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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to investigate the effects tourism events can have 
on a rural destination. The destination of Hemavan Tärnaby was chosen 
to perform this study on and there are two aspects of the study. They 
concern both the tourist destination and how events affect it but also how 
Hemavan Tärnaby as a place, as a social society, mainly from the 
resident’s point of view, is affected by events. 
 
The method that was used to achieve this aim was interviews with five 
respondents in the chosen location. The answers from the interviews 
were analyzed through a method of coding and four themes could 
eventually be distinguished. The findings have then been related to and 
put into context with literature concerning community event tourism. 
 
The results show that community building, the spread of joy through 
events and other social benefits weights higher than the economic 
benefits of tourism events. 
 
 
Key words: Event tourism, rural destination, community involvement, 
cooperation, Hemavan Tärnaby. 
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1. INLEDNING 
 
Turism är en växande industri som omfattar många sektorer inom 
kulturgeografin. Det sägs dock enligt Lundmark et al. (2011) att det i 
huvudsak finns fyra områden som måste samverka för att en destination 
ska bli lyckad. En attraktion måste finnas, samt ett gott utbud av service 
såsom restauranger och boende, vidare måste goda kommunikationer till 
platsen förekomma och slutligen måste destinationen erbjuda tillräckliga 
informationsmöjligheter och synas genom bland annat marknadsföring 
(s 13). Enligt Bohlin & Elbe (2007) finns det tre viktiga delar för att en 
plats ska vara mer än bara en plats och istället bli en turistdestination 
och dessa är samma som Lundmark et al. (2011) nämnde: attraktioner, 
god infrastruktur och till sist ett utbud av service (Bohlin & Elbe, 2007, s 
13). Det finns dock en viss diskussion i litteraturen gällande en plats 
jämfört med en destination och vilka skillnader och likheter som finns 
däremellan. Enligt Müller (2007) finns det vissa författare som utesluter 
lokalbefolkningen i definitionen av en destination men vidare i Müllers 
kapitel identifieras fyra intressenter som är viktiga att ta med i 
beräkningen vid destinationsutveckling. Dessa är näringslivet, 
lokalbefolkningen, den offentliga sektorn samt turisterna (s 209). 
 
Definitionen på vad turism är brukar variera men en allmänt vedertagen 
definition är den från Förenta Nationerna: 
 
”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 
sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.” 
(Regeringskansliet, 2012). 

 
Avgörande för en turistresa är således plats, tid och syfte men något som 
är avgörande för om destinationen i sig är lyckad är dess 
attraktionskraft. Förutom de naturliga attraktionerna såsom natur och 
klimat så är de socialt konstruerade attraktionerna som till exempel 
byggnader, festivaler, shopping, sportevenemang eller andra evenemang 
viktiga (Lundmark et al., 2011, s 155). Det krävs alltså vissa tillbehör på 
en plats för att den ska vara just mer än bara en geografisk plats på 
kartan och istället utvecklas till en destination som går att paketera och 
sälja i kommersiella ändamål. Detta är något som är viktigt sett ur 
Hemavan Tärnabys perspektiv då det är en plats som geografiskt sett 
ligger i periferin från en större mängd människor. I området finns 
varken någon stor industri eller annan större arbetsgivare så turism är 
därför passande och viktigt i denna region för att området ska kunna 
vara en plats för lokalbefolkningen. 
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Det vetenskapliga problem som behandlas i denna studie berör den 
förändring som litteraturen inom ämnet evenemangsturism går mot. 
Just evenemang har de senaste årtiondena blivit vanligare både i att de 
beskrivs mer i litteraturen men även att de används oftare som ett 
arbetssätt vid destinationsutveckling för att öka turismen (Getz, 2008). 
Litteraturen börjar dessutom allt mer nämna de sociala aspekterna av 
evenemang som en viktig roll istället för de rent ekonomiska (se t.ex. 
Attanasi et al., 2013 & Ziakas, 2013). Detta är något som också stämmer 
överens med resultaten från intervjuerna i denna studie som visar att 
evenemang handlar om mer än bara de ekonomiska effekterna och alltså 
börjar gå mer mot att användas som byggsten för att skapa en plats som 
även fungerar som ett samhälle för ortsbor. 
 
Det vetenskapliga problemet är även starkt sammankopplat med det 
samhälleliga problemet. Denna uppsats ämnar till att väcka tankar på att 
en plats som destination kan använda evenemangsturism till att även 
utveckla den samhälleliga, sociala delen av platsen som bebos av en 
permanent befolkning. Ett område som Hemavan Tärnaby som ligger i 
periferin är beroende av att besöksnäringen utvecklas från att inte bara 
vara en plats för turister utan även för att befolkningen ska ha en plats 
att leva och bo på. Destinationsutveckling är viktigt för turisterna och 
destinationen i sig men det måste även finnas en social tillvaro, en 
trivsam och trygg plats för ortsborna och självklart någonstans att jobba 
och någonstans att bo permanent för dem som vill det. 
 
Sett ur ett samhällsperspektiv kan turismutveckling (genom till exempel 
evenemang) enligt Andereck et al. (2005) delas in i tre olika kategorier 
där både positiva och negativa effekter ingår. Den första är ekonomiskt 
såsom ökade jobbmöjligheter, ökad inkomst och mer skatter. Den andra 
kategorin är miljömässig såsom skydd av naturområden, nedskräpning 
och föroreningar av olika slag. Den sista kategorin är sociokulturell 
såsom en förändring i kulturen, ett uppsving i traditionella seder och 
bruk och en ökade förståelse för varandra (s 1057). Andereck et al. 
(2005) fortsätter med att lokalbefolkningen på en turistdestination ofta 
stödjer de positiva fördelar som turismen kan innebära. Bland annat kan 
turism betyda fler evenemang och mer underhållning samt ett utbyte av 
kulturella erfarenheter. Vidare har befolkningen ofta en positiv 
inställning till turism då det kan uppmuntra till kulturella aktiviteter och 
ger ökade möjligheter till rekreation (s 1058). 
 
Vid mindre, rurala destinationer kan den sociala effekten av evenemang 
såsom en ökad stolthet, bevarande av kulturen och förbättrande av 
samhällsbilden vara mer betydelsefull än den ekonomiska jämfört med 
urbana destinationer menar Baptista (2010, s 29, 33). Det finns dock fler 
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skillnader i att arrangera evenemang på en stor respektive liten ort. På 
en stor ort kan det visserligen arrangeras fler evenemang, men eftersom 
de evenemangen konkurrerar med andra attraktioner om besökarna så 
behöver besöksantalet per evenemang inte bli större endast av den 
anledningen att det sker på en stor ort menar De Bres & Davis (2001, s 
332). De Bres och Davis (2001) menar vidare att på små orter kan 
deltagandet vid evenemang vara större eftersom en större del av 
samhällets befolkning ställer upp både som arrangör och även som 
besökare på evenemanget (s 332). När det kommer till små orter kan 
effekterna av evenemang vara mycket mer tydliga än vad effekter är på 
större, urbana platser. Reid (2007) menar att de urbana destinationerna 
är mer dynamiska och kan absorbera dessa effekter på ett sätt som en 
liten ort inte kan (s 90). 
 
Destinationsutveckling kan leda till en förbättrad ekonomisk situation 
men det kan som sagt även få flera sociala effekter som är minst lika 
viktiga och påverkar det sociala samhället på destinationen (Reid, 2007, 
s 89). De positiva effekterna av evenemang på det sociala samhället som 
vanligtvis uppmärksammas i litteratur rör bland annat en ökad 
livskvalitet, uppmuntran till mer turism, en ökad möjlighet för 
fritidsaktiviteter samt en starkare känsla av gemenskap, (Reid, 2007, s 
90). Men Reid (2007) har emellertid upptäckt ett glapp i litteraturen och 
identifierat fler teman där till exempel respekt, nedbrytande av sociala 
barriärer och en motvillighet till förändring ingår (s 94). Genom 
evenemang finns en möjlighet att föra människor närmare varandra då 
ett samarbete är nödvändigt vilket också ökar tilliten till varandra och det 
kan även vara ett sätt att riva ner eventuella barriärer mellan boende i 
området (s 95). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie är att analysera vilken betydelse 
turismevenemang har för det sociala samhället och turistdestinationen 
Hemavan Tärnaby har valts som plats att utföra studien på. När det 
kommer till det sociala samhället finns det i den här studien två aspekter. 
Den första aspekten handlar om hur själva turistdestinationen utvecklas 
genom evenemang. Den andra aspekten behandlar hur evenemang 
påverkar känslan och upplevelsen av destinationen som en plats att bo 
på, vilket ses ur ortsbornas perspektiv. 
 
Av detta syfte följer tre frågeställningar: 

1. Vilka för- och nackdelar har evenemang haft för utvecklingen av 
destinationen Hemavan Tärnaby? 

2. Hur upplever ortsborna effekterna av evenemang? 
3. Vilka motiv finns till att ortsborna engagerar sig ideellt i lokala 

evenemang? 
 

2.1 Uppsatsens disposition 
 

Vidare är uppsatsens upplägg som följer. I nästkommande stycke, 
”tidigare studier”, presenteras en allmän beskrivning av evenemang som 
därefter leder in mer specifikt på att beskriva vilka fördelar evenemang 
har som destinationsutvecklare och samhällsutvecklare. Detta kopplas 
samtidigt samman med nyare litteratur om ämnet som visar att 
evenemang utvecklas mer och mer till att vara en samhällelig utvecklare 
snarare än en ekonomisk utvecklare. 
Därefter beskrivs metoden för studien och de val som har gjorts 
motiveras. Resultatet fortsätter sedan med en historisk bakgrund till 
området Hemavan Tärnaby och en beskrivning av detsamma, vidare 
presenteras respondenterna samt resultatet från intervjuerna och dessa 
relateras samtidigt till den valda litteraturen. Därefter tar en avslutade 
diskussion vid och förslag på fortsatta studier om ämnet ges, uppsatsen 
avslutas sedan med en sammanfattning. 
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3. TIDIGARE STUDIER 
 

3.1 Disposition 
 

Följande avsnitt börjar med att beskriva evenemangsturism som 
fenomen och fortsätter vidare med att förklara de fördelar som finns med 
att använda evenemang som destinationsutvecklare. Därefter beskrivs 
olika typer av evenemang, från megaevenemang såsom de olympiska 
spelen till små lokala evenemang som i första hand arrangeras för att 
sprida lokala traditioner vidare. Därefter beskrivs hur evenemang dels 
påverkar en plats som ett samhälle men även en plats som 
turistdestination. 
 

3.2  Begreppet evenemangsturism 
 
Evenemangsturism är ett relativt nytt begrepp inom turismindustrin och 
således är yrket att jobba med evenemang ungt men på stor framgång 
(Getz, 2008, s 403). Mycket av den litteratur som är skriven rörande 
evenemang och evenemangsturism har kommit de senaste årtiondena 
och Donald Getz är något av en föregångsman som bidrar med en mängd 
böcker och artiklar om ämnet (se till exempel Getz, 2012 och Getz, 
2008). Även många av de artiklar som lästs under studiens gång 
refererar i sin tur till Getz verk om evenemang. Enligt Getz (2012) är ett 
evenemang ett välplanerat temporärt fenomen som oftast sker på en 
specifik plats där olika rumsliga resurser såsom stora fält eller faciliteter 
spelar en stor roll (s 37). Evenemang är unika i den meningen att de 
aldrig går att kopiera och återskapa på exakt samma sätt mer än en gång. 
Själva basen, till exempel platsen och programmet i evenemanget kan i 
viss mån återskapas till kommande år men stämningen, människorna 
och upplevelserna är något som endast kan vara på ett visst sätt en gång 
(Getz, 2012, s 37). Evenemang är som nämnts ovan tidsbegränsade men 
upplevelsen av ett evenemang kan börja redan innan själva evenemanget 
och minnet av upplevelsen är någon som möjligen aldrig försvinner. I 
den meningen är evenemang mer än bara ett temporärt fenomen (s 39). 
 

3.3 Fördelar med evenemang i destinationsutveckling 
 
Just att uppleva är något som har blivit mer och mer efterfrågat av 
turister och hela destinationer har börjat ses som ett upplevelseområde 
(Mossberg & Johansen, 2006, s 129). I turismsammanhang har 
efterfrågan för specifika turistprodukter minskat till förmån för olika 
upplevelser. Detta är något som syns i hur destinationer marknadsför sig 
själva där upplevelser, istället för produkter, används för att knyta an till 
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konsumenter och genom olika evenemang kan upplevelser skapas (Getz, 
2012, s 192). Inom dagens turismindustri anses evenemangsturism vara 
ett av de mest växande och lönsamma segmenten och kan variera från 
megaevenemang såsom fotbolls-VM till små lokala konserter (Mossberg 
& Johansen, 2006, s 136). Getz (2012) beskriver att bland annat kulturen 
på platsen där evenemangen arrangeras influerar evenemangen, men 
även det omvända gäller: evenemangen kan också påverka platsen det 
hålls på. Till exempel kan platsen utvecklas tack vare ideellt arbete, olika 
typer av investeringar och en ökad marknadsföring som ytterligare 
utveckling. Evenemang är också ett sätt för destinationer att utveckla en 
platsidentitet och för att definiera och ge platsen ett specifikt varumärke 
vid just marknadsföring (s 40). De Bres och Davis (2001) beskriver att 
evenemang kan vara ett bra sätt att förändra människors uppfattning om 
en plats och detta kan vara viktigt speciellt när det handlar om en liten 
ort som till exempel Hemavan Tärnaby (s 326). För själva destinationen 
lokalt kan evenemang även innebära en stolthet och vara ett sätt att föra 
samman samhället (Getz, 2012, s 40). 
 

3.4 Olika typer av evenemang 
 
Olika evenemang kan ha olika betydelse och mening för 
lokalbefolkningen men även de av arrangören önskade effekterna kan 
vara av olika karaktär. Ett exempel är megaevenemang såsom de 
olympiska spelen där länder ser en möjlighet att förändra hela städer till 
förmån för de tillfälliga besökarna istället för att planera och bygga för de 
som faktiskt är permanentboende (Shin & Li, 2013). Getz (2012) menar 
att länder ofta använder sig av megaevenemang som ett tecken till andra 
på deras storhet och modernitet (s 16, 42). Sommar-OS i Peking 2008 är 
ett exempel där lokalbefolkningen inte varit första prioritet, ca 1,5 
miljoner människor blev där förskjutna till förmån för att planera och 
skapa ett ur arrangörernas perspektiv lyckat evenemang som visade 
landets storhet (Shin & Li, 2013, s 561). Detta var såldes ett 
megaevenemang som sex år senare skapar artiklar som diskuterar de 
negativa effekterna som evenemang kan ha på lokalbefolkningen när det 
inte planeras med dessa i åtanke. 
 
Det finns också en annan ytterlighet när det gäller evenemang såsom 
evenemang av mindre karaktär som i huvudsak inriktar sig på 
lokalbefolkningen och att bevara vissa värden. I Baptistas et al. (2010) 
artikel, ”Impacts of small tourism events on rural places”, studerar de 
hur ett litet lokalt, kommunalt arrangerat evenemang påverkar samhället 
och hur befolkningen uppfattar effekterna av evenemanget. 
Evenemanget i sig är en körsbärsfestival där lokala tavernor håller 
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dörrarna öppna för turister att uppleva och lära sig mer om körsbäret och 
till exempel olika produkter som kan göras av det (s 23). Resultatet visar 
att lokalbefolkningen upplevde att en stolthet byggdes upp av att få visa 
upp gamla traditioner och därigenom även kunna förbättra 
föreställningen om platsen (s 29). Dessa exempel visar att anledningen 
till varför evenemang arrangeras samt hur och av vem de arrangeras är 
av stor vikt när det handlar om vilken betydelse evenemanget i slutändan 
får för lokalbefolkningen men också vilken identitet de förmedlar utåt till 
andra. Bachleitner & Zins (1999) menar till exempel att kulturell turism 
och permanenta evenemang såsom utställningar bidrar till att bevara 
platser på ett sätt som den stora massturismen inte gör. Kulturell 
evenemangsturism har visat sig jobba för att bevara de natur- och 
kulturvärden som finns på en plats samt att inte överanvända resurser 
vilket har visat sig lockat turister som bryr sig om ekologiska värden (s 
200). Detta exempel kan vara något att tänka på när det handlar om 
destinationsutveckling med hjälp av evenemang, alla evenemang står för 
något unikt och lockar därmed olika turismsegment. Det finns dock en 
risk vid imageskapande genom evenemang. Det är enligt Larson och 
Fredriksson (2007) viktigt att behålla lokala och unika kvaliteter av en 
plats vid destinationsutveckling vilket bör hållas i åtanke oavsett vilken 
typ av evenemang som planeras för. Ett evenemang måste stå för samma 
sorts image som platsen står för, för att inte sända ut dubbla budskap och 
en icke trovärdig föreställning om platsen och destinationen (s 183). 
 

3.5 Evenemang som destinations- och samhällsutvecklare 
 
I syftebeskrivningen nämndes att det finns två aspekter i denna studie 
och den första aspekten handlar om vilken betydelse evenemang har för 
turistdestinationen Hemavan Tärnaby. Den andra aspekten i studien 
behandlar hur evenemang påverkar det platsen och det sociala samhället 
i Hemavan Tärnaby sett ur ortsborna synvinkel. Dessa två aspekter 
beskrivs ingående i stycket härnäst. 
 
För att en plats ska vara en destination för turister bör det enligt Bohlin 
& Elbe (2007) förenklat finnas tre saker representerade. Det första är en 
attraktion, vilket är det som konsumenterna, i det här fallet turisterna, i 
huvudsak efterfrågar. Det finns olika typer av attraktioner och de kan 
vara temporära (såsom ett evenemang) eller permanenta (såsom ett 
museum) och de upplevs på olika sätt beroende på bakgrund och tidigare 
erfarenheter hos personen som nyttjar dessa (s 13). Attraktionen kan 
vara av kommersiell karaktär, till exempel som en skidanläggning, eller 
en så kallad fri nyttighet som en vandringsled. Vidare bör det finnas en 
god infrastruktur som klarar av att hantera turisternas behov. Det 
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handlar både om infrastruktur till destinationen, såsom vägar, flygplats 
och så vidare, men även vatten- och avloppsinfrastruktur lokalt på 
destinationen. Till sist bör det finnas ett serviceutbud med stödjande 
tjänster som till exempel boendemöjligheter, restauranger, 
bensinstation, livsmedelsbutik och annan shopping. Dessa är sådan 
service som i viss mån krävs för att attraktionerna ska kunna konsumeras 
(s 14). Aronson (2007) skriver att konsumtionsmöjligheter, attraktioner 
och möten är viktigt när en destination utvecklas. Destinationen ska vara 
en plats där upplevelser och en image skapas för turisters sociala 
konsumtion (s 108). Genom evenemang kan destinationer marknadsföra 
sig på ett visst sätt för att attrahera nationella och internationella 
turister, eller så kan evenemang användas som komplement till en 
huvudattraktion på en destination (Larson & Fredriksson, 2007, s 177). 
Evenemang påverkar en rad människor i olika sektorer inom ett samhälle 
och den fysiska destinationen förändras givetvis också när evenemang 
arrangeras. Det kan ge ökade ekonomiska intäkter vilket leder till fler 
investeringar som kan utveckla till exempel infrastrukturen eller arenor. 
 
Dock finns det som nämndes i inledningen en tudelning mellan det 
sociala samhället och turistdestinationen i litteraturen. Müller (2007) 
menade att författare om ämnet är snabba på att räkna bort 
lokalbefolkningen från destinationsdefinitionen men att detta är dumt 
eftersom det är viktigt att dessa räknas in. För att en hållbar 
destinationsutveckling ska ske där evenemang kan vara en del av detta, 
är det viktigt att alla eventuellt berörda är involverade. Larson och 
Fredriksson (2007) skriver att evenemangsturism bör arrangeras och 
marknadsföras med till exempel näringslivets, kommunens och 
lokalbefolkningens önskemål i beräkningen för att nå en hållbar, 
balanserad och rättvis utveckling evenemanget och därmed 
destinationen (s 182). För att kunna skapa en hållbar samhällsutveckling 
och en social nytta genom evenemang menar Ziakas (2013) att det finns 
flera nivåer i processen som måste tas hänsyn till och ses ur ett 
helhetsperspektiv vilket många evenemangsarrangörer alltså missar. 
Ett exempel på hur detta dock kan uppnås går att se från ett projekt i 
efterdyningarna av de olympiska spelen i Vancouver 2010 där 
myndigheterna ville maximera de sociala fördelarna efter att ha 
investerat stort i megaevenemanget. Där satsades det på ett projekt som 
kallades ”Den grönaste staden” som fokuserade starkt på hållbarhet 
genom individuella åtgärder för att förbättra välståndet i staden och 
därigenom förbättra dess ekonomiska, miljömässiga och sociala 
hållbarhet. Vidare menar Ziakas (2013) att deltagande i evenemang kan 
leda till ökad tillit och ökat samarbete och är därigenom av yttersta 
nödvändighet för den sociala utvecklingen av ett samhälle, för att 
förbättra sociala nätverk samt skapa socialt kapital (s 9). 
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Dock menar Ziakas (2013) också att det tyvärr finns många uttalade 
fördelar med evenemang som aldrig uppfylls vilket gör att potentialen för 
att evenemang kan utveckla hela samhällen misstänks av andra. För att 
motverka detta och lyckas utveckla hela samhällen hållbart bör det 
sociala inflytandet integreras redan i grunden av evenemang för att 
människor ska uppfatta det som trovärdigt (s 4). Kim et al. (2013) skriver 
att så fort ett samhälle övergår till att bli en turistdestination så förändras 
även lokalbefolkningens liv (både negativt och positivt) av detta vilket 
måste finnas i åtanke hos arrangörer och destinationsutvecklare (s 527). 
Resultatet i Kim et als., artikel (2013) visade att lokalbefolkningen 
uppfattar turismens inverkan på platsen i fyra avseenden: ekonomiskt, 
kulturellt, socialt och miljömässigt. Denna uppfattning av påverkan 
visade sig även influera befolkningens känsla av välbefinnande på samma 
livsområden. Ett av fynden i artikeln visar att befolkningen oftast var 
positiva till de förändringar som sker när en plats blir en 
turistdestination förutom när det handlade om de miljömässiga 
effekterna. Då upplevdes en effekt som negativt påverkade befolkningens 
känsla av hälsa och säkerhet (s 537). 
 
Att turister besöker evenemang vid turistdestinationer, i den här 
uppsatsens fall Hemavan Tärnaby, leder till effekter som ger sociala, 
kulturella och politiska utfall. Fler turister i omlopp leder till ett större 
flöde av pengar till lokala företag vilket kan leda till fler investeringar och 
stimulering av ekonomin så att till exempel fler jobb skapas (Getz, 2012, 
s 311). Detta är något som Baptistas et al. (2010) artikel också behandlar. 
De har studerat ett mindre evenemang på en rural plats och resultatet av 
studien visade dock att lokalbefolkningen uppfattade att den sociala 
inverkan var högre än den ekonomiska i samhället. Men evenemang kan 
ha andra positiva effekter på samhället, såsom att det leder till mer 
interaktion mellan turister och lokalbefolkning, till att hela samhället 
involveras vilket skapar en större känsla av samhörighet och delaktighet 
och även att evenemanget och destinationen får mer tid i media vilket 
kan ändra eller ge folk en uppfattning om destinationen (Getz, 2012, s 
311). Fler turister vid ett evenemang och en destination behöver dock inte 
bara innebära ekonomiska utfall som Baptistas (2010) exempel, eller ens 
positiva utfall. Negativa utfall förekommer också, till exempel så tjänar 
kanske inte alla ekonomiskt på att turister vistas i området (Getz, 2012, s 
312). Enligt Getz (2012) finns det också risker att evenemang kan 
förstöra hellre än förstärka de kulturella värdena vid en destination. 
Samhället i stort behöver inte heller nödvändigtvis föras samman utan 
arrangerandet och själva evenemanget kan skapa en vi och dem känsla 
som tär på interaktionen mellan turister och lokalbefolkning och även att 
kulturella värden kan förstöras när de ska visas upp för turisterna så 
”autentiskt” som möjligt (s 311-314). Andereck et al. (2005) skriver att de 
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i ett samhälle som har något att tjäna på turismen oftast är positiva till 
turism och deltar på ett sätt som andra som uppfattar turismen som 
något negativt inte gör, och därför ser de inte heller att de har något att 
tjäna på turismen och de evenemang som hör till (s 1061). 
 
Vi och dem känslan kan även uppstå ortsbor emellan och det kan 
illustreras med Björklund och Philbricks attitydmodell från 1972 (figur 
1). Den visar hur personer uppfattar turismen i ett samhälle och om de 
står på turismens sida eller om det rent utav är en motståndare till det. 
Modellen visar befolkningens attityd och beteende till turism och hur de 
agerar med eller mot turismen. I denna studie har dock endast 
respondenter från de två positiva kategorierna identifierats och varför 
det är så diskuteras vidare i diskussionen (se sidan 30). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Björklund och Philbricks attitydmodell till turistisk verksamhet. (Källa: Wall & 
Mathieson, 2006, s 229). 

 
 
Buch et al. (2011) undersöker effekterna av evenemang ur ett perspektiv 
som räknar in flera olika intressen, till exempel både besökarens och 
organisatörens perspektiv, likt denna studie har för avsikt att göra, för att 
få en helhetsbild av situationer och upplevelsen av evenemang (s 313, 
325). Vidare menar Buch et al. (2011) att anledningen att skapa 
evenemang har börjat gå från att vinna ekonomiska fördelar till att 
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istället skapa sociala fördelar (s 314). Även Baptista (2010) menar att 
framför allt vid rurala destinationer kan de sociala effekterna av 
evenemang vara mer betydelsefull än de ekonomiska (s 29, 33). Buch et 
al. (2011) studie visar också att flera organisatörer av evenemang 
upplevde att till exempel festivaler i huvudsak bidrog till att skapa en 
bättre sammanhållning i samhället hellre än att vara en stark ekonomisk 
bidragare (s 317). 
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4. METOD 
 
I följande stycke beskrivs den metod som valts för uppsatsen. Intervjuer 
användes som datainsamlingsmetod vilket lämpar sig när forskaren vill 
få en uppfattning om människors upplevelser och personliga 
erfarenheter. I stycket för datainsamling beskrivs intervjuförloppet 
ingående. I nästa stycke beskrivs urvalet och den snöbollsmetod som 
använts. Därefter beskrivs den tematiska analysmetoden steg för steg och 
de fyra slutgiltiga teman som identifierades i intervjuerna presenteras 
kort. Vidare beskrivs de etiska principer som funnits i åtanke och hur 
dessa har hanterats. Slutligen i metoddiskussionen så kommenteras de 
frågetecken som kommit upp under studiens gång samt så diskuteras 
andra problem och vägval som gjorts. 
 

4.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod är lämplig att använda vid forskning som har för avsikt 
att behandla data som härstammar ur ord såsom intervjuer, där en stor 
del handlar om att beskriva händelser eller upplevelser. Kvalitativ metod 
lämpar sig även när det, som i det här fallet, handlar om småskalig 
forskning. Inom kvalitativa studier liksom kvantitativa studier är 
forskaren inblandad i konstruerandet av empirin men resultatet kan 
ändå anses vara pålitligt då detta stöds av litteratur och annan teori om 
det berörda ämnet (Denscombe, 2009, s 319-323). 
 

4.2 Datainsamling 
 
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod och enligt Denscombe 
(2009) är denna metod är lämplig när det handlar om att få kunskap om 
människors uppfattningar, erfarenheter och åsikter (s 232). Detta var 
något som passade den här studien eftersom det var önskvärt att få 
kunskap om hur respondenterna ställer sig till, och vilka erfarenheter de 
har av evenemang i området Hemavan Tärnaby. Intervjuer är dock något 
som i viss mån kan vara tidskrävande i och med den efterföljande 
transkriberingsperioden (Denscombe, 2009, s 233) och med avseende 
för den begränsade tiden för uppsatsen så gjordes endast fem stycken 
intervjuer med respondenter boende i det valda området. Respondent 1-4 
representerar ortsbornas perspektiv medan respondent 5 har stått för 
faktainformation från området och intervjuas för att undersöka framför 
allt varför det är önskvärt med evenemang sett ur ett 
destinationsutvecklingsperspektiv. Respondenterna beskrivs vidare mer 
ingående i resultatet. 
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För denna uppsats valdes semistrukturerade intervjuer som innebär att 
jag som forskare hade ett antal färdiga frågor innan intervjun men dessa 
tillät mig att vara flexibel och jag kunde till exempel ändra ordningsföljd 
eller fråga nya frågor som dök upp under intervjuns gång (se bilaga 1 och 
bilaga 2 för frågeformulär). En viktig del i semistrukturerade intervjuer 
är att respondenten har frihet att utveckla sina idéer och synpunkter 
samt att kunna svara öppet på frågorna (Denscombe, 2009, s 234-235). 
Intervjuerna varade i mellan 10-55 minuter och skedde på plats i det 
valda området. Intervjuerna skedde alla i ett personligt möte och 
spelades in med en diktafon för att sedan kunna transkriberas. Varje 
intervju började med att respondenten fick berätta om hur och varför 
denna väljer att engagera sig i evenemang och därefter fortsatte 
intervjuerna åt olika håll tack vare den semistrukturerade karaktären. I 
vissa fall kommenterade respondenterna själva vissa frågor innan de 
hann ställas vilket gjorde att ordningsföljden på frågorna var olika vid 
varje intervjutillfälle. 
 

4.3 Urval 
 
Valet av intervjupersoner har gjorts genom ett så kallat snöbollsurval 
som är en process där den intervjuade hänvisar eller tipsar om nästa 
person som kan intervjuas. Urvalet började med två personer som jag 
hade kännedom om innan uppsatsens arbete startade och dessa valdes av 
den anledningen att de kunde ge sådan information som var av nytta för 
studien. Genom dessa två personer har ytterligare personer framkommit 
som möjliga intervjukandidater och de har i sin tur tipsat om en person 
som kan vara intressant. Likt en snöboll har urvalet till möjliga 
intervjupersoner ökat i takt med intervjuerna (Denscombe, 2009, s 38). 
Det finns dock viss kritik mot denna metod som diskuteras vidare i 
metoddiskussionen nedan.  
 

4.4 Analysmetod - Tematisk analys  
 
Efter att intervjuerna skett följde en period av transkribering för att få 
orden nedskrivna. Detta är en tidskrävande process men som i slutändan 
är av yttersta nödvändighet inför det kommande analysarbetet. För att 
senare analysera intervjuerna har tematisk analys använts som metod 
(Braun & Clarke, 2006). Denna metod används för att utvärdera och 
organisera de transkriberade intervjuerna. Olika kategorier och teman 
har identifierats genom att texterna har brutits ned i mindre delar och 
därefter har olika mönster och gemensamma ämnen valts ut till olika 
kategorier (Cope, 2007). Den tematiska analysen utfördes genom att läsa 
igenom intervjuerna ett flertal gånger för att bli förtrogen med 
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materialet. Vidare under läsandets gång markerades återkommande 
meningar och ord som utmärkte sig och dessa sållades sedan ut 
ytterligare en gång. Alla de teman som hade utvecklats ur intervjuerna 
lades samman i ett nytt dokument för bättre översikt och ännu en 
gallring gjordes. Slutligen hade fyra teman utvecklats ur intervjuerna 
genom att dessa varit mest återkommande och i vissa fall präglade ett 
eller flera teman hela intervjun. De fyra utvalda temana namngavs med 
korta och koncisa namn och dessa var: samarbete, gör-det-själv, stolthet 
och samhällsutveckling. Dessa teman kunde även kopplas tillbaka till 
studiens syfte och frågeställningar samt till litteraturen. De slutgiltiga 
temana kunde återfinnas i alla intervjuer är därmed representativa för 
studiens resultat (Braun & Clarke, 2006). 
 

4.5 Etiska principer 
 
Att göra intervjuer kräver att vissa etiska principer uppfylls, såsom att de 
som på något sätt är inblandade i forskningen är medvetna om att de är 
inblandade i detta (Vetenskapsrådet, 2011, s 42). Vidare har 
undersökningen och insamlandet av data gjorts av respekt för 
deltagarnas rättigheter och utan att skada dessa samt för att skydda 
deras integritet (Denscombe, 2009, s 193). Respondenterna har 
informerats om undersökningens syfte, karaktär och innehåll men även 
om sådant som direkt rör dem själva såsom att deltagandet är frivilligt 
och att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan, så kallat 
informerat samtycke (Codex – regler och riktlinjer för forskning, 2013). 
Undersökningen förväntades inte bidra till någon psykologisk eller 
personlig skada för respondenterna men för att vara helt säker så 
informerades respondenterna om att deras intressen kommer att 
skyddas. Informationen de delar med sig av har hanterats på ett 
konfidentiellt sätt, det vill säga att allt insamlat intervjumaterial förvarats 
på ett säkert sätt så inte utomstående har haft tillgång till detta 
(Denscombe, 2009, s 195-204). Vidare så har respondenternas 
identiteter anonymiserats och givits siffror (1-5) istället för namn och 
även respondenternas yrke och medlemskap i till exempel föreningar har 
i möjlig mån dolts. Detta gjordes eftersom Hemavan Tärnaby är en liten 
ort och ”alla känner alla” och det upplevdes finnas en risk att 
utomstående skulle kunna lista ut respondenternas identiteter om så inte 
gjordes. 
 

4.6 Metoddiskussion 
 
När det handlar om att bedriva en kvalitativ forskning eller i princip 
vilken forskning som helst och i denna uppsats fall; att göra intervjuer, så 
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är det viktigt att vara medveten om sin egen roll i skapandet av empirin. 
Inom vilken forskning som än bedrivs så skapas empirin utifrån 
forskarens preferenser, vare sig det handlar om statiskt och siffror som 
behandlas i dataprogram eller om det är frågor som ställs under en 
intervju så sker alltid en personlig tolkning i processen. Jag som forskare 
har med mig erfarenheter och uppfattningar som härstammar från min 
sociala och kulturella bakgrund. Det är därför viktigt att koppla samman 
denna empiri med till exempel vetenskaplig litteratur för att i det finna 
stöd och kunna bygga upp empirin (Denscombe, 2009, s 383-384). I 
denna uppsats har mycket av arbetet handlat om en tolkningsprocess där 
jag som forskare har upplevt ett intressant problem och har sedan 
formulerat intervjufrågor rörande detta problem som sedan har ställts till 
intervjupersoner. Vidare har dessa intervjuer lästs igenom en mängd 
gånger för att på så sätt identifiera teman, som valts utifrån mina egna 
uppfattningar, och som sedan har analyserats vidare. Problematiken 
rörande detta kallas reflexivitet och handlar om förhållandet mellan mig 
som forskare och den sociala värld som undersöks (Denscombe, 2009, s 
99). Eftersom jag är en del av det sociala samhället jag undersöker och 
inte har möjlighet att stå utanför den under forskningens gång så 
kommer den betydelse som jag uppfattar i ord och meningar från 
respondenterna att ha formats utifrån mina egna erfarenheter och 
värderingar (Denscombe, 2009, s 423-424). Detta är dock något som jag 
varit medveten om och har därför försökt vara så tydlig som möjligt i att 
beskriva de val jag har gjort under arbetets gång. Tolkningen av 
respondenternas svar har mestadels analyserats på en deskriptiv nivå 
men även en tolkning på mer analytisk nivå förekommer. Denna variant 
av tolkning har dock stöd av och är förankrad i litteraturen (Cope, 2007, 
s 452). 
 
Denna studie begränsades till 10 veckor vilket gjorde att 
undersökningens omfång i form av datainsamlande intervjuer också 
begränsades vilket kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet.  
Eftersom en del av syftet var att undersöka de samhälleliga effekterna av 
evenemang och i viss mån vilka personliga upplevelser respondenterna 
hade av detta så hade det optimala varit att intervjua fler än fem personer 
för att få ett mer trovärdigt resultat. De fem intervjuerna och det 
påföljande analysarbetet som gjordes upplevdes dock vara tillräckligt 
med tanke på den begränsade tiden för studien. Även de svar som erhölls 
gav tillräckligt med information för att fylla syftet för uppsatsen samt 
svara på de frågeställningar som fanns. Det behövdes inte heller några 
kompletterande intervjuer i efterhand. 
 
När det gäller snöbollsmetoden som valdes som metod för att hitta 
lämpliga respondenter så bör jag som forskare vara medveten om att det 
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finns vissa problem gällande den som måste tas ställning till på lämpligt 
sätt. Snöbollsmetoden går som sagt ut på att respondenterna får 
rekommendera en person till studien men de riskerar då att 
rekommendera personer som liknar dem själva i för stor utsträckning 
och således kan samma eller liknande svar fås på frågorna. I efterhand 
skulle jag som forskare innan intervjuerna ha tänkt lite mer noga på detta 
och börjat med att intervjua två personer som inte var så lika varandra 
från början. På det sättet hade jag kunnat få rekommendationer på 
personer som till exempel var medlemmar i olika föreningar och att det 
på så sätt grenade ut sig åt olika håll. I den här studien rekommenderade 
personerna andra som engagerade sig i samma förening och i vissa fall 
med samma sorts evenemang. Det kan följaktligen finnas en brist bland 
respondenterna då dessa är relativt lika varandra och engagerar sig i 
liknande evenemang. Vidare så hölls som sagt endast fem stycken 
intervjuer på grund av den begränsade tidsramen vilket gjorde att 
snöbollsmetoden inte nyttjades till fullo men mängden intervjuer 
upplevdes ändå vara tillräcklig för omfånget på denna uppsats. 
 
Kartan över Västerbottens län från Länsstyrelsen i Västerbotten har 
bearbetats för att passa denna studie. Punkten med Hemavan Tärnaby 
har lagts till för att illustrera vart på kartan området ligger men i övrigt är 
kartan i ursprungsskick (se figur 2, s 21). 
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5. RESULTAT 
 

5.1 Historisk bakgrund 
 
För att förstå flödet av besökare och varför vinterhalvåret är mest 
populärt bland Hemavan Tärnabys besökare bör områdets historia 
förklaras vilket sker här nedan. 
 
I slutet av 1950-talet var byggandet och moderniseringen av vägen E:12 
av stor betydelse då den länkade samman området med Umeå och 
kustregionen i öst tillsammans med Mo i Rana och den norska kusten i 
väst och möjliggjorde därmed en stor marknad (Bodén & Rosenberg, 
2004, s 71). I och med Ingemar Stenmarks alpina framgångar på 70- och 
80-talet så ökade intresset för alpin skidåkning till en turistisk 
massprodukt. I Tärnafjällen (det vill säga området Hemavan Tärnaby) 
var kommunen en drivande kraft och var på den tiden den största ägaren 
i Tärna Liftarna AB och var även den drivande faktorn i många 
investeringsprojekt i området fram till 1990-talet (s 41-42). Under 
Stenmarksepoken bildades även en alpin folkskoleutbildning, det så 
kallade ”skidhemmet”, i Tärnaby och intresset för alpin skidåkning som 
turistisk verksamhet ökade. Detta resulterade i att en mogen 
turistprodukt snabbt utvecklades och fler bäddar, nya liftar och 
skidbackar tillkom (Bodén & Rosenberg, 2004, s 79-80). Förutom 
kommunen som en viktig spelare var även idrottsklubben Tärna IK 
Fjällvinden samt turismnäringens lokala företagare i Tärna PR-förening 
viktiga i sammanhanget då de två sistnämnda jobbade sida vid sida (s 
80). Sedan 1998 ägs skidanläggningarna i Hemavan och Tärnaby av 
Strömma Turism och Sjöfart AB och de har sedan dess mer eller mindre 
dominerat kontrollen av den alpina produkten i området (Bodén & 
Rosenberg, 2004, s 82). Strömma lanserade Hemavan och Tärnaby som 
två olika varumärken där Tärnaby fick ett mer tävlingsinriktat och 
renodlat skidåkningskoncept medan Hemavan fick ett bredare, mer 
familjärt koncept men de båda var fortfarande starkt inriktade på 
skidåkning (Bodén & Rosenberg, 2004, s 99). 
 
Bakgrunden till varför områdets vintersäsong dominerar härstammar 
således ur den historiska aspekten där området under årens gång 
utvecklats i samband med ett alpint uppsving och därefter starka 
utvecklingsinsatser rörande den alpina produkten. I dagsläget arrangeras 
en mängd olika evenemang i Hemavan Tärnaby och mycket litteratur 
hävdar att evenemang spelar en viktig roll i turismutvecklingen. Getz 
(2008) menar att planerade evenemang är av växande vikt för 
destinationers konkurrenskraft och är således en viktig drivkraft till 



 

21 

 

turism och används därför mer och mer i destinationsutveckling (s 403). 
Resultatet i Attanasis artikel (2013) visar att evenemang kan stimulera 
den lokala ekonomin och dessutom bidra till ökat socialt kapital såsom 
att stärka sociala band och ge en ökad tillit till de berörda och därigenom 
skapa möjligheter för mer turism. 
 

5.2 Områdesbeskrivning 
 
Hemavan Tärnaby ligger vid norska gränsen i Storumans kommun i 
Västerbottens län (se figur 2 nedan) och kommunen bebos av ca 6000 
personer (Storumans kommun, 2014). I området Hemavan Tärnaby 
(inklusive omkringliggande byar) bor för närvarande ca 1500 personer 
men antalet boende har långsamt ökat och förväntas stiga ytterligare de 
kommande åren (Müller, 2011). Flera av respondenterna refererar 
genomgående i intervjuerna till Hemavan Tärnaby som till exempel ett 
”litet ställe” (respondent 2), eller ”här uppe” (respondent 4), det vill säga 
till en plats som ligger i periferin och i en kontext som visar på ett 
beroende av besöksnäringen (tabell 1 nedan visar de olika evenemangen 
och antalet besökare). En respondent uttrycker besöksnäringens 
nödvändighet med viss ironi så här: 
 
”… det är direkt avgörande för att samhället/…/skulle man ta bort besöksnäringen 
och alla evenemang så då, ja då vart det ett ålderdomshem kvar egentligen”. 
(Respondent 5) 
 

 
 

Figur 2: Karta som visar området Hemavan Tärnaby i Västerbottens län. Källa: 
Länsstyrelsen Västerbotten. (Omarbetad av författaren). 
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Tabell 1: Statistik över evenemang och antal gästnätter säsongen 2012/2013. Källa: Visit 
Hemavan Tärnaby (2014). 
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I området Hemavan Tärnaby arrangeras årligen en mängd evenemang av 
olika storlek och karaktär som lockar olika typer av turismsegment. 
Några av de evenemang som finns är gränshandelsmarknaden i Tärnaby 
som är det största evenemanget i området och anordnas årligen i juli 
månad. Marknaden med tillhörande aktiviteter såsom fiskefestival lockar 
ca 10 000 besökare och genererar såväl fler gästnätter som ett ökat 
ekonomiskt flöde. Hemavan Winter Pride är områdets egna Pridefestival 
som i år (2014) anordnades för första gången. ”Sång vid skymningen” 
sker i juli och är en utomhuskonsert på Laisaliden (en plats mitt emellan 
Hemavan och Tärnaby) som erbjuder både kultur och en unik miljö 
(Hemavan Tärnaby, 2014a). Tärnaby Hill Climb är en skotertävling i en 
av slalombackarna och just skoterevenemang är ett relativt nytt koncept 
men som ökar i popularitet (Hemavan Tärnaby, 2014b). Vidare anordnas 
många andra evenemang av både större och mindre karaktär. Varje år 
anordnar destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby ca 30 evenemang 
varav 4-6 stycken är riktigt stora som till exempel den årliga alpina 
skidtävlingen Ingemartrofén eller gränshandelsmarknaden. Men de 
arrangerar även andra stora och temporära evenemang som till exempel 
alpin-SM som hölls i mars 2014 (Af Ekenstam, 2014). Som tabell 1 
förklarar så anordnar destinationsbolaget vissa av evenemangen med en 
tydlig tanke att stärka varumärket Hemavan Tärnaby. 
 
I avsnittet för tidigare studier berättades att Getz (2012) menade att 
evenemang är effektivt som destinationsutvecklare eftersom evenemang 
är imageskapande och kan hjälpa att skapa en platsidentitet och vidare 
därigenom att marknadsföra en destination på ett önskvärt sätt. Många 
av evenemangen som anordnas i Hemavan Tärnaby sker under 
vinterhalvåret och det finns kopplingar mellan det och hur besöksantalet 
är fördelat under året. Enligt statistik från Visit Hemavan Tärnaby (2014) 
hade området säsongen 2012/2013 ca 410 000 gästnätter och hälften av 
dessa var kommersiella och hälften kom från boende i fritidshus. Av 
dessa 410 000 kan ca 23 000 direkt kopplas som besökare till något 
evenemang (se tabell 1) vilket tyder på att evenemang är en stor 
attraktion för många. Denna siffra visar att evenemang är något som kan 
hjälpa till i utvecklandet av en turistdestination och vara ett starkt 
komplement till den vinterprodukt som utvecklats sen 70- och 80-talet. 
Säsongen 2012/2013 var gästnätterna fördelade till 75 % under vintern 
och 25 % under sommaren vilket visar på en klart dominerande 
vintersäsong som kommer av att destinationen genom tiden utvecklats 
till en stark vinterdestination som beskrevs ovan (Visit Hemavan 
Tärnaby, 2014). 
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5.3 Beskrivning av respondenterna 
 
De intervjuade respondenterna består av fyra ortsbor (respondent 1-4) 
som alla i varierande grad har varit och är involverade i ett eller flera av 
områdets evenemang. Dessa har gett sin synvinkel på evenemang från ett 
perspektiv som fångar upp en del av allmänhetens åsikter och som även 
fångar upp det ideella engagemanget i evenemang som är vanligt i dessa 
sammanhang. Vidare har en så kallad faktainformant (respondent 5) 
intervjuats. Respondenten arbetar vid ett destinationsbolag i Hemavan 
Tärnaby och har således som yrke att bland annat utveckla och skapa 
evenemang i området för att åstadkomma en attraktiv turistdestination. 
Alla de intervjuade bor och verkar i Hemavan Tärnaby på daglig basis. 
 

5.3.1 Respondent 1 
Respondent 1 har länge engagerat sig ideellt i en idrottsförening. Hen 
brukade tidigare vara mer engagerad då dennes barn deltog i föreningens 
aktiviteter. På senare år engagerar sig respondenten när det behövs för 
att stödja föreningen och är även en aktiv deltagare i områdets kör med 
tillhörande lokala konserter vilket görs för personlig vinning. 
Respondenten tycker att det är viktigt med musik och kultur i området 
och inte endast sportaktiviteter. 
 

5.3.2 Respondent 2 
Respondent 2 har länge varit med i en lokal idrottsförening och 
engagerat sig i det mesta, och även varit delaktig i uppförandet av 
fritidshusområden i Hemavan i början på 70-talet. Hen har även varit 
medlem i en förening som sysslat med marknadsföringsinsatser och 
hunnit jobba inom liftverksamheten. Respondenten säger att viljan att 
engagera sig sitter i drivet och att det är något som hen har gjort hela sitt 
liv, viljan finns där än idag men det ideella engagemanget har dock 
dragits ner på något. Dock har respondenten fortfarande en mängd idéer 
och tankar på hur området skulle kunna utvecklas. 
 

5.3.3 Respondent 3 
Respondent 3 har ett arbete där gränsen mellan arbete och det ideella är 
väldigt flytande. De evenemang som hen är engagerad i handlar om 
kulturevenemang såsom musikkonserter med både vuxna och barn 
inblandade. Respondenten säger att musikevenemangen i första hand är 
till för ortsborna men självklart är turister välkomna. Konserternas 
utformning varierar men kan innehålla kören från området men det 
förekommer även samarbete mellan körer i länet och/eller nationella 
artister. Ju mer kontakter respondenten knyter desto mer evenemang 
tenderar det att bli. Respondenten tycker det är viktigt för områdets 
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invånare att ha ett rikt kulturliv och menar att detta är något som då 
också främjar turisterna.   
 

5.3.4 Respondent 4 
Respondent 4 är engagerad i en förening som jobbar med 
musikundervisning i Storumans kommun och även med 
kulturevenemang i Tärnaby. Hen menar att det finns en stor uppslutning 
mellan föreningar och till exempel Pensionärernas riksorganisation när 
det gäller engagemang. Drivkraften att jobba ideellt med evenemang 
känns för hen meningsfullt när besökarna är glada och lyckliga efter att 
ha upplevt ett evenemang. Respondenten säger att det är mycket jobb 
runt omkring evenemangen men att det enbart är ett nöje. 
 
 5.3.5 Respondent 5 
Respondent 5 är denna studies faktainformant och arbetar på ett 
destinationsbolag i Hemavan Tärnaby och har som arbete att skapa 
evenemang och utveckla turistdestinationen. På bolaget jobbar de med 
evenemang för att skapa reseanledningar och få turister att besöka, 
stanna och återkomma till området. Respondenten säger att de ser 
många positiva anledningar till att ha evenemang och utveckla 
besöksnäringen, bland annat för att det skapar arbetstillfällen och 
hjälper till att utveckla samhället så att till exempel en fungerande service 
i form av sjukvård och livsmedelsbutik finns tillgänglig för både ortsbor 
och turister. Respondenten är mycket positivt inställd till evenemang och 
skulle gärna se mer samarbete mellan olika föreningar, organisationer, 
företag samt privatpersoner. 
 

5.4 Koder från den tematiska analysen 
 
Genom den tematiska analysen har följande koder slutgiltigt identifierats 
ur respondenternas intervjusvar: samarbete, gör-det-själv, stolthet och 
samhällsutveckling. Nedan beskrivs dessa koder mer utförligt och sätts 
samtidigt i sin kontext tillsammans med citat från respondenterna. I 
vissa fall är gränslinjen mellan olika teman väldigt fin och resonemanget 
kan stämma in på fler än ett tema men de är skiljda på i största möjliga 
mån för att förenkla läsningen. 
 

5.4.1 Samarbete 
Samarbete eller ett behov av att hjälpas åt i arbetet med evenemang är 
något som var ett återkommande tema i alla respondenters svar. I många 
av svaren uttrycktes ett behov av utökat samarbete mellan olika aktörer 
för att kommande evenemang skulle bli lyckade. Den andra 
frågeställningen i den här studien var hur ortsborna upplever effekterna 
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av evenemang. En effekt som evenemang, och framför allt arbetet med 
det, leder till är en ökad sammanhållning och en känsla av stolthet bland 
ortsborna att vara en del av det samhället. Respondent 3 uttryckte sin 
åsikt om evenemang och samarbete: 
 
”Det känns som att vi kan göra ganska mycket om det, om vi vill, om vi liksom 
sammanstrålar/…/det är ett gott samarbetsklimat, alla är positiva till att, till att 
hjälpa till och dra sitt strå till stacken, och ja, stöttar varann.” (Respondent 3). 
 

Samarbete var även något som upplevdes vara viktigt i det långa loppet 
för området: 
 
”Att företagen/…/får större förståelse för varandras verksamhet, man blir också 
tydligare i vad man ska hjälpa till med/…/det är den tydligheten som är jätteviktigt 
också för att kunna utveckla området, till att bli ännu bättre så att det kommer hit 
mera människor.” (Respondent 5). 

 
Genom samarbete kan aktörerna, såsom företag och föreningar lära sig 
av varandra och dessutom lära känna varandra och även både ortsbor 
och turister. Ett evenemang som visar på detta är Stugans dag som 
respondent 5 berättade om. Det var ett nytt evenemang för hösten 2013 
där företag som inte direkt jobbar med besöksnäring medverkade. 
Deltagare var till exempel rörmokare, personal från järnaffären och 
byggföretagare som indirekt jobbar med besökarna när de erbjuder sina 
tjänster till dem och hjälper till och servar fritidshusägarna. Ett sådant 
evenemang är av ny karaktär då det som respondenten säger, involverar 
företagare som inte direkt jobbar med besöksnäringen. Som beskrivet i 
teoriavsnittet så menade Ziakas (2013) att deltagande i evenemang leder 
till ett ökat samarbete och är alltså nödvändigt för att samhällets sociala 
utveckling ska gå framåt. Det finns enligt respondent 5 ca 2500 
fritidshusägare i området och dessa är en viktig kundgrupp för 
företagarna. Stugans dag anordnas av områdets destinationsbolag och är 
ett sätt för bolaget att knyta kontakter med lokala företagare som till 
exempel jobbar i byggföretagen. Det är även ett sätt för dessa att i sin tur 
komma närmare turisterna för att knyta kontakter och presentera sig på 
ett nytt sätt så att de förhoppningsvis hittar nya kunder. Ziakas (2013) 
argumenterar således för att detta är en nödvändig kontakt för social 
utveckling i samhället. 
 
Respondent 2 beskriver också vikten av att samarbeta, här i en lokal 
förening där olika företagare är medlemmar och jobbar med 
marknadsföringsinsatser genom olika turismaktiviteter: 
 
”/…/ett forum för just dom idéerna och tankarna och att så många som möjligt ska 
vara med i det då och påverka och liksom känna att man är på väg mot samma håll. 
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Och det har ju varit en ledstjärna det där att försöka få med så många som möjligt på 
den här båten.” (Respondent 2). 

 
Som respondenten uttrycker det så är målet att få med så många som 
möjligt för att sträva åt samma håll och lyckas. För att återkoppla till en 
av frågeställningarna, där frågan var hur turistdestinationen Hemavan 
Tärnaby har utvecklats tack vare evenemang, är en del det ökade 
samarbetet. När många av samhällets olika aktörer jobbar för samma 
mål betyder det att området kan utvecklas. På frågan om det var viktigt 
med samarbete mellan destinationsbolaget, företag och privatpersoner i 
området svarar respondent 5 så här: 
 
” Ja men det är det. Det är verkligen, det är avgörande/…/annars blir det ju för stor 
arbetsbelastning och där ska man ju också hjälpas åt alla byarna emellan/…/man 
hjälps åt för att få bästa möjliga vinning på det.” (Respondent 5). 

 
Dessa fynd kan även kopplas tillbaka till Buchs et al. (2011) artikel där 
samarbete och den sammanhållning det ger visade sig vara en stor del av 
fördelarna med evenemang. Värdet av sammanhållningen i samhället 
visade sig även vara större än de ekonomiska fördelarna för de boende i 
Hemavan Tärnaby. Faktiskt var det ingen av respondenterna 1-4 som 
fokuserade mest på några ekonomiska fördelar utan det var alltid de 
sociala och samhälleliga fördelarna som dominerade när det frågades om 
varför evenemang var bra. Ur respondent 5’s perspektiv var de 
ekonomiska effekterna självklart viktiga för destinationsutvecklingen 
men de sociala effekterna ansågs absolut inte vara oviktig för den skull. 
Respondent 5 uttryckte ofta hur viktigt det var med evenemang för att 
känna en stolthet och glädje och skapa en sammanhållning i området. 
Som Reid (2007) beskrev kan även samarbete öka tilliten mellan folk och 
därigenom riva ner barriärer mellan boende i området (s 95). Detta är 
något som stämmer överens med resultatet från intervjuerna i denna 
studie. 
 
Även om de flesta av respondenterna svarade att de tycker att en viktig 
del av turismen och evenemangen är samarbetet och sammanhållningen 
i området så visade nästa tema en annan sida. Det krävs ofta en så kallad 
eldsjäl eller någon som har möjligheten och engagemanget att inblanda 
andra för att på så sätt kunna starta ett evenemang. 
 

5.4.2 Gör-det-själv 
Ett återkommande tema i flera av intervjuerna var att ofta när något ska 
ske i området så måste någon frivilligt ta tag i detta annars finns risken 
att ingenting alls sker. Två av respondenter sa till exempel så här: 
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”Ingenting är gratis. Vill jag göra nånting då är det upp till mig.” (Respondent 4). 
 
”Ibland är det ju så att man måste vara med och hjälpa till och engagera sig för att få, 
för att få nånting att hända, så är det ju.” (Respondent 1). 

 
Några nämner att det finns eldsjälar som engagerar sig i evenemang, för 
det mesta på ideell basis som drar stora lass och lägger ner väldigt 
mycket tid och energi på det och borde därför uppmuntras för det de gör. 
Återigen menar respondenterna att det är viktigt att jobba hårt, hjälpas 
åt och samarbeta för att skapa ett lyckat evenemang. Respondent 5’s citat 
nedan visar att hen står för ett företagsperspektiv som kan stötta och 
arbeta tillsammans med andra i olika evenemang. Respondent 4 är 
således en av de respondenter som frivilligt väljer att lägga ner mycket av 
sin fritid på evenemang: 
 
”Det är ju viktigt att man har en eldsjäl som brinner för sitt evenemang, och som drar 
i det hela/../Och framför allt att man släpper fram dom som har en stark idé, då ska 
man ge dom förutsättningar också, att man är med och stöttar.” (Respondent 5). 
 
”Det är ju skitmycket jobb med det här. Men det är roligt! Så jag beklagar mig inte 
men det är jättemycket jobb om man ska lyckas det ska jag säga.” (Respondent 4). 

 
Några av respondenterna sade att engagemang i olika evenemang är ett 
sätt att komma varandra närmare, till exempel kan det vara ett bra sätt 
för nyinflyttade att lära känna andra och området. Dock så är det enligt 
respondenterna ändå för det mesta samma människor som tenderar att 
engagera sig vilket de ser som ett möjligt hot eller problem vilket de 
uttryckte sig så här om: 
 
”Ja, det tenderar ju att va samma folk på samma ställe/…/det kanske är lite jobbigt 
för ens egen skull om man är engagerad överallt, det sliter ju på krafterna men sen 
kanske ortsbefolkningen blir lite less på att man är överallt. (skratt)” (Respondent 1). 

 
”Och det är väl där också att, att hitta balansen i det hela så att det inte blir för många 
gånger man ska ställa upp, på så sätt, för då orkar man till slut inte längre, då blir det 
att det blir obalans i vågskålen.” (Respondent 5). 

 
5.4.3 Stolthet 

Nästa tema ur analysen var stolthet och ur respondenternas svar kunde 
två aspekter av temat stolthet urskiljas och dessa rörde framför allt 
ideellt arbete och besvarar därmed den tredje frågeställningen om vilka 
motiv som finns till att ortsborna engagera sig ideellt i lokala evenemang. 
Varför respondenterna engagerade sig ideellt var antingen för att hjälpa 
en förening vid diverse evenemang och det var således för att föreningen 
i fortsättningen skulle kunna upprätthålla sina aktiviteter. Den andra 
anledningen var att människor engagerar sig för att det på något sätt ger 
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personlig vinning. Det kunde bland annat ge en direkt personlig vinning, 
såsom att få känna glädjen att få delta i ett sångevenemang med kören 
men även indirekt som att få möjlighet att sprida glädje till andra genom 
att delta eller arrangera evenemang. 
 
Respondent 5 pratade om vikten av att samarbeta tillsammans i arbetet 
med evenemang och även vilken stolthet det kan ge till befolkningen i 
området. Resultatet i Baptistas artikel (2010) visade just detta, att de 
boende uppfattade en stor inverkan på stoltheten de kände i samhället 
och att evenemanget förbättrade bilden av samhället (s 33). Att engagera 
sig i olika evenemang kan leda till att en kan känna stolthet få tillhöra en 
speciell plats såsom Baptistas et al. (2010) artikel visade, men även att 
känna en glädje när besökare uppskattar de evenemang som görs. Några 
citat visar på detta: 
 
”Det är väl det som är drivkraften att se, att komma i kontakt med alla människor 
som är så nöjda och glada/…/.” (Respondent 4). 

 
”även om det är jobbigt att göra ett evenemang så är det ändå roligt att göra nåt som, 
som, ja då man ser att det är ändå en glädje av folk som är där och tar del av det.” 
(Respondent 5). 

 
Buch et al. (2011) drar slutsatsen att evenemang som dessa kan hjälpa till 
att stärka samhällsidentiteten genom att skapa en samhörighet, vilket 
även Getz (2012) beskriver som en möjlig positiv effekt av evenemang. 
Respondent 5 berättade om en stark ideell uppslutning kring alpina SM i 
mars 2014 som blev en lyckad tillställning mycket tack vare de ideella 
krafterna. Vissa som ställde upp fick någon sorts ersättning, som till 
exempel logi för en natt och hade även möjlighet att vara ledig en dag 
under evenemanget. Respondent 5 tror att varför det blev en lyckad 
tillställning mycket berodde på att många ställde upp för den goda 
sakens skull men även för att på något sätt ta sitt ansvar. Genom detta 
skulle de hjälpa till att skapa ett lyckat evenemang som i det här fallet 
skulle visa upp destinationen utåt i nationella medier och på så sätt 
kunde de känna en stolthet eftersom de var delaktiga i att skapa detta. 
Dessutom kunde de även känna en sorts samhörighet, att de gemensamt 
varit en del i att skapa ett stort, lyckat evenemang. 
 

5.4.4 Samhällsutveckling 
En del av litteraturen (såsom Attanasi et al., 2013; Buch et al., 2011 & 
Baptista et al., 2010) har hävdat att de sociala fördelarna överväger de 
ekonomiska när det handlar om evenemang och framför allt de 
evenemangen som är av mindre karaktär. Så är även fallet i resultatet av 
denna studie men en stor del av den samhällsutveckling som sker i 



 

30 

 

Hemavan Tärnaby har att tacka de ekonomiska fördelar som 
besöksnäringen för med sig. Getz (2012) menar till exempel att platser 
utvecklas tack vare olika typer av investeringar och en ökad 
marknadsföring som i sin tur ger fler besökare och en på så sätt en 
positiv ekonomisk spiral, en så kallad multiplikatoreffekt (Hall, 2008, s 
73). 
 
Respondent 5 hade tankar om detta: 
 
”Man inser inte vikten av alla som kommer hit och vill göra nåt. Att, att det är direkt 
avgörande för att samhället, för att Konsum ska finnas kvar i Tärnaby eller att, att det 
ska finnas en skola här.” (Respondent 5).  

 
Respondent 5 fortsätter senare: 
 
”/…/varför inte den här sjukstugan är nedläggningshotat, det är ju en indirekt att vi 
har ju en bra service vi som bor här tack vare att det kommer folk utifrån som/…/ 
uppsöker sjukvård på ett eller annat sätt. Det skapar ju en trygghet för alla bofasta.” 
(Respondent 5). 

 
Respondent 3 menade att de evenemang hen är med och anordnar i 
första hand vänder sig till ortsborna och om de har ett rikt liv med 
evenemang av både kulturell- och annan karaktär så främjar det även 
turismen och besökarna: 
 
”Jag är ju den, av den uppfattningen att har man ett rikt liv på orten så gagnar det 
turisterna också, liksom, om det finns ett liv här av kulturellt eller vad det nu kan vara 
så kommer ju det turismen till del också. För att det är ett levande samhälle liksom.” 
(Respondent 3). 

 
Som De Bres och Davis (2001) beskriver så finns det sociala aspekter av 
tillväxt och samhällsutveckling, det kan till exempel handla om att ge 
människor en ändrad uppfattning om destinationen. Eller som i Baptista 
et al., (2010) artikel som rörde en destination där ortsborna fick en 
möjlighet att visa upp sina arbetsplatser (tavernor) och sina arbetssätt 
vilket ökade både förståelsen men även gav ett ökat ekonomiskt flöde. 
Även Ziakas (2013) argumenterade för samarbete som en viktig byggsten 
i att utveckla samhällen, och evenemang är ett sätt att uppnå detta. 
 
Buch et al. (2011) kallar vissa evenemang för ”tourist-tempters”, som är 
till för att attrahera turister och på så sätt stimulera en ekonomisk 
utveckling vilket kan vara nödvändigt på en liten, rural destination (s 
314). Respondent 5 berättade i intervjun att destinationsbolaget i 
Hemavan Tärnaby använder sig av evenemang på det sättet, för att skapa 
reseanledningar för turister. 
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6. DISKUSSION 
 
Genomgående i litteraturen i denna studie har varit att evenemang är ett 
sätt att skapa mer sammanhållning och samarbete på en plats. Ziakis 
(2013), Baptista et al., (2010) och Andereck et al., (2005) argumenterade 
för att evenemang automatisk leder till ett ökat samarbete på en plats. 
Respondenternas svar visade också att det var viktigt med samarbete för 
att lyckas skapa ett evenemang. Det kan speciellt vara viktigt när det 
handlar om en liten plats såsom Hemavan Tärnaby, vilket också var en 
åsikt hos några av respondenterna. Några av respondenterna sade också 
att det ofta krävs en så kallad eldsjäl för att något ska ske i området, men 
detta är en problematik som tyvärr inte förekommit i samma 
utsträckning i litteraturen. Reid (2007) menar att evenemangsturism kan 
leda till en ökad livskvalitet, en ökad möjlighet för fritidsaktiviteter samt 
en starkare känsla av gemenskap vilket kan vara några av motiven bakom 
eldsjälens engagemang. 
 
Evenemangen i Hemavan Tärnaby anordnades inte enbart vare sig för 
turister eller för ortsbor utan alla har samma tillgång till alla evenemang 
vilket självklart leder till att så många som möjligt kan delta i 
evenemangen. Men att just själv vara med och skapa evenemang och 
sprida glädje till andra var något som respondenterna var överens om var 
viktigt och för många en drivkraft. Något som kan utläsas ur 
intervjusvaren var att en viss del, bland annat de intervjuade, hade lätt 
för att engagera sig. Men vid flera tillfällen sade de att det kan vara svårt 
att få med de boende i området på ett evenemang, att de inte deltar vare 
sig som arrangör eller besökare, och kanske finns det en osynlig 
uppdelning mellan ortsborna. Å ena sidan finns det dem som till exempel 
respondent 3 och respondent 4, som lägger ner mycket av sin lediga tid 
och engagerar sig ideellt för jämnan. Eller som respondent 1 som länge 
har ställt upp ideellt i en idrottsförenings aktiviteter. Sedan å andra sidan 
finns det en sorts mellangrupp där en person kan vara den drivande 
faktorn i ett specifikt evenemang, såsom personen som drog i gång 
skoterbacktävlingen i Tärnaby, som nu blivit ett lyckat evenemang, där 
dennes engagemang får med sig andra i ett samarbete. Till sist finns det 
dem som nästintill aldrig engagerar sig, vare sig i att delta i att arrangera 
ett evenemang eller går som besökare på de evenemang som görs, vilket 
flera, till exempel respondent 5 beklagar sig över: 
 
”Jag tror att, att det är ju viktigt att man, att man också rannsakar sig själv att det 
finns ju ett oerhört brett utbud, ett kulturellt utbud eller olika evenemang med olika 
inriktningar, och det är lätt att säga att: ”ja men det händer ju ingenting här”.” 
(Respondent 5). 
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Den sammanhållning som beskrevs i resultatet riskerar att bara innefatta 
en viss typ av människor, vanligtvis de som tenderar att engagera sig för 
jämnan då de är positiva till turismen och engagerar sig gärna i olika 
evenemang. Det finns således både för- och nackdelar med att utveckla 
en turistdestination med hjälp av evenemang sett ur ett samhälleligt 
perspektiv såsom Getz (2012) argumenterade för. Björklund och 
Philbrick (1972) utvecklade attitydmodellen (figur 1, s 13) som visar hur 
den sociala relationen mellan ortsbor och de turistiska verksamheterna 
ser ut. Den positiva, engagerade grupp som precis beskrevs ovan hamnar 
således i den övre vänstra rutan då de både är positivt inställda till turism 
och även aktiva i turismverksamheterna (Wall & Mathieson, 2006, s 
229). 
 
Att det finns en del av befolkningen som är väldigt positiva till turism och 
gärna engagerar sig behöver tyvärr inte bara innebära positiva utfall utan 
det kan vara ett problem då andra i området kan känna sig utelämnade 
från turismen och den sammanhållning som en viss grupp har. I denna 
studie har dock endast personer från de två positiva grupperna ur 
attitydmodellen identifierats bland intervjurespondenterna men det 
betyder inte att de negativa grupperna inte finns representerade i 
området. 
 
Under uppsatsens gång har det uppkommit skillnader i vad evenemang å 
ena sidan betyder för turistdestinationen och å den andra sidan för 
platsen vilket visade sig vara två skilja saker. Turistdestinationen kan 
utvecklas mer ekonomiskt och det är bland annat det som förändrar och 
leder destinationen framåt. Larson och Fredriksson (2007) menade till 
exempel att evenemang kan leda till mer investeringar vid en destination. 
Vidare så talar mycket av den andra litteraturen (till exempel Ziakas, 
2013 och Baptista et al., 2010) för att evenemang kan utveckla platser 
som samhällen på ett annat sätt, till exempel att öka förståelsen, 
gemenskapen och samarbetet mellan olika människor och sektorer vilket 
är minst lika viktigt för att destination ska vara lyckad. Utan människor, 
företag och organisationer som hjälps åt och engagerar sig kommer inga 
evenemang att vara långvariga. 
 
Något som visade sig vara relevant när det handlar om 
evenemangsturism var just vikten av samhällsutveckling sett ur ett 
socialt perspektiv vilket var en del av syftet till studien. I motsats till 
tidigare forskning så visar nya studier till exempel att de sociala 
effekterna är minst lika viktigt, om inte viktigare, än de ekonomiska 
effekterna av evenemang, vilket även respondenterna visade sig tycka. 
Tillväxt genom evenemang kan inte endast fokusera på att skapa fler 
arbetstillfällen utan det måste finnas någonstans att skapa ett socialt liv 
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på för att människor ska vilja stanna på en plats. Att använda evenemang 
som destinationsutvecklare och för att skapa en platsidentitet och 
ekonomiska fördelar har i litteraturen visat sig vara ett starkt verktyg. 
Som litteraturen (till exempel Baptista et al., 2010 och De Bres et al., 
2001) hävdar så är det allt viktigare att fokusera på det sociala kapitalet, 
vilket den här studien visar i viss mån redan sker i Hemavan Tärnaby. 
 

6.1 Fortsatta studier 
 
En idé till fortsatta studier om ämnet kan vara att undersöka eventuella 
slitningar mellan de grupper som anser sig vara positiva respektive de 
som anser sig vara negativa till evenemangsturismen i området. Denna 
uppsats har fokuserat på samarbete, samhällsutveckling och 
destinationsutveckling ur ett perspektiv som fångat upp många positiva 
tankar och erfarenheter hos respondenterna. Något som dock lyst 
igenom är att det inte kommer gratis då hårt arbete krävs och även att 
det krävs ett engagemang hos övriga ortsbor att på något sätt delta i 
evenemangen. Respondenterna i denna studie tenderade att överlag vara 
väldigt positivt inställda till evenemangsturism men som beskrivet ovan 
har denna studie inte fångat in erfarenheter från dem som ser 
evenemangsturism som något negativt vilket därför är ett förslag på 
fortsatta studier. 
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7. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att undersöka evenemangsturismens 
betydelse på en plats som socialt samhälle men även hur evenemang kan 
påverka en plats som turistdestination. Hemavan Tärnaby valdes som 
plats att utföra studien på och för att få svar på syftet ställdes tre 
frågeställningar. Metoden för studien var intervjuer och fem stycken 
personintervjuer hölls på plats i området Hemavan Tärnaby. Vidare 
transkriberades intervjuerna och en tematisk analys genomfördes och 
därigenom identifierades fyra återkommande koder. Relevant litteratur 
om ämnet evenemangsturism, samhällsutveckling och 
destinationsutveckling har lästs för att fördjupa kunskaperna och 
relatera till intervjusvaren. 
Fynden i litteraturen visar att evenemangsturism är ett relativt nytt 
verktyg i arbetet med destinationsutveckling men även ett effektivt 
verktyg. Till exempel Getz (2012, 2008) menar att evenemang spelar en 
viktig roll när turistdestinationer ska stå sig mot konkurrenterna och 
utvecklas lönsamt i sektorn för turism. Men det finns även en skillnad i 
tidigare forskning jämför med ny litteratur där författarna till den nya 
litteraturen argumenterar för att evenemang är ett sätt att utveckla 
platsen som samhälle och inte bara som turistdestination. Bland andra 
Ziakis (2013), Baptista et al., (2010) och Andereck et al., (2005) 
argumenterar för att evenemangsturism är ett sätt att inte bara skapa 
ekonomiska fördelar utan även sociala fördelar i ett samhälle genom till 
exempel ökat samarbete vilket ger mer sammanhållning och förståelse. 
Det fanns många likheter i resultaten från litteraturstudien och från 
intervjuerna där respondenterna lika som litteraturen menade att de 
sociala effekterna och fördelarna med evenemang var viktigare än de 
ekonomiska. Det visade sig även i koderna från den tematiska analysen 
då dessa koder var: samarbete, gör-det-själv, stolthet och 
samhällsutveckling. Koderna visar att respondenterna tycker att 
samarbete är viktigt för att lyckas på en liten plats som Hemavan 
Tärnaby. I vissa fall krävdes det dock en eldsjäl som tog initiativ till 
evenemangsskapande och en gör-det-själv-anda präglar området, vilket 
några av respondenterna ansåg vara nödvändigt för att något ska ske. 
Den tredje koden, stolthet, var tydlig då de som engagerade i olika 
evenemang sig antingen gjorde det för en ekonomisk vinning för en 
förening eller för att sprida glädje till andra genom mindre evenemang 
såsom konserter. Men större evenemang såsom alpina SM i mars 2014 
var ett tillfälle att visa upp området utåt för andra och på så sätt visa att 
destinationen kan komma samman i ett gemensamt evenemang. Att vara 
delaktig i ett sådant stort och lyckat evenemang skapade en stolthet dels 
hos den enskilde individen men även hos destinationsbolaget, att alla 
hjälps åt när det behövs. Samhällsutveckling var den fjärde koden som 
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vilken egentligen präglade de övriga tre koderna också. Att samarbeta, 
eller att vara en eldsjäl och enskilt engagera sig i ett evenemang och även 
att känna stolthet bidrar alla till en samhällsutveckling som i sin tur 
skapar en hållbar destination. Med en hållbar destination innefattas 
turister såväl som lokalbefolkningen. Området måste kunna vara en plats 
för turister att besöka, vilket indirekt skapar affärsverksamheter, 
sjukvård och skola som ortsborna behöver. Kort sammanfattat visar 
denna studie att evenemangsturism är viktigt för en liten destination, 
inte bara för turisternas skull utan även för att platsen i fortsättningen 
ska kunna vara en trivsam plats att bo och leva på. 
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor till ortsbor 
 Kan du berätta lite om hur du brukar engagera dig i lokala 

evenemang. Är du medlem i någon förening eller liknande? 
 Har din position i förhållande till evenemang alltid sett likadan ut? 

(eller har du tidigare jobbat mer/mindre med evenemang?). 

 Varför engagerar du dig ideellt? 

 Skulle du vilja vara mer engagerad/önskar du att du hade mer 
inflytande? 

 När det handlar om att jobba ideellt, upplever du att det vanligtvis 
är samma människor som ställer upp då eller finns det variationer? 

 Vad tycker du om evenemang i området i allmänhet? (Bra/dåligt, 
sammanförande/slitande, förstör/gör gott) På vilket sätt tycker du i 
så fall att det är bra/dåligt osv.? 

 För vilka tycker du att evenemangen vanligtvis arrangeras? (För 
lokalbefolkningen eller turister) Hur upplever du att det fungerar? 

 Kan du känna några personliga fördelar av att det arrangeras 
evenemang i området? 

 Har det sociala samhället förändrats något de senaste 10 åren 
tycker du? (Med sociala samhället menar jag sammanhållningen, 
”bykänslan”, känslan av tillhörighet). 

 Upplever du att evenemangsskapandet kan hjälpa till att föra 
samman samhället? Eller upplever du att det finns ”slitningar” 
mellan byborna på grund av turistiska evenemang? 

 Upplever du att evenemang gör att turister och lokalbefolkningen 
kommer närmare varandra eller finns det en vi och dem känsla? 

 Tycker du att den samhälleliga utvecklingen går framåt eller ”var 
det bättre förr”? På vilket sätt menar du då? (T.ex. är det mer 
turister nu, är det bra eller dåligt? Varför? Osv.). 

 Tror du att evenemang är ett sätt att utveckla samhället Hemavan 
Tärnaby? Varför/varför inte? 

 Har du egna idéer om hur evenemang skulle kunna användas till 
att utveckla det sociala samhället i Hemavan Tärnaby? 

 Om du fick drömma, vilket evenemang skulle du vilja se här i 
Hemavan Tärnaby? 

 Är det något ytterligare du vill lägga till eller utveckla? 
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BILAGA 2 

 
Intervjufrågor till faktainformant: 
 Kan du berätta lite om vad du jobbar med och hur?  

 Vad är det bästa respektive det sämsta med att syssla med 
evenemang? 

 Har du sett en förändring av evenemang sedan du började? På 
vilket sätt märks det i så fall? (ökning/minskning, 
ideellt/kommersiellt osv). 

 Varför tror du att evenemang är populärt? 

 Behövs det mer eller mindre evenemang i området tycker du? 

 Vilka direkta positiva och negativa effekter i området kan du se av 
evenemang? 

 Vilka indirekta positiva och negativa effekter i området kan du se 
av evenemang? 

 Ser du någon nytta/utveckling för det sociala samhället av 
evenemang i Hemavan Tärnaby, i så fall vilka? 

 Tror du att det finns de som är negativt inställda till evenemang? 
Vilka är de? (Turister eller lokalbefolkningen) Hur märks det i så 
fall? 

 Vilka är vanligtvis involverade i arbetet med att skapa ett 
evenemang? Är det olika beroende på evenemang? 

 Vilka jobbar på plats med att genomföra evenemangen? Frivilliga? 

 Varför tror du att de som jobbar ideellt väljer att göra det? 
 Hur tycker du den rådande arbetsfördelningen fungerar? 

 Är det en variation i vilka typer av personer/grupper/föreningar 
som engagerar sig i evenemangen, alltså har det som arbete? 

 När det kommer till frivilliga personer, kan man säga att hela byn 
hjälper till eller är det oftast samma personer? 

 Hur hoppas du att evenemangsturismen ska utvecklas i framtiden i 
Hemavan Tärnaby? 

 Hur hoppas du att det sociala samhället ska utvecklas med hjälp av 
evenemang? 

 Vad vore drömevenemanget att anordna? 

 Vilka gränser tror du det finns för vad evenemang kan åstadkomma 
när det kommer till att utveckla det sociala samhället? 

 Är det något ytterligare du skulle vilja utveckla, ändra eller lägga 
till? 


