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Sammanfattning 
 
Ett evenemang är en isolerad händelse i tid och rum där en eller flera speciella aktiviteter 
äger rum. Besökarna på ett evenemang blir utsatta för en mängd olika upplevelser, både 
positiva och negativa. Syftet med denna avhandling var att undersöka vilka upplevelser 
som påverkade besökarna starkast på Skidskytte-VM i Östersund 2008 samt att jämföra 
resultatet med en tidigare forskningsrapport från Alpina VM i Åre 2007. Deltagande 
observationer gjorda av studenter på Mittuniversitetet i Östersund utgjorde grunden för 
studien. Där listades de bästa och sämsta upplevelserna av varje respondent under två 
dagars besök på evenemangen. Därefter sammanställdes de vanligast förekommande 
faktorerna för positiva respektive negativa upplevelser. Dessa studerades sen gentemot 
fyra olika teorier; kedjeteorin, kaosteorin, Maslows behovshierarki och Pine och 
Gilmores teori om besökarengagemang. Resultatet av studien visar ett antal gemensamma 
upplevelsefaktorer mellan de båda evenemangen. Efter att de grundläggande behoven var 
tillfredsställda utmärkte sig stämningen och aktivitetsutbudet som de viktigaste 
upplevelsefaktorerna. Framträdande kaosfaktorer identifierades under båda 
mästerskapen; kylan som överskuggade många andra upplevelser under VM i Östersund 
och de sportsliga framgångarna för Sverige under VM i Åre som skapande positiva 
upplevelser trots kyla och dåligt väder.  
 
Nyckelord: Alpina VM, besökarbehov, evenemang, evenemangsturism, Skidskytte-VM, 
upplevelsefaktorer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
För många turister är evenemang den primära reseanledningen till olika destinationer. 
Evenemangsturism är därför idag en starkt växande del inom turismnäringen 
(http://www.kau.se/utbildning/program_detail.lasso?id=PR1032) och allt fler länder och 
destinationer jobbar med att skapa attraktiva evenemang som kan öka antalet besökare. 
Evenemang kan även vara ett bra sätt för destinationer att förlänga sina säsonger. 
 
I Jämtland/Härjedalen har det i hög grad blivit aktuellt med evenemangsturism. Att 
arrangera stora evenemang ger god marknadsföring och kan locka fler besökare till länet. 
Östersund och Åre har båda stått värdar för två stora idrottsevenemang i form av ett 
Alpint VM och Skidskytte-VM. Landskapen har även lyckats knyta till sig 
världscuptävlingar i Alpint, Skidskytte och Enduro, vilket är ett led av den strategi som är 
uppsatt för länets framtida utveckling. Jämtland är i dagsläget en relativt stark 
evenemangsarrangör. Länet har årligt återkommande evenemang som Storsjöyran, Åre 
Mayhem festival, Freeride och Skutskjutet, Gregoriemarknaden i Östersund m.fl.  
 
Jämtland Härjedalen Turism har i sitt projekt ”Turism 2020” en vision om att stärka 
regionen som evenemangsarrangör och därmed öka evenemangsturismen till regionen. 
Regionen vill i framtiden utveckla de nuvarande evenemang som finns men även skapa 
och knyta till sig nya evenemang. (www.jht.se)  
 
Vi har valt att framförallt se till sportevenemang och försöka skapa en bättre förståelse 
för hur man skapar ett så bra sportevenemang som möjligt för att uppfylla besökarens alla 
krav.  

1.2 Problembakgrund 
 
Som arrangör måste man vara medveten om alla de behov och krav som finns hos 
besökarna inför ett evenemang. Det krävs kunskap och god organisation för att skapa ett 
lyckat evenemang. Getz (2007) lyfter fram forskning som har gjorts i ämnet, men han 
belyser även forskning som behöver göras för att stärka kunskapen om 
evenemangsturism. Han belyser speciellt en forskningsfråga som han anser är av stor 
vikt, vilken är att hitta de huvudsakliga faktorer som är avgörande för att besökarna på ett 
evenemang ska bli nöjda.  
 
När en destination ska arrangera ett stort evenemang krävs en rad åtgärder för att 
tillfredställa de kommande besökarna på bästa sätt. Det aktuella huvudarrangemanget blir 
således bara en liten del av besökarens upplevda helhetsbild. Denna helhetsbild skiljer sig 
åt beroende på vilken sorts evenemang det handlar om. Att klargöra vilka faktorer som 
påverkar besökarens positiva och negativa upplevelser blir därför en viktig strategi för att 
dra lärdom av tidigare erfarenheter och kunna göra förbättrande åtgärder. 
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Denna uppsats ska utifrån insamlad data från Skidskytte-VM i Östersund utreda vilka 
faktorer som bidrar till positiva respektive negativa upplevelser för besökarna. Vi ska 
därefter jämföra resultatet med en rapport från Alpina VM i Åre, där en liknande studie 
gjordes, detta för att jämföra eventuella gemensamma faktorer. Uppsatsen blir således ett 
försök att vidareutveckla den kunskap som finns om besökarnas upplevelser kring 
evenemang. 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är: 
• Att skapa en förståelse och få insikt i vad som påverkar en besökare positivt och 

negativt under ett sportevenemang och därmed skapa en bättre förutsättning för att 
uppfylla besökarens krav.  

1.4 Frågeställningar: 
 
•    Vilka faktorer har bidragit till att skapa positiva respektive negativa upplevelser för 

besökarna under Skidskytte-VM i Östersund. 
•    Vilka upplevelsefaktorer har Alpina VM i Åre 2007 och Skidskytte-VM i Östersund 

2008 gemensamt? 
•    Vad kan arrangörerna göra för att säkra positiva besökarupplevelser? 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen behandlar bara besökare under vinteridrottsevenemang och endast evenemang 
som har arrangerats i Jämtlands Län. Vi har valt att fokusera på just dessa på grund av att 
regionen Jämtland har agerat värd för många stora internationella idrottsevenemang 
genom tiderna. (www.are2007.com) Valet av vinteridrottsevenemang har vi gjort på 
grund av att det de senaste två åren har arrangerats två stora internationella 
vinteridrottsevenemang i Jämtland, Alpina VM och Skidskytte-VM.  
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2 Evenemangsrelaterad turism 
 

2.1 Evenemang 
Planerade evenemang har varit en stor del av människans utveckling och har förekommit 
sen det civiliserade samhället växte fram. Greker och Romare arrangerade gladiatorspel 
och de första olympiska spelen. Även politiska, musikaliska och andra sorters festivaler 
har arrangerats i tusentals år. Redan då var detta viktiga händelser som attraherade stora 
mängder människor och skapade turistiska strömmar till området. Under de senaste 
årtiondena har dock evenemangsturismen ökat markant, och den fortsätter öka. Detta 
mönster kan också ses inom forskningen, där det läggs  mer och mer resurser. (Getz, 
2007) 
 
Evenemang delas in i oplanerade och planerade händelser som är begränsade i tid och 
rum, där någonting speciellt händer. Oplanerade evenemang kan vara till exempel 
spontana demonstrationer. Planerade evenemang delas vidare upp i en rad olika 
kategorier. Först avgörs det om det är ett återkommande eller ett engångsevenemang. 
Sedan delas de upp i kulturella, politiska, konst/underhållnings-, affärs/försäljnings-, 
utbildnings- och forsknings-, sport/tävlings-, fritidsaktivitets- eller privata evenemang. 
(Getz., 2005) 
 
Ett evenemang kan inte sparas för ett senare tillfälle, det går inte att lagra 
besökarkapaciteten under evenemanget för att spara på resurser. Evenemangsresurserna 
blir förbrukade under perioden som det pågår. Dessutom är evenemang svåra att 
genomföra utan längre förberedelser, därför är det svårt att skapa ett nytt evenemang 
endast på grund av en ökad efterfrågan. Vissa evenemang är också väderberoende eller 
beroende av andra yttre förutsättningar, detta skapar en svårighet att garantera 
fullföljande av evenemanget. Resurser som har använts kan därmed gå till spillo med 
förlust för både besökare och arrangör som följd.(Foster, 1983 samt Mill och Morrison, 
1985) 
 
En stark faktor är att evenemang också har en förmåga att locka besökare oavsett om det 
är högsäsong eller lågsäsong för den aktuella destinationen. Detta innebär att 
producerandet av speciella evenemang kan hjälpa en destination med 
säsongsproblematik, det vill säga att minska svängningarna av det ekonomiska flödet 
under lågsäsong. Detta kan ge långt gående effekter i det aktuella samhället då 
minskandet av säsongssvängningar kan ge näringsidkare möjlighet att ha öppet under en 
större del av året eller kanske till och med över hela året. (Goeldner & Ritchie, 2006) 

2.2 Sportevenemang 

Termen sportevenemang innehåller en rad olika sorters evenemang och kategorier. Allt 
mellan megaevenemang som OS, fotbolls-VM eller Alpina VM till små 
amatörevenemang som regionala korpturneringar i fotboll eller dylikt. Även om de 
mindre och mer amatörpräglade evenemangen kan locka publik eller ditresta deltagare så 
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är det de större evenemangen som är relevanta för denna undersökning. Detta är även en 
av de snabbast växande turismindustrierna då resenärer blir mer och mer intresserade att 
följa liknande evenemang på plats. 
 
Sportevenemang skiljer sig också från andra evenemang på en rad olika områden. De är 
ofta flyttbara och därmed är det normalt ett auktionsartat anskaffningssätt som gäller för 
att attrahera dem. Större sportevenemang är också i regel hårt bevakade av media, således 
skapandes en unik chans för värddestinationen att profilera sig och locka nya besökare. 
Detta till en någorlunda lågt pris tack vare det faktum att sportevenemang ofta lockar till 
sig sponsorer som vill förknippas med den aktuella sporten eller evenemanget. 
 
En av de stora fördelarna för närområdet där ett sportevenemang arrangeras är det faktum 
att både samhällsnytta och platser för underhållning/fritidssysslor ofta utökas, byggs om 
eller nyintroduceras på platsen. (Getz, 2003) För till exempel Olympiska spel existerar 
sällan alla arenor som krävs för att husera alla deltagande sporter. I de fall där arenan 
finns är den inte sällan för gammal, liten eller sliten för att leva upp till kraven som ställs 
av besökare, sponsorer och framför allt atleterna. Evenemang skapar också en image för 
den arrangerande destinationen. Det kan användas för att bygga upp en speciell image, en 
bild av destinationen som man vill förmedla mot de potentiella besökarna. Detta för att 
attrahera den sortens besökare som orten eller evenemangsskaparna eftersöker, gärna 
kapitalstarka eller delar av stora kundgrupper. (Mossberg, 2000) 
 

 



 5 

3 Vad påverkar upplevelsen?  
 
I detta avsnitt så presenteras fyra olika teorier som vi ansåg vara relevanta för vår 
undersökning. De första tre är Maslows (2004) hierarki av behov, illustrerad av hans 
välkända pyramid, Ritchie och Crouchs (2006) kedjeteori samt McKerchers (1999) 
kaosteori. Den fjärde är Pine och Gilmore (1999) teori om besökarens engagemang 
under ett evenemang. 
 
Behovspyramiden, kedjeteorin och kaosteorin har en grundläggande faktor gemensamt; 
alla tre bygger på att evenemangsupplevelsen är en helhet av alla upplevelser som 
besökaren upplever från det att de lämnar hemmet tills de är hemma igen. 
Behovspyramiden bygger på att behoven hos besökaren måste uppfyllas ”nerifrån och 
upp”, det vill säga att de grundläggande behoven måste tillfredsställas för att besökaren 
ska kunna tillgodogöra sig upplevelser som spelar på de högre nivåerna i pyramiden. Det 
krävs att den vertikala behovskedjan uppfylls för att skapa nöjda besökare. Kedjeteorin 
har en liknande grundtanke men behandlar den horisontella kedjan av upplevelser, från 
den första upplevelsen tills den sista under besöket. Enligt denna teori måste alla dessa ge 
besökaren en positiv eftersmak, i de fall en negativ upplevelse framkommer bryts kedjan 
och besökaren får en negativ totalupplevelse. Även kaosteorin bygger på att 
totalupplevelsen bygger på en rad olika mindre upplevelser. Det som utmärker kaosteorin 
är det faktum att den inte är linjär på samma sätt som de andra, den bygger istället på att 
alla olika upplevelser på ett evenemang eller destination kan interagera med varandra. 
Dessutom förutsätter den att en mycket positiv eller mycket negativ upplevelse kan lämna 
ett tillräckligt starkt intryck för att överskugga resten av upplevelserna under besöket. 
Detta gör att ett egentligen misslyckat evenemang kan upplevas som lyckat på grund av 
en stark positiv upplevelse, oavsett på vilken nivå i behovspyramiden upplevelsen hör 
hemma (till exempel framgångar för landet/laget eller atleten besökaren hejar på under ett 
sportevenemang). 
 
Den fjärde teorin, Pine och Gilmores (1999) upplevelsefält, skiljer sig en aning från de tre 
ovannämnda teorierna. Istället för att beskriva helhetsupplevelsen som en enda enhet 
bestående av en rad delupplevelser, representerar upplevelsefälten fyra besökartyper som 
eftersträvar olika former av upplevelser. Det som skiljer de fyra besökartyperna åt är 
graden och formen av engagemang under upplevelsen. 
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3.1 Besökarens behov under evenemanget 
 
Utifrån Maslows behovspyramid (figur 1) beskrivs fem nivåer av behov som vi 
människor har. Om vi ser till ett evenemang och försöker koppla dessa behov till 
evenemanget kan vi se att dessa behov är viktiga att arrangörerna uppfyller. 

 
Figur 1. Maslows behovspyramid, Källa: Översatt från Kosslyn & Rosenberg (2004) 
 
På första nivån finns de fysiska behoven, så som mat, vätska, toaletter, bra luft etcetera, 
det som krävs för att överleva och fungera. Den andra nivån handlar om trygghet och 
stabilitet, som under ett evenemang kan handla om att dels känna sig trygg på platsen 
men även faktorer som isiga vägar och liknande påverkar denna nivå. I den tredje nivån 
återfinns sociala behov som till exempel gemenskap. Det är viktigt att besökarna under 
evenemang känner en gemenskap med de andra besökarna och att det finns en familjär 
stämning. Nivå fyra är personligt inriktad och handlar här om självförtroende och 
uppskattning ifrån andra. Denna nivå kan vara svår för en evenemangsarrangör att lyckas 
tillfredställa beroende på vilket evenemang det är. Klart är i alla fall att ett besök på ett 
större internationellt evenemang kan ge status och därmed ökat självförtroende. I den 
femte nivån hittar vi självförverkligande, vilket kanske är det svåraste att uppfylla för en 
arrangör. En självförverkligande faktor kan till exempel vara om hemlandet tar guld i 
någon gren. 
 
När en nivå i pyramiden är tillfredsställd söker människan att uppfylla nästa nivå. De 
olika nivåerna är inte helt strikta utan går in i varandra. Uppfyllandet av en högre nivå 
inom pyramiden kan göra att de grundläggande behoven har mindre betydelse. På ett 
sportevenemang är detta ett vanligt fenomen då de egna landets framgångar gör att det 
inte längre spelar lika stor roll om det var dåligt matutbud eller brister bland 
hygienfaktorerna. Det stora intrycket blir själva idrottsprestationen och 
helhetsupplevelsen blir mer positiv än om de sportsliga framgångarna hade 
uteblivit.(Maslow, 1999) 
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3.2 Kedje- och kaosfaktorer 
 
Kedjeteorin  
Ritchie och Crouch (2006) beskriver en teori som de kallar för ”kedjeteorin”. Besökarnas 
uppfattning av evenemanget är inte endast ett resultat av huvudevenemanget eller -
attraktionen. Alla delar inom den turistiska produkten spelar in och lämnar sitt avtryck i 
den slutgiltiga domen gällande om besökaren var nöjd med evenemanget eller inte. På så 
sätt kan varje delhändelse liknas vid en länk i en kedja (se figur 2), och precis som i alla 
kedjor så brister hela kedjan om en länk fallerar. Länkarna innefattar allt mellan sanitet 
och renlighet, mat, service, sidoarrangemang och själva huvudarrangemanget. Även 
faktorer som är utanför arrangörernas eller sidoleverantörernas ansvar och makt är delar i 
kedjan. Väder, politiska oroligheter eller naturkatastrofer är händelser som kan bryta även 
den starkaste turismkedjan och bidra till negativa totalupplevelser för besökarna. En 
negativ händelse kan skapa en negativ känsla över hela resan eller evenemanget. 
 

 
Figur 2. Kedjeteorin, Källa: Egen översättning utifrån Ritchie & Crouch(2006) 
 
Vissa delar i kedjan är mer bärande än andra (till exempel huvudarrangemanget eller 
väder) men för att säkerställa en positiv upplevelse för så många besökare som möjligt 
krävs det att alla delar fungerar på ett tillfredsställande sätt. Dock ligger många delar 
utanför arrangörens makt (till exempel väder och sidoarrangemang som de inte 
arrangerar). Det enda arrangören kan göra är att säkerställa de faktorer som ligger under 
dennes makt. (Ritchie & Crouch, 2006) 

Transport 
      Mat 

     Sanitet  Huvudarra- 
  gemang 

 Sidoarran- 
gemang 

   Service 
   Väder 

  Etcetera… 
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Kaosteorin   
McKercher (1999) anser att de ”traditionella” teoribildningarna är ofullständiga i sina 
försök att teoretisera den turistiska världen. Dessa teorier förutsätter att turismen är en 
linjär vetenskap som går att förutsäga med stor tillförlitlighet. Kaosteorin däremot 
förutsätter att det finns ett inneboende ”kaos” i den turistiska produkten, vilken varken är 
linjär eller lätt att förutsäga. Interaktion mellan alla olika delar av den turistiska 
marknaden samt yttre påverkan skapar en miljö där en förändring någonstans i systemet 
kan ha stor påverkan på andra delar och därmed även på slutprodukten/-resultatet.  
 
Kaosteorins grund, och skillnaden från kedjeteorin, är att turismsystem inte är linjära. Det 
finns ett inneboende ”kaos” som innebär att olika delar inom systemet interagerar med 
varandra och påverkar varandra konstant som figur 3 visar. En förändring i början av en 
turistisk upplevelse kan få drastiska följder i slutet av resan/evenemanget. (McKercher, 
1999)  

        
        Besökare 

Kommunikations- 
kanaler 

Destinations- eller 
intern 
turismgemenskap 

 
   Överväganden 

Andra 
turismrelaterade 
externa 
aktörer/händelser  

Externa 
turismbyråer 

Ej turismrelaterade 
aktörer/händelser 
 

      Besökarens 
        upplevelse 

Kaos- 
skapare 

Figur 3. Kaosmodellen, Källa: Egen tolkning av McKercher(1999)  
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3.3 Upplevelsestrategier 
 
I dagens konkurrenssituation räcker det inte med att erbjuda besökaren en 
tillfredsställande huvudattraktion i toppklass. Det blir allt viktigare för arrangörer eller 
andra upplevelseproducenter att skapa mervärden för besökarna, som ger en bättre 
helhetsupplevelse. Ofta handlar det om att aktivera besökarna i den upplevelsemiljö där 
huvudattraktionen äger rum med olika kompletterande inslag. Detta fenomen kan 
urskiljas i många sammanhang i dagens samhälle, som till exempel på restauranger, 
hotell eller köpcentrum, där det allt oftare dyker upp inslag som ska ge besökarna det lilla 
extra. Att ha en tydlig strategi för hur detta mervärde ska skapas blir således en viktig del 
för producenten i kampen om besökarna. Följande delkapitel (3.3) bygger på Mossberg 
(2003). 
 
Enligt Mossberg (2003) finns det tre inriktningar eller strategier för att skapa lyckade 
upplevelser med tillfredsställande mervärden, varav två är mer lämpade för evenemang. 
Dessa två strategier är: Nöjesinslaget förstärks och  Kunden ges något extra.  
 
Nöjesinslaget förstärks 
Förstärkning av nöjesinslaget handlar i grund och botten om att ge produkten en image 
genom en genomtänkt paketering. En lyckad image underlättar när kontakten mellan 
producent och kund ska äga rum. Besökarna vill som regel ha en produkt som har en 
tydlig och attraktiv profil som blir en metafor av det som förväntas av upplevelsen. 
Uppenbara faktorer som brukar vara lämpliga för upplevelsepaketering kan till exempel 
vara arenor, nöjesaktiviteter, turistattraktioner eller konferensanläggningar.  
 
Vid engångsevenemang, när besökarna aldrig tidigare har varit där och har upplevt 
produkten, blir paketeringen ännu viktigare än när evenemanget har en inarbetat 
varumärke med stark image. Ett sådant evenemang får ofta hjälp av tidigare besökares 
upplevelser, medan ett engångsevenemang börjar från noll och måste bygga upp ett 
trovärdigt varumärke som attraherar besökarna. Produktens paketering blir därför ofta 
helt avgörande när de potentiella besökarna ska välja mellan olika evenemang.  
 
Kunden ges något extra 
Denna strategi innebär inte bara att överträffa kundens förväntningar, utan också att 
leverera något som kunden inte ens tänkt på när valet gjordes. I dagens konkurrens räcker 
det som regel inte att bara ge besökarna en tillfredsställande upplevelse, utan ofta krävs 
det en ”wow-upplevelse” som ligger utanför besökarens förväntningsramar.  Får 
besökarna under ett evenemang ta del av positiva inslag som normalt sett inte bör finnas 
där, bildas unika upplevelser med starkt mervärde. 
 
Ett bra exempel på denna typ av strategi är bilhandlaren Sewell i Texas. De hade som 
policy att låna ut gratis bilar till de kunder som skulle lämna in sin bil på servicearbete. 
På så sätt behövde kunden inte lämna huset när bilen skulle repareras, utan fick bilen 
både hämtad och hemkörd samtidigt som en lånebil erbjöds.  
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Figur 4.  Upplevelsefälten, Källa:  Mossbergs översättning av Pine & Gilmore(1999) 

3.4 Besökarens engagemang 
 
För att skildra besökarnas upplevelser av ett evenemang kan två dimensioner användas, 
grad av deltagande och vilken typ av relation besökaren har till omgivningen. Dessa 
dimensioner framställer besökarens upplevelser. Det finns enligt denna modell tre olika 
grader av deltagande: mental, fysisk och mental och fysisk och mental samt 
medproducent. En del upplevelser kräver endast en simulerad närvaro, som till exempel 
att se en fotbollsmatch på TV. Andra förutsätter en påtagligt fysisk närvaro, som till 
exempel en åskådare som upplever samma fotbollsmatch på plats. Medan en tredje 
upplevelse förutsätter både fysisk och mental närvaro samt att personen är delaktig i 
själva skeendet, till exempel fallskärmshoppning. Detta delkapitel bygger på Pine & 
Gilmore (1999). 
 
Den andra dimensionen berör personens relation till sin omgivning och består av två 
ytterligheter. Dels absorbering, när upplevelsen når personen på ett passivt sätt, och dels 
uppslukning, då personen går in i upplevelsen på ett mer aktivt sätt. Tittar en besökare på 
en bra teater har personen en absorberande relation till upplevelsen, medan ett barn som 
är helt inne i sitt dataspel upplever en uppslukande situation. 
 
Dessa två dimensioner bildar tillsammans en modell med fyra olika upplevelsefält: 
underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Se figur 4.  
 
        ”Upplevelsen går in 
            i kunden” 
                                                         
 
 
   Underhållning            Utbildning 
 
 
      Passiv         Aktivt 
   deltagande                 deltagande 
 
          Estetik            Eskapism 
 
 
 
            ”Kunden går in i 
     upplevelsen” 
 
 
 
Underhållning 
Detta fält innefattar de upplevelser som människor först och främst tänker på när dem hör 
ordet underhållning. Exempel på dessa upplevelser är bio, teater eller konsert, då vi 
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genom våra sinnen absorberar händelseförloppet och blir passivt underhållna. En person 
som blir underhållen vill känna något.  
 
Utbildning 
Den största skillnaden mellan utbildning och underhållning är att en utbildande 
upplevelse aktiverar personen som genom sin upplevelse får ett kunskapsutbyte eller en 
inlärning. I vissa fall sker en överlappning mellan underhållning och utbildning, då 
utbildningen sker på ett underhållande sätt. En person som eftersträvar 
utbildningsupplevelser, är alltså medproducent och vill lära sig något.  
 
Estetik 
En upplevelse som innehåller estetiska inslag bildar en tredje typ av upplevelse, estetik. 
Museum, slottsruiner eller vackra vyer är alla exempel på upplevelser som har tydlig 
estetiska inslag och där personen går in i upplevelsen och på ett passivt sätt tar del av 
upplevelsen. En person som tar del av en estetisk upplevelse vill bara vara där och 
fascineras av upplevelsen.  
 
Eskapism 
Eskapism är motsatsen till de upplevelser som endast innebär passiva sinnesintryck av 
olika slag. Denna typ av upplevelser inkluderar istället upplevelser där personen har ett 
aktivt deltagande för nöjes skull. Besökare på nöjesfält eller kasinon är alla 
medproducenter och upplever därför eskapism. Det karaktäristiska med personer som 
eftersträvar eskapism är att de vill göra något och kan på så sätt påverka upplevelsen.  

3.5 Teorikritik 
 
Både Kedjeteorin och Behovspyramiden saknar den dynamiken som Kaosteorin uppvisar. 
Evenemangsturismen i sig är alldeles för komplex för att endast analyseras med ett sådant 
linjärt instrument som Maslow och Ritchie och Crouch presenterar. En tillräckligt stark 
upplevelse kan utan problem överskugga eventuella mindre bra saker runt omkring 
evenemanget. Ett exempel är om det egna laget/landet lyckas bra på ett sportevenemang, 
i sådana fall brukar åskådarna kunna bortse från dåligt väder, kyla, hunger eller andra 
obekvämligheter. 
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4 Metod  

4.1 Metodbeskrivning 
 
Vi fick inför vårt C-uppsatsskrivande ett förslag av Robert Pettersson, forskare på Etour, 
att skriva om besökares upplevelser under Skidskytte-VM i Östersund 2008 och tyckte 
det var ett intressant och aktuellt uppsatsämne. 
 
Vi valde därför att genomföra en fallstudie av Skidskytte-VM i Östersund 2008 och ta del 
av de observationer som gjordes av studenter på Mittuniversitetet som under 
evenemanget läste Turismvetenskap B. Observationerna gjordes som en del av 
undervisningen på uppdrag av Etour, ett turismforskningsinstitut baserat på 
Mittuniversitet i Östersund som de senaste åren har bevakat större evenemang för att 
utveckla kunskapen inom området. Under ett stort idrottsevenemang är det svårt att få 
besökarna att svara på enkätfrågor. Deras fokus ligger främst på tävlingarna och de 
kringliggande aktiviteterna och därmed kan det vara svårt att fånga deras 
uppmärksamhet. Vi anser därför att den valda metoden är passande.  
 
Observationerna som samlades in var helt osammanställda när vi fick dom, så vår fokus 
på arbetet har varit att sammanställa och analysera resultatet från Skidskytte-VM. Vidare 
har vi jämfört vårt resultat med den rapport som skrevs av Robert Pettersson om Alpina 
VM i Åre 2007 där en liknande studie gjordes. Detta gör att vi fått en god inblick i 
besökarnas upplevelser på Skidskytte-VM och kunnat jämföra de med besökarnas 
upplevelser på Alpina VM och därmed försökt hitta skillnader och likheter i de båda 
evenemangen. Om likheter finns bidrar det till ökad kunskap och för forskningen om 
besökarnas upplevelser framåt, vilket är syftet med arbetet.  
 
Litteraturstudie 
För att få en teoretisk grund att utgå ifrån genomförde vi en litteraturstudie av böcker och 
artiklar som vi ansåg relevanta för vår studie. Detta gjordes genom att söka i bibliotekets 
kataloger och databaser, där sökorden evenemang, evenemangsturism, besökarbehov,  
upplevelsefaktorer och kundtillfredsställelse användes. Den litteratur vi använt oss av 
behandlar framför allt områdena evenemangsturism, upplevelsefaktorer och 
besökarbehov. Vi har även tagit del av tidigare skrivna uppsatser som berör området för 
att därmed undvika repetition och istället tillföra ny kunskap i området.   
 
Deltagande observation 
Vill en forskare närma sig en undersökningsgrupp eller förstå den företeelse som ska 
studeras är deltagande observation att föredra. Forskaren går då in som en medlem i 
gruppen och skriver ner och analyserar det han ser, hör och upplever. Forskaren iakttar 
alltså det pågående händelseförloppet. Fördelen med denna typ av observation är att 
forskaren har möjligheten att gå på djupet och få en god förståelse för det som sker. När 
en händelse betraktas utifrån, som till exempel intervjuer eller protokoll, kan de lätt 
misstolkas eftersom forskaren inte varit där och deltagit själv. Nackdelen med denna 
metod kan vara att man lätt blir känslomässigt involverad och ser det från en subjektiv 
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utgångspunkt och förlorar därmed den objektivitet som är viktig att ha. En deltagande 
observation är ofta bra att komplettera med en komparativ metod. (Ejvegård, 2003).  
 
Spradley (1980) skriver om olika nivåer av deltagande som forskare kan ha i en 
observation. Dessa fem nivåer är inget deltagande, passivt deltagande, måttligt 
deltagande, aktivt deltagande och fullständigt deltagande. Beroende på vilken form av 
deltagande du väljer får du olika resultat. Väljer man att inte delta så kan du bara beskriva 
det du ser och du får ingen inblick i varför till exempel besökarna på ett evenemang får 
positiva och negativa upplevelser. Används däremot fullständigt deltagande upplever 
forskaren samma sak som de andra besökarna och får därmed en mycket bättre förståelse 
för forskningsområdet.  
 
Komparativ metod 
Komparativ metod går ut på att jämföra den insamlade datan med andra data. Detta är en 
svår metod då det oftast inte går att jämföra olika företeelser rakt av. Det är dock en 
vanlig metod vid till exempel forskning i internationell politik och i forskning kring olika 
samhällsstrukturer. När du som forskare utför en komparativ studie är det viktigt att tänka 
på följande: 
1. Utgå från enheter som går att jämföra 2. Före jämförelser bör man generalisera de 
företeelser som ska jämföras 3. Genomföra en sortförvandling så att det som ska jämföras 
har samma egenskaper 4. Såväl likheter som olikheter ska beskrivas. (Ejvegård, 2003) 
 
I vårt fall passar det bra, då de företeelser vi jämför är båda internationella 
sportevenemang arrangerade i Sverige och i Jämtland. Det underlättas också av att 
upplägget på observationerna har varit det samma för båda evenemangen och många av 
eleverna som utförde observationerna var även med under observationerna under Alpina 
VM i Åre.  
 

4.2 Observationerna 
 
Besökarna på Skidskytte-VM är ofta fokuserade på tävlingarna. Därför är observationer 
utförda av kompetenta observatörer att föredra, jämfört med till exempel intervjuer eller 
enkätutdelning. På detta sätt blir resultatet mer trovärdigt, eftersom ”vanliga” besökare 
ofta är ofokuserade eller lider av tidsbrist vid besökstillfället.  
 
Observatörerna besökte evenemanget som helt vanliga besökare. Varje elev besökte 
evenemanget under två hela tävlingsdagar för att få en bra bild av evenemanget. 
Studenterna genomförde observationerna på olika dagar, vilket medförde att alla 
tävlingsdagar observerades. Till hjälp för att komma ihåg sina upplevelser hade eleverna 
med sig en observationsmall som de fyllde i på plats under själva upplevelsen. 
Observationsmallen gav utrymme för observatören att rangordna de tre mest positiva 
respektive negativa upplevelserna under Skidskytte-VM i Östersund och vilket klockslag 
de inträffade. Därefter sattes ett betyg mellan ett och fem på upplevelsen och geografisk 
plats märktes ut på kartor. Denna information gör det enkelt att sammanställa var på VM-
området och vilket klockslag på dygnet som besökarna hade sina positiva och negativa 
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upplevelser. Vi har dock i vår studie framförallt valt att fokusera på upplevelserna och 
vad som varit faktorerna till upplevelserna. Därmed har vi inte lagt någon större vikt vid 
vilken tid och vilket betyg de har gett upplevelsen, utan vi har fokuserat på vad som 
skapade upplevelsen. 
 
Urval 
Enkäterna besvaras av deltagande observatörer på både tävlingsarenan och stadsområdet. 
Vid observationerna har vi själva inte deltagit utan observatörerna bestod av ca 25 
turismstudenter från Mittuniversitetet som innan studien fick genomgå en 
internutbildning i deltagande observation. Detta innebär att vi har haft tillgång till över 
300 kvalificerade observationer som har analyserats. Vi anser detta vara ett rimligt antal 
för att kunna se eventuella upplevelsemönster.  
 
Databehandling 
Utifrån de observationer som gjordes på Skidskytte-VM började vi gå igenom och dela 
upp och kategorisera observationerna. Observationsmallen för Skidskytte-VM i 
Östersund innefattade tre områden, Skidstadion, Gångstråk och Centrum. Vid 
sammanställningen av datan bestämde vi oss för att slå ihop Gångstråket med Centrum då 
observationerna till stora delar berörde samma område. Därefter delade vi upp datan i 
olika upplevelserelaterade kategorier vilka var, tävlingsmomentet, mat/dryck, 
kringarrangemang, bemötande, praktiska faktorer och övrigt. De flesta av kategorierna 
fanns även med på rapporten från Åre, så redan där kan man se likheter mellan de två 
evenemangen. Därefter sammanfattade vi de två evenemangsområdena och vilka 
upplevelsefaktorer som var dominerande i respektive område. Detta var ett bra sätt att få 
en inblick i vilka faktorer det var som låg bakom upplevelserna, och de flesta upplevelser 
gick att placera in under dessa kategorier. De som inte passade in under de specifika 
kategorierna hamnade således under kategorin övrigt. Liknande kategorisering gjordes i 
rapporten från Alpina VM i Åre, vilket har underlättat den komparativa studien i 
uppsatsen. Skillnaden mellan de båda är att Åre hade fyra huvudområden och även hade 
med kategorin design och utformning. 
 

4.3 Metodkritik 
 
Eftersom observationerna har utförts av studenter som läser det Turismvetenskapliga 
Programmet på Mittuniversitetet finns en risk att de har en mer kritisk syn på 
evenemanget än vad en vanlig besökare har. Observatörerna är dessutom i samma 
åldersgrupp och har samma nationalitet, vilket kan påverka resultatet.  Observationerna 
genomfördes under alla tävlingsdagarna vid olika tidpunkter för att det skulle bli en så 
representerande bild av evenemanget som möjligt, vilket ökar reliabiliteten. 
Observationer har inte gjorts under tränings- och vilodagar då det är upplevelserna under 
tävlingsdagarna som ligger i fokus. 
 
Observationerna är öppna och ger utrymme för observatörernas egna upplevelser. 
Eftersom det är detta vi vill studera, får vi således hög validitet på svaren.   
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5 Skidskytte-VM i Östersund 
 
Östersund ligger nästan mitt i Sverige vilket medför närhet till både fjäll och kust, men 
också till stora befolkningspopulationer via utvecklade transportmöjligheter. Den 
moderna flygplatsen på Frösön möjliggör både inrikesflyg och charter, som tillsammans 
med goda tågförbindelser bildar en tillfredsställande transportbild. Staden är också 
regionens naturliga centrum med sina 60 000 invånare. Östersund anses ofta som 
Sveriges nationella vintersportcentrum med en stark tradition av all slags vintersport. 
Närheten till bra vintersportarenor gör staden till en lämplig arrangör för ett antal olika 
sportevenemang. Den begränsade storleken på staden gör att alla grundläggande 
evenemangsfaktorer, som till exempel hotell, arenor, restauranger, shopping, finns 
koncentrerade på en avgränsad geografisk yta. (www.ostersund2008.se) 
 
Under Skidskytte-VM genomfördes observationer på vilka upplevelsefaktorer som 
besökarna ansåg bidra med de mest positiva respektive negativa upplevelserna. Den 
insamlade datan har sedan kategoriserats utifrån ett antal valda delområden för att få en 
förenklad och tillfredsställande bild av evenemangets upplevelsefaktorer. Därefter följer 
en sammanfattning av de båda områdena, skidstadion och centrumområdet, och deras 
dominerande upplevelsefaktorer. 

5.1 Besökarupplevelser 
 
Tävlingsmomentet 
Skidskyttetävlingarna är evenemangets huvudattraktion och den direkta anledningen för 
evenemangets existens. Denna del är således det mest uppmärksammade inslaget i hela 
arrangemanget och kräver mycket förberedelser för ett lyckat slutresultat. 
 
Utifrån de insamlade observationerna framkommer det att den överlägset största positiva 
upplevelsen på skidstadion var den publikstämningen som uppstod under tävlingarna. 
Många ansåg att de många olika nationaliteterna som var representerade ytterliggare 
förstärkte denna känsla. Själva tävlingsmomentet var även den av stor betydelse för 
helhetsintrycket, men publikstämningen betydde mer för besökarna.  De sportsliga 
prestationerna var enligt observationerna av mindre betydelse. Det fanns dock ett tydligt 
missnöje med de svenska åkarnas prestationer, vilket drog ner helhetsupplevelsen. Även 
sikten över storbildsskärmen och ljudet från tävlingskommentatorerna orsakade viss 
missbelåtenhet hos många av besökarna. 
 
Mat och dryck 
Mat och dryck tillhör människans grundläggande behov och är för många en avgörande 
faktor för den slutliga helhetsupplevelsen. Därför är det viktig för arrangörerna att ha ett 
tillfredsställande utbud för så många som möjligt. Besökarna upplevde arrangörernas 
utbud av mat och dryck som väldigt positivt. Det framkom att matupplevelser med 
genuina inslag av lokala produkter var uppskattat av besökarna. Ett exempel som 
framkom var det jämtländska mattältet som var en populär del av tävlingsområdet. Andra 
faktorer som visade sig ha en positiv effekt på besökarnas upplevelser var alla de 
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gratisprover och fikastationer som fanns tillgängliga. För övrigt verkar det som besökarna 
var nöjda med detta utbud, då inga negativa upplevelser framkommit. 
 
Till skillnad från tävlingsområdet fanns det i centrumområdet ett stort antal permanenta 
restauranger och barer som är tillgängliga för besökarna. Dessutom fanns ett stort 
tvåvånings öltält som serverade både mat och öl. De iakttagelser som framkommit visar 
att besökarna inte noterat några starka upplevelser av mat- och dryckesutbudet i centrum. 
Den enda åsikten som framkom var de höga priserna i öltältet som upplevdes negativt.  
 
Bemötande 
En stor del i att besöka ett evenemang består i människomöten av olika slag, både med 
andra gäster och med personal. Vid stora evenemang finns ofta ett stort antal volontärer 
som har till uppgift att underlätta besökarnas vistelse. Dessutom tillkommer alla de 
företagare och lönearbetare som dagligen kommer i kontakt med besökarna.  
 
En stor del av besökarna upplevde bemötandet från personalen som en starkt bidragande 
faktor till helhetsupplevelsen. Både hjälpsamma arenavärdar, företagsrepresentanter och 
andra volontärer har framhållits. Även möten mellan besökare av olika nationaliteter har 
visat sig vara av stort värde för besökarna. Två av de mest positiva upplevelserna var just 
bemötandet från servicepersonal och stämningen bland besökarna.  
 
Bemötande från personal kan också skapa negativa upplevelser på grund av undermålig 
service eller dålig attityd. Detta var en faktor som flera av besökarna upplevde i centrum 
under tävlingsdagarna. Dessutom förekom det en hel del offentlig fylla och besökare som 
störde den allmänna ordningen. 
 
Kringarrangemang 
Kringarrangemang är idag en allt större del av evenemanget, där arrangörerna vill erbjuda 
besökarna alternativa aktiviteter utanför huvudattraktionen. Under stora evenemang kan 
ofta rastlöshet och tristess uppstå innan, mellan och efter tävlingar, vilket kan orsaka en 
negativ bild av evenemanget. Därför erbjuds ofta andra upplevelser i samband med 
tävlingarna. Som arrangör finns det ett värde i att bidra med aktiviteter som stärker 
destinationen, både för lokalbefolkningen och för besökare. Denna faktor visade sig vara 
en av de viktigaste faktorerna för besökarnas helhetsupplevelser. På tävlingsområdet 
fanns olika typer av aktiviteter och händelser som skulle underhålla besökarna under och 
mellan tävlingarna. Öltältet med dess liveband var en populär attraktion. 
 
Utanför tävlingsområdet var denna kategori den i särklass största upplevelsefaktor. 
Många besökare upplevde att alla de olika småarrangemang och aktiviteter som fanns 
tillgängliga i de centrala delarna bidrog till en ökad tillfredsställelse. De aktiviteter som 
var mest populära var de olika aktiviteterna med sportprofil, som till exempel att testa 
Techsled (ett avancerat åkdon för snö utformat för vuxna), extremsportuppvisning och 
prova på skidskytte. På flera av dessa blev besökarna själva medproducenter, vilket 
uppfattades som ett roligt inslag. En annan stor grupp besökare tilltalades mer av de 
musikuppträdanden som fanns tillgängliga. Evenemanget erbjöd också andra typer av 
kringarrangemang där många besökare noterade starka positiva upplevelser. Det enskilda 



 17 

arrangemang som genererade mest positiva upplevelser var ljusshowen på Rådhuset och 
den genomgående ljusdesign som fanns i centrala Östersund. Det största missnöjet 
observerades på de offentliga ceremonierna där bild- och ljudkvaliteten uppfattades som 
bristfällig. 
 
Praktiska faktorer 
För att besökaren ska få ut så mycket som möjligt av sin vistelse och sina upplevelser 
krävs en rad praktiska och grundläggande faktorer som till exempel transporter, toaletter, 
framkomlighet och biljetthantering.  
 
Denna kategori har enligt vår studie inte bidragit med några direkt positiva upplevelser på 
skidstadion. Endast ett fåtal av besökarna har påverkats positiva av dessa faktorer. 
Däremot finns ett tydligt missnöje med vissa av dessa faktorer. Den mest vanligt 
förekommande synpunkten var transporterna till och från skidstadion. Många besökare 
ansåg att bussarna under evenemanget skulle vara gratis för biljettinnehavare. Det 
riktades även stor kritik mot arrangörernas brist på sandning på stora delar av området, 
vilket ledde till hala partier. Köer, svag handikappanpassning och dålig skyltning har 
också nämnts i observationerna. 
 
De praktiska faktorer som haft betydelse för de studerade besökarnas upplevelser i 
centrum är framför allt tillgängligheten. Placeringen på de olika aktiviteterna gjorde att 
det var lätt att förflytta sig mellan de olika evenemangsarenorna. Den frekventa 
busstrafiken mellan centrum och skidstadion var också en bidragande faktor till den 
positiva helhetsupplevelsen i centrala Östersund.  
 
Däremot fanns det även här ett utbrett missnöje med att busstrafiken inte var gratis för 
biljettinnehavare, vilket drog ner helhetsomdömet. Sedermera ansågs bristen på toaletter 
och den allmänt nerskräpade omgivningen som två av de mest negativa faktorerna. Andra 
faktorer som nämndes var köbildning, skyltning och halkan. 
 
Övriga observationer 
Många av besökarna upplevde kylan som ett påtagligt problem som påverkade 
helhetsintrycket. Denna faktor var den mest negativa upplevelsen av alla för besökarna på 
skidstadion. Den polisiära närvaron i centrumområdet bidrog till en ökad säkerhetskänsla 
för många av de studerade besökarna. Även förekomsten av säkerhetsvakter upplevdes 
som en positiv faktor. 
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5.2 Skidstadion 
 
Skidstadion bestod av tävlingsarenan med tillhörande läktare och spårområdena där övrig 
publik samlades. Dessutom rymdes inom tävlingsområdet ett festivalstråk med bland 
annat öltält, företagstält, matstånd och kringaktiviteter.  
 

 
Bild 1. Skidstadion, Källa: www.ostersund2008.com 
 
På tävlingsområdet poängterades vikten av god stämning på åskådarplats, vilken var den 
mest dominerande faktorn för positiva upplevelser. Som diagrammet visar hade även 
möten med personal och interaktion med andra besökare en stor del i skapandet av en 
positiv upplevelse. Även vikten av bra kringarrangemang befästs av undersökningen. 
Själva tävlingsmomentet under skidskytte-VM hamnade dock inte högre än en femte 
plats bland de vanligaste positiva upplevelserna. 
 

Bra stämning under
tävlingarna, 26%

Personal- och
gästbemötande, 19%

Kringarrangemang, 14%

Bra stämning utanför
tävlingarna, 12%

Tävlingsmomentet, 9%

Övrigt, 20%

 
Figur 5, Skidarenan, positiva faktorer 
 
Bland de negativa upplevelserna hamnar faktorer som stör huvudattraktionen och det 
allmänna välbefinnandet högst. Kyla, halka och trängsel påverkade många av de 
studerade besökarnas upplevelser negativt.  Även de svaga svenska prestationerna sågs 
som negativt bland många av besökarna. Noterbart är också det faktum att shuttle-
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bussarna blev måltavla för stor besvikelse då många ansåg att dessa borde vara gratis, 
åtminstone om man hade biljett. 
 

Halka, 13%

Kyla, 11%

Trängsel, 10%

Ej gratis buss, 9%

Svaga
idrottsprestationer, 9%
Dåligt ljud/sikt, 9%

Övrigt, 39%

 
Figur 6, Skidarenan, negativa faktorer 
 
De dominerande faktorer som bidrog till flest positiva och negativa besökarupplevelser 
på Skidstadion var: 
 
Positiva     Negativa 
1) Bra stämning under tävlingarna  1) Halka 
2) Personal- och gästbemötande  2) Kyla 
3) Kringarrangemang    3) Trängsel 
4) Bra stämning utanför tävlingarna  4) Ej gratis buss 

5.3 Centrumområdet 
 
Många evenemang har externa aktivitetsområden utanför huvudattraktionen. I 
Skidskytte-VM:s fall var detta område fokuserat runt Badhusparken och Stortorget, men 
även Rådhuset och Österängsparken hade aktiviteter. De flesta stora mästerskap har 
också olika ceremonier under tävlingsperiodens gång. Dessa ceremonier kan bestå i till 
exempel invigningsceremoni, medaljceremonier och avslutningsceremoni. Under 
Skidskytte-VM hölls dessa ceremonier i Badhusparken i närheten av centrum.  
 
Utifrån de observationer som vi tagit del av har vissa dominerande faktorer framkommit 
som påverkar besökarens upplevelser runt och i stadskärnan. Arrangemang som inte har 
så mycket med skidskytte att göra bidrog till starka positiva upplevelser. Både rena 
åskådarevenemang samt sådana besökarna själv fick deltaga/prova på. Speciellt ”prova-
på-aktiviteterna” var uppskattade inslag bland besökarna. Till exempel var utlåning av 
Techsled särskilt uppskattat. Även den ljusshow som arrangörerna bjöd på mot rådhusets 
fasad nämndes av många som mycket positivt. 
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Kringarrangemang, sport,
18%

Design, visuella
aktiviteter, 18%

Bra stämning, 10%

"Giveaways", 9%

Personalbemötande, 9%

Övrigt, 36%

 
Figur 7, Centrum, positiva faktorer 
 
Ingen av de negativa faktorerna som framkom var särskilt dominerande. Dock klagade 
flera undersökningsobjekt på det faktum att ”shuttle-bussarna” kostade pengar, 
renligheten på området samt dåliga/dåligt genomförda ceremonier och konserter.  
 

Ej gratis buss, 11%

Sanitet, 9%

Offentliga ceremonier,
9%

Konserter, 8%

Servicepersonal, 8%

Övrigt, 54%

 
Figur 8, Centrum, negativa faktorer 
 
De dominerande faktorer som bidrog till flest positiva och negativa besökarupplevelser 
på Centrumområdet var: 
 
Positiva     Negativa 
1) Kringarrangemang, sport   1) Ej gratis buss 
2) Design, visuella aktiviteter   2) Sanitet 
3) Bra stämning    3) Offentliga ceremonier 
4) Giveaways     4) Konserter 
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6 Alpina VM i Åre 
 
Följande kapitel är grundat på Robert Pettersons (2007) rapport från Alpina VM i Åre där 
en liknande studie gjordes. 
 
Åre är en av Sveriges främsta turistdestinationer och har besökts av turister sedan 1800-
talet. Byn har alltid varit mest känd för den alpina skidåkningen, men nu börjar även 
sommarsäsongens aktiviteter växa som till exempel cykling, vandring, fiske och 
skärmflygning. Destinationen har bra kommunikationer både med flyg, järnväg och 
europavägar, vilket gör att man smidigt kan ta sig till Åre ifrån de flesta större 
befolkningsområdena.(www.arekommun.se)  
 
Åre har många gånger stått arrangör för internationella alpina tävlingar, med fjolårets 
världsmästerskap som höjdpunkt. De senaste årens satsningar och utveckling av byn gör 
att det nu finns ett stort utbud av shopping, restauranger, boende och aktiviteter att tillgå. 
(www.are2007.com)  
 
Under Alpina VM i Åre 2007 gjordes en liknande studie som de som gjordes under 
Skidskytte VM över besökarnas positiva och negativa upplevelser av evenemanget. Även 
denna studie bygger på deltagande observation med över 1000 olika observationer av 
olika upplevelsefaktorer som figurerade under evenemanget. Det resultat som framkom 
av Årestudien kategoriserats utifrån ett antal valda delområden för att få en förenklad och 
tillfredsställande bild av evenemangets upplevelsefaktorer. Därefter följer en 
sammanfattning av de fyra områdena; Målområdet, Festivalområdet, Åre torg och New 
Generation Arena.  
 

6.1 Besökarupplevelser  
 
Mat och dryck 
Under VM i Åre fanns det, liksom under Skidskytte-VM i Östersund, ett antal tillfälliga 
mat- och dryckplatser som enbart var uppbyggda för evenemanget. Dessutom fanns de 
ordinarie restaurangerna och barerna till besökarnas förfogande, vilket bidrog till hela 
utbudet.  
 
Den faktorn som ansågs bidra till den starkaste upplevelsen under Alpina VM i Åre var 
det svaga utbudet av mat och dryck. Många besökare upplevde en otillfredsställande mat- 
och drycksituation vid de olika områdena. Däremot upplevdes det positivt med alla de 
smakproverna som delades ut gratis på framför allt festivalområdet. Även de mer 
avvikande matinslagen uppfattades som ett överraskande och positivt inslag, som till 
exempel den lokalkopplade renkebaben.  
 
Kringaktiviteter 
Alla de aktiviteter och underhållningsmoment som finns till förfogande utöver de primära 
tävlingarna går under kategorin kringaktiviteter. Det fanns under tävlingsdagarna scener 
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med konserter och andra programpunkter på de tre områdena, målområdet, Åre torg och 
festivalområdet. De flesta av aktiviteterna fanns belägna på Åresjön.  
 
Även här verkar det vara faktorer som bidrar med oväntade upplevelser som upplevdes 
mest positivt. Exempel som nämns är de olika uppvisningarna som besökarna fick ta del 
av under evenemanget. Andra upplevelser som bidrog till helhetsupplevelsen var 
artisterna och Kid Zone (aktivitetsområde för barn).  
 
En stor del av besökarna upplevde att Åre torg utnyttjades för lite. Endast vid ceremonier 
förekom programinslag för besökarna, däremellan var platsen öde och tom.  
 
Design och utformning 
Den enskilda faktorn som bidrog till flest antal negativa upplevelser var festivalområdet 
som uppfattades som ologisk och ej färdigbyggd. Innehållet på området med till exempel 
de olika företagstälten upplevdes som bra. Utformningen av området och utrymmet 
mellan dessa tält ansågs alltså som mycket bristfällig.  
 
Av de mer konstrelaterade inslagen som fanns under evenemanget upplevdes 
isskulpturerna på Åre torg och den ljussatta promenadslingan mellan festivalområdet och 
målområdet som mycket positiva faktorer. 
 
Praktiska faktorer 
Vid stora arrangemang är det av stor betydelse att besökarna får rätt information för att 
undvika irritation. Den information som besökarna fick ta del av via ljudanläggningarna 
under tävlingarna och de andra aktiviteterna via speakers och konferencierer ansågs som 
tillfredsställande och bra. Ljudkvalitén och tydligheten var bidragande orsaker till denna 
positiva inställning. Dessutom tyckte besökarna att konferenciererna bidrog till en ökad 
stämning. 
 
Under Alpina VM i Åre upplevdes dock skyltningen bristfällig av besökarna, framför allt 
på grund av ändringar i programmet efter inställda tävlingar. Många besökare sökte sig 
till centrala platser i byn, som till exempel torget, för att ta del av mer information. Men 
de platser som besökarna ansåg vara naturliga informationsplatser hade svag information 
eller saknade det helt. Det fanns också en utbrett missnöje med skyltningen mellan de 
olika områdena. 
 
Den enskilda upplevelsefaktorn som fått lägst betyg under hela VM berör infrastrukturen. 
De transportbussarna, så kallade ”shuttle bussar”, som var avsedda att förflytta besökarna 
mellan de olika områdena var orsak till många negativa upplevelser. Framför allt 
handlade det om information om var och när bussarna skulle åka respektive komma som 
ansågs ytterst bristfällig.  
 
En mycket vanligt förekommande observation som upplevdes negativ på de flesta 
områdena var den rådande halkan. Ofta var det inte en bagatellupplevelse, utan 
uppfattades som ett stort problem för helhetsupplevelsen. För övrigt fick de speciella 



 23 

tågvärdar som fanns tillgängliga på VM-tågen högt betyg för deras aktuella information 
och trevliga bemötande mot gästerna. 
  
 
Bemötande 
Under Alpina VM i Åre fanns det ett stort antal volontärer som underlättade besökarnas 
vistelse. Denna känsla av lättillgänglighet av personal var den faktor som flest besökare 
ansåg vara positiv. Det som drog ner betyget på helhetsupplevelsen var volontärernas 
relativt låga ålder, vilket innebar en bristande upplevelse av förtroende och kunskap. 
Volontärerna visade dock en trevlig attityd som uppskattades av besökarna.   
 
Övrigt 
För övrigt nämndes ståplatsläktaren och halka som negativa faktorer, och giveaways från 
olika företag som en positiv faktor.  

6.2 Aktivitetsområdena 
 
Målområdet 
På detta område utspelade sig huvudattraktionen under evenemanget. Tävlingarna är trots 
allt själva kärnan i evenemangets existens, vilket resulterar i att större delen av 
fokuseringen riktas mot detta område, både medialt och lokalt.  

 

Bild 2, Målområdet Alpina VM Källa: www.are2007.com 
 
Under detta världsmästerskap var det ingen tvekan om vilken faktor som bidrog till mest 
positiva upplevelser i detta område. De svenska framgångarna var det självklara 
glädjeämnet, vilket visar sig i studien. Andra faktorer som bör framhållas är den stämning 
som bildades under tävlingsmomentet, de befintliga områdestälten samt den service i 
form av högtalarljud och storbildsskärm som fanns tillgänglig. 
 
Bland de negativa upplevelserna som framkom i studien är det främst de faktorerna som 
påverkar den praktiska vistelsen som visade sig viktiga. Många besökare upplevde 
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entréområdet som problematiskt. Vid in- och utsläpp upplevdes trängsel som bidrog till 
en försvagad helhetsupplevelse. Dessutom fanns det tydliga problem med halkan i 
området som orsakade irritation bland besökarna.  
 
De dominerande faktorer som bidrog till flest positiva och negativa besökarupplevelser 
på målområdet var: 
 
Positiva     Negativa 
1) Svenska framgångar   1) Entréernas storlek och antal 
2) Stämning     2) Halka 
3) Tält      3) Skymd sikt 
4) Bra ljud och storbildsskärmar  4) Trängsel 
 
 
New Generation Arena 
Detta område var placerat mer i utkanten av VM-området, vilket bidrog till att det inte 
blev en naturligt passeringsområde. De aktiviteter som erbjöds här var också mer 
specialiserat än på de övriga områdena och lockade därför till sig en betydligt yngre 
besökarkrets.  
På grund av den karaktär som förelåg på New Generation Arena präglades besökarnas 
upplevelser utifrån detta. De positiva faktorer som upplevdes starkast var här stämningen 
bland publiken, men även imagen att vara på rätt plats och musiken hamnade högt upp. 
Själva tävlingarna kom först på fjärde plats. 
 
De mest påpekade negativa faktorerna var även här av en praktisk karaktär som störde 
besökarnas helhetsupplevelse. Det faktum att arenan låg lite avsides speglade även 
upplevelsen. Tillgängligheten var det som folk upplevde mest negativt, därefter kom 
halkan som upplevdes som ett stort problem. 
 
De dominerande faktorer som bidrog till flest positiva och negativa besökarupplevelser 
på New Generation Arena var: 
 
Positiva     Negativa 
1) Stämning     1) Tillgängligheten 
2) ”The place to be”    2) Halka 
3) Musik     3) Skymd sikt 
4) Tävlingarna     4) Trängsel 
 
Festivalområdet 
Detta område visade sig bli det mest populära området, i alla fall sett från antalet 
besökare under VM. Av observationerna att döma var de speciella och genuina inslagen, 
och då framför allt Sami Village, som framkallade mest positiva upplevelser. Därefter 
följde faktorer som bidrog till en bra stämning och ökat aktivt deltagande som 
uppskattade. Innehållet i sponsortälten och det stora festivaltältet var uppskattade inslag. 
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Besökarna var dock missnöjda med den utformning som förekom på området. En stor 
grupp besökare ansåg att området upplevdes som en byggarbetsplats med dålig struktur. 
Därtill upplevdes en viss grad av tristess emellanåt. Den största negativa faktorn var dock 
även här halkan. 
 
De dominerande faktorer som bidrog till flest positiva och negativa besökarupplevelser 
på Festivalområdet var: 
 
Positiva     Negativa 
1) Sami Village    1) Halka 
2) Festivaltältet    2) Upplevd byggarbetsplats 
3) Atmosfär i sponsortältet   3) Skymd sikt 
4) Aktiviteter     4) Trängsel 
 
Åre torg 
Åre torg blev platsen där de olika ceremonierna ägde rum, både medaljutdelning och 
invigning. Där utöver förekom nästan inga andra aktiviteter för besökarna.  
 
På detta området fanns, liksom på målområdet, en tydlig koppling till de svenska 
idrottsprestationerna. Den mest återkommande positiva upplevelsen var alltså den delade 
glädjen med de svenska medaljörerna. Därefter följde faktorer som är av liknande 
karaktär, nämligen god stämning och bra inramning. Många besökare upplevde dessutom 
en känsla av professionalitet under ceremonierna. 
 
Besökarna var således nöjda med detta området när det väl hände någonting här. Däremot 
fanns det ett utbrett missnöje över Åre torg när ceremonierna var över. Större delen av 
tiden upplevdes torget som händelsefattigt och öde. Detta speglade också av sig på den 
personal som fanns stationerad på torget. Torget ansågs också vara en naturlig plats för 
information om mästerskapet, men när denna uteblev uppstod en förvirring bland 
besökarna.  
 
De dominerande faktorer som bidrog till flest positiva och negativa besökarupplevelser 
på Åre Torg var: 
 
Positiva     Negativa 
1) Svenskinblandning    1) Tomt och öde 
2) Stämning     2) Sysslolösa volontärer 
3) Inramning     3) Ingen skyltning 
4) Professionalitet  
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7 Analys 
 
Hur besökare upplever ett evenemang är direkt relaterade till ett antal faktorer som ska 
tillfredsställa deras behov. Syftet med studien var att genom insamlade observationer 
klargöra vilka dessa faktorer var under Skidskytte-VM i Östersund och sedan jämföra 
dessa faktorer med Alpina VM i Åre.  
 
Skidskytte-VM 
Under Skidskytte-VM fanns det två huvudområden som vi fokuserade på, skidstadion 
och centrumområdet. Utbudet på dessa två områden skilde sig åt, då skidstadion framför 
allt erbjöd tävlingsmomenten och mindre kringaktivteter medan centrumområdet var mer 
av ett festivalområde med fokusering på konserter, ceremonier och öltält.  
 
Besökarnas upplevelser skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika områdena. Gemensamt 
för de båda områdena är till exempel att besökarna verkar ta de grundläggande behoven i 
Maslows behovspyramid (som t.ex. mat och säkerhet) för givet, då dessa inte finns med 
bland de mest förekommande positiva upplevelserna. Om matutbudet är tillfredsställande 
bidrar det som regel inte till någon stark upplevelse då det anses självklart. Det som 
nämns som positivt är när dessa inslag förekommer i oväntade eller unika former, så som 
de olika lokala matinslag som fanns representerade på områdena. Besökarna upplevde 
detta genuint och spännande, vilket bidrog till positiva upplevelser. Detta faktum styrks 
av de upplevelsestrategier som beskrivs i kapitel 3, där vikten av att ge besökaren 
oväntade inslag poängteras. Däremot hade antagligen ett dåligt matutbud skapat större 
negativa upplevelser, då de grundläggande behoven inte uppfylls. Detta fenomen kan 
urskiljas i centrumområdet där brist på toaletter och dålig hygien var en av de mest 
förekommande observationerna med nio procent av de negativa upplevelserna. 
Mossbergs andra strategi Nöjesinslaget förstäks, är inget som framkommit av de 
observationer som gjordes av evenemangen.  
 
Under Skidskytte-VM fanns det en stor spridning av besökarupplevelser, både passiva 
upplevelser när händelserna absorberas av besökaren men även mer aktiva upplevelser 
när besökarna blir medproducenter. Båda tillstånden hamnar högt upp bland de olika 
positiva upplevelserna, vilket tyder på vikten av att skapa ett brett utbud av varierande 
karaktär. De fyra upplevelsefälten som Pine och Gilmore (1999) lyfter fram är alla 
representerade under evenemanget. Flera av de starkaste upplevelserna kan kopplas till 
dessa upplevelsefält, som till exempel stämning på tävlingarna (underhållning), ljusshow 
(estetik), isklättring (utbildning) och Techsledtävling (eskapism). Alla dessa exempel är 
starkt bidragande faktorer till många av besökarnas positiva upplevelser. Som arrangör är 
det alltså av stor betydelse att ha ett brett utbud av upplevelser med olika grad av 
delaktighet.  
 
På skidskyttearenan var framför allt den goda stämningen i samband med tävlingarna 
som nämns som positiva upplevelsefaktorer. Arrangörerna har på detta område liten 
förmåga att påverka upplevelsen. Det som framkommer av observationerna är att 
speakerns kompetens och de rådande bild och ljudkvalitén på stadion verkar ha viss 
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betydelse, medan den stora massan ansåg att nationsvariationen i publiken räckte långt. 
Stämningen och glädjen på stadion gjorde att de svaga svenska insatserna i tävlingarna 
kom i skymundan.  
 
Det som arrangörerna har lyckats med på skidstadion är tillgången till hjälpsam personal. 
Många besökare upplevde stor tillfredsställelse på personalbemötandet, vilket var, näst 
efter stämningen på läktaren, den största faktorn till positiva upplevelser. Som arrangör 
bör de därför lägga stor vikt på kunniga volontärer och annan personal för att få nöjda 
besökare. Besökarna har också ofta behov av att aktivera sig innan, mellan och efter 
tävlingarna. Många av observatörerna upplevde arrangemangen i anknytning till 
tävlingarna som tillfredsställande. Denna faktor kan ha påverkat den goda stämning som 
upplevdes på tävlingsområdet, eftersom dötiden mellan tävlingarna minimerades. 
 
Enligt kaosteorin kan enstaka faktorer bidra till en stark helhetsupplevelse i slutändan, 
trots att flera andra faktorer går emot denna enstaka upplevelse. Detta gäller både 
negativa och positiva faktorer. Under Skidskytte-VM framkom att kylan var just en sådan 
faktor. Väldigt många var nöjda med stora delar av evenemanget, men kylan bidrog till 
en försämrad helhetsupplevelse. En faktor som arrangörerna hade större möjlighet att 
påverka var halkan, som var den störst bidragande orsaken till missnöje på skidstadion. 
Halkan, tillsammans med trånga passager, gjorde att många besökares helhetsupplevelser 
påverkades negativt.  
 
Ett tydligt missnöje bland besökarna riktades även mot de bussar som gick mellan 
skidstadion och centrum. Besökarna ansåg att dessa transporter bör vara gratis för 
biljettinnehavare och var i centrumområdet den mest negativa upplevelsefaktorn. Som 
arrangör bör man därför överväga de ekonomiska inkomsterna som bussarna genererar 
mot det missnöje som besökarna upplever för att få bästa möjliga resultat.  
 
Centrumområdet har många gemensamma faktorer med skidstadion, framför allt de 
positiva upplevelserna. Det besökarna värderar högst var de olika kringarrangemang som 
fanns i området. Framför allt framhölls de kringaktiviteterna med sportprofil och den 
ljusshow/ljusdesign som arrangerades på rådhuset och runt hela centrum som speciellt 
positiva inslag. Dessa upplevelser är inte kopplade till det huvudsakliga evenemanget, 
men har en stor betydelse för helhetsupplevelsen. Att besökarna upplever dessa inslag 
som så pass väsentliga styrker Mossbergs strategier om att oväntade upplevelser på ett 
evenemang förstärker helhetsintrycket. 
 
Jämförelse med VM i Åre  
Vid en jämförelse mellan de upplevelsefaktorer som fanns på Skidskytte-VM med Alpina 
VM i Åre kan vissa mönster urskiljas. Likt de upplevelser som framkom av Skidskytte-
VM fanns det på Alpina VM tydliga samband mellan positiva upplevelser och den 
stämning som upplevdes på plats. På alla fyra områdena under Alpina VM nämndes 
stämningen bland de starkaste positiva upplevelserna hos besökarna. Eftersom denna 
faktor även fanns representerad bland de starkaste upplevelserna på Skidskytte-VM kan 
detta ses som en viktig del av besökarnas upplevelse av evenemanget. Som arrangör kan 
det kanske verka svårt att skapa en stämning bland besökarna, men vissa ledtrådar kan 
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dock uppfattas. På målområdet har betydelsen av duktiga och kompetenta speakers 
poängterats, både i Östersund och i Åre. Dessutom betonas vikten av tydliga 
storbildsskärmar och bra ljud för skapandet av en engagerad publik. Något som också har 
haft betydelse för besökarnas helhetsupplevelse är de olika samlingsforum som funnits i 
anknytning till tävlingsområdena. Här fanns det möjlighet att komma i kontakt med andra 
nationaliteter, vilket verkar ha bidragit till en god atmosfär. Dessutom har förmodligen 
matutbudet på dessa områden en större roll än vad undersökningen visar. Som Maslows 
behovspyramid beskriver finns det faktorer som bör tillfredsställas för att lägga en god 
grund till en nöjd besökare. Liksom på Skidskytte-VM verkar arrangörerna på Alpina 
VM lyckats tillfredsställa besökarna väl på detta område. Det vi tror är den stora 
anledningen till upplevd stämning är blandningen av nationaliteter som ofta är en naturlig 
del av mästerskap. Därför är det som arrangör viktigare att lägga energi på att 
tillfredsställa besökarnas grundläggande behov, eftersom stämningen i sig är svår att 
skapa.  
 
En faktor som båda arrangörerna haft tydliga problem med är halkan. På Alpina VM i 
Åre hamnar halkan högt upp på tre av fyra områden bland de negativa upplevelserna, 
vilket också var fallet på skidstadion i Östersund, där halkan var den starkaste negativa 
upplevelsen. Denna faktor är betydligt lättare att åtgärda som arrangör än till exempel 
stämningen på evenemanget. Som värd för evenemanget är det oerhört viktigt att åtgärda 
just sådana faktorer, som enligt kaosteroin kan påverka helhetsupplevelsen negativt.   
 
Det fanns även faktorer som skilde sig åt mellan de två evenemangen. Den största 
skillnaden är de sportsliga framgångarna. I Alpina VM i Åre bidrog dessa framgångar till 
den mest positiva upplevelsen för besökarna, medans de uteblivna svenska framgångarna 
i Östersund bidrog till att andra faktorer blev mer betydelsefulla. 
 
Det både kalla och ibland regniga vädret som var under VM i Åre verkade inte haft någon 
större inverkan på upplevelserna hos besökarna, jämfört med Skidskytte-VM. Det kan ha 
många orsaker, men troliga anledningar är de ovan nämnda idrottsprestationerna. Under 
Alpina VM i Åre blev idrottsprestationerna en tydlig positiv kaosfaktor som bidrog till att 
andra negativa faktorer, som i det här fallet vädret, uppfattades mindre starka. Vi har 
därmed två olika former av kaosfaktorer, en som förstärker helhetsupplevelsen 
(idrottsprestationerna i Åre) och en som försvagar den (kylan i Östersund).   
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8 Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra frågeställningar konstatera att de faktorer som var 
av störst betydelse för besökarna vid Skidskytte-VM i Östersund dels består av faktorer 
som arrangörerna kan påverka, men även faktorer som arrangörerna har liten eller ingen 
kontroll över. Kylan och publikstämningen är exempel på faktorer som är svåra eller 
omöjliga att påverka, men som hamnade högt upp på besökarnas upplevelser. Som 
arrangör bör de därför koncentrera sig på de faktorer som de kan påverka. Kan de som 
arrangörer erbjuda trevlig och kunnig personal samt tillfredsställande besökaraktiviteter, 
har de kommit en bra bit på vägen. Minimeras dessutom tydliga irritationsmoment som 
halka och trängsel, så bidrar det starkt till nöjda besökare. Besökarnas grundläggande 
behov är av stor vikt men framhålls sällen som en positiv faktor. Däremot kan utebliven 
tillfredsställelse enligt både kedje- och kaosteorin försämra besökarens 
evenemangsupplevelse.  
 
I jämförelse med Alpina VM i Åre har vi funnit många likheter, men även en del 
skillnader. Redan vid kategoriseringen av besökarupplevelserna fanns tydliga likheter 
mellan evenemangen. Kategorierna mat och dryck, kringaktiviter, bemötande och 
praktiska faktorer var naturliga kategorier på båda evenemangen. Det visar på att faktorer 
som kan kopplas till dessa kategorier är viktiga för besökarnas upplevelser. De positiva 
faktorer som påverkade besökarna på båda evenemangen var framför allt stämningen på 
de olika områdena och utbudet av kringaktiviteter. Dessutom fanns det ett stort missnöje 
på båda evenemangen på grund av halka och trängsel.  
 
Den stora skillnaden mellan evenemangen var de svenska idrottsprestationerna. Vid 
Alpina VM i Åre var detta en starkt bidragande orsak till besökarnas helhetsupplevelse. 
Vi tror att detta är en kaosfaktor som på Skidskytte-VM hade kunnat bidra till att 
besökarna bortsåg från kylan, vilket vara fallet på Alpina VM där vädret var likartat med 
både kyla och regn. Vidare verkar personalen varit en starkare upplevelsefaktor under 
Skidskytte-VM, medan det under Alpina VM var få observationer som berörde denna 
faktor. 
 
Genom denna studie har vi fått en större förståelse om de faktorer som påverkar 
besökares upplevelser vid sportevenemang. Båda evenemangen visar att en arrangör först 
och främst ska tillfredsställa besökarnas grundläggande behov enligt Maslows 
behovspyramid, vilket minskar risken för negativa upplevelser hos besökarna. Dessutom 
bör arrangören ha ett brett utbud av kringaktiviter utanför tävlingarna. Mossbergs 
upplevelsefält visar att det finns fyra typer av besökare som vill ha olika typer av 
upplevelser. Genom att tillgodose dessa fyra besökartyper skapas förutsättningar för ett 
lyckat evenemang. Enligt kaosteorin finns det också möjlighet att som arrangör påverka 
helhetsupplevelsen genom enskilda upplevelsefaktorer som får besökarna att bortse från 
mer grundläggande behov. En strategi som visat sig framgångsrik är att ge besökaren 
något extra som inte förväntas. Positiva överraskningar kan vara kaosfaktorer som bidrar 
till en positiv helhetsupplevelse. Den faktor som visade sig vara av störst betydelse, både 
i Åre och Östersund, var stämningen på de olika områdena. Det är därför av stor vikt att 
som arrangör på bästa sätt skapa förutsättningar till god stämning.   
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Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning kan vara att göra en liknande undersökning men fokusera 
mer på den totala upplevelsen. Tack vare det faktum att vi inte har fått ta del av hur 
observatörerna upplevde evenemanget som helhet så saknas vissa delar för att jämföra 
resultatet av alla upplevelser gentemot Kaos- och Kedjeteorin. Det vore intressant att 
undersöka om det krävs att alla upplevelser är någorlunda positiva (Kedjeteorin) för att få 
en positiv helhetsupplevelse eller om en tillräckligt stark positiv upplevelse kan väga upp 
eventuella negativa upplevelser till den grad att hela evenemangsbesöket upplevs som 
positivt. 
 
Det vore också intressant att utöka studien till att innefatta fler identifierade demografier i 
form av ålder, kön och nationalitet. Detta för att få en bättre inblick i skillnaden mellan 
olika härkomster och bakgrunder. Är till exempel upplevelsen för en tillrest tysk besökare 
annorlunda än upplevelserna för en svensk besökare? Eller skiljer sig upplevelserna 
mellan kvinnor och män eller en yngre gentemot en äldre besökare?   
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