffande tillgängligheten så hade de flesta observatörer dåliga upplevelser i köer 
samt att det var mycket folk och blev trångt på vissa platser. 
 
De negativa upplevelserna för aktiviteter i centrum berör arrangemangen i badhusparken, där 
ett arrangemang hade varit försenat och en prisutdelning uppfattades som dålig. After-
skibanden ansågs av tre observatörer ha dålig kvalité. Negativa upplevelser beträffande 
servicen så berör alla observationer utom två att det var höga priser. De observationer som 
inte berörde kostnader ansåg att det var smutsigt och skräpigt utanför festivalarenan samt 
dålig skyltning. 
 
Av de okontrollerbara faktorerna kopplade till negativa upplevelser uppgavs fylla, kalla fötter, 
slaskigt och lite folk i öltältet. Personalkontakten gav upphov till negativa upplevelser när 
personalen ansågs stressad eller otrevlig. Att det var lite funktionärer i centrum ansågs även 
det negativt. 
 

• Övriga Östersund 
 

Av totalt 56 nedskrivna upplevelser från övriga Östersund var 31 positiva upplevelser och 25 
negativa upplevelser. Här är de ganska lika mellan de positiva och de negativa upplevelserna, 
dock är de positiva flera, 55 % medan de negativa står för 45 % av det totala antalet 
observationer i övriga Östersund. 
 
Av de totalt 31 positiva upplevelserna ser fördelningen ut så här: 
 

• 8 stycken kopplade till aktiviteter 
• 5 stycken kopplade till infrastruktur 
• 5 stycken kopplade till service  
• 1 stycken kopplade till gratis erbjudanden 
• 4 stycken kopplade till personalkontakt 
• 5 stycken kopplade till okontrollerbara faktorer 
• 1 stycken kopplade till logistik 
• 2 stycken kopplade till tillgänglighet 
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Aktiviteter som genererade positiva upplevelser var 26 % och bestod av aktiviteter som 
ljusshowen, isklättring, igloon och night of jumps (skiduppvisning). Att staden hade smyckats 
med skidskytteflaggor ansågs även det positivt. Positiva observationer kopplade till 
infrastrukturen behandlade belysningen och att vägen var bra sandad. 
 
De okontrollerbara upplevelsehöjande faktorerna behandlade väder, stämning och andra 
människor. Servicen ansågs positiv genom att det var mycket poliser i staden, att det fanns 
informationspelare med information om vinterfestivalens aktiviteter och att det fanns flera 
försäljare med bra erbjudanden som mat och annat.  
 
Funktionärer som är synliga, kunniga, hjälpsamma och visar vägen bidrog till en positiv 
upplevelse kopplad till personalkontakt. En observation behandlade gratis erbjudanden, där de 
ansågs som en positiv upplevelse att få skicka gratis vykort. 
 
Av de totalt 25 negativa upplevelserna ser fördelningen ut så här: 
 

• 2 stycken kopplade till aktiviteter  
• 4 stycken kopplade till infrastruktur 
• 8 stycken kopplade till service 
• 0 stycken kopplade till gratis erbjudanden 
• 1 kopplad till personalkontakt 
• 6 stycken kopplade till okontrollerbara faktorer 
• 0 stycken kopplade till logistik 
• 4 stycken kopplade till tillgänglighet 
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Beträffande negativa upplevelser kopplade till servicen som är den största gruppen så 
innehåller näst intill alla observationer i den här kategorin påpekningar om bristfällig 
skyltning från centrum till stadion. De okontrollerbara faktorerna gav upp hov till negativa 
upplevelser som väder, lite folk i staden och nedstämda svenskar på grund av 
tävlingsresultaten.   
 



�

� ��

Angående infrastrukturen så nämndes invigningen igen, att det var svårt att se och höra. 
Förutom det så anmärktes det på toaletterna i festivalarenan och att det fanns dåligt med 
parkeringar. Angående tillgängligheten så uppstod negativa upplevelser i köer, att de bara 
fanns trappor ner till bussarna och att det var svårt att ta sig från stadion till badhusparken 
med bil.  
                    
Två negativa upplevelser beträffande aktiviteter uppfattades, vilka var att det inte var några 
aktiviteter på scenen efter prisutdelningen i Badhusparken samt att de knappt fanns några 
aktiviteter på vägen från centrum till stadion. Angående personalkontakten så var det bara en 
observation som innehöll negativ upplevelse med beskrivningen att funktionären som 
informerade om bussarna var dryg.  
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Här kommer upplevelserna på stadion och centrum sättas in i ett tidsperspektiv där olika 
kartor visar olika tidsperioder. På kartorna är upplevelserna ifyllda i form av cirklar för 
positiva upplevelser och fyrkanter för negativa upplevelser. Jag har även valt att redogöra för 
upplevelsernas styrka och har valt att visa detta med olika färger på cirklarna och fyrkanterna. 
Färgmallen för upplevelserna ses nedan, där fem är den starkast upplevelsen och ett är minst 
starka. 
 

• 1 = Orange 
• 2 = Blå  
• 3 = Gul  
• 4 = Rosa  
• 5 = Grön  
• Ingen gradering av upplevelsen har gjorts av observatören = Brun  

 
Från Stadion finns det observationer från den 9, 10, 12, 14, 16, 17 februari. Den 11 och 15 var 
det träningsdagar och den 13 var tävlingarna inställd, där av inga observationer. Den 9-10 
samt 16-17 var det två tävlingar, en på förmiddag och en på eftermiddagen. De övriga tre 
dagarna var det en tävling. För att få ut mest av empirin kommer upplevelserna att delas in i 
tre tidsperioder. En karta kommer att visa var positiva och negativa upplevelser fanns från 
morgonen fram till kl. 13.15. Andra kartan kommer att visa upplevelserna från 13.16 tills 
14.45 alltså sluten av första tävlingen och pausen mellan tävlingen de dagar det var två. Sista 
karta kommer visa upplevelser från 14.46 då andra tävlingen är i full gång de dagar det är två 
och första tävlingen de tre dagar det var en tävling. 
 
Från centrum finns observationer från 9, 10, 12-16, 18 februari. Centrum kommer bara att 
visas från två tidsperioder. Jag hade först tänkt visa från tre i gruppen förmiddag, eftermiddag 
och kväll. Dock gjordes inte det eftersom att det fanns tre observationer från förmiddag och 
dessa skiljde sig från att vara i eftermiddagsgruppen med 45 till 15 minuter så valde jag att slå 
ihop förmiddags och eftermiddagsgruppen och sedan ha en kvällsgrupp. Centrum kommer 
alltså att visas från två olika tidsperspektiv. Förmiddag/eftermiddag från 11.16 -17.45 och 
kvällsgruppen från 17.46 – 03.00. 
 
Från båda de här platserna kommer alltså alla dagar att slås ihop och bara olika tidsperioder 
under dygnet kommer att visas. 
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• Stadion, karta 1: 09.46 - 13.15  
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Under den här tidsperioden kan upplevelserna i stort delas in i tre grupper nämligen ingång, 
spårområdet och företagstälten. Vid ingången berör upplevelserna smidigheten att komma in, 
vilket är övervägande positiva upplevelser. Vid sponsortälten är det positiva berörande 
sponsorerbjudanden som gratis erbjudanden. Vid spårområdet rör de flesta positiva 
upplevelser stämningen. De negativa upplevelserna kopplar till halka, trångt att ta sig till 
spårområdet, bron till spårområdet samt köer.  
 
Styrkan på upplevelserna är relativt höga, vilket säger att de alla är starka upplevelser. På 
Skjutvallen har jag placerat upplevelser som är kopplade till tävlingsresultat. Dessa 
upplevelser är alla starka och påverkar på så vis mycket på upplevelsen.  
 

• Stadion, karta 2: 13.16 - 14.45 
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1 = Orange 
2 = Blå  
3 = Gul  
4 = Rosa  
5 = Grön 
Ingen gradering 
= Brun  
�

1 = Orange  
2 = Blå  
3 = Gul  
4 = Rosa  
5 = Grön  
Ingen gradering 
= Brun 
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Den här tidsperioden är det svårt att få ett grepp över geografiska områdena för upplevelserna. 
Det är nu paus mellan tävlingarna och människor rör sig över ett hela det tillåtna området. Till 
spårområdet och runt spårområdet finns mycket upplevelser. De negativa upplevelserna där 
berör till mesta dels köer och då främst matköer, vädret som inte var så bra och halka. Vad 
som höjer upplevelsen i spårområdet ä främst att det bjuds på varm dryck och stämningen. 
Det är hög gradering på de flesta upplevelser, det som kan ses är att negativa upplevelserna är 
i regel inte är lika starka som de positiva. 
�

På läktaren är stämningen en upplevelsehöjare och att det är underhållning mellan tävlingarna 
höjer upplevelsen. Att det är mycket folk på väg till och från läktaren upplevs negativt samt 
vädret och kylan, någon enstaka tycker även det var för lite att göra under pausen. I öltälten är 
det till stor del bara starka positiva upplevelser och dessa kopplar mest till stämningen 
 
Vid företagstälten graderas de positiva upplevelserna medelhögt medan de negativa 
upplevelserna graderas högre. De positiva upplevelserna berör främst erbjudanden och 
aktiviteter medan de negativa upplevelserna kopplas till att någon aktivitet kostar samt vädret. 
 

• Stadion, karta 3: 14.46 -> 
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Många upplevelser under denna tidsperiod kopplar till tävlingsresultatet, där de flesta är 
negativa på grund av att det inte gick så bra för Sverige i tävlingarna. Vid läktaren är de flera 
starka positiva upplevelser och dessa påverkades av stämningen. 
 
Vid spårområdet är det också stämningen och mixen av olika nationaliteter som ger positiva 
upplevelser.  Att stämningen gör upplevelsen kan även sägas om öltältet. De upplevelser som 
rör stämningen kan i regel sägas vara högt graderade av observatörerna. Utanför området rör 
de negativa upplevelserna att shuttle-bussen kostar pengar. De positiva upplevelserna rör de 
aktiviteter, företag och matbodar som fanns där. 
 
 
 
 

1 = Orange 
2 = Blå  
3 = Gul  
4 = Rosa  
5 = Grön 
Ingen gradering 
= Brun  
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• Centrum, karta 1: 11.16 - 17.45 
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Här ses tydligt tre olika geografiska punkter för upplevelser. I Badhusparken och på isen intill 
kopplas enbart positiva upplevelser. Dessa rör till stor del aktiviteter och utsmyckningen med 
bland annat isskulpturer. På torget och i centrum hände det mycket saker, därav alla 
upplevelser. Upplevelserna är till största del starka och positiva. Upplevelserna fås genom 
aktiviteter, olika företagserbjudanden, till exempel matprovning och genom stämningen.�
 
Vid busstationen är det jämnt mellan positiva och negativa upplevelser. De positiva innebär 
att bussar finns tillgängliga och går med jämna mellanrum. En observatör ansåg att 
upplevelsen höjdes av att funktionärer fanns där för att informera om bussar. Angående de 
negativa upplevelserna berör de flesta att shuttle-bussarna kostar pengar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = Orange 
2 = Blå  
3 = Gul  
4 = Rosa  
5 = Grön 
Ingen gradering 
= Brun  
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• Centrum, karta 2: 11.46 - 03.00 
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Under den är tidsperioden ses igen tre geografiska områden men där busstroget har bytts mot 
Rådhuset. Vad som även kan ses är att Badhusparken som stod för positiva upplevelser nu har 
flest negativa upplevelser. Dessa negativa upplevelser erhölls till stor del av att invigningen 
och prisutdelningarna inte ansågs väl genomförda. De positiva upplevelserna berördes åter 
igen aktiviteter/föreställningar och utsmyckningen.  
 
På torget kan även ses att antalet negativa upplevelser ökat, även om de positiva fortfarande är 
de dominerande. De negativa upplevelserna handlar här om köer, toaletterna, halka och kyla. 
De positiva upplevelserna fås genom aktiviteter/föreställningar, gratis inträde till 
festivalarenan och stämningen där samt att det är mycket folk i rörelse både på staden och i 
festivalarenan. Rådhuset består till mesta dels av starka positiva upplevelser och dessa handlar 
alla om ljusshowen som hölls där.  
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Av de totalt 657 enkätsvaren så besvarades 529 stycken av besökare bosatta i Sverige och 128 
stycken av besökare bosatta utanför Sverige. Helhetsintrycket av evenemanget var högt. På en 
sjugradig skala så gav både de svenska besökarna och de utländska besökarna i medeltal 
evenemanget betyget 6,3. Helhetsintrycket av Östersund som evenemangsdestination 
graderades även det högt. Svenska besökare svarade i medeltal 6,5 och utländska besökare 
svarade i medeltal 6,4. 
 
Angående programinnehållet så betygsatte de svenska besökarna det med 6,3 i medeltal 
medan de utländska besökarna betygsatte lite lägre med 6 i medeltal. Det som fick lite lägre 
betyg i allmänhet men fortfarande relativt högt var service och bekvämlighet under 

1 = Orange  
2 = Blå  
3 = Gul  
4 = Rosa  
5 = Grön 
Ingen gradering 
= Brun  
�
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evenemanget, dit räknades till exempel toaletter och köer in. De svenska besökarna betygsatte 
i medeltal det med 5,8 medan utländska gäster i medeltal svarade 5,5. 
�

5 5,5 6 6,5
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Att skidskytte VM slog alla förväntningar vad gällde besökare är ett exempel på att 
upplevelseindustrin med bland annat evenemang blir större och lockar mycket folk. G. 
Fernström menar att människor vill nå självförvekligande i dagens samhälle vilket framgår av 
att många av besökarna var från orten och på så vis vill uppleva något utöver det vanliga livet 
de annars lever där när det händer något unikt och speciellt. 
 
Resultatet av de tidigare studierna gjorda med ungefär samma metodbakgrund stärker det data 
som framkommit i den här undersökningen. De tidigare studerande arrangemangen har som 
Skidskytte VM fått högt helhetsbetyg av de besökare som fyllt i enkäter, men det kan ändå 
identifieras olika punkter där negativa upplevelser uppkommer. Generellt vad som kan ses i 
de tidigare studierna och den här studien är att personal, information, transporter, trängsel, 
köer, halka och okontrollerbara faktorer genererar positiva och negativa upplevelser.  
 
Som sagts tidigare i metoden så är en av svagheterna med observationer att observatörerna ser 
händelserna från sina personliga referensramar som ålder, etnicitet och kultur. Eftersom 
observatörerna var studenter från Mittuniversitetet så kan de ha upplevt händelserna olikt en 
utländsk besökare. Vid enkätsvaren framkom att de utländska besökarna hade ungefär samma 
medeltal på frågor som berörde helheten av evenemanget och Östersund. Därför kan antas att 
specifika upplevelser av den karaktär som upplevdes av observatören även upplevdes av de 
utländska besökarna. Det här är en ganska bred generalisering, då alla besökare utvärderar en 
upplevelse utifrån sina egna värderingar, men eftersom de framkommit flera liknande 
upplevelser som återkommer i flera observationer kan det på så vis sägas att det finns vissa 
upplevelser som alla känner igen sig vid och berörs av. Nedan kommer den personliga 
upplevelsen diskuteras vidare och en analys av det insamlade materialet att göras. 
 
5.1  Skidskytte VM 2008s planering 
 
VM i skidskytte bestod av två stora aktörer vilka var VM arrangörerna som stod för 
evenemanget på skidstadion och Vinterfestivalen som stod för aktiviteter och uppträdanden 
runt om i staden samt utsmyckningen av staden. Tillsammans har de fått hela arrangemanget 
att verka som en helhet med ihopkopplade aktiviteter där besökarna har till mesta dels haft 
positiva upplevelser. Besökarna har upplevt det positivt att Östersunds centrum fick en 
”ansiktslyftning” och att det rörde sig mycket folk och hände saker även utanför stadion. 
 
Det var även flera andra aktörer medverkande i arrangemanget. Där finns festival- 
organisationen med personal, volontärer med mera. Om personalkontakten vid stadion, 
centrum och övriga Östersund läggs samman är de positiva upplevelserna 36 stycken och de 
negativa upplevelserna 10 stycken. Det här visar att övervägande positiva upplever har 
erhållits vi personalkontakten. Sponsorer och andra företag har även haft erbjudanden och 
aktiviteter både på stadion och i centrum. Det här har bidragit med många positiva 
upplevelser, särskilt gratis erbjudanden har uppskattas. Att på det här sättet samverka för 
helheten av evenemanget visar sig på så sätt vara lyckat. 
 
Besökarna är en del av helheten och berör arrangemanget. Vad som kan utläsas av enkäten är 
att de flesta är positiva och graderar evenemanget högt viket gäller både svenska och 
utländska besökare. Under tävlingarna hamnar besökaren i mitten av upplevelsen, vilket G. 
Fernström påpekar är viktigt i skapandet av ett värde för kunden. Att många positiva 
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upplevelser erhölls på grund av stämningen vittnar till det. Stämningen vilken byggdes upp av 
tävlingen, andra människor, olika nationer samlade och allas gemensamma glädje var viktig 
för besökarna. Stämningen erhölls i spårområdet, på läktaren, i öltältet men även utanför 
tävlingsarenan som i festivalarenan och i centrum där det rörde sig mycket folk. 
 
I de teorier som finns om tillfredsställelse så påpekar många att upplevelsen är individuellt 
betingad. Upplevelserna gjorda under Skidskytte VM var av flera olika karaktärer där någon 
upplevde något positivt medan någon annan upplevde något annat under samma plats och 
tidsperiod, vilket visar på det individuella i en upplevelse. Å andra sidan har upplevelserna i 
mångt och mycket varit liknande, det har varit ungefär samma situationer/faktorer som har 
gett positiva och negativa upplevelser. Det visas genom att jag kunnat gradera in dem i åtta 
grupper där varje grupp består av liknade upplevelser. Det här betyder att många faktorer för 
att få en upplevelse positiv eller negativ är likasinnade för besökarna. 
 
N. Gustafsson nämner några punkter som kan skapa positiva känslor och minnen för 
besökarna. Han menar att samspelet mellan materiella faktorer och ogripbara faktorer är 
viktiga. Jämförs de med de erhållna upplevelserna så kan de styrka det resonemanget. På 
skidstadion kan i stora drag infrastruktur och logistik ses som materiella faktorer och service 
och personalkontakt som ogripbara faktorer. Slås procenttalen av infrastruktur och logistik 
ihop står de för totalt 7 % av de positiva upplevelserna och 32 % av de negativa 
upplevelserna. De ogripbara faktorerna står för 24 % för de positiva upplevelserna och 12 % 
av de negativa. Görs samma hopslagning i centrum så visar resultaten att de materiella 
faktorerna står för 10 % av de positiva upplevelserna och 41 % av de negativa upplevelserna. 
De ogripbara faktorerna står 18 % för de positiva upplevelserna och 21 % av de negativa. De 
här procenttalen visar att fungerar inte de materiella faktorerna och de ogripbara faktorerna 
uppkallar det negativa upplevelser medan vid fungerande så uppkallar de inte lika stora 
positiva upplevelser. 
 
Att lyckas med tematisering av upplevelsen anses viktigt vid evenemangsplanering. I 
Östersund har aktiviteter och utsmyckning gått i vinterns tecken, med isskulpturer, isklättring, 
igloo, tech-sled, ja listan kan göras lång. Det här har resulterat i flest positiva upplevelser 
vilket visar på besökarens uppskattning av det. 
 
Logistikfrågor är viktiga, i Östersund har positiva upplevelser erhållits av den täta shuttle-buss 
trafiken mellan stadion och centrum. Negativa upplevelser har dock överstigit de positiva och 
det på grund av att shuttle-bussen kostar pengar.  Hit kan G. Fernström kopplas, han menar att 
en upplevelse måste uppfattas prisvärd för att värdet av upplevelsen ska höjas för kunden.  
Till logistik hör också flödet av människor vid till exempel in och utgång. Av upplevelserna 
kan tydas att insläppet löpte på bra, vilket resulterade i positiva upplevelser. Angående utgång 
finns inga direkta upplevelser kopplade till smidigheten att ta sig fram. Negativa upplevelser 
finns dock inne på området, bland annat flödet av människor till och från läkare och 
spårområdet. Där uppstod trängsel och köer vilket ledde till negativa känslor. Halka nämndes 
i flera observationer både i centrum och på Stadion som uppkallande av negativa upplevelser.  
 
Dimensionella effekterna uppkom och gav upphov till negativa upplevelser, till exempel mat- 
och toalettköer. Det kan även ses på enkäten då de lägsta medeltalen erhölls på frågan om 
servicen och bekvämligheten på evenemanget. M. Hanefors och L. Mossberg menar att dessa 
ska kunna minskas med rätt planering. Av de totala upplevelserna var det inte en stor del som 
fick negativa upplevelser kopplade till köer. Här kan också tas i beaktande mängden besökare, 
vilket var mer än arrangemangsplaneringen räknat med. 
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Vad som ansågs som en bristfällig skyltning var orsak till negativa upplevelser. Det som 
främst pekades ut var att det var dåligt skyltat mellan centrum och stadion och på så vis svårt 
att hitta. Någon observation behandlade även bristfällig skyltning på Stadion. Positiva 
upplevelser kopplades även till informationen och de var då Vinterfestivalens 
informationspelare på torget som ansågs bra.   
�

�5.2 Konsten att tillfredsställa besökare 
 
Motiven till besöken undersöktes aldrig i den här undersökningen. J. Crompton och S. 
McKays undersökning där resultatet visar att ett evenemang kan tillgodose flera olika behov 
kan appliceras på det här arrangemanget. Upplevelserna visar att skidskytteevenemanget kan 
tillgodose flera olika motiv. De som inte är intresserade av skidskytte kan hitta något att göra 
och de som är intresserade av skidskytte kommer att hitta andra saker att göra också. Det visas 
på upplevelserna som även under tävlingstid är utspridda över området. 
 
Ur Pine och Gilmores upplevelsefält finns alla fyra delar presenterade i upplevelserna av 
evenemanget. Här kan enkäten med frågan hur besökaren ser på programinnehållet tas med, 
där medeltalet är 6,3 av svenska besökare och 6,0 av utländska besökare på en sjugradig 
skala. Det här visar att besökarna är nöjda med det som erbjöds. Vid en närmare granskning 
av de fyra delarna via observationerna så ses att i underhållningsdelen så är de erbjudanden 
som till exempel gratis mat och dryck ofta medtagna som upplevelsehöjande underhållning. 
Det har visat sig i empirin att en del av de positiva upplevelserna är just de gratiserbjudanden 
som finns i samband med själva evenemanget. På stadion stod gratiserbjudanden för 13 % och 
i centrum för 11 %, de både höjde upplevelsen på Stadion och fick besökarna att trivas. 
Uppträdanden som till exempel kören som sjöng på Stadion och after-ski banden i 
festivalarenan på centrum höjde upplevelsen, även om de också kunde påkalla negativa 
upplevelser, genom att observatören inte tyckte om musikstilen. Det är ännu ett exempel på 
hur personlig en upplevelse är. 
 
Till utbildningsdelen kan kopplas att besökarna på skidstadion fick uppleva en 
skidskyttetävling på plats. Sponsorer som hade olika kampanjer och erbjudanden erhåller 
även en sorts utbildning om sig själva och sina tjänster till besökarna. Till estetikfältet kopplas 
de upplevelser om ljusshowen och utsmyckningen av Östersund. De påverkade i hög grad 
upplevelserna av hela evenemanget.  
 
I eskapismdelen finns de observationer kopplade till skidtävlingarna, många upplevelser både 
positiva och negativa var relaterade till tävlingsresultaten och hur de gick för de svenska 
skidskyttarna. Även stämningen kommer in i det här fältet, då besökaren går helt in i 
upplevelsen och smittar av sig på varandra. Till eskapismdelen hör också aktiviteter, på 
skidstadion var 13 % av de positiva upplevelserna kopplade till aktiviteter, i centrum var 40 % 
av de positiva upplevelserna kopplade till aktiviteter och i övriga Östersund var 26 % 
kopplade. På dessa tre ställen var endast ett fåtal av de negativa upplevelserna kopplade till 
aktiviteter. �
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Men det här är inte allt som påverkar. L. Mossbergs yttre faktorer som G. Fernström redogör 
för påverkar Pine och Gilmores upplevelsefält.�Servicemötet och personalkontakten är viktig. 
Observationerna visar att mestadels positiva upplevelser har kopplats till personalkontakten. 
Upplevelserna kan dock se annorlunda ut för olika besökare på grund av att någon besökare 
hamnar i en specifik situation som bara upplevs av just den besökaren, det vill säga 
situationsberoende upplevelser. På stadion har negativa upplevelser av observatör med 
barnvagn erhållits vid trappan och bron som måste korsas för att komma till spårområdet. 
Trappan och bron uppfattads inte som handikappanpassad, denna situation ökade sedan i 
negativ betydelse av att volontärer stod bredvid och inte hjälpte till att bära över barnvagnen 
utan istället fick en annan besökare som inte personen ifråga kände hjälpa till.  
 
Negativa upplevelser där personal i observatörens ögon har verkat stressad, dryg eller inte har 
hanterat situationen rätt har också uppkommit och drar då ner helhetsupplevelsen. Situationen 
som den uppfattades i besökarens ögon kan dock ha uppfattas på annat sätt i personalens 
ögon. M. Hanefors och L. Mossberg menar att service mäts ur egna personliga referensramar 
och utvärderas sedan efter det. �
�

Andra kunder påverkar, besökaren vill ha mycket folk runt sig på läktaren, i spårområdet, i 
öltältet och i festivalarenan men när det är ett behov som behöver fyllas till exempel hunger 
eller att en toalett behöver uppsökas så påverkar andra kunder upplevelsen negativt i till 
exempel i köbildningar.  
 
Upplevelserummet är viktigt för besökaren. Tillgängligheten på stadion har påverkat 
upplevelser. De negativa upplevelserna kopplade till dem står för 26 % och är den största 
gruppen när de gäller negativa upplevelser. Det här kan även kopplas till enkätens fråga om 
servicen och bekvämligheten under evenemanget. Att tillgängligheten i vissa fall ansågs 
bristfällig kan dra ner på medeltalet. Till upplevelserummet kan också upplevelserna 
beträffande infrastruktur och logistik kopplas, då de påverkar hur besökaren upplever 
upplevelserummet 
 
Kundernas image av Östersund och skidskytte VM har inte undersökts i den här uppsatsen. 
Med tanke på de höga medeltalen av enkätsvaren tyder det på att besökaren far hem med en 
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positiv image av destinationen och på så vis har besöket levt upp till besökarens image av 
Östersund och Skidskytte VM. Observationerna tyder även på speciella upplevelser som har 
satt en extra positiv bild av evenemanget och Östersund. 
 
Att besökarna använder alla sina sinnen vid utvärdering av en positiv eller negativ upplevelse 
bevisades genom observationerna. Synen och färger kan väcka starka känslor och här 
påverkades besökarna av utsmyckningen i Östersund samt olika uppträdanden, ljusshowen 
och tävlingarna. 
  
Hörseln kan hjälpa till att få in besökaren i olika sinnesstämningar. Till exempel upplevdes 
det positivt på stadion när musik sattes på under tävlingen, det blev som en spänningshöjare. 
Negativa upplevelser kopplade till hörsel var att kommentatorerna inte hördes så bra i 
spårområdet. Under uppträdanden är även hörsel en upplevelsehöjare. Smak och lukt påverkar 
också upplevelsen. Ingen observation har gjorts om lukt direkt så men att få smaka till 
exempel jämtländska maträtter kunde höja upplevelsen. När företagare gav gratis smakprover 
på mat eller dryck var det generellt en upplevelsehöjare. 
 
Känsel påverkas av faktorer som värme, kyla, och beröring. Att vädret särskilt påverkade 
upplevelsen på stadion kan ses. När besökaren fryser eller det är dåligt väder uppstår negativa 
upplevelser. Med beröring är det en fin gräns, under tävlingarna när det var mycket folk och 
stämningen var hög uppfattades det positivt. När sedan alla ska gå från spårområdet eller 
läkaren uppstår negativa upplevelser fast det är samma folkmängd.  
 
Begreppen som G. Fernström tagit upp nämligen problemfrihet och ökad nytta kan också tas 
in här för att ytterligare höja upplevelsen, då det är begrepp som bevisligen genom 
observationerna höjer upplevelsen. G. Fernström menar att problemfrihet är ett begrepp som 
måste tas i beaktande i allt högre grad i dagens turismindustri. Det ska vara enkelt att uppleva 
något, det märks på det höga antalet besökare från orten. Där behövdes ingen lång resväg eller 
planering, det var enkelt i fråga om tid, energi samt risk och på samma gång fås en ovanlig 
upplevelse. Ett annat begrepp G. Fernström tala om är ökat nöje/nytta, att det ska vara 
prisvärt, bra service, design och att producenten ska överträffa förväntningar genom 
överraskningar och nya erbjudanden.  
 
Prisvärdheten har tagits upp tidigare, där det var shuttle-bussarna som fått de flesta 
anmärkningarna. Positiva och negativa upplevelser beträffande prisvärdheten fanns också på 
festivalarenan. Där gav fritt inträde positiva upplevelser men utbudet inne i tältet uppfattades 
av en del som dyrt vilket gav negativa upplevelser. Flest var dock de positiva upplevelserna. 
Servicen, personalkontakten och utsmyckningen har gett upphov till flest positiva upplevelser. 
Att överraskningar också kan höja upplevelsen kan utläsas av de observatörer som blev 
positivt överraskade av att alla fick komma in på läktaren under slutceremonin, fler 
upplevelsehöjande observationer har även fåtts av gratiserbjudanden och aktiviteter. 
 
Alla små positiva upplevelser som erhållits till exempel att besökaren får gratis mat eller 
prova någon aktivitet visar att G. Fernströms resonemang om att den stora upplevelsen består 
av många små som sätter lite extra krydda på den stora. Lyfter man upp det här resonemanget 
till större vidder så bestod hela stora evenemanget av flera delar som stadion, festivalarenan, 
vinterfestivalen, prisutdelningar med mera. 
 
J Swarbrooke och S Horners tre punkter som påverkar en besökares tillfredsställelse kan även 
kopplas in här. En av deras punkter är okontrollerbara situationer, vilken har visat sig varit vid 
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stor vikt vad gäller upplevelserna av Skidskyttearrangemanget. På Stadion står de 
okontrollerbara faktorerna som då behandlar väder, kyla, stämningen och tävlingsresultat 
ensam för hela 37 % av de positiva upplevelserna och 23 % av de negativa upplevelserna. I 
centrum och i gångstråket är de lite mindre procenttal med de är dock påtagliga.  
 
Den andra punkten som behandlas i uppsatsen är turistens uppfattning av upplevelsen. Den 
kan sammanfattas i det som sagts tidigare, fungerar de delarna så får turisten en positiv 
upplevelse. Dras paralleller mot enkätsvaren tyder det på att besökarna varit nöjda av 
evenemanget och att de övriga delarna har fungerat bra.  
 
Samlas alla de här upplevelserna ihop och läggs till upplevelsefältet så skulle en 
sammanfattande modell för faktorer som påverkar en upplevelse kunna se ut på det här sättet: 
�
�
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Det här var de upplevelser som har observerats under evenemanget. I resterande del av 
analysen kommer upplevelserna att sättas in i ett tidsperspektiv för att se om vissa delar av 
modellen är mer påtagliga under en tid än en annan. 
 
5.3 Tid - och rumsbegreppet  
�

Stadion och centrum kan ses som två olika tidsrum, de ser alltså olika ut på olika tider och 
besökarnas upplevelser förändras mellan dessa tider.  Evenemanget är spritt över olika delar 
av Östersund men är fortfarande på en relativt liten yta så att gå mellan de olika delarna är 
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möjligt. Olika geografiska punkter i varje tidsrum för upplevelser går att ses. I centrum är de 
mest påtagliga då Badhusparken och torget är de platser flest upplevelser erhölls under båda 
tidsperioderna. Om Stadions tre olika tidsperioder kopplas till modellen skulle första 
tidsperioden visa positiva och negativa upplevelser vad gäller tillgängligheten i 
upplevelserummet. Underhållningsdelen är över vägande positiv och samt eskapismdelen. 
Under nästa tidsperiod berörs upplevelserna av okontrollerbara faktorer, tillgänglighet, 
underhållning och eskapism. Sista tidsperioden berör eskapism och underhållning.  
 
Upplevelserna visar att besökare rör sig över hela området under alla tidsperioder. Det är inte 
så att under tävlingarna så är alla besökare samlade på platser för att se tävlingen utan 
besökare rör sig även runt området. Vad som kan ses vid alla dessa tidsperioder är att 
stämningen är viktig och skapar flera upplevelser både i spårområdet, läktare och öltält. De 
okontrollerbara faktorerna är främst påtagliga i den andra och den sista tidsperioden vilket 
även gäller tillgängligheten.    
 
I centrums första tidsperiod berör upplevelserna främst eskapism, estetik och logistik. I 
centrums andra tidsperiod är upplevelserna riktade mot underhållning, eskapism, estetik, 
upplevelserummet, infrastruktur och andra kunder. Getz talar om hur arrangemanget är 
planerat geografiskt är viktigt att veta för till exempel flöden av människor. I centrum ses 
tydligt att upplevelserna är placerade på geografiska punkter som planerarna var medvetna 
om. Det var Badhusparken och torget där flera aktiviteter och uppträdanden kopplade till 
arrangemanget ägde rum. Sedan fanns rådhuset ljusshowen och busstorget med transferen 
mellan centrum och Stadion.  
 
Vad gäller styrkan på upplevelserna så kan sägas att om en upplevelse är känslofylld så blir 
den starkare för dem som upplever dem. Det kan ses av de starka upplevelserna kopplade till 
tävlingsresultat, även andra okontrollerbara faktorer som väder påverkar upplevelsen starkt. 
Överlag är det starka upplevelser under hela evenemanget och det blir ofta känslofyllda 
upplevelser när besökaren sätts i mitten av upplevelsen, till exempel att besökaren är med och 
påverkar upplevelsen; i publiken, vid aktiviteter, vid uppträdanden och som del i hela 
arrangemanget.   
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Att planera evenemanget som det gjordes geografiskt med två olika områden; ett på stadion 
och ett i centrala Östersund anser jag var en bra idé. Evenemangsstämningen fanns då även i 
centrala Östersund och på så vis ökade de positiva upplevelserna. Både Stadion och centrala 
Östersund tematiserades i vinterns tecken med aktiviteter och utsmyckning, att på det här 
viset tematisera hela upplevelsen anser jag som G. Fernström är viktigt för att tillfredsställa 
besökare. 
 
Modellen som togs fram i slutet av analysen och visar de faktorer som inverkar på en 
besökares upplevelse anser jag är viktig att ta med vid evenemangsplanering. Att på det här 
sättet sammanställa den kunskap som finns gör kunskapen mer mottaglig. Modellen fångar in 
alla delar som tagits upp tidigare i uppsatsen och sammanställer dem i en övergripbar modell. 
Den här modellen kan användas vid all typ av evenemangsplanering, då jag med 
utgångspunkt i den här studien anser att de här är de faktorer som påverkar en besökares 
upplevelser: 
�
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Om vi först ser till Pine och Gilmores upplevelsefält som är i mitten av modellen så kan det 
ses att nästan alla delar av upplevelsefältet fanns med vid alla olika tidsperioder både vid 
centrum och vid stadion. Jag anser att G. Fernström har rätt när han menar att alla fält bör 
finnas med vid evenemang. Det är viktigt för evenemangsplanerare att se till att få en bra mix 
av dessa fält under alla dagar vid evenemanget för att hålla besökares upplevelser på en hög 
nivå. En av de viktigare delarna vad jag kan se med bakgrund mot empirin är eskapismdelen, 
där besökaren involveras helt i upplevelsen det vill säga är i mitten av upplevelsemöjligheten 
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och på så vis är delaktig i skapandet av upplevelsen. Där kan urskiljs tre olika begrepp som är 
betydelsefulla nämligen tävlingsresultat, aktiviteter och stämningen. I empirin har dessa 
ständigt återkommit och jag anser att de kan ses som tre byggstenar för upplevelsen. 
Tävlingsresultatet var inte så positivt för Sverige och har på så vis inte höjt upplevelserna, 
dock har de bidragit till stämningen där fler olika nationers glädje och engagemang påverkat 
hela publiken och höjt upplevelsen. Stämningen har inte bara påverkats under tävlingen utan 
också varit en viktig del i öltältet på stadion och i centrum på torget bland annat i 
festivalarenan. Aktiviteter vilka har varit många och utspridda är viktiga, flera positiva 
upplevelser har förhöjts av att besökaren själv får vara med och delta och på så vis skapa sin 
egen upplevelse. 
 
I underhållningsdelen är många upplevelser kopplade till gratis erbjudanden från olika 
företag. Det visar på vikten av att flera olika företag/sponsorer finns och verkar tillsammans 
för besökarens upplevelse. Det är därför viktigt att evenemangsplanerare får in ett brett utbud 
av utomstående aktörer som på sina sätt kan bidra till kundtillfredsställelse. Uppträdanden, 
föreställningar och shower bland annat i festivalarenan, Badhusparken och på torget gav 
positiva upplevelser.  Invigningen påkallade mest negativa upplevelser i badhusparken, där 
ses hur viktigt det är med fungerande ljud och bild. Mer om infrastrukturen betydelse kommer 
senare i kapitlet. 
 
Estetik visade sig vara viktigt med många positiva observationer från centrala Östersund 
angående utsmyckningen, speciellt Rådhusets ljusshow ansågs speciell. Att det här blev så 
populärt kan vara till lärdom för evenemangsplanerare av färg och ljusets betydelse för att 
skapa stämning. Utbildningssidan finns även med i upplevelserna trots att den spelar en 
mindre roll. Men besökaren lär sig om tävlingen och evenemanget och kan på så vis sprida 
kunskapen vidare, speciellt viktigt är det här för utländska besökare som kan återkomma till 
Östersund om upplevelsen varit positiv. 
 
De yttre faktorerna som påverkar upplevelsefältet är L. Mossbergs fyra begrepp där ett är 
andra kunder. De har visat sig vara viktiga för eskapismfältet då förekomsten av dessa är 
grundläggande för att stämningen ska uppkomma och är därför en grundläggande del för 
positiva upplevelser vid evenemang av den här sorten. För många andra kunder som några 
observatörer ansåg det vara på invigningen kan å andra sidan skapa negativa upplevelser och 
på så vis förstöra stämningen. Det är viktigt för evenemangsplanerare att veta hur mycket 
besökare som evenemangets olika delar kan ta.  Andra kunder kan också vara negativa för 
upplevelsen när de kommer till köer och framkomligheten, det gör att vi kommer in på 
upplevelserummet och börjar med tillgängligheten där.  
 
Angående tillgängligheten i upplevelserummet på Stadion har uppkomsten av flera negativa 
upplevelser erhållits. Vid andra tidsperioden vid pausen visade sig flera negativa upplevelser 
kopplade till köer, vid matförsäljning, toaletter och för att ta sig in och ut från spårområdet 
och läktare. När det rör sig så mycket folk som de gjorde under evenemanget på stadion är det 
svårt att helt undanslippa köer och trängsel, det är något som jag anser följer med den här 
typen av evenemang. För att underlätta kan dock flera toaletter och matförsäljningsplatser 
finnas som är utspridda över hela området, så inte alla besökare samlas på en plats. Aktiviteter 
eller föreställningar efter själva huvudmomentets slutförande, i det här fallet skidtävlingarna, 
skulle kunna vara ett sätt minska trängsel. Då skulle de besökare som är intresserade av den 
aktiviteten eller föreställningen stanna kvar och alla skulle i så fall inte röra sig på en gång.  
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Infrastrukturen har visat sig viktig. Procenttalen visar för flera negativa upplevelser kopplade 
till infrastrukturen än positiva. Det kan vara för att när allt tekniskt som ljud och bild fungerar 
tas det förgivet men när det inte fungerar bidrar det till negativa upplevelser. Att teknik kan 
krångla och speciellt när det behövs som bäst tror jag vi alla kan skriva under på. På ett 
evenemang av den här karaktären är det viktigt att allt fungerar. När testning av ljud sker före 
evenemanget, måste de tänka på att ljudnivån höjs väsentligt när flera personer vistas där än 
när testpatrullen är där. Andra problem som till exempel att teven i öltältet på stadion 
skymdes för besökare som satt ner när andra besökare stod upp för att beställa är saker som 
måste tänkas på i förväg av planerarna.  
 
Halka var ytterligare ett problem som drog ner upplevelsen. Evenemang under den här tiden 
på året gör att halkan blir svårhanterlig men i centrum skulle den kunna förebyggas med mera 
sandning. Att sanda går inte på stadion då de kan komma i kontakt med spåret där skidåkarna 
tävlar. Det är därför ett svårt problem som uppkommer vid evenemang på vintern. 
Information om att det är halt skulle kunna sättas för att göra besökaren mer uppmärksam och 
försiktig. Vad jag anser kunna göras är att sälja halkskydd till skor, kanske även kunna special 
designa för evenemanget ifråga då det även kan bli som en souvenir. Bästa skulle vara om 
dessa vid halka i till exempel spårområdet delades ut gratis, detta skulle bidra till ökad 
nöjdhet/nytta som G. Fernström talar om. 
 
Logistiken med bussarna mellan upplevelserummen centrum och stadion har höjt upplevelsen 
till följd av de täta anslutningarna men har på samma gång sänkt upplevelsen på grund av att 
det kostar. Besökaren vill att upplevelsen ska vara prisvärd ett sätt att göra det här skulle vara 
att låta besökare med dagsbiljett för den specifika dagen eller biljett för hela evenemanget åka 
gratis. Då skulle bussarna och evenemangsplanerarna jobba tillsammans och då komma på ett 
sätt så med båda skulle tjäna på det, bussarna ekonomiskt och evenemangsplanerarna mer på 
ett abstrakt plan med nöjda besökare. De besökare som valde att inte ta bussen utan gå mellan 
centrum och Stadion påpekade bristen av skyltning vilket gjorde det svårt att hitta. Det här 
visade sig även inne på Stadion. Det är viktigt att göra utförliga beskrivningar för hur 
besökare ska gå. När besökaren vistas utanför sin vanliga omgivning behövs information för 
att underlätta och göra det problemfritt att uppleva.  
 
Trappan och bron över till spårområdet har inte varit populärt ur en barnvänlighets- och 
handikappsanpassad synpunkt. Det här måste evenemangsplanerare ta i beaktande vid 
utformningen av upplevelserummet. Det här problemet kunde vid skidstadion ha underlättats 
om volontärer fanns tillgängliga att hjälpa till att lyfta över barnvagnar och informerat hur 
besökaren skulle gå tillväga.  
 
Volontärarbetet för oss in på L. Mossbergs tredje begrepp servicemötet. Personalkontakten är 
viktig och observationerna visar att de flesta upplevelserna kopplade med personal har varit 
positiv, där det är viktigt att vara tillmötesgående och trevlig. De negativa har varit specifika 
situationer där en eller flera i personalen inte har upplevts positiv. För att minimera det här 
problemet behöver personalen, där många är volontärer, tillhandahållas information om 
servicebemötande. Det kan ske genom till exempel några föredrag där alla får veta vad som 
förväntas och vilka mål evenemanget eftersträvar.  
 
Den fjärde är image, där besökarens image av destinationen eller evenemanget ska uppnås 
och helst överträffa förväntningar. Hit kan G. Fernströms begrepp ökad nytta/nöje relateras. 
De visade sig i empirin att överraskningar och gratis erbjudanden ger positiva upplevelser, det 
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här är något jag anser evenemangsplanerare kan ta till sig och försöka eftersträva för mycket 
goda besöksupplevelser.  
 
Alla de här faktorerna visar att ett evenemang ska reta alla sinnen. Vid utvärdering av 
upplevelsen använder sig besökaren av alla sina sinnen och jag anser att ett evenemang bör 
kunna tillfredställa alla sinnen. Skidskytteevenemanget har lyckats med det, där smakprover, 
uppträdanden, tävlingar, kommentatorer låter alla sinnen användas. 
 
Av J. Swarbrooke och S. Horners tre faktorer som påverkar en besökares tillfredsställelse har 
de okontrollerbara faktorerna visat sig vara stora. Det här är något evenemangsplanerare inte 
kan påverka som väder och tävlingsresultat. Okontrollerbara faktorer visade sig påverka mest 
under andra och tredje tidsperioden på stadion, vilket är då tävlingsresultaten har fastställts 
och besökaren har varit en stund på plats och kylan gör sig påmind. Även om flera 
upplevelser står utanför evenemangsplanerares makt och förmåga så måste planerarna vara 
medvetna om deras existens, varför de uppkommer och hur för att i alla fall kunna göra det 
bästa av situationen.  
 
På Stadion fanns ett öltält med tv dit besökare kunde gå och se tävlingarna, det anser jag var 
ett bra sätt att låta de som fryser också ta del av tävlingsstämningen på plats. Företagen i 
spårområdet som delade ut varm dryck gratis uppskattades och höjde upplevelsen, vilket är 
något evenemangsplanerare kan ta med sig. Andra sätt är att gå ut med mycket information 
om väderförhållandena och att det krävs varma kläder vid just det här evenemanget. Ett annat 
sätt att lindra kalla fötter är att ge ut eller sälja sittunderlag som besökaren kan stå på. Det 
skulle värma fötterna samtidigt som det höjer upplevelsen i form av överraskning, särskilt om 
de fick dem gratis med till exempel evenemangets logotyp på. 
 
Tidsmässigt så rör sig besökare över hela området under alla tidsperioder. Det här visar att det 
är viktigt att upplevelsefältets alla delar även finns representerade under tävlingen för dem 
som vill göra något annat, så de kan vara med i upplevelsen. Att evenemangsplanerare bör 
tänka på vilka geografiska punkter de vill att besökare ska vistas på blir tydlig via kartorna i 
centrum. Det är därför viktigt att tänka på hur evenemanget ska läggas upp geografiskt, så att 
det inte blir för mycket besökare på ett för trångt ställe som till exempel vid invigningen i 
Badhusparken.  
 
Undersökningen visar på att om evenemangsplanerare strävar efter att ge starka upplevelser 
till besökarna så bör de vara känslofyllda där besökare är med och tillför något. Av det 
insamlade materialet så visar det att det är de små upplevelserna som ger helhetsupplevelsen. 
Ett evenemang bör därför inte bara bestå av en sak utan där ska finnas många små upplevelser 
som tillsammans kan bilda en totalupplevelse. Så projekt ansvarige för Storsjöyrangruppen 
hade rätt när han sa att människor vill uppleva mer än bara huvudarrangemanget. Genom att 
se till att ha upplevelsefältets alla delar finns med under alla tidsperioder av evenemanget ökar 
chanserna att ge positiva upplevelser till besökare, men hänsyn måsta även tas till de yttre 
faktorer som påverkar upplevelsefältet. 
 
Sammanfattningsvis om jag skulle utvärdera metoden att på det här sättet samla in 
information om upplevelsen skulle jag säga att den är bra. Det här ger en rik och tillförlitlig 
bild av upplevelsernnas karraktör samt var den upplevs. Det kräver dock att observatörerna är 
insatta i ämnet och får bra information. Att kombinera den här metoden med till exempel 
enkäter eller på annat sätt fråga besökare om deras upplevelser skulle kunna ge en ännu 
bredare bild och föra forskningen om besökarens tillfredsställelse framåt. 
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Skidskytte VM i Östersund 2008 

Signatur  Datum         Stadion / Centrum (ringa in) 
Del 1: besvaras av alla respondenter 
 
1a) Antal personer i sällskapet (inkl. dig) _____ 
 
1b) Personernas ålder                ______________ 
Ringa in respondentens ålder 
 
1c) Antal kvinnor                      _____ 
 
1d) Antal män                            _____ 
Ringa in respondentens kön 
 
2a) Ditt hemland 
� Sverige � Norge      � Storbritannien 
� Tyskland � Danmark     � Finland 
� Annat _____________________________ 
 
2b) Om Sverige:  
Femsiffrigt postnummer ________________ 
 
3a) Via vilka källor har du fått information om 
Skidskytte VM 2008? (flera svarsalternativ möjliga) 
  3b) Vilken var viktigast? 
� Internet  ___ 
� Tidning/tidskrift ___ 
� Turistbyrå  ___ 
� Utomhusannonsering ___ 
� Radio  ___ 
� TV  ___ 
� Släkt/vänner ___ 
� Annat ______________________________ 
 
4) När bestämde du dig för att besöka Skidskytte 
VM? 
� Mindre än en vecka sedan 
� 1-3 veckor 
� 1-3 månader 
� 4-6 månader 
� 7-11 månader 
� 1-2 år 
� Mer än 2 år sedan 
� Jag är inte här på Skidskytte VM�
�

5) Vilka av följande platser besöker du dagtid 
under Skidskytte VM (flera svarsalternativ 
möjliga)?  
� Skidstadion 
� Centrum 
� Andra stadsdelar (inom Östersund) 
� Platser utanför Östersunds stad 
� Annat   _____________________________ 
 
6) Vilket är ditt huvudsakliga transportmedel 
idag?  
� Bil 
� Buss, kollektivtrafik 
� Buss, organiserad resa 
� Taxi 
� Till fots 
� Annat     _____________________________ 
 
7) Hur lätt/svårt var det att ta sig till 
evenemangsplatsen idag (1 motsvarar ”mycket 
svårt”, 7 motsvarar ”mycket lätt”)?  
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �    7 �   Vet ej � 
 
8) Hur skulle du betygsätta Skidskytte VM i 
Östersund med avseende på följande (1 
motsvarar ”mycket dåligt”, 7 motsvarar ”mycket 
bra”)?  
a) Programinnehållet 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �    7 �    Vet ej � 
 
b) Service och bekvämlighet under evenemanget 
(ex. toaletter och köer) 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �    7 �    Vet ej � 
 
c) Helhetsintryck av evenemanget 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �    7 �    Vet ej � 
 
d) Helhetsintryck av Östersund som 
evenemangsdestination 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �    7 �    Vet ej � 



�

�

Del 2a: besvaras av besökare bosatta utanför 
Östersunds kommun 
 
9) Vilken är den primära anledningen till att du 
befinner dig i Östersund idag? 
 
� Skidskytte VM 
� Arbete 
� Semester i allmänhet 
� Besöka släkt/vänner 
� Annat                 _______________________ 
 
 
10) På vilken ort övernattar du?  
 
__________________________________ 
 
 
11a) Hur bor du under din vistelse i samband med 
VM?  
  3b) Ange antal nätter 
� Hotell/pensionat ____ 
� Vandrarhem ____ 
� Camping  ____ 
� Släkt/vänner ____ 
� Betalt, privat boende ____ 
 
� Annat    ___________________________ 
 
 
12) Vilket var ditt huvudsakliga transportmedel 
hemifrån till [ange övernattningsort]? 
 
� Bil 
� Tåg 
� Buss, kollektivtrafik 
� Buss, organiserad resa 
� Flyg 
� Annat    _________________________________ 
 
 
13) Hur lätt/svårt var det att ta sig till Östersund (1 
motsvarar ”mycket svårt”, 7 motsvarar ”mycket lätt”)?  
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej � 
 
 
 

 
 
 
14) Hur många dagar besöker du Östersund 
under Skidskytte VM? 
 
____ dagar 
 
 
15) Hur många gånger har du tidigare besökt 
Östersund? 
 
0 �      1 �      2 �      3 eller fler gånger � 
 
 
16) Kommer du att besöka regionen igen under 
de kommande 24 månaderna? 
 
Ja �               Nej � 
 
 
17) Vad tycker du om utbudet i centrala 
Östersund (”Vinterfestivalen”) (1 motsvarar 
”mycket dåligt”, 7 motsvarar ”mycket bra”)? 
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej � 
 
 
18) I hur stor utsträckning känner du till att 
evenemanget är miljöcertifierat (1 motsvarar 
”mycket liten”, 7 motsvarar ”mycket stor”)?  
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej � 
 
 
19) En sista fråga: Hur mycket spenderar du 
under innevarande dygn (endast 1 person) 
(värdet av din konsumtion) (i SEK)? 
 
VM-biljett   __________ 
Boende   __________ 
Restaurang/café  __________ 
Nöjen/uteliv   __________ 
Shopping/souvenirer  __________ 
Livsmedel   __________ 
Lokala transporter  __________ 
Övriga entréer/biljetter  __________ 
Bensin  __________ 
Övrigt   __________ 
 



�
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Del 2b: besvaras av besökare bosatta inom 
Östersunds kommun 
 
20) Hur många dagar besöker du Vinterfestivalen 
och/eller stadion under Skidskytte VM?  
 
____ dagar  
 
 
21) Vilken är den primära anledningen till att du är i 
Östersunds stad idag? 
 
� Skidskytte VM 
� Arbete 
� Fritid i allmänhet 
� Besöka släkt/vänner 
� Annat                 _______________________ 
 
 
 
22) Hur är din inställning till att Skidskytte VM hålls 
i Östersund (1 motsvarar ”mycket dåligt”, 7 motsvarar 
”mycket bra”)? 
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej � 
 
 
23) Tycker du att Östersund bör satsa på fler stora 
evenemang i framtiden (1 motsvarar ”inte alls”, 7 
motsvarar ”ja, absolut”)? 
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej � 
 
 
24) Vilken är den största fördelen med att Östersund 
arrangerar stora evenemang som ex. Skidskytte  
VM? 
 
_____________________________________ 
 
 
 

 
 
 
25) Vilken är den största nackdelen med att det 
arrangeras stora evenemang som ex. Skidskytte 
VM i Östersund? 
 
_____________________________________ 
 
 
26) Vad tycker du om utbudet vid Storsjö strand 
(”Vinterfestivalen”) (1 motsvarar ”mycket 
dåligt”, 7 motsvarar ”mycket bra”)? 
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej 
 
 
27) I hur stor utsträckning känner du till att 
evenemanget är miljöcertifierat (1 motsvarar 
”mycket liten”, 7 motsvarar ”mycket stor”)?  
 
1 �    2 �    3 �    4 �    5 �    6 �   7 �   Vet ej � 
 
 
28) En sista fråga: Hur mycket spenderar du 
under innevarande dygn (värdet av din 
konsumtion) (i SEK)? 
 
VM-biljett   __________ 
Restaurang/café  __________ 
Nöjen/uteliv   __________ 
Shopping/souvenirer  __________ 
Lokala transporter  __________ 
Övriga entréer/biljetter  __________ 
Bensin  __________ 
Övrigt   __________ 
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