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Abstract 

This essay will examine in which way festival tourism can affect the physical location of a 

festival and to operationalize this we implemented a case study of the music festival Storsjöyran. 

Storsjöyran is a Swedish music festival held annually in the city of Östersund and since the 

festival, with the accompanying festival week, attract up to 300 000 visitors annually, we wanted 

to see what impact the festival contributed to from a development perspective of the destination. 

The method for gathering data has consisted of both qualitative and quantitative approaches and 

the data was collected via interviews and questionnaires. We also presented various theories 

about festival tourism and destination development, as well as previous research on urban 

festivals. The conclusion is that Storsjöyran contributes to a variety of factors which can help 

Östersund to a destination development and increased tourism. The essential and most prominent 

effect we have seen is in what way Storsjöyran helps Östersund to become a vibrant and 

attractive city and how the festival contributes to the people living there can feel proud of their 

city. 

Keywords: 

Festival tourism, urban festivals, destination development, Östersund, Storsjöyran. 

______________________________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen kommer att undersöka hur festivalturism kan påverka festivalers lokalisering 

och för att operationalisera detta har en fallstudie på musikfestivalen Storsjöyran genomförts. 

Storsjöyran är en svensk musikfestival som årligen arrangeras i Östersund och då festivalen med 

tillhörande festivalvecka lockar upp till 300 000 besökare årligen ville vi se vilka effekter detta 

skapar ur ett destinationsutvecklingsperspektiv. Metoden för insamling av data har varit av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär och har skett via intervjuer samt enkäter. Vi har även tagit del 

av olika teorier kring festivalturism och destinationsutveckling samt tidigare forskning kring 

stadsfestivaler. Slutsatsen är att Storsjöyran påverkar genom ett flertal olika faktorer som kan 

hjälpa Östersund till destinationsutveckling och ökad turism. Den viktigaste och mest 

framstående effekten vi kunnat se är att Storsjöyran bidrar till att göra Östersund till en levande 

och attraktiv stad samt att festivalen bidrar till att de bofasta i Östersund kan känna stolthet över 

sin stad. 

 

Nyckelord: 

Festivalturism, stadsfestivaler, destinationsutveckling, Östersund, Storsjöyran. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att introducera uppsatsens ämne med tillhörande 

problemdiskussion samt presentera uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Festivaler är för många ett sätt att få ta del av unika upplevelser och fly från vardagen. I Sverige 

finns ett flertal olika festivaler av olika genrer och enligt festivalinfo.se (2012) kommer det i juli 

månad år 2012 arrangeras fler än 50 musikfestivaler i Sverige. En av de festivaler som arrangeras 

är Storsjöyran som arrangeras i staden Östersund. Storsjöyran var vid starten 1983 den första 

musikfestivalen i Sverige som arrangerades centralt mitt i en stad och än idag arrangeras 

festivalen i Östersunds stadskärna. Storsjöyran är således en stadsfestival och har i tidigare 

forskning beskrivits som ett flerdagars och återkommande evenemang (Andersson, Larson & 

Mossberg, 2009:17,33). Vid starten hade arrangörerna bakom Storsjöyran ambitionen att 

arrangera norra Europas bästa musikfestival och var beroende av ideellt arbete. Efter hand kunde 

fler personer anställas på heltid, dels för att festivalen växte, men även då man arrangerade andra 

evenemang året runt (ibid:33). Idag pågår Storsjöyran under tre dagar och i samband med 

festivalen hålls Yranveckan som pågår under 10 dagar. Under denna festivalvecka arrangeras en 

rad olika sidoaktiviteter och den mest välkända är Stråket där stadens restauranger öppnar upp 

uteserveringar för allmänheten att besöka. Cirka 55 000 personer betalar inträde till Storsjöyran 

varje år och sammanlagt har hela Yranveckan cirka 300 000 besök årligen (Festivalbussen, 

2012). 

 

”När man går på Yran så är det inte bara en enda konsert man går på. Vi satsar på helheten – 

på upplevelsen. Syn, lukt, smak – allting ska man få i ett enda kit, det har varit vårt koncept. Det 

är alltså inte bara öltält och konsert, utan vi satsar också på tidiga mornar och dagar. ..Sedan 

finns det en historisk förankring – presidenten, republiken, flaggan och det genuint Jamtska, det 

kan man bara uppleva på Yran.” 

– Anställd vid Storsjöyran (Andersson, Larson & Mossberg (2009:97). 

 

1.1 Problemdiskussion 

Denna uppsats behandlar hur större festivaler påverkar den plats där de arrangeras och vi har för 

att kunna undersöka detta genomfört en fallstudie på Storsjöyran och Östersund. Då Östersund, 

som är residensstad i Jämtlands län, har ett invånarantal på drygt 59 000 personer (Östersunds 

Kommun, 2012) kan man tänka sig en avsevärd påverkan på staden när den plötsligt fylls av 

nästan lika många besökare som det finns invånare. Förutom Storsjöyran hålls evenemang som 

Vinterfestivalen och Storsjöcupen i staden och de senaste åren har man arrangerat 

världsmästerskap samt världscupspremiär i skidskytte (Östersunds Kommun, 2012), men trots 

detta pekar turismstatistiken (se figur 1) på en distinkt höjning i besöksnäringen just under 

festivalveckan (Statistiska centralbyrån & Östersund Turist & kongress, 2011). 
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Figur 1. Kommersiella gästnätter i Östersund år 2006-2011. 

 

Östersund är en lättillgänglig stad sett till kommunikationer då staden kan nås med både tåg, buss 

och flyg och till Storsjöyran finns även möjlighet till att resa med en specialarrangerad 

bussförbindelse vid namn Festivalbussen som avgår från olika orter i Sverige (Storsjöyran, 

2012). Varför statistiken ser ut som den gör är intressant då förklaringen kan ligga i såväl 

turisternas resemotivation till destinationen i sig. Med denna uppsats ska vi undersöka vilka 

aspekter som ligger bakom att Storsjöyran drar så mycket människor och hur destinationen kan 

utvecklas och växa med hjälp av festivalen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en festival kan påverka en stads turismnäring 

utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv. Detta kommer vi att konkretisera genom att 

undersöka hur musikfestivalen Storsjöyran inverkar på staden Östersund. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 I vilken utsträckning påverkar musikfestivalen Storsjöyran Östersund som destination?  

 

 På vilket sätt kan Storsjöyran bidra till att marknadsföra Östersund och inverka på 

stadens image? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat denna uppsats till musikfestivalen Storsjöyran och destinationen Östersund för 

att ur ett mikroperspektiv kunna se samband mellan besöksattraktion och destination. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer att ta upp turismstatistik samt reda ut hur en destination klassificeras och 

kan utvecklas. Kapitlet ger exempel på olika typer av destinationer samt vad som motiverar 

människor till resande. Under detta kapitel kommer vi även att exemplifiera tidigare forskning 

kring festivaler och festivalturism som genomförts. Även tidigare forskning kring Storsjöyran 

kommer att exemplifieras för att vi i uppsatsens slutsats skall kunna jämföra tidigare 

forskningsresultat med vårt eget resultat. 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.1 Turismnäringen 
Enligt Bohlin och Elbe (2007:11) betraktas turism som världens största näringsgren. Detta beror 

till stor del på den tekniska utveckling som skett samt att människors levnadsstandard har ökat. I 

Sverige ansvarar Tillväxtverket för frågor som rör turism- och besöksnäring och är även den 

myndighet som ansvarar för att ta fram statistik gällande turism i Sverige. De förutspår att 

resandet kommer att öka globalt med fem procent fram till 2020 och att Sverige har stor 

möjlighet att vara en del av detta (Tillväxtverket, 2010:3). Den största andelen turister i Sverige 

är svenska turister som reser på sin fritid, år 2010 stod dessa för 50 % av den totala omsättningen 

(Tillväxtverket, 2010:5). 

 

Enligt en utredning utförd av Regeringskansliet (2007:66) medför en låg inkomst minskat 

resande och således är en disponibel inkomst en av de mest väsentliga faktorerna för en att turist 

ska vilja resa internationellt och nationellt. Valet av destination påverkas inte av inkomst, men 

däremot bortprioriteras ofta resandet vid försämrad ekonomi. På grund av detta är det därför 

viktigt med konkurrenskraftiga priser på de tjänster eller produkter som efterfrågas vid 

destinationen. Även transportpriser är viktigt sett till konkurrens bland destinationer då transport 

ofta ingår i resebudgeten (ibid:76). 

 

En betydande motivationshöjande faktor till resande är evenemang av olika storlekar som ofta 

attraherar turister till att besöka en destination på grund av upplevelsen (ibid:66-68). 

Evenemang av olika slag kan också fungera som ett effektivt verktyg när man marknadsför en 

plats (Larson & Fredriksson, 2007:177). Getz (1997:16) menar på att evenemang kan bidra till 

att stärka en plats image och till att ett unikt kundsegment kan lockas om de intresseras av det 

evenemang som platsen tillhandhåller. En annan faktor som påverkar valet av destination är hur 

den politiska situationen ser ut i landet samt opåverkbara situationer som epidemier och 

väderomställningar. Faktorer som att de arbetande vid destinationen talar samma språk som 

turisten och att klimatet är tilltalande påverkar också människors motivation till resande 

(Regeringskansliet, 2007:66-68). Bohlin och Elbe (2007:12) anser att Sverige inte kan locka den 

massturism som länder med varmare klimat kan locka. Här måste istället andra attribut användas 

för att locka utländska turister och i ett land med så mycket yta som Sverige måste även ett väl 

fungerande transportsystem finnas. När det handlar om att locka turister till en plats anser 

Aronsson (2007:118-119) att man bör sträva efter att förmedla en positiv bild av staden eller 

regionen och visa upp de unika egenskaperna som finns på platsen. 

 

 



 

 

4 

 

2.2 Tidigare forskning om festivalturism 

Prentice och Andersen skrev år 2002 en artikel kring festivalturism i Skottland där de redovisar 

resultatet från en fallstudie på stadsfestivalen Edinburgh festival som årligen arrangeras i staden 

Edinburgh. Forskarna har utgått från tre olika typer av konsumtion och undersökt Edinburgh som 

ett historiskt turistmål, Skottlands scenkonst och internationell scenkonst. Festivalen i Edinburgh 

lockar enligt forskarna många återkommande gäster och de intresserar sig för hur festivalen kan 

påverka människors bild av Skottland. I studien har Prentice och Andersen sammanfattat 

konsumenternas resemotivation för respektive kundsegment och sett över aktiviteter, produkter 

och andra attribut som får människor att vilja besöka en destination. Prentice och Andersen 

kunde av denna kvalitativa studie konstatera att festivalen i sig var en reseanledning för många. 

Anledningar till detta var bland annat folks vilja att uppleva något, socialisering, möjlighet att få 

uppleva en festivalstämning samt att få uppleva platsen som festivalen arrangerades på. (Prentice 

& Andersen, 2002:7-30). 

 

Andra forskare som berört ämnet festivalturism är Felsenstein och Fleischer (2003:385-392). De 

har skrivit en artikel utifrån en undersökning de utfört på två lokala festivaler i norra Israel. 

Deras utgångspunkt var att lokala festivaler mer och mer blir ett slags verktyg för att öka både 

turism och den regionala ekonomin. I den här artikeln presenterar de en metod som tar upp hur 

den lokala ekonomin kan öka med hjälp av festivaler. Felsenstein och Fleischer tar upp tre skäl 

som beskrivs som de mest uppenbara när det gäller festivaler som motivation till turism. Dessa är 

att festivaler ökar efterfrågan för den lokala turismen, att en lyckad festival kan vara 

imageskapande för en plats och bidra till att platsen sätts på kartan samt att en strategisk 

tidsbestämmelse för festivalen kan utöka turistsäsongen.  

 

Felsenstein och Fleischer anser att det i tidigare forskning inom området saknas koppling till hur 

det offentliga stödet för festivaler påverkar den lokala ekonomin. Syftet med deras artikel är att 

föreslå en metod som behandlar detta problem. För illustrera hur denna metod kan tillämpas har 

Felsenstein och Fleischer undersökt två festivaler i Israel, Kfar Blum Chamber Music Festival 

och Alternative Theater Festival. Slutsatsen är att lokala festivaler kan fungera som en anledning 

till turism. De undersökta festivalerna fortsätter att locka offentligt ekonomiskt stöd och ses 

lokalt som en viktig del av arbetet med att locka turister. Felsenstein och Fleischer påpekar hur 

festivalerna kan bidra till platsmarknadsföringen i staden eller regionen där de hålls och ger 

exempel på hur Alternativ Theatre Festival blivit förknippad med Acre där den hålls samt att 

Kfar Blum Chamber Music Festival hjälpt till att sätta Kfar Blum på kartan. 

 

2.2.1 Tidigare forskning om Storsjöyran 

Larson (2002:119-143) har utfört en fallstudie på Storsjöyran utifrån ett politiskt perspektiv.  

Undersökningen fokuserade på att identifiera politiska processer som förhandlingar, 

koalitionsbildning och förtroendebyggande utifrån festivalens relationsmarknadsföring. Larsons 

syfte med fallstudien var att visa hur politiska processer påverkar arbetet med att organisera upp 

marknadsföringen av en festival, förstå hur dessa politiska processer påverkar marknadsföringen 

samt hur vissa inblandade aktörer kan dra fördel av detta. Som grund för sin forskning använder 

sig Larson av vad hon kallar för ”The political market square”, förkortat PSQ, som hjälp för att 

förstå hur man kan organisera marknadsföringen av en festival samt vilka interaktioner som 

pågår bland de inblandade aktörerna. Själva studien av festivalen är kvalitativ och Larson har 

genomfört 22 stycken 1-2 timmar långa intervjuer med olika representanter för organisationer 
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inblandade i marknadsföringen av Storsjöyran. Intervjuerna fokuserade främst på politiska 

processer, aktiviteter och interaktion mellan de olika inblandade aktörerna. Av intervjuerna 

framkom att många ansåg att Storsjöyran “satte Östersund på kartan” och att festivalen är bra för 

staden ur ett turistperspektiv. Andra svar som framkom var att Storsjöyran ansågs vara positiv 

för staden och att många engagerade sig i festivalen för att självförverkliga sig. Det framkom att 

ekonomiska intressen var viktiga och att både vinsten som indrevs under veckan och festivalens 

marknadsföringskraft ingick i de ekonomiska bitarna.  

 

Larsons slutsats var att festivaler alltid kommer att påverkas av den interaktion mellan de 

inblandade aktörerna som sker inom ramen för PSQ. Hon konstaterade att stabilisering och 

ändring av processer var något som skedde samtidigt inom PSQ och att ändringarna skedde via 

dynamiska processer i form av interaktion som alltid kommer att vara problematisk att förutspå. 

Alla handlingar som utförts leder till kollektiva ändringar inom PSQ och detta är något som alltid 

kommer att påverka utvecklingen av festivaler. Larson tror att interaktionen som sker inom PSQ 

skapar framtidens utveckling av festivaler. (Larson, 2002:119-143). 

 

I en annan studie kring Storsjöyran har Armbrecht och Lundberg (2005) utfört en fallstudie på 

festivalen där fokus legat på kvalitet, tillfredsställelse och konsumtionsmönster. Syftet med 

uppsatsen var att diskutera de olika teorierna som finns bakom upplevd kvalitet, tillfredsställelse, 

viljan att betala för en produkt samt konsumtion, detta i kontexten av festivaler. Författarna vill 

även beskriva besökarna på Storsjöyran och hur dessa upplever kvalitet och tillfredsställelse 

utifrån sina egna personliga upplevelser av festivalen. Insamlingen av data bestod av Internet- 

och telefonundersökningar med 326 betalande festivalbesökare under Storsjöyran 2005. Frågorna 

behandlade bland annat antal besök på festivalen, uppskattning om konsumtion, totalupplevelsen 

av festivalen, service och boende under festivalen. Resultatet av undersökningen visade att det 

som uppfattades som viktigast under festivalen var konserterna. Andra aspekter som ansågs vara 

viktiga var Stråket och de traditioner som festivalen tillhandhöll. Kvalitén på servicen ansågs inte 

lika viktig som aktiviteterna. Författarna menar att Storsjöyran har ett stort antal lojala besökare 

vilket i sig är en viktig bidragande faktor till succé. Besökarna är medvetna om värdet som ligger 

i att besöka festivalen och är därför villiga att betala för den. Man såg dock att det inte blev något 

konsumentöverskott, men författarna anser att detta inte betyder att Storsjöyran inte erbjuder ett 

extra värde.  
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3. Teori     
Detta kapitel kommer att ta upp teorier kring olika områden som är relevanta för uppsatsens 

syfte. Detta teoretiska fundament kommer att fungera som stöd i såväl vår undersökning som 

analys och slutsats. De områden som kommer att behandlas är: Destinationsutveckling, 

evenemang och festivaler.  

_____________________________________________________________________________ 

3.1 Destinationsutveckling 

Enligt Bohlin och Elbe (2007:11) är en destination en plats där turism utövas och det finns enligt 

dem tre krav som måste uppfyllas för att en plats ska räknas som en destination. Dessa krav är att 

det finns attraktioner som lockar turister, infrastruktur samt stöd för att kunna vistas på platsen 

(Bohlin & Elbe, 2007:13). En destination kan vara av olika geografiska slag och kan vara i form 

av punktdestinationer, platsdestinationer eller områdesdestinationer (Bohlin & Elbe, 2007:15). 

Destinationer kan även indelas i stadsturism där de attraktioner staden erbjuder är i fokus och 

landsbygdsturism där naturen är i fokus. Destinationer kan också uppdelas efter säsong och 

Bohlin och Elbe (2007:16) ger exempel på kustnära destinationer och fjälldestinationer. Framke, 

professor i turismvetenskap vid Roskilde universitet, beskriver destinationen som något 

problematiskt att definiera och att begreppet används i allt för många sammanhang utan en 

relevant grund (Framke, 2001:1). Han menar att en destination både kan innebära själva platsen 

som turisten befinner sig på under resan, själva resan i sig eller de nätverk och relationer som 

finns inom turismnäringen.  

 

För att kunna vidareutveckla turismen vid en destination anser Blom, docent och lektor i 

kulturgeografi och Nilsson, forskare inom turismvetenskap, att det finns fem aspekter som är 

extra viktiga att ta hänsyn till (Blom & Nilsson, 2007:48-49). Den första aspekten är den fysiska 

miljön och den kan innefatta attribut som arkitektur och design. Den andra aspekten är mötet där 

service, lokalbefolkningen och den sociala miljön är central. Produkten är också viktig gällandes 

en turistdestinations utveckling och denna innefattar såväl attraktioner som andra attribut, 

exempelvis information och transport. Blom och Nilsson anser att det måste finnas ett samspel 

mellan konsumenterna och producenterna. Stämningen är den fjärde aspekten som nämns och 

den handlar om kommunikation, möten och känslor. Den sista punkten de tar upp är styrsystemet 

som bland annat innefattar ekonomi, marknadsföring och arbetsmiljö (ibid). 

 

3.2 Evenemang 

”..en aktivitet som inte ingår i de dagliga sysslorna utan är en speciell händelse, där vi ofta 

deltar tillsammans med andra, kanske med familj eller vänner”. 

(Andersson, Larson och Mossberg, 2009:16) 

 

Andersson, Larson och Mossberg är alla tre professorer inom marknadsföring och har forskat 

kring bland annat evenemang och turism. Enligt dem bör evenemang alltid besitta ett mål om att 

generera positiva upplevelser för både deltagarna och lokalinvånarna där evenemanget 

arrangeras. Ett evenemang bör enligt dem även sträva efter att öka sysselsättningen och förbättra 

infrastrukturen och ekonomin lokalt (Andersson, Larson & Mossberg, 2009:11). 

 

Larson och Fredriksson (2007:179-180) har forskat kring olika former av evenemang och har 

således kunnat konstatera att evenemang kan vara direkta eller massmediala, enstaka eller 

återkommande, lokala, turistiska eller specialinriktade. Larson och Fredriksson har även kunnat 
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följa upp negativa och positiva effekter som kan medfölja ett större evenemang och ger exempel 

på ekonomiska, turistrelaterade, kommersiella, fysiska, sociokulturella, psykologiska, politiska, 

marknadsföringsmässiga, organisatoriska och miljömässiga effekter (ibid:179-180). 

 

3.2.1 Planering och strategi 
Getz, professor och forskare inom turism, anser att det är viktigt att planera evenemang utifrån 

långsiktiga mål och efter hur dessa ska kunna uppnås (Getz 1997:2). Ett starkt ledarskap samt en 

strukturerad organisation är också väsentligt (ibid:72) för att målen ska kunna fullföljas. Vid 

planering av ett större evenemang kan man enligt Andersson, Larson och Mossberg (2009:134-

135) använda sig av sex olika strategier för vad som bör inkluderas i planeringsprocessen. Den 

första strategin är program och handlar om att göra evenemanget attraktivt och denna strategi 

inkluderar de fyra upplevelsefälten som är underhållning, utbildning, estetik och verklighetsflykt. 

Den andra strategin är personal och servicemötet. Denna strategi handlar om att det är viktigt att 

informera och utbilda all personal så det finns en klarhet i vilken roll de har och hur de ska 

uppträda vid ett evenemang (ibid:136,138). Getz (1997:135) menar på att det kan vara svårt att 

ha kontroll över en så pass stor personalstyrka som krävs bakom ett större evenemang och att det 

därför krävs en välarbetad struktur över vem som har ansvar för vad. 

 

Den tredje strategin som Andersson, Larson och Mossberg (2009:138-140) tar upp är andra 

besökare och denna strategi utgörs av att upplevelsen blir starkare om de andra besökarna är 

likasinnade och känner tillhörighet och gemenskap. Allen, O’Toole, McDonnell och Harris, 

forskare inom evenemangsutveckling anser att en kulturell samhörighet inte alltid är nödvändig 

då evenemang ger möjligheten till uppblandning av kulturer och ger upphov till nya traditioner 

(Allen, O’Toole, McDonnell & Harris, 2002:26-27). 

 

Den fjärde strategin är upplevelserummet som enligt Hanefors och Mossberg, författare till 

boken Turisten i upplevelseindustrin, är en integration av det fysiska, mentala och sociala 

rummet (Hanefors & Mossberg, 2007:33-34). Under evenemanget är det viktigt med bra 

mötesplatser och en god atmosfär samt att upprätthålla en säker miljö (Andersson, Larson & 

Mossberg, 2009:140-142). Den femte strategin är souvenirer och måltider som ska sträva efter 

att förstärka minnet av evenemanget och kan innefatta attribut som varumärkesbyggande 

presenter (ibid:142). Den sjätte och sista strategin kallas för evenemang som historia och handlar 

om att det ska finnas en röd tråd genom evenemanget (ibid:143). 

 

3.2.2 Upplevelsen 
Upplevelsen är enligt Andersson, Larson och Mossberg (2009:97) något som skiljer sig åt mellan 

olika besökare eller deltagare. Enligt dem kan upplevelsen av ett evenemang vara svår att 

tidsbestämma (ibid:98-99). Det finns en bestämd tid när det startar och när det slutar, men det 

finns förberedelser innan och reflektioner efter som kan räknas in i upplevelsen. Just under själva 

evenemanget kan även tiden uppfattas som annorlunda i jämförelse med det vanliga livet då man 

själv har helt och hållet makt över vad man gör och när man gör det. Enligt Oliver (1989) kan 

även graden av upplevd tillfredsställelse vid ett evenemang variera mellan olika individer. Oliver 

tar upp fem olika nivåer av tillfredsställelse och dessa är belåtenhet, lättnad över att något 

negativt avlägsnats, glädje eller positivt gillande, nymodighet, intresse och spänning samt 

överraskande moment som resulterar i negativa eller positiva följder. Andersson, Larson och 

Mossberg (2009:110) skriver om det absolut optimala gällande deltagarnas upplevelse vilket 
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kallas för Flow och detta innefattar frivilligt deltagande, att deltagandet leder till inre faktorer, att 

deltagandet ska kunna resultera i ett slags uppväckande samt att det ska finnas en psykologisk 

förbindelse till aktiviteten. 

 

3.3 Festivaler 
Dimmock och Tiyce, forskare inom turismvetenskap definierar festivaler som ett tidsbegränsat 

evenemang som erbjuder en chans till gemensamt firande (Dimmock & Tiyce, 2001:356). 

Festivaler möjliggör enligt dem även ett socialt utbyte mellan människor (ibid:361). Festivaler 

öppnar enligt Arnold, professor inom geografi, även upp möjligheten för människor till inblick i 

mindre samhällen som de annars inte skulle valt att besöka och länkar på så sätt samman olika 

samhällsgrupper och städer (Arnold, 2000:157). Getz och Cheyne (1997:137) tar upp liknande 

aspekter och menar att festivaler är meningsfulla och berikande då de erbjuder en chans till 

kunskap kring den plats där festivalen anordnas. 

 

Dimmock och Tiyce (2001:357) har identifierat olika typer av evenemang som festivaler kan 

indelas efter. Den mest omfattande typen av evenemang definierar de som ett Mega event. Ett 

Mega event är större evenemang som kräver omfattande resurser och innefattar evenemang som 

exempelvis de Olympiska spelen där evenemanget är så pass omfattande att det kan påverka 

såväl länder som kontinenter. Den andra evenemangstypen som identifierats är Hallmark. Inom 

denna kategori inkluderas både återkommande evenemang samt de som bara arrangeras en 

enstaka gång. Hallmark innefattar evenemang tillräckligt storskaliga för att påverka den 

destination som står för evenemangets fysiska plats. Enligt Hall, professor i marknadsföring, 

bidrar Hallmark till platsens image och har en stark påverkande roll sett till internationell, 

nationell och regional turism (Hall, 1992:1-2). Hallmark inkluderar festivaler, men överlag 

sorteras dessa in i en säregen kategori av evenemang (Hall 1992:1-2, Derrett 2000:3, Musgrave 

& Raj 2009:3). Enligt Hall (1992:1-2) inkluderar Hallmark nästintill alla evenemangstyper så 

länge som evenemanget är tillräckligt stort för att påverka platsen där evenemangets arrangeras. 

 

Den minsta festivaltypen är den som är baserad på lokal- och samhällsbasis. Dessa evenemang 

arrangeras enligt Dimmock och Tiyce mer regelbundet än de andra evenemangstyperna och 

arrangeras ofta för att fira och visa upp ett samhälle, främst riktade mot lokalbefolkningen.  

Enligt Arnold (200:140) arrangeras denna typ av festivaler inte alltid enbart för ekonomisk 

vinning eller turismnäringsperspektiv, utan kan fungera som en slags marknadsföring av ett 

samhälle för förbättrad image och för att locka nya invånare. Han menar att festivaler som är 

uppbyggda på lokalbefolkningens engagemang är den typ av festivaler som har flest 

återkommande besökare då de oftast utgör ett stort socialt utbyte (ibid:137). Trots detta har 

Arnold (ibid:134) upptäckt att många festivalarrangörer exkluderar lokalbefolkningen i både 

planeringsarbetet och utförandet av festivaler och på så sätt distanserar dem från 

turistmarknaden. 

 

Ytterligare en form av evenemang är de som kallas för Special events (Musgrave & Raj, 2009:3) 

eller Special interest tourism, förkortat SIT (Derrett, 2001:3). Det är inom denna kategori som 

Derrett placerar festivaler. Enligt Derrett symboliseras SIT av kundanpassade evenemang som 

arrangeras för att uppfylla särskilda behov eller intressen hos specifika kundsegment (ibid). Getz 

(1997:4) beskriver denna typ av turism som svår att definiera då det kan vara svårt att 

klassificera vad som är speciellt för olika människor. Han menar att om ett evenemang ska kunna 
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klassificeras in under denna kategori bör det ske oregelbundet eller en enstaka gång, annars blir 

evenemanget enligt Getz inte speciellt unikt. Samtidigt nämner han att festivaler bidrar till 

brytandet av rutiner vilket kan bidra till vad han kallar “the quality of specialness” och på så sätt 

passar festivaler enligt Getz ändå in under kategorin special events (ibid.). 

 

Ett av de attribut som särskiljer festivaler ifrån andra evenemang och som stämmer in på alla de 

olika festivaltyper som beskrivs ovan är att de alltid pågår under en begränsad tid (Dimmock & 

Tiyce, 2001:356). Oavsett om festivalen är ett återkommande evenemang blir således själva 

deltagandet och firande av festivalen tidsbegränsat. Eftersom festivaler pågår under en bestämd 

tid kan detta enligt Swarbrooke och Horner (2005:60-61) påverka människors motivation till 

resande samt bidra till framförhållning gällandes planering och bokning av resan. 

 

3.3.1 Samhälls- och ekonomisk påverkan 
Att vara en turist kräver att man förflyttar sig rent fysiskt. De bofasta i en stad där ett evenemang 

arrangeras kan dock känna sig som turister i sin egen stad då det under evenemanget ofta går att 

uppleva saker som skiljer sig från vardagen. Dessutom ser platsen ofta annorlunda ut  

eftersom tillfälliga byggnader och annat byggs upp (Andersson, Larson & Mossberg, 2009:99-

100). Det är på grund av detta väsentligt för festivalarrangörerna att alltid sträva efter att erbjuda 

lokalinvånarna ett evenemang av hög kvalité som leder till att stadens attraktionskraft ökar 

(ibid:32). 

 

Dimmock och Tiyce (2001:364) menar att lokalbefolkningen där en festival arrangeras i stor 

grad ofta drabbas negativt av denna. En del av detta bottnar i att en stor del av vinsten går till 

sponsorer och organisationen bakom festivalen istället för till de lokala verksamheterna. 

Dimmock och Tiyce tar även upp negativa aspekter som brist på parkeringsplatser under 

festivalperioden samt nedskräpning som medför stora kostnader för samhället. En festival kan 

generera merförsäljning i det lokala samhället, men den ökade turismen kan också medföra 

kostnadshöjningar som finns kvar även efter festivalens slut (ibid:364-365). Andra negativa 

aspekter som nämns är det faktum att en ökad folkmängd under festivalperioden kan medföra 

brottslighet, buller, föroreningar, vandalisering och annat som kan bottna i exempelvis Ryans 

(1997:2,24) teori om att människor reser för att fly verkligheten och leva ut till sina drömmar.  

Allen, O’Toole, McDonnell och Harris (2002:54) menar på att de flesta typer av större 

evenemang bidrar till globalisering och att de samhällen där festivaler arrangeras ofta influeras 

av de tillresta besökarnas mode och kultur. Även tekniska framsteg och starka internationella 

band är något som dessa evenemang kan bidra till. En svårighet med denna yttre påverkan som 

festivaler utsätts för kan vara bevarandet av platsens unika faktorer och att många evenemang 

blir uppköpta av internationella företag som förstärker denna process ytterligare (ibid:54-55). 

 

Arnold (2000:136) har observerat hur festivaler bidrar till sociokulturella och ekonomiska 

fördelar sett till en samhällsnivå samt hur de bidrar till utvecklad turism i det område de 

arrangeras i. Samtidigt har Arnold kunnat se mönster i att det som festivalarrangör kan vara svårt 

att upprätthålla en hållbar utveckling inom festivalturismen då infrastrukturer och ekonomiska 

upp- och nedgångar påverkar avsevärt. Dimmock och Tiyce (2001:364-365) tror även att 

tidsbegränsningen för festivaler gör dem känsliga för opåverkbara faktorer som exempelvis 

väderomställningar som gör dem extra oförutsedda sett till omsättning och vinstfaktorer. Trots 

svårigheterna med att upprätthålla en vinstdrivande festival tror Dimmock och Tiyce (ibid:358) 
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samtidigt att vinstintresset är den främsta anledningen till att festivaler arrangeras. Hall 

(1992:44-45) understryker det faktum att ett större evenemang alltid kommer att bidra till 

ekonomisk vinst för någon, och någon kan vara exempelvis de som tillhandhåller logi, mat och 

transport. Vinsten kan även bestå i utveckling i form av exempelvis förbättrad infrastruktur för 

att fånga upp besökarna behov. Att identifiera de förändringar som ett samhälle genomgår vid 

arrangerande av ett större evenemang är enligt Allen, O’Toole, McDonnell och Harris (2002:55-

56) väsentligt för att kunna upprätthålla ett engagemang och långsiktigt samarbete med 

evenemangets inblandade aktörer. 

 

3.3.2 Resemotiv och kundsegment 

Ryan (2002:2) anser att det är viktigt att betrakta all slags turism som en helhet och inte enbart 

som en destination eller en aktivitet. För att förstå hur turister tänker krävs därför att man både 

ser till individer och till turisterna som en grupp via relationer, nätverk och kommunikation. 

Enligt Ryan bör även aspekter som händelser och destinationens fysiska plats alltid inkluderas 

när man ser till hur turister verkar. Ryan (ibid:4) ser turism och den rekreationstid som turism 

ofta innebär som kortare period av social ansvarslöshet och lekfullhet som tillkommer när man 

får chans att släppa vardagliga krav. Getz och Cheyne (1997:138) menar på att festivaler 

uppmuntrar dess besökare till känslomässigt engagemang vilket lätt kan leda till oregerligt 

beteende. En del av detta tror de bottnar i festivalers festliga karaktär, och de är av uppfattningen 

att det är just känslorna som styr under denna rekreationstid (ibid:139). 

 

Dimmock och Tiyce (2001:360) och Arnold (2000:157) har identifierat ett flertal olika 

anledningar till varför människor väljer att besöka festivaler. Deltagande, gemenskap, sociala 

utbyten, livsstil och chansen till rekreation och avslappning är några av de anledningar som 

framkommer. Dimmock och Tiyce (2001:61) nämner även nostalgiska anledningar som 

framförallt framkommer bland lokala festivaler. 

 

3.3.3 Hållbarhet 

Arnold (2000:131) har identifierat olika svårigheter med festivalturism som kan relateras till dess 

korta intervall. Exempelvis är festivaler beroende av dess popularitet och rykte och då 

festivalturism utspelar sig i ett ständigt skiftade klimat innebär detta både kortsiktiga utmaningar 

samt ett långsiktigt framåtsträvande planeringsarbete. En annan svårighet sett till festivalers 

hållbarhet är deras ständiga konkurrens då det ofta uppkommer nya festivaler som konkurrerar ut 

de föregångna. En än mer viktig faktor som Arnold (ibid.) kunnat identifiera är den begränsade 

insikten från samtida beslutsfattare gällande festivalturismens transformerande och 

destinationspåverkande kraft. 

 

Arnold har kunnat urskilja att många festivalarrangörer främst fokuserar på planering ur ett 

mikroperspektiv och på så sätt glömmer bort att se till framtidsscenarion utifrån ett 

makroperspektiv. Genom att alltid ha exempelvis miljömässiga, ekonomiska, religiösa, 

sociokulturella, demografiska och politiska aspekter i åtanke sett till ett makroperspektiv kan 

festivaler planeras bättre långsiktigt och på så sätt bli mer hållbara (ibid:148). Enligt Musgrave 

och Raj (2009:3) bör man ur ett hållbarhetsperspektiv ha speciellt fokus på de ekonomiska, 

miljörelaterade och sociala faktorerna då dessa tre påverkar varandra på olika plan. Exempelvis 

kan ett ohållbart ekonomiskt evenemang påverka samhället och belåtenheten hos 

lokalbefolkningen samt bidra till försämrade miljövillkor och åverkan på platsen. Dessa tre 
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faktorer kallas i många fall The tripple bottom line och används inom ett flertal olika 

forskningsområden gällandes hållbarhet (ibid:3). The tripple bottom line bottnar i att en 

organisation alltid bör sträva efter ekonomiska, miljörelaterade och sociala fördelar även om 

detta enligt Gray (2005:313-314) är svårt att uppnå då det kan vara svårt för en organisation att 

lägga ett jämnt fördelat fokus på alla tre fokusområden samt att den ekonomiska faktorn i de 

flesta fall alltid kommer att väga tyngst. 
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4. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att förklara mer ingående hur undersökningen som använts för att få 

svar på uppsatssyftet gått till samt vilka olika metoder för insamling, tolkning och analys som 

använts. Metodkapitlet kommer även att kritiskt granska de metoder och källor som använts och 

motivera till de urval som gjorts inför och under insamlingen av data. 

____________________________________________________________________________ 

4.1 Urval 

För att kunna fastställa hur festivaler kan påverka den plats där de arrangeras vid valde vi att 

utföra en fallstudie på Storsjöyran och Östersund. Vid val av studieobjekt utgick vi från ett flertal 

olika kriterier. Vi ville undersöka en festival som pågått under ett flertal år och på så sätt skapat 

sig ett fäste och konkurrenskraftigt namn bland övriga festivaler i Sverige. En anledning till detta 

var att vi strävade efter att kunna följa upp en utveckling under ett flertal år och på så sätt kunna 

se samband mellan destinationens utveckling kopplat med festivalens framväxt. Besöksantalet 

var också en viktig aspekt vid val av studieobjekt då vi var intresserade av hur en ökad 

besöksnäring hade påverkan på den destination där festivalen ägde rum. Eftersom vi var 

intresserade av hur festivalen påverkade destinationen där den arrangerades ville vi studera en 

festival belägen på en mindre ort där destinationens attraktionskraft i sig inte var motivationen 

till resande. Skulle vi ha valt en större stad som exempelvis Stockholm hade det varit 

problematiskt att kunna urskilja huruvida festivalen påverkat besöksnäringen då det finns så pass 

många andra alternativa attraktioner och andra anledningar till resande till staden. 

 

Efter att ha undersökt de alternativ som stämde överens med de kriterier vi fastställt valde vi att 

gå vidare med musikfestivalen Storsjöyran, belägen i Östersund. Storsjöyran ägde rum redan 

under tidigt 60-tal, men blev en musikinriktad festival år 1983. Ursprungligen var festivalen en 

manifestation mot den avfolkning som skedde i länet och enligt storsjöyran.se (2012) benämns 

ibland Storsjöyran som Jamtarnas Befrielsefest på grund av detta. Då denna festival arrangerats 

regelbundet under en lång period ansåg vi den stämma väl in på våra urvalskriterier. Storsjöyran 

är enligt dem själva en av Skandinaviens största festivaler och förutom själva musikevenemanget 

inkluderas en tio dagar lång festivalvecka där gastronomiska upplevelser och kulturella 

attraktioner är i fokus, det så kallade Stråket (Storsjöyran, 2012). Denna undersökning kommer 

främst att behandla själva Storsjöyran och dess inverkan på Östersund. 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod via intervjuer samt kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Att vi valde att använda oss av båda metoderna var för att vi ville uppnå den 

djupare förståelse för sammanhanget som kvalitativa metoder kan innebära (Eliasson, 2006:27), 

samt se hur attityder och förhållanden såg ut ur ett bredare perspektiv vilket kvantitativa metoder 

bidrar till (Eliasson, 2006:30). Eliasson anser att kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 

metoder i många fall kan ge ett resultat som är mer fullständigt än om enbart en metod används 

(2006:31). 

 

4.2 Intervju 

Vi valde att använda oss av samtalsintervjuer av kvalitativ karaktär som en av metoderna för 

datainsamling till vår undersökning. Kvalitativ forskning förklaras av Bryman (2008:371) som 

mikroinriktad då den kan generera rik och fyllig data som ger ökad förståelse kring ett fenomen 

ur ett deltagarperspektiv. Även Trost (2010:25) anser att kvalitativa undersökningar kan generera 
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komplex och innehållsrik information. Med detta i åtanke kändes intervjuer som en relevant 

metod för vår studie eftersom vi ville veta vad de inblandade aktörerna på destinationen hade för 

åsikter kring kopplingen mellan Storsjöyran och turismen i Östersund. Genom att utföra 

samtalsintervjuer om en timmes tid per intervju ville vi få olika aktörers syn på vårt ämne för att 

lättare kunna besvara uppsatsens syfte. Genom att utgå från den teoretiska referensram vi 

presenterat i kapitel 3 kunde vi framställa frågor relevanta för uppsatsens syfte. Då intervjuer 

enligt Essaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007:289) kan bidra till att generera nya 

idéer och data till en forskningsstudie tror vi att de intervjuer som genomförts kommer att 

komplettera övrig datainsamling och på så sätt stärka resultatets reliabilitet. 

 

Vi valde att dela upp frågorna i tematiska indelningar och anpassa dem utefter de intervjuades 

kunnande och expertisområde. Denna typ av tematiska indelning innebär enligt Bell (2006:162) 

att intervjun får karaktären av en fokuserad intervju vilket innebär att intervjun blir strukturerad 

samtidigt som den öppnar upp för följdfrågor. Justesen och Mik-Meyer (2010:46-47) definierar 

intervjuer som utgår från en tematisk mall som semistrukturerade, detta då intervjun är 

strukturerad eftersom färdiga kategoriserade frågor inkluderas samtidigt som det finns 

möjligheten till ostrukturerade och spontana frågor och svar. Vi har använt oss av den 

strukturering som innebär att vi hade färdiga frågor och ett tydligt ämne att hålla oss till, trots att 

följdfrågor sedan tillkommit. Trost (2010:39) anser att man kan ha olika grader av 

standardisering i utformandet av intervjuer. Vi har utifrån hans definitioner använt en relativt låg 

grad av standardisering då vi har ordnat frågorna efter hur de passat in i situationen samt 

formulerat följdfrågor utifrån de svar respondenterna gav (ibid.). Essaiasson, Gilljam, Oscarsson 

och Wängnerud (2007:299-300) ger exempel på hur tematiska indelningar av en intervju tillför 

struktur och relevans och att frågorna inom denna tematiska indelning bör vara relativt öppna för 

att skapa ett levande samtal. Vi konstruerade utifrån Essaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängneruds tematiska mall en egen temamall med egna kategorier där frågorna delades upp 

efter relevans och samhörighet. Justesen och Mik-Meyer (2010:51) menar på att det kan vara 

relevant att utgå från den teoretiska ramen vid val av tematisk indelning och använda sig av 

teoretiskt förankrade begrepp som kan underlätta vid såväl analys som svarande på 

forskningssyfte. Detta var något vi hade i åtanke vid skapandet av vår tematiska mall. 

 

Vi utförde ljudupptagningar av intervjuerna då detta enligt Trost (2010:74) underlättar 

efterarbetet och innebär att man inte behöver anteckna lika frekvent under själva intervjun utan 

kan koncentrera sig mer på att lyssna till vad den intervjuade svarar. Ljudupptagningarna 

användes även då vi ville ha möjlighet till att kunna citera de intervjuade i efterhand och enligt 

Eliasson (2006:25) ger ljudupptagningar fördelen att citaten blir ordagranna. Trost (2010:76) 

anser det fördelaktigt med ljudupptagning under intervjuer där de intervjuade inte är anonyma, 

vilket stämmer in på våra intervjuer då de intervjuade har gett oss tillstånd att nämna dem vid 

namn. Att vi var två personer som utförde intervjuerna beskriver Trost som lämpligt vid intervju 

av någon som representerar en organisation eller ett företag som i vårt fall, då det finns möjlighet 

att komplettera varandra och att det även kan uppfattas som artigt (Trost, 2010:67). 

 

Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 
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4.2.1 Intervjupersoner 
En av de personer som har intervjuats är Malena Edelbrock som har arbetat som IT- och 

informationsansvarig på Östersund turist & kongress (även kallat Visit Östersund) sedan 1997. 

Östersund turist & kongress driver turistbyrån i Östersund. Edelbrock är en av åtta som är 

anställda året runt vid Östersund turist & kongress.  

 

Den andra personen som har intervjuats är Lars Sillrén som är VD för Storsjöyran. Han har haft 

sin befattning sedan Storsjöyrans start år 1983. Utöver Storsjöyran är Sillrén med i destination 

Östersunds styrelse som är Östersunds destinationsbolag, samt medverkande i Östersund turist & 

kongress styrelse.  

 

Den sista personen som intervjuades var Elisabeth Richardsson som är marknadsansvarig vid 

Östersund turist & kongress sedan 2006. Denna intervju skedde via mejlkorrespondens då hon 

inte hade möjlighet att ställa upp för en samtalsintervju. Richardssons arbetsområden är inom 

marknadsföring och kommunikation, strategiska frågor samt konkreta handlingsplaner och 

genomförande av aktivitetsplaner.  

 

4.3 Enkät 

För att få en inblick i hur de bosatta i Östersund upplever besöksnäringen i staden samt vad de 

anser om Storsjöyran och dess attraktionskraft genomfördes en enkätundersökning bland en viss 

grad av slumpmässigt urval av människor i Östersund. Den metod vi använde kan enligt Eliasson 

(2006:50) specificeras som ett bekvämlighetsurval då de som svarade på enkäten var personer 

som befann sig i närheten av oss vid just den tidpunkten. Metoden kan även specificeras som 

kvoturval då vi strävade efter att få med variation i ålder och ungefär samma kvot av män och 

kvinnor i undersökningen. För att kunna följa upp hur bred och variationsrik population som de 

deltagande vid enkäten representerade, placerades frågor om bland annat ålder och kön i början 

av enkäten. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010:37) ska resultatet kunna vara generaliserbart 

även om forskningen endast behandlat ett specifikt fall eller fenomen. För att detta ska kunna 

uppnås är det viktigt att ha ett representativt urval bland dem som deltar i studien. För att få ett 

generaliserbart resultat krävs det att många besvarat enkäten, något som vi försökt att eftersträva 

trots att det varit problematiskt då vi endast haft möjlighet att vara på plats i Östersund under en 

begränsad tidsperiod. 

 

När vi formulerade frågorna till enkäten försökte vi att anpassa språket så mycket som möjligt 

efter att “vem som helst” ska kunna läsa och förstå dem. Vi försökte även hålla frågorna korta 

och koncisa samt undvika frågor som kan missförstås eller uppfattas som ledande (Eliasson, 

2006:39-40). Enkäten delades ut i pappersform då vi ville vara säkra på att det var personer som 

har en koppling till Östersund som svarade, något som kan vara svårt att kontrollera vid utskick 

via Internet. Vi ville få in svar från personer som med stor sannolikhet var bosatta i Östersund 

och detta kändes mest möjligt att uppnå vid utdelning på plats i staden. 

 

Enkäten innehöll nio frågor innehållandes fasta svarsalternativ samt en öppen fråga med chans 

till ett mer utförligt svar. Att vi använde mest av frågor med slutna svarsalternativ var för att få in 

svar som var användbara utifrån vårt syfte samt att vi ansåg att fler personer skulle vilja svara på 

enkäten om de bara behövde välja alternativ (Eliasson, 2006:37). På en av de slutna frågorna 

som handlade om upplevelsen adderade vi dock en extra svarsruta om de svarande skulle vilja 
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ange något mer utöver de förbestämda svarsalternativen, detta för att inte gå miste om åsikter om 

ämnet (ibid:37). Den öppna frågan inkluderades i enkäten då vi ville se hur de svarande tolkade 

Storsjöyrans inverkan på Östersund och trots att öppna frågor kan vara svåra att tolka (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007:277) samt innebära en risk för missförstånd (Eliasson, 

2006:37) ansåg vi oss behöva frågan för att få inblick i detta. Anledningen till att vi valde att 

göra en relativt kort enkät var att vi ville få en hög svarsfrekvens och endast samla in svar med 

relevans för forskningssyfte, detta är något som enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2007:271-272) anser viktigt för att inte påverka svarsfrekvensen till en negativ 

riktning. 

 

Enkäten finns i bilaga 2. 

 

4.4 Analys av insamlad data 
Enligt Essaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007:309) är en analys färdigställd först 

när en teoretisk mättnad har kunnat uppnås i materialet. Med detta menar de att så mycket 

information som möjligt ska kunna utläsas ur det redovisade materialet samt att analysen ska 

kunna presentera en mer generell data än material som enbart berör de inblandade personerna i 

undersökningen. För att vi skulle kunna uppnå detta med denna uppsats har vi varit noga med att 

se till helheten och använda oss av såväl teoretisk referensram som empiri i analysavsnittet. 

Genom att jämföra teorikapitlet med den insamlade empirin kunde vi undersöka huruvida 

teorierna stämde överens med den verklighet som uppvisades genom intervjuer och statistik och 

på så sätt tillföra reliabilitet till slutsatsen. Analysen delades upp i olika kapitel efter dess 

innehåll och relevans, detta för att tillföra en struktur som gör den lättare att följa. Enligt Hultén, 

Hultman & Eriksson (2007:79) är det viktigt att vara öppen för både önskade och icke önskade 

resultat då tolkningen av insamlad data är lika viktig som insamlingen av den. 

 

Den kvalitativa datan kommer vi att behandla utifrån Trosts (2010:147) tre steg som är samla in, 

analysera och tolka. Dessa steg behöver inte ha en bestämd följd utan kan ske överlappande med 

varandra. I en textanalys bör man alltid sträva efter att försöka hitta svar på de frågeställningar 

som ställs i samband med uppsatsens syfte (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2007:243-246). En metod för att uppnå detta är att ställa frågor till texten som granskas för att 

lättare kunna besvara frågeställningarna. Vi har i vår analys valt att ställa frågan om på vilka sätt 

Östersund påverkas av Storsjöyran och vi kommer bland annat se till marknadsföring, ekonomi, 

sociala effekter, lokal påverkan och upplevelsen. Dessa kommer att återfinnas som underkapitel i 

analyskapitlet. Vi kommer att använda oss av en systematisk textanalys på så sätt att vi kommer 

att klargöra tankestrukturer genom att begripliggöra och lyfta fram det mest relevanta i den teori 

och empiri som redovisats (ibid:238-239), detta för att sedan kunna tolka det som framkommit 

och även lättare påvisa en trovärdighet och logik till uppsatsens slutsats (ibid:254). Den 

kvantitativa datan kommer vi att redovisa i diagram och på så sätt kunna presentera hur 

lokalbefolkningen i Östersund ser på Storsjöyran. Den öppna frågan som går under en kvalitativ 

karaktär kommer vi att använda för att få en bättre förståelse av hur lokalbefolkningen tolkar 

Storsjöyrans påverkan på Östersund. 
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4.5 Metodkritik 
Vi hade en del bortfall på enkäten då alla svarande inte svarade på alla frågor. Därför kan 

procentantalet på vissa frågor inte bli 100 %. Vi valde likväl att inkludera svaren från dem som 

inte svarat på alla frågor då vi ansåg att åsikterna var viktiga ändå. På en av frågorna kunde flera 

svarsalternativ väljas och därför överstiger det sammanlagda procentantalet 100 %. Vi strävade 

efter att få en jämn fördelning svar mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper. 

Könsfördelningen blev 50 % mellan män och kvinnor. Åldersfördelningen blev relativt ojämn då 

vi hade brist på svarande mellan 36 och 65 år, vilket enligt Eliasson (2006:28) är negativt då man 

bör sträva efter att nå ett representativt urval av grupper. Detta hade kunnat lösas med att 

enkäterna kunde ha delats ut vid fler tidpunkter, i nuläget delades enkäterna ut enbart under 

dagtid. En ruta kunde ha lagts till för “vet ej” på varje fråga i enkäten då det inte alltid går att 

anta att personen som svarar kan svara ja eller nej. En av frågorna tog upp flera alternativ på hur 

respondenten upplever Östersund under festivalveckan och där kan samma påstående ha olika 

innebörd för olika personer vilket kan resultera i att ett svårtolkat svar. Det var även svårt för de 

tillfrågade som inte hade besökt Storsjöyran att besvara frågan om hur de upplever Östersund 

under festivalveckan vilket resulterade i visst bortfall. 

 

Intervjuerna skedde med personer som arbetar med att på något sätt marknadsföra sina produkter 

vilket kan leda till subjektiva svar då de intervjuade har ett eget intresse för ämnet (Hultén, 

Hultman & Eriksson, 2007:87-89). Vi kunde ha förstärkt reliabiliteten i vår undersökning genom 

att intervjua fler personer om samma sak, helst människor utan speciell anknytning till området. 

Vid intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning vilket enligt Trost (2010:75) kan innebära att 

efterarbetet blir tidskrävande, att man kan missa viktiga detaljer i kroppsspråk och att vissa 

människor kan känna sig hämmade när de blir inspelade. Vi ansåg dock att fördelarna med 

ljudupptagning övervägde nackdelarna och valde att använda oss av det ändå. 

 

För att säkerhetsställa trovärdigheten av den information vi använt oss av har vi förhållit oss 

kritiskt till alla källor som använts. Vid granskning av källor kan det vara bra att fråga sig vad 

avsändaren själv har för egna intressen i datan som presenteras. Vi har därför försökt att använda 

litteratur och vetenskapliga artiklar i så stor utsträckning som möjligt då Internetbaserade källor i 

större grad kan innehålla manipulation av sanningen, exempelvis i form av webbsidor som 

publicerar information utan avsändare eller med möjligheten för allmänheten att ändra och 

publicera information utan kunskap i ämnet (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007:88,91). Vissa 

delar av den insamlade datan som presenteras i uppsatsen är information publicerad av bland 

annat Storsjöyran och Östersund turist & kongress. Dessa två avsändare har sitt intresse i att 

sprida sin information för att locka människor till sina evenemang, vilket kan vinkla 

informationen till deras fördel (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007:87-89). Detta är något vi varit 

medvetna om och har därför valt att förhålla oss så objektivt som möjligt till den information vi 

tagit del av. 
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5. Empiri 
 

I följande kapitel sammanställs resultatet från intervjuerna och enkäterna som utförts. Vi 

kommer även att presentera data som vi samlat in via undersökningar realiserade av Östersunds 

kommun för att kunna presentera konkret statistik över exempelvis stadens besökare. Den 

empiriska datan har kategoriserats in under olika underrubriker för att underlätta presentation 

och underlätta uppföljning av syfte och frågeställningar. 

_____________________________________________________________________________ 

5.1 Besöksstatistik 

År 2011 hade Östersund 1 007 700 gästnätter, 35 % av dessa var kommersiella medan 65 % var 

besökande hos släkt och vänner (Östersund turist & kongress, 2011:8). Svenska turister stod för 

59 % av gästnätterna och på andra plats kom norska turister som stod för 30 % av gästnätterna. 

De norska turisterna var de som spenderade mest pengar, 445 kronor per person och dag. Flest 

turister, 49 % besökte Östersund under sommaren medan 20 % besökte staden på vintern. 

Yranveckan hade 209 300 besökare år 2011 (ibid:9) exklusive de cirka 55 000 personer som 

betalar inträde till festivalen (Storsjöyran, 2012). 

 

5.2 Profilering och varumärke 

Richardsson, marknadsansvarig vid Östersunds turist & kongress, nämnde under sin intervju 

begreppet Vinterstaden Östersund och hänvisar till att 39 % av Sveriges befolkning känner till 

begreppet och förknippar det med Östersund. En undersökning som gjordes för att se vilka 

spontana associationer den svenska befolkningen hade till Östersund visade att de vanligaste 

orden som förknippades med staden var vinter, skidåkning, snö, friluftsliv och skidskytte. Just 

Vinterstaden är enligt Richardsson något som Östersund turist & kongress jobbar mycket med 

och begreppet kan även vara aktuellt under sommarhalvåret då annonser kan innehålla 

exempelvis “Sommar i Vinterstaden”. Att just Vinterstaden blev ett marknadsföringsbegrepp för 

Östersund baserades enligt Richardsson på undersökningar som den nämnda ovan om 

associationer som finns för Östersund tillsammans med ett internt strategiarbete med cirka 100 

företag med resultatet att Östersund turist & kongress borde profilera sig mer mot vintern. 

 

Östersunds marknadsföringsbegrepp används för att marknadsföra staden tillsammans med 

logotyp och övrig information (Östersunds kommun, 2011). Begreppet Vinterstaden Östersund 

är, enligt en marknadsundersökning utförd bland de bosatta i Östersund i september 2011, ett 

välkänt begrepp i staden. Denna marknadsundersökning utfördes i syfte om att kartlägga hur 

detta begrepp togs emot av de aktuella målgrupperna samt att kunna användas för vidare 

profilering av Östersunds kommun. Av undersökningen framkom att 86 % av de tillfrågade 

förhölls sig positiva till begreppet medan 2 % förhöll sig negativa till det. Bland den svenska 

befolkningen såg statistiken annorlunda ut och 59 % av de tillfrågade svarade att de inte kände 

till begreppet Vinterstaden Östersund, samtidigt var 35 % mycket positiva till att begreppet 

användes. 

 

Enligt ett protokoll innehållandes ett avtal från Utvecklingsutskottet tillhörandes Östersunds 

kommun inleddes år 2010 ett samarbete mellan kommunen och Storsjöyran sett till 

marknadsföring av Östersund. De som ingick i detta avtal var Storsjöyran Evenemang AB, Syre 

Reklambyrå och Östersunds kommun och avtalet innehöll rättigheterna för användning av 

Storsjöyrans logotyp där det så kallade Snöhjärtat förekommer i ballongen som finns med i 
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logotypen (se figur 2). Avtalet gav även rätten för Östersunds kommun att få ha med stadens 

namn i logotypen för marknadsföringssyfte av Östersund (se figur 3). Snöhjärtat är enligt den 

tidigare nämnda marknadsundersökningen en symbol som 9 av 10 personer bosatta i Östersund 

känner till och medan 2 % förhåller sig negativt till den är 76 % positiva till symbolen. Bland 

övriga svenska befolkningen var det endast 13 % som kände till logotypen medan 84 % svarade 

att de inte kände till den (Östersunds kommun, 2011). 

                                                    

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Logotyp Storsjöyran                                   Figur 3. Logotyp Östersund Vinterstaden 

 

5.3 Destination Östersund 

”Östersund är en stor liten stad med närhet till det mesta, både fjäll och kommunikation och 

äventyr.” (Edelbrock, informationsansvarig vid Östersund turist & kongress, 2012) 

 

Richardsson anser liksom Edelbrock att Östersund är unik då staden har närhet till natur och 

friluftsliv samtidigt som den erbjuder stadsturism och att detta leder till att fler intressegrupper 

kan nås. Vid frågan om vad som efterfrågas av turisterna som besöker Östersund svarar 

Edelbrock att det beror på vilken målgrupp det gäller, men ger exempel på personer som besöker 

Östersund turist & kongress och ställer frågor som ”hej, nu är vi här, vad ska vi hitta på?”. 

Edelbrock tror att många väljer att besöka Östersund på grund av stadens kommunikationer och 

lättillgänglighet och tror att staden skulle drabbas negativt av exempelvis en nedläggning av 

Östersund flygplats då det enligt henne inte finns någon mening med att tillhandhålla produkter 

om ändå ingen kan ta sig till dem. 

 

5.3.1 Målgrupp och marknadsföring 
Edelbrock understryker vikten av att anpassa sig efter den målgrupp som är aktuell för den 

produkt eller upplevelse som är tänkt att förmedlas. Hon nämner även hur viktigt det är att 

undvika att nischa målgrupper genom att kategorisera och sortera upp dem i olika fack. 

Edelbrock vill försöka nå det besökssegment som väljer att resa till skidorten Åre under 

vintersäsongen och locka dem med äventyrsturism i Östersund under sommarhalvåret. För att nå 

detta mål har Östersunds kommun och andra samarbetspartners i staden öppnat upp för nya 

attraktioner såväl sommartid som vintertid. Enligt Edelbrock är det viktigt att hela tiden förnya 

sina produkter och försöka hitta nyheter. Hon tror att besökarna annars lätt tröttnar och då inte 
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återkommer till den plats de redan besökt. Att förnya sig är enligt Edelbrock även viktigt sett till 

en konkurrensbild. Då Östersund turist & kongress inte har några egna produkter arbetar de med 

att förmedla andras. Östersunds turist & kongress samarbetar med bland annat Härjedalens och 

Jämtlands turistbyråer och tillsammans har dessa valt ut specifika evenemang som de valt att 

synas på, bland annat Storsjöyran. Just under Storsjöyran ligger fokus på att marknadsföra den 

äventyrsturism som finns att tillgå i dessa områden. Edelbrock har märkt av att besökarantalet i 

staden stiger under Storsjöyran och har även kunnat se en förändring av målgruppen och det är 

egentligen under festivalen som den yngre och mer äventyrliga målgruppen besöker staden. 

Edelbrock nämner att Östersund måste bli bättre på att locka turister året runt och försöka utöka 

säsongerna genom att exempelvis arrangera evenemang som infaller under lågsäsongsperioder. 

 

Richardsson menar att de utifrån målgrupp jobbar genom olika mediala kanaler med olika 

budskap för att motivera människor att besöka Östersund. Evenemang är något Richardsson 

nämner som en stor motivation för många att besöka staden och hon menar att evenemang av 

olika slag hjälper staden att synas i media. Att använda sig av evenemang som en 

marknadsföringskanal anser Richardsson är bra så länge det gäller evenemang som staden vill 

förknippas med.  

 

När det gäller de verktyg som används för att nå ut med marknadsföringen nämner Richardsson 

att de försöker finnas mer och mer i sociala nätverk men att “gammelmedia” fungerar bra än så 

länge. Enligt Edelbrock kan det vara svårt att få besökarna vid Storsjöyran att återkomma för att 

besöka Östersund vid ett annat tillfälle, detta då Storsjöyran i sig för många är reseanledningen 

till besöket. Många kontaktar Östersund turist & kongress för hjälp med boende under 

festivalveckan eller så bor de hos släkt eller vänner. På grund av detta arbetar de med att placera 

ut marknadsföringsmaterial i form av turistinformation där besökarna vistas. Utskick sker till alla 

bofasta i staden för att besökarna ska få chans att ta del av informationen där de bor. Likaså finns 

denna information på hotell, vandrarhem och i stadens centrum. En stor del av de som arbetar på 

dessa anläggningar utbildas årligen av Östersunds turist & kongress för att de ska kunna fungerar 

som ambassadörer för staden och informera om utbudet, något som även Richardsson anser 

genomförs för att få en välkomnande kultur i staden. 

 

“Vi försöker hitta ambassadörer överallt som når de besökare som åker hit. Yran är jätteduktiga 

på att informera och gör en tidning där även vi på turistbyrån finns representerade. Ju mer 

nöjda besökarna är med besöket ju större chans finns att de återkommer till staden.” 

(Edelbrock, 2012) 

 

“Jag hoppas att Östersund kommer att fortsätta att utvecklas, att vi får nya produkter och att vi 

utvecklar de vi har utan att vi för den sakens skull förstör den ”stora lilla staden.” 

(Edelbrock, 2012) 

 

5.4 Storsjöyran  

Om Storsjöyran säger Edelbrock att det är ett jättestort och viktigt evenemang för Östersund. 

Hon nämner likväl att evenemang i sig ofta är en reseanledning och att Storsjöyran är så pass 

stort att det lockar såväl hemvändare, släktingar och vänner till de bofasta och även andra som 

åker dit för att det är en bra festival. Själv anser Edelbrock att Storsjöyran står för både kvalité, 

bra artister och upplägg. Under veckan då Stråket och Storsjöyran sker upplever Edelbrock en 
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festivalstämning i hela Östersund. Hon anser att människorna är mer uppsluppna och glada och 

att det hela tiden är något som händer. Människor går ut och äter mer på luncherna, band spelar 

under både dag- och kvällstid och detta tror hon påverkar de boende positivt överlag. Edelbrock 

tror inte många ser negativt på festivalen, men kan tänka sig att ett fåtal störs av höga ljudnivåer 

och avstängda gator. Även Richardsson menar att Storsjöyran är en viktig del för bilden av 

Östersund och att de gärna arbetar med evenemang som detta i ett profilskapande syfte. Hon 

anser att Storsjöyran tillför oerhört mycket till Östersund. Richardsson anser också att festivalen 

bidrar till staden genom stora turistekonomiska effekter sett till näringslivet som ger indirekta 

skatteintäkter till kommunen. Sillrén, VD för Storsjöyran, anser att Storsjöyran bidrar till såväl 

festivalkänsla som återkommande besökare som väljer att varje år resa till staden på grund av 

festivalen. Att många besökare är återkommande tror Sillrén beror på bland annat de bofastas 

entusiasm och stolthet över festivalen som sprids till besökarna. 

 

”Vi har under alla år arbetat mycket med vår regionala identitet, med republiken och så, och på 

så sätt försökt att göra så att vi inte blir till vilken festival som helst. ..Vår normalbesökare eller 

snittbesökare, är en 24-årig tjej som studerar på en eftergymnasial utbildning, om hon är 

viktigast eller inte är svårt att svara på, men hon kan i alla fall fungera som ett slags riktmärke.” 

(Sillrén, 2012) 

 

5.4.1 Storsjöyrans samarbeten 

Enligt Edelbrock har Östersunds turist & kongress under festivalveckan huvudsakligt fokus på 

att ta hand om dels de turister som valt att besöka Storsjöyran och dels de turister som rest till 

Östersund, ovetandes om att festivalen pågår. Då många av de boenden som finns i staden snabbt 

fylls under denna festivalperiod försöker Östersund turist & kongress att samarbeta med 

lokalbefolkningen på så sätt att de hjälper till att hyra ut privata bostäder för turister via 

Östersund turist & kongress hemsida. 

 

“Det kan vara ett problem i att folk kommer hit under festivalveckan utan veta om att festivalen 

pågår. De har rest länge, är trötta och så kommer de fram och inget boende finns och så måste 

vi då skicka dem ytterligare fyra mil med buss för att de inte har någon bil och det är klart att 

deras upplevelse av Östersund inte blir bra och att de får intrycket av en jobbig stad där de fick 

bo långt utanför och bara uppleva strul.“ (Edelbrock, 2012) 

 

Östersunds kommun inkluderas i Storsjöyran på så sätt att de hyr ut marken som festivalen 

arrangeras på och Storsjöyran står för kostnader som exempelvis städning och annat som 

uppkommer vid festivalen. I övrigt sker inget direkt samarbete mellan Östersunds kommun och 

Storsjöyran, Sillrén säger att de har ett åtskilt förhållningssätt till kommunen. På senare år har 

han dock kunnat se ett mönster i att fler kommuner insett att det lönar sig att marknadsföra sig 

via festivaler och detta är något även Östersunds kommun insett. Numera köper därför 

Östersunds kommun marknadsföringsinsatser under Storsjöyran. Detta är enligt Sillrén ett 

professionellt partnersamarbete.  

Storsjöyran medverkar i ett festivalkluster vid namn Festival Sverige där ungefär 30 av de 

viktigaste festivalerna i Sverige är med. Detta festivalkluster innebär ett samarbete mellan dessa 

festivaler sett till gemensamma frågor, exempelvis polisavgifter. Storsjöyran samarbetar även 

med en hel del lokala aktörer och försöker sträva efter att ha så många lokala leverantörer som 

möjligt. 
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5.5 Storsjöyrans inverkan på Östersund 

Enligt Sillrén är 40 % av besökarna vid Storsjöyran personer som inte kommer från Jämtlands 

län, 40 % är av besökarna är Östersundsbor och 20 % är tillresta personer från övriga Jämtland. 

Östersund är enligt Sillrén en bra stad att arrangera en festival i då de centrala delarna av staden 

har närhet till såväl vatten och parker som kan inkluderas i festivalområdet. Vid frågan om vad 

som är det bästa och sämsta med Östersund som destination för en festival svarar Sillrén 

följande: 

 

” I Jämtland bor det cirka 125 000 personer, ungefär lika många som två tunnelbanestopp i 

Stockholm och det är en objektiv sanning som aldrig kan bortses ifrån. Samtidigt som det har sin 

poäng i att vara i en mindre ort då det blir en annan uppsluppenhet kring festivalen än i typ 

Stockholm. Storsjöyran är stort. ”(Sillrén, 2012) 

 

Edelbrock hoppas att året runt-turismen i Östersund påverkas av Storsjöyrans dragningskraft, 

men har inget belägg som bevisar detta. Däremot tror hon att de som varit där och upplevt 

festivalen som välorganiserad och staden trevlig åker tillbaka till staden för att uppleva den igen. 

 

”..alla som varit här och upplevt något trevligt pratar ofta med sina vänner eller kollegor om det 

och det är ju för oss en slags gratis marknadsföring. Det är alltid någon som nappar och åker 

hit.”  (Edelbrock, 2012) 

 

Även Richardsson tror att Östersund påverkas av Storsjöyran gällandes året runt-turism till 

staden i då de kontinuerligt syns i media under hela året och att människor förknippar Östersund 

med ett positivt laddat evenemang. Hon menar att Storsjöyran är ett välkänt varumärke på den 

svenska marknaden. Sillrén tror att Storsjöyran påverkar Östersund på flera sätt. Dels 

ekonomiskt sett till de inresta som kommer hit under festivalveckan och de bofasta som stannar 

kvar för festivalens skull. 

 

”Yran bidrar till en Östersundsbild, sen är det upp till vem som iakttar den Östersundsbilden 

som kan säga vad den står för. Är man emot yran kanske man säger att den inte är bra för 

Östersund och är man för yran så kanske man tycker att den stärker staden.” (Sillrén, 2012) 

 

Sillrén tror att Storsjöyran kan komplettera Östersund som en vinterstadsort med kultur och 

dynamik, samt att festivalen sätter Östersund på kartan. 

 

”Det är en stor tillresandeström och en stor ström som väljer att stanna kvar under Storsjöyran. 

Festivalen förändrar synen på Östersund därför att kommer du hit för att besöka regionen och 

Storsjöyran råkar pågå, kanske staden framstår på ett sätt som du kanske inte förväntat dig och 

detta kan i förlängningen bidra till att du kanske vill flytta hit, eller att studera här. ”        

(Sillrén, 2012) 

 

5.5.1 Sociala effekter av Storsjöyran 

Sillrén anser att det blir allt viktigare att följa upp de sociala effekterna av festivaler och inte bara 

fokusera på det ekonomiska, enligt honom är de ekonomiska effekterna ”bara toppen på 

isberget”. Sillrén ger exempel på en undersökning som utförts i landet där 18-åriga tjejer blivit 
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tillfrågade om de tror sig bo kvar i samma stad fem år längre fram i tiden. I övriga landet svarade 

35 % att de inte trodde sig bo kvar, men i Jämtlands län svarade 70 % att de inte trodde sig bo 

kvar. Sillrén tror att Storsjöyran kan bidra till att de bofasta känner en ökad stolthet över sin stad 

och på så sätt kan locka fler att stanna eller återvända till Östersund. Detta är en av de sociala 

effekterna han anser är viktiga att undersöka, även om de ekonomiska effekterna kan vara lättare 

följa upp. Sillrén hoppas på att politikerna ska få mer förståelse för dessa sociala effekter och 

förstå att evenemang av detta slag är viktiga. Sillrén menar på att Storsjöyran bidrar till 

socialisering, både för de tillresta och för de bofasta i staden. 

 

“Storsjöyran gör så att staden blir rolig att bo i. Det är fler attraktioner och evenemang som 

hjälper till med detta, men alla vill ju bo i en levande stad, ingen vill bo i en ökenstad. 

Storsjöyran sätter Östersund på kartan i och med att många åker hit med Storsjöyran som 

reseanledning. Festivalen hjälper också Östersund att synas i media i och med de artister som 

kommer hit och alla skriverier kring veckan. All sådan PR är bra.” (Edelbrock, 2012) 

 

Även Richardsson påpekar att Storsjöyran bidrar till att många hemvändare passar på att besöka 

staden och att detta ger möjligheten att dels få dem att komma till staden vid andra tillfällen och 

även att kunna motivera dem att flytta hem igen. Vid frågor om lokalbefolkningens inställning 

till festivalen tror Edelbrock att lokalbefolkningen i Östersund anser att den är bra för staden och 

att den livar upp befolkningen. Den negativa biten består av att människor under festivalen beter 

stökigt, skräpar ned och är onyktra. Edelbrock tror att de positiva sidorna av festivalen 

övervinner de negativa och att exempelvis handeln, hotell och transport gynnas av besökarna. 

Sillrén tror också att de flesta invånare i Östersund ser positivt på Storsjöyran då de får fritt 

tillträde till festivalen och får ta del av allt som händer. Sillrén tror att det är ett begränsat 

problem med att festivalen stör invånarna i staden då det är ett begränsat antal människor i staden 

som bor där den hålls. Richardsson tror att invånarna får en positiv inställning till festivalen då 

de blir uppsluppna i den festivalkänsla som sprids under Storsjöyran. Att lokalbefolkningen 

håller sig positiva till evenemanget tror hon är väsentligt för att staden ska kunna stå för ett gott 

värdskap. 

“Lokalbefolkningen kan också vara besökare i staden. ..När det kommer till ett sådant här 

evenemang får man en chans att återinta staden på något sätt. Vi bygger exempelvis upp en 

massa tillfälliga restauranger, Stråket, där är 74 % av besökarna kommer från Östersund och 

där kan vi snacka om att återta staden då det är folk som i vanliga fall kanske inte längre går ut, 

men nu får chansen att återta staden.” (Edelbrock, 2012) 

 

“Alla kanske inte uppskattar att det är hög musik under nätterna och att det är stökigt på hotellet 

eller campingen och det är klart att festivalen drar med sig droger, alkohol, sådant som aldrig är 

trevligt. Som tur är finns det gott om duktiga vakter, poliser etc. som har otrolig rutin på att 

bekämpa detta.” (Edelbrock, 2012) 

 

”Evenemang gör att städerna blir säkrare. När det händer saker är det när det inte finns ögon 

som ser.”(Sillrén, 2012) 
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5.6 Storsjöyrans framtid 
”För var gång våra besökare tänker att det här har vi gjort, att det här har vi upplevt 

tillräckligt, då är det definitivt kört för oss, man måste hela tiden ligga ett steg före besökaren i 

en förändringsprocess.” (Sillrén, 2012) 

 

Sillrén tror att man hela tiden måste ifrågasätta vad som kan förnyas och förändas med festival. I 

framtiden tror Sillrén på en förändrad scen med förändrade artistinriktningar. Han menar på att 

det är svårt att förutspå framtiden då nya musikgenrer uppstår och människors intressen är i 

ständig förändring. Konkurrens i form av andra festivaler är ett hot och Sillrén ger exempel på 

musikfestivalen Peace & Love i Borlänge som har tagit över besökare från många av de andra 

svenska festivalerna. Detta tror han bottnar i att alla vill vara där alla andra är. 

 

”Vissa festivaler längtar man till medan andra önskar man att man aldrig lämnat. Det är lite 

grann så där. Det måste hela tiden finnas en längtan att besöka festivalen utöver de artister som 

uppträder. Något att se fram emot.” (Sillrén, 2012) 

 

Richardsson säger att samarbetet med Storsjöyran kommer att ske i destinationsutvecklingsarbete 

på lång sikt, marknadsföringsmässigt för staden och festivalen samt på plats under själva 

festivalveckan. Både Edelbrock och Richardsson tror att Östersund skulle påverkas negativt som 

destination om det skulle ske en nedläggning av Storsjöyran. 

 

“Det är ju i så fall ett jättestort dragande evenemang som försvinner och besökarna skulle 

utebli. Många av bäddarna skulle säkert fyllas upp ändå av de turister som undvikit Östersund 

under festivalveckan eller så väljer de ändå en annan vecka att besöka staden på. Men de som är 

här är ändå köpstarka och äter, handlar mm. Jag tror det är många som får del av kakan som 

inte tänker på det.” (Edelbrock, 2012) 

 

5.7 Redovisning av enkätresultat 

89 personer svarade på enkäten. Åldersfördelningen såg ut enligt Figur 4. Den största 

åldersgruppen var mellan 19 och 25 år medan den minsta åldersgruppen var 56-65 år.  

Figur 4. Åldersfördelning enkätsvar  
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Fördelningen mellan män och kvinnor som svarade var jämn och dessa stod för 50 % var. 

Huruvida de svarande var boende i Östersund eller inte och under hur lång tid finns redovisat i 

Figur 5. 

Figur 5. Härkomst  

 

 

 

 

 

 

På frågan om personen kände till Storsjöyran svarade 98 % ja medan 2 % svarade nej. 65 % av 

de tillfrågade hade besökt Storsjöyran mer än en gång, 11 % har besökt festivalen en gång och     

24 % hade inte besökt festivalen alls.  

På frågan ”Hur upplever du Östersund under Stråket och festivalveckan?”, fanns tio olika 

alternativ där man kunde kryssa i flera svarsalternativ. Det alternativ som valdes av flest var 

”roligt” som 61 % valde, följt av levande med 60 % och händelserikt med 56 %. Det enda 

alternativet som ingen av de tillfrågade valde var otryggt. Se Figur 6.  

Figur 6. Upplevelsen av Stråket och festivalveckan 
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76 % svarade att de upplever att fler turister kommer till Östersund under festivalveckan medan 

22 % svarade att de inte hade funderat över detta samt 1 % som svarade nej på den frågan. Under 

frågan om de svarande skulle rekommendera andra att besöka Östersund under Storsjöyran 

svarade 86 % ja. Se figur 7. På frågan om de skulle rekommendera andra att besöka Östersund 

under resten av året svarade 70 % ja och 30 % nej. Se figur 8. 

Figur 7. Rekommendationer att besöka Östersund under Storsjöyran 

 

 

 

 

 

Figur 8. Rekommendationer att besöka Östersund under övriga året 

 

 

 

 

 

Den öppna frågan “Hur tror du att Östersund påverkas som destination under Storsjöyran och 

stråket?” genererade 63 svar. 55 av dessa var positiva, 2 hade en negativ ton och 5 av de 

svarande hade ingen uppfattning. Ett svar tog upp både positiva och negativa aspekter. Det var 

vanligt med svar som menade på att Östersund sätts på kartan och lockar mer besökare och blir 

en mer attraktiv stad där det händer mycket under festivalveckan. En del av de svarande menade 

på att Östersund annars är en tråkig stad men lever upp under Storsjöyran. Det var även flera som 

svarade att Storsjöyran medförde fylla och nedskräpning till staden. Här är några av de svar som 

samlades in vid den öppna frågan: 

 

“Enda gången på året som staden faktiskt lever upp. Annars är stan lika spännande som en tom 

gravplats.” 

 

“Staden får ett nytt liv. Yran är det bästa som händer på hela året!” 

 

“Positivt! Östersund kommer på kartan.” 

 

“Lyfts upp som en stad med fart och fest. Aktiviteter, mat, fest, sol, lycka, glädje, kul =) Tror 

många kan uppleva det här och ändra uppfattning till det bättre.” 

 

“Positivt. Fler ser Östersund och kanske kommer tillbaka vid ett senare tillfälle.” 

 

“Mer fylla, mer folk/turister.” 
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“Blir ett jävla liv.” 

 

“Den blir mycket mer attraktivt, speciellt för svenskar under hela stråketveckan pga. den kända 

härliga atmosfären och den stora lokalpatriotismen som ses på Storsjöyran och är mycket 

speciell och unik. Övriga sommaren är det väldigt mycket norrmän i Östersund men under 

Storsjöyran ökar den inhemska turismen stort!” 

 

“Yran plockar nog fram Östersund ur skuggan lite. Väldigt få av de som jag pratat med i södra 

Sverige har känt till Östersund, fram tills att man nämner att det ligger nära Åre eller liknande.” 

 

“Mycket bra, ekonomin lär blomstra pga. all ström av turister. Sen tror jag att många även 

upptäcker andra sevärdheter, men mycket av detta ansvar ligger på kommun och hur mycket 

man vill framhäva andra sidor av Östersund/Jämtland.” 

 

“Många fulla människor, mycket skräp”. 
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6. Analys 

 

Intentionen med följande kapitel är att koppla ihop teorikapitlet med empirikapitlet för att kunna 

befästa en grund för fastställande av en slutsats och besvarande av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Avsikten är att jämföra den presenterade teorin med vår egen fallstudie för att 

se om teorierna går att tillämpa på Storsjöyran och Östersund. Namnen som vi hänvisar till i 

texten är namn som återfinns i teori och empiri.  

______________________________________________________________________________ 

6.1 Destination Östersund 

Som vi gett exempel på i teorikapitlet anser att Framke (2001:1) att en destination kan vara 

svårdefinierad och likaså som vi anser att Östersund är en destination i sig, stämmer även 

Storsjöyran in på de kriterier som Framke anser beskriva destinationens innebörd. Exempelvis 

kan Storsjöyran vara en destination för festivalbesökarna vilket kan leda till att besökare vid 

Storsjöyran bortser från Östersund eftersom deras besöksfokus är på själva festivalen. 

 

Sett till de attribut som Blom och Nilsson (2007:48-49) anser viktiga vid vidareutveckling av en 

destination samt de attribut som framkommit av intervju och enkäter har Östersund goda 

möjligheter att utvecklas. Edelbrock nämner exempelvis fungerande samarbeten med 

lokalbefolkningen där privatpersoner får möjlighet till att hyra ut sina boenden till turister samt 

hur Östersund har goda förbindelser och transportnät med övriga Sverige som gör staden 

lättillgänglig. Det verkar även finnas gott om attraktioner i staden som kan locka ett flertal 

målgrupper, vilket gör att Östersund känns som en hållbar destination då staden kan nå ut till ett 

brett kundsegment. Frågan är om staden skulle vara lika attraktiv för turister utan något eller 

flera av de attribut som staden har idag. En nedläggning av tågförbindelse eller flygplatsen tror vi 

skulle påverka staden avsevärt sett till besöksstatistik. 

 

Enligt enkäterna bidrar Storsjöyran till att Östersund får en mer livfull image. Vår empiri samt 

tidigare forskning pekar på att Storsjöyran är ett välkänt varumärke på den svenska marknaden 

samt att festivalen “sätter Östersund på kartan”. Som vi tidigare nämnt i teorikapitlet anser Getz 

(1997:4) att festivaler kan bidra till “the quality of specialness” och detta tror vi att Storsjöyran 

bidrar till i Östersund på så sätt att festivalen livar upp staden och “.. plockar fram Östersund ur 

skuggan” som ett av enkätsvaren påpekade. Då det framkommit att många människor har 

evenemang som ett skäl till resande kan Storsjöyran fortsatt locka människor till staden även om 

andra attraktioner i staden skulle läggas ned. 

 

Storsjöyran verkar bidra till att människor får upp ögonen för Östersund och Edelbrock har 

visioner om att kunna locka det äventyrliga kundsegment som besöker skidorten Åre vintertid till 

Östersund sommartid. Detta kan även kopplas till Arnolds (2000:157) teori om att festivaler kan 

bidra till att människor får upp ögonen för platser som de inte hade besökt om det inte var för 

festivalens skull. Som vi tidigare nämnt menar även Getz och Cheyne (1997:137) att festivaler 

ger dess besökare en möjlighet till kunskap om platsen där festivalens arrangeras. Edelbrock 

nämner att Östersund turist & kongress finns på plats under Storsjöyran för att hjälpa stadens 

besökare att hitta rätt och att de passar på att dela ut information om staden under festivalen. 

Detta kan kanske på sikt bidra till att besökarna vid Storsjöyran blir intresserade av andra 
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upplevelser som staden tillhandhåller, även om resemotivet från början varit att enbart besöka 

festivalen. Detta är enligt Ryan (2002:2) viktigt då man alltid bör betrakta turismen som en 

helhet och inte enbart som en destination eller en attraktion. 

 

6.1.1 Marknadsföring 
Enligt Edelbrock försöker Östersund turist & kongress få igång mer vinterturism i Östersund då 

staden just nu främst har turister sommartid. Att Östersund väljer att marknadsföra sig som 

”Vinterstaden Östersund” kan dock verka märkligt med tanke på att Östersund turist & kongress 

själva ser staden som en sommarstad med Storsjöyran som största evenemang. Aronsson 

(2007:118-119) anser att det är bra att visa upp en plats unika egenskaper och eftersom vintern 

inte är Östersunds högsäsongsperiod kanske ett annat marknadsföringsbegrepp kunde ha valts. 

Kanske hade då också även de 49 % i övriga Sverige som inte kände till begreppet (Östersunds 

kommun, 2011) känt igen sig mer i uttalandet. Trots att Östersund framställs mer som en 

vinterstad för mer jämn turism året runt verkar statistiken ändå peka på uppgång och ökad turism 

under sommarhalvåret. Om detta beror på Storsjöyran eller Östersund som en attraktiv 

destination är för oss en svår fråga att besvara, men statistiken pekar specifikt på en höjning av 

besöksstatistiken just under Storsjöyran vilket tyder på att festivalen är den bidragande faktorn 

till detta.  

 

Arnold (2000:131) menar på att det är viktigt att vara medveten om festivalers popularitet och 

rykte samt att vara medveten om den konkurrensbild som finns i och med andra festivaler. Detta 

är något som även Sillrén verkar vara uppmärksam på och han exemplifierar konkurrens i form 

av andra svenska musikfestivaler som tagit över många besökare från sina konkurrenter. 

 

6.2 Storsjöyran 

Storsjöyran kan klassificeras in efter flera olika festivaltyper. Såväl som Storsjöyran är ett 

evenemang av Hallmark-karaktär är festivalen såväl en lokal festival som ett special event som 

bidrar till special interest tourism. Evenemang av Hallmark-karaktär bidrar enligt Hall (1992:1-

2) till stärkt image för den plats där evenemanget arrangeras och detta är något vi kunnat följa 

upp i vårt empiriska material gällandes Storsjöyran och Östersund. Att Storsjöyran även går att 

klassificera in som en lokal festival baserar vi på det lokala engagemang som framkommit av 

empirin samt Sillréns påstående om att 40 % av festivalens besökare härstammar från Östersund. 

Utifrån Larson och Fredrikssons (2007:179-180) indelning av evenemang anser vi att 

Storsjöyran är ett massmedialt och återkommande evenemang som både är lokalt, turistiskt och 

specialinriktat. Richardsson nämner exempelvis att Storsjöyran syns i media kontinuerligt året 

runt och att det är ett välkänt varumärke vilket gör festivalen massmedial. 

 

Som vi tidigare nämnt i teorikapitlet kan festivaler av lokal karaktär arrangeras av andra orsaker 

än i rent vinstintresse. Arnold (2000:140) tror exempelvis att festivaler av denna karaktär kan 

bidra till nya invånare till staden där festivalen arrangeras. Som det framkommit av intervjuerna 

innebär Storsjöyran att många som flyttat från Östersund återvänder till sin hemstad för att få ta 

del av festivalen. Detta är också något som Arnold (ibid:137) uppmärksammat i sin forskning då 

han hävdar att festivaler som bygger på lokalt engagemang har flest återkommande besökare. 

Enkätundersökningen visade att 98 % av de tillfrågade kände till Storsjöyran och att 76 % hade 

besökt festivalen en eller flera gånger, vilket styrker att Storsjöyran är ett stort evenemang i 

Östersund som drar många besökare. Edelbrock kallar Storsjöyran för ett jättestort och viktigt 
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evenemang för Östersund som lockar både hemvändare, släktingar och vänner till bofasta i 

staden samt turister som kommer enbart för festivalen. 

 

Vår empiriska data pekar på att Storsjöyran är ett välorganiserat evenemang, exempelvis nämner 

Edelbrock att Storsjöyran står för god kvalité. Enligt Getz (1997:2,72) är det väsentligt att 

upprätthålla en struktur bakom större evenemang för att på så sätt kunna arbeta långsiktigt. 

Richardsson tror på långsiktigt samarbete med Storsjöyran sett till destinationsutveckling så detta 

är något både Östersund turist & kongress och Storsjöyran verkar sträva efter. 

 

I teorikapitlet ges exempel på olika strategier gällandes planering av evenemang (Andersson, 

Larson & Mossberg, 2009:134-135). Strategierna behandlar bland annat hur man kan göra ett 

evenemang attraktivt och detta verkar vara något som Storsjöyran strävar efter genom att hela 

tiden försöka se långsiktigt och hålla sig uppdaterade kring nya musikgenrer och artister. En 

annan strategi handlar om personalen och servicemötet, och denna strategi verkar vara möjlig att 

praktisera på såväl Storsjöyran som Östersund. Östersund verkar arbeta mycket med att 

informera såväl hotell som lokalbefolkning om stadens utbud för att så många som möjligt ska 

kunna hjälpa de turister som besöker staden, vilket antagligen bidrar till att även Storsjöyran 

påverkas positivt. En annan sak som Andersson, Larson och Mossberg (ibid.) nämner är att 

varumärkesbyggande souvenirer samt andra faktorer som påminner människor om deras besök 

kan vara bra för att förstärka besökarnas minne av ett evenemang. Detta är faktorer som återfinns 

i evenemanget Storsjöyran, särskilt sett till festivalveckan där Stråket har attribut som kan bidra 

till detta. 

 

6.2.1 Sociala effekter 

Storsjöyran bär med sig vissa traditioner som vi tidigare nämnt i uppsatsen och från första början 

var festivalen en manifestation mot avfolkningen i Östersund och Jämtland. Denna kulturella och 

regionala samhörighet kan existera än idag och vår empiri påvisade en viss lokalpatriotism bland 

de boende i Östersund. Ett av enkätsvaren påpekade den stora lokalpatriotismen som finns bland 

de bofasta under festivalen och Sillrén pratade om hur Storsjöyran kan fungera som en 

motivation för unga människor att bo kvar i Jämtland samt att de alltid jobbat mycket med den 

regionala identiteten. Dimmock och Tiyce (2001:61,356) nämner att nostalgiska anledningar och 

chansen till ett gemensamt firande gör att många väljer att besöka lokala festivaler. Dock tror vi 

att många utomstående väljer att besöka Storsjöyran av andra anledningar och att den kulturella 

och nostalgiska samhörigheten kanske inte nödvändig att känna idag vid ett besök på festivalen. 

Allen, O’Toole, McDonnell och Harris (2002:26-27) anser att evenemang ger möjligheten till en 

uppblandning av olika kulturer och att de även kan skapa nya traditioner. Dimmock och Tiyce 

(2001:361) nämner även att festivaler kan innebära chansen till ett socialt utbyte mellan 

människor. Detta är något som sker under Storsjöyran, men samtidigt var det ingen av de 

personer som intervjuades som ansåg att det genuina och gamla borde behållas. Istället nämnde 

både Sillrén och Edelbrock att det är viktigt att förnya sina produkter för att få människor att 

återkomma. De svårigheter som Allen, O’Toole, McDonnell och Harris (2002:54-55) nämner 

med att behålla det genuina med en plats kanske då inte spelar någon större roll utan istället 

kanske det är de nya traditionerna som är behövliga för att festivalen ska kunna leva vidare och 

för att Östersund ska kunna utvecklas som en attraktiv destination. 
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6.2.2 Lokalbefolkningen 
Att lokalbefolkningen där en festival arrangeras drabbas negativt som Dimmock och Tiyce 

(2001:364) ger exempel på, verkar inte stämma in på Storsjöyran och Östersund. En anledning 

till detta kan vara Storsjöyrans strävan efter att främst upprätthålla lokala samarbeten som leder 

till att pengarna stannar i staden och det lokala engagemang som framgått av vår empiriska data. 

Självklart kommer festivaler av denna storlek alltid leda till vissa av de negativa aspekter som 

Dimmock och Tiyce (ibid:364-365) nämner, men samtidigt verkar arrangörerna bakom 

Storsjöyran upprätthålla goda kontakter med kommun och säkerhetsföretag som minskar dessa 

problem. Sett till säkerhetsfrågan verkar inte någon uppfatta att staden som otrygg under 

festivalveckan. Av intervjuerna framkommer det att staden känns säker under festivalen i och 

med all den personal som arbetar med att förhindra brottslighet och Sillrén upplever Östersund 

som säkrare under Storsjöyran eftersom det då finns fler människor som kan uppmärksamma 

brott. Enkätsvaren pekar på Östersund blir relativt stökigt under Storsjöyran. Stökigt är dock ett 

ord som både kan vara positivt och negativt laddat och vi har uppfattat att svaren i övrigt är 

övervägande positiva. Dessutom svarade ingen av de 89 personer som tillfrågades att de 

uppfattar Östersund som otryggt under Storsjöyran vilket också var det enda alternativ som ingen 

valde att kryssa i under frågan om upplevelsen av festivalen. 

 

Att ha lokalbefolkningen med sig vid evenemang som Storsjöyran är något som Richardsson tror 

är viktigt för att kunna erbjuda ett bra värdskap. Detta är något som även Andersson, Larson och 

Mossberg (2009:11) anser är viktigt och de menar att man måste erbjuda ett evenemang som 

genererar positiva upplevelser för lokalbefolkningen. Utifrån enkätundersökningen kunde vi se 

att majoriteten av de tillfrågade känner en stolthet över Östersund och speciellt under Storsjöyran 

där många anser att staden lever upp vilket är en indikation på att Storsjöyran har Östersunds 

lokalbefolkning med sig. Det som Andersson, Larson och Mossberg (2009:110) kallar för Flow 

är också något de bofasta i Östersund verkar involveras i då majoriteten verkar vilja delta vid 

festivalen samt känner starka kopplingar till den eftersom många verkar se Storsjöyran som en 

tillgång för staden. Den uppväckelse som nämns i teorin i samband med Flow kan vi tydligt se i 

att staden lever under festivalen och i det faktum att lokalbefolkningen får chans att återta sin 

egen stad under festivalveckan, något som Edelbrock exemplifierat i empirin. Edelbrock tror att 

lokalbefolkningen kan känna sig som turister i sin egen stad under festivalen, något som även 

Andersson, Larson och Mossberg (2009:99-100) ger exempel på. 

 

6.2.3 Upplevelsen 

Hanefors och Mossberg (2007:33-34) skriver om upplevelserummet och hur detta är en 

integration av både fysiska, mentala och sociala aspekter. Edelbrock ger exempel på aspekter 

som rör detta som hon ser som en effekt av Storsjöyran; festivalstämningen i staden med glada 

och uppsluppna människor, bra artister och upplägg, men även avstängda gator och höga 

ljudnivåer.  

 

Som tidigare nämnt i teorikapitlet anser Andersson, Larson och Mossberg (2009:98-99) att 

upplevelsen av en festival kan vara svår att tidsbestämma och detta tror vi kan stämma in på 

Storsjöyran då de bofasta i staden verkar vara uppsluppna i festivalstämningen som Storsjöyran 

verkar skapa och på så sätt kan de uppfatta tiden annorlunda. Vi tror även att författarna har rätt i 

sitt uttalande om att upplevelsen kan skilja sig mellan olika individer (ibid:97), även om 

enkätresultatet påvisade en likhet sett till hur människor upplevde Storsjöyran. Detta stämmer 
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även in på Olivers (1989) olika grader av tillfredsställelse sett till olika individers upplevelse av 

ett evenemang. 

 

Som det framkommit i teorikapitlet så innebär festivaler ett känslomässigt engagemang hos dess 

besökare och den festliga karaktären kan innebära att många släpper sina vardagliga krav, vilket 

kan leda till social ansvarslöshet (Ryan, 2002:4, Getz & Cheyne, 1997:138-139). Utifrån 

enkätsvaren kunde vi se att enbart 4 % av de tillfrågade tycker att det är jobbigt att vistas i 

Östersund under festivalveckan samtidigt som många upplever staden som stökig eller kaotisk. 

Detta påvisar att de svarande trivs när det är stökigt vilket kan tyda på denna sociala 

ansvarslöshet och känslomässiga engagemang under festivalveckan. Ett av svaren på den öppna 

enkätfrågan var “Blir ett jävla liv” samtidigt som den svarande hade positiva åsikter kring övriga 

frågor. Detta tyder på att detta svar kan tolkas positivt och att livat och stökigt är eftertraktat. 

Ytterligare bevis på detta är att det alternativ som fick flest svar var “roligt”. 

 

6.2.4 Ekonomiska effekter 
I teorikapitlet togs exempel upp på hur evenemang kan bidra till ökad ekonomi för 

lokalbefolkningen (Andersson, Larson & Mossberg, 2009:11) och detta är något som det 

framkommit att Storsjöyran bidrar till i Östersund. Enligt Sillrén strävar Storsjöyran efter att 

samarbeta med lokala aktörer och även många andra lokala aktörer gynnas av festivalen då det 

förhöjda besöksantalet i staden leder till såväl ökad shopping som behov av boende och mat. Det 

faktum att Östersund turist & kongress placerat ut marknadsföringsmaterial där turisterna bor 

kan även leda till att turisterna provar på andra aktiviteter när de ändå är på plats i staden i 

samband med festivalveckan. Även om vi inte tagit del av några konkreta bevis på en uppgång i 

stadens ekonomi under Storsjöyran pekar det höga besöksantalet på att en betydande statistisk 

höjning sett till stadens ekonomi under denna tidsbegränsade period. Huruvida denna ökade 

inkomst är betydande för staden är för oss svårt att svara på. Kommunen är enligt Edelbrock en 

av de stora aktörer som tjänar stort på Storsjöyran i och med indirekta skatteintäkter. Dels så hyr 

de ut marken där Storsjöyran arrangeras och dels så får de gratis marknadsföring som kan leda 

till ökad turism under resten av året i staden i och med Storsjöyrans dragningskraft. Även 

enkätens öppna fråga tyder på att lokalbefolkningen uppfattat Storsjöyrans bidrag till ekonomisk 

vinst för staden. 

 

Arnold (2000:131) har kunnat identifiera att många beslutsfattare inte är insatta i hur större 

evenemang kan påverka en destination och detta är något även Sillrén nämner och han hoppas att 

politiker ska få en större förståelse för festivalers transformerande kraft. En av de effekter som 

Sillrén anser bör lyftas fram mer är den sociala effekten av Storsjöyran, vilken han anser kan 

vara viktigare än den ekonomiska effekten. De sociala effekterna som Sillrén nämner, 

exempelvis människors vilja att bo kvar i Östersund tror vi överensstämmer med Musgrave och 

Rajs (2009:3) teori om hur de ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekterna inverkar på 

varandra. Väljer fler människor att bo kvar i staden kommer exempelvis detta påverka stadens 

ekonomi positivt. Även om Gray (2005:313-314) anser att det kan vara problematiskt att hålla 

balans mellan dessa olika faktorer tror vi det är viktigt att hela tiden följa upp hur dessa påverkar 

varandra och inte enbart ha fokus på den ekonomiska vinsten. 
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7. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel för vi en diskussion kring det resultat som framkommit från samtliga delar av 

denna uppsats. Vi kommer även att besvara uppsatsens syfte samt frågeställningar och redogöra 

för våra slutsatser. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på vidare forskning inom samma 

ämnesområde. 

____________________________________________________________________________ 

 

Ekonomiska samband och infrastrukturell utveckling har för oss varit svårt att få ett konkret svar 

på i denna uppsats, men ändå har vi ändå fått intrycket av en uppgående handel och tillgängliga 

kommunikationer i Östersund som kanske inte hade varit möjliga utan Storsjöyran. Den största 

påverkan som vi kunnat se är ändå hur staden livas upp av detta årliga evenemang och hur det 

bidragit till glädje bland de bofasta i staden. Vår empiriska data har pekat på att Storsjöyran och 

Stråket ger Östersundsborna en chans till att återta sin egen stad och hur en festivalstämning 

funnits i staden under denna period.  

 

Som nämnt i teoriavsnittet kan stora evenemang påverka en plats på flera olika plan och detta är 

något som verkar stämma överens med Storsjöyran. Frågan är om en nedläggning av festivalen 

skulle bidra till att staden skulle bli den “tomma gravplatsen” eller “ökenstaden” som vi fått 

exempel på i empirin eller om istället nya målgrupper skulle lockas under denna tid för att ta del 

av övriga produkter som tillhandhålls i staden. Både vår egen undersökning samt den tidigare 

forskningen som genomförts kring Storsjöyran kommer återkommande tillbaka till det faktum 

om att Storsjöyran “sätter Östersund på kartan” och det kanske ändå är detta som är viktigast 

för staden, att synas och visa att man finns. Storsjöyran verkar ge Östersund en identitet om att 

vara mer än bara en stad uppe i norr med närhet till fjäll och natur och verkar även bidra till att 

de bofasta i Östersund känner en stolthet över staden. 

 

Östersund är en stad som tagit till vara på Storsjöyrans dragningskraft. Vi tror att staden kommer 

att kunna locka än mer folk vid fortsatt samarbete med festivalen eftersom den lockar ett så pass 

brett kundsegment. Att Östersund tagit till vara på varumärket Snöhjärtat kanske främst bidrar 

till de bofastas igenkännande i loggan. Dock tror vi att Östersunds kommun bör fortsätta använda 

varumärket då loggan på lång sikt kan bidra till att även den övriga svenska befolkningen börjar 

koppla samman Storsjöyrans logga med Östersunds logga. Detta tror vi även kan bidra till att 

människor börjar särskilja på Storsjöyran och Östersund som olika destinationer och istället 

börjar se dem som en helhet.  Precis som Larson (2002:119-143) exemplifierade i kapitlet 

tidigare forskning tror vi att det är viktigt att undersöka den interaktion som sker mellan de 

aktörer som står bakom evenemanget och vi tror att vidare samarbete mellan Storsjöyran och 

Östersund turist & kongress kommer att gynna stadens turismnäring även i framtiden.  

 

Vi tror att festivaler i större utsträckning skulle kunna användas för att locka människor till 

städer med låg turismnäring då de bidrar till så pass många fördelar för den plats de arrangeras 

på. Utöver Storsjöyran har vi i den tidigare forskningen fått exemplifierat hur festivaler kan bidra 

till förstärkt image vid platser där festivaler arrangeras och Felsenstein och Fleischer (2003:385-

392) har kunnat följa upp hur festivaler bidrar till såväl lokal turism till utökade turistsäsonger.  
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Även om festivaler för många är en reseanledning i sig kan festivaler kan vara en bidragande 

faktor till att människor får en inblick i nya samhällen och på så sätt kanske reser dit på nytt även 

när inte festivalen äger rum. Prentice och Andersson (2002:7-30) kunde i sin forskning se att 

möjligheten till att få uppleva staden där en festival arrangerades var en anledning till besök. 

Detta överensstämmer dock inte med Storsjöyran, utan istället tror vi snarare att upplevelsen av 

Östersund tillkommer omedvetet till dem som besöker Storsjöyran då många verkar ha fokus på 

att enbart besöka festivalen och således bortser från Östersund som en enskild destination.  

 

För att sammanfatta vår slutsats har vi sammanställt de huvudsakliga konklusionerna i punkter 

nedan: 

 Storsjöyran stärker Östersunds image och attraktionskraft. Festivaler verkar således vara 

en stor bidragande kraft till hur människor uppfattar olika platser då platsen blir mer 

synliggjord med hjälp av festivaler.  

 De sociala effekterna av Storsjöyran verkar ha stor inverkan på Östersund. Vi tror att 

känslorna för Storsjöyran kan variera mellan olika individer beroende på om de har sitt 

ursprung i Östersund eller om de kommer från en annan plats. Detta grundar vi på de 

känslomässiga band mellan lokalbefolkningen och Storsjöyran som framkommit av 

empirin och vi har kunnat se att Östersundsborna känner en extra stolthet för sin stad 

under festivalveckan.  

 De ekonomiska effekterna av Storsjöyran är inte lika viktiga som de sociala effekterna då 

vi anser det sociala vara viktigare sett till långsiktighet och hållbarhet för Östersund. De 

sociala effekterna kan bidra till att människor väljer att bo kvar i staden, återvända till 

staden samt att Storsjöyran bidrar till att människor kan engagera sig för sin egen stad. 

Festivaler verkar på så sätt vara en stor bidragande faktor sett till statushöjande av en 

stad. 

7.1 Vidare forskning 
Det finns många festivaler i Sverige, och många av dessa pågår liksom Storsjöyran centralt i 

olika städer. Vi tror att den undersökningen vi har utfört skulle vara intressant att genomföra på 

fler av dessa festivaler och även på festivaler som drar många internationella besökare. På detta 

sätt skulle man kunna jämföra olika festivaler och se om det finns ett tydligt samband mellan 

turismnäring och festivaler, liknande det vi har sett när det gäller Storsjöyran och Östersund. Vi 

tror även att det går att undersöka aspekter som rör de ekonomiska effekterna av festivaler och 

hur dessa effekter inverkar på stadens utveckling. En annan intressant aspekt vore att följa upp de 

sociala effekter som framkommit av vår studie och se till hur festivalbesökarens upplever själva 

festivalen och påverkas av den på längre sikt. 

 

Vår slutsats visar på en övervägande positiv bild av Storsjöyran och det skulle vara intressant att 

även undersöka de negativa aspekter som en festival medför. Exempelvis skulle man kunna 

undersöka hur miljön påverkas samt intervjua personer som upplever att de drabbats negativt av 

en festival.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Malena Edelbrock, IT- och informationsansvarig på Visit Östersund 

Vill du vara anonym i denna uppsats eller går det bra om vi skriver med ditt namn? 

Hur länge har du arbetat vid Östersund Turist & Kongress? 

Vad är dina uppgifter? 

Tema 1. Destination Östersund 

Vad anser du unikt för Östersund som turistdestination? 

Vad efterfrågar turister som besöker turistbyrån? 

Vilka attraktioner rekommenderar ni de som besöker er? 

Hur motiverar ni människor till att besöka Östersund? 

Vilken bild vill ni att människor ska ha av Östersund? 

Vilken bild tror ni att människor har av Östersund? 

Varför väljer människor att besöka Östersund? 

Hur arbetar ni för att locka turister året runt? 

Hur marknadsför ni Östersund? 

Tema 2. Storsjöyran och Stråket 

Anser du att Storsjöyran tillför något till Östersund? 

Tror du staden påverkas av festivalen sett till året runt turism i Östersund? 

Ser du någon skillnad i besöksnäringen vid festivalveckan? 

Hur upplever du stämningen under festivalveckan? 

Upplever du att människor beter sig annorlunda under festivalen? 

Samarbetar ni med Storsjöyran? - På vilket sätt? 

Vad är eran huvuduppgift under veckan? 

Tema 3. Lokalbefolkningen 

Hur tror du lokalinvånarna ställer sig till Storsjöyran? 

Hur tror du lokalbefolkningen påverkas av Storsjöyran? 

Upplever du en negativ eller positiv inställning från lokalinvånarna sett till festivalen? 

Har ni på turistbyrån något samarbete med lokalbefolkningen i Östersund? 

Har ni något samarbete med andra aktörer? 

Tema 4. Hållbarhet 

Vilka negativa sidor tillkommer av festivalen? 

Vilka positiva effekter tillkommer av festivalen? 

Hur arbetar ni för att få festivalbesökarna att återkomma till staden? 

Hur arbetar ni för att festivalbesökarna ska uppleva staden och inte bara festivalen? 

Anser du att festivalbesökarna besöker Östersund som destination eller bara Storsjöyran? 

Stämmer det att ni arbetar efter visionen “ett hållbart Östersund” och i så fall, vad innebär det? 

Tema 5. Framtiden 

Hur vill ni utveckla Östersund som destination? 

Hur arbetar ni för en hållbar destination? 

Hur tror du att Östersund kommer att utvecklas i framtiden? 

På vilket sätt kommer ni att samarbeta med Storsjöyran i framtiden? 

Skulle en nedläggning av Storsjöyran märkbart påverka Östersund sett till turismnäringen? 

 

 



 

 

 

 

Elisabeth Richardsson , marknadsansvarig vid Östersunds kommun 

Vill du vara anonym i denna uppsats eller går det bra om vi skriver med ditt namn? 

Hur länge har du arbetat vid Östersund Turist & Kongress? 

Vad är dina uppgifter? 

Tema 1. Destination Östersund 

Vad anser du unikt för Östersund som turistdestination? 

Hur motiverar ni människor att besöka Östersund? 

Vilken bild vill ni att människor ska ha av Östersund? 

Vilken bild tror ni att människor har av Östersund? 

Tema 2. Marknadsföring 
Hur arbetar ni för att marknadsföra Östersund? 

Hur arbetar ni för att nå internationella besökare? 

Skiljer sig marknadsföringen åt vid nationell och internationell marknadsföring hos er? 

Hur arbetar ni för att nå olika målgrupper i er marknadsföring? 

Vilka verktyg är mest effektiva för att nå ut med sin marknadsföring? 

Hur arbetar ni för att locka turister året runt? 

Varför valde ni Vinterstaden Östersund som marknadsföringsbegrepp? 

Hur marknadsför ni Östersund under sommarhalvåret, används samma marknadsföringsbegrepp 

och strategier? 

Är Storsjöyran central för marknadsföringen av Östersund? 

Tema 3. Storsjöyran och Stråket 

Anser du att Storsjöyran tillför något till Östersund? 

Tror du staden påverkas av festivalen sett till året runt turism i Östersund? 

Hur upplever du stämningen under festivalveckan? 

Tema 4. Lokalbefolkningen 

Hur tror du lokalbefolkningen påverkas av Storsjöyran? 

Upplever du en negativ eller positiv inställning från lokalinvånarna sett till festivalen? 

Tror du att lokalinvånarna spelar en roll när det gäller ryktet för festivalen? 

Har ni på turistbyrån något samarbete med lokalbefolkningen i Östersund? 

Har ni något samarbete med andra aktörer? 

Tema 5. Hållbarhet 

Hur arbetar ni för att få festivalbesökarna att återkomma till staden? 

Hur arbetar ni för att festivalbesökarna ska uppleva staden och inte bara festivalen? 

Anser du att festivalbesökarna besöker Östersund som destination eller bara Storsjöyran? 

Stämmer det att ni arbetar efter visionen “ett hållbart Östersund” och i så fall, vad innebär det? 

Tema 6. Framtiden 

Hur vill ni utveckla Östersund som destination? 

Hur arbetar ni för en hållbar destination? 

Hur tror du att Östersund kommer att utvecklas i framtiden? 

På vilket sätt kommer ni att samarbeta med Storsjöyran i framtiden? 

Skulle en nedläggning av Storsjöyran märkbart påverka Östersund sett till turismnäringen? 

 

 



 

 

 

 

Lars Sillrén, VD för Storsjöyran 

 

Vill du vara anonym i denna uppsats eller går det bra om vi skriver med ditt namn? 

Vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Har du några andra ansvarsområden utöver Storsjöyran? 

Tema 1. Om Storsjöyran 
Berätta kort om Storsjöyran? 

Vad gör Storsjöyran unikt? 

Hur får man en stadsfestival att leva kvar när det finns så stor konkurrens i landet? 

Tema 1. Målgrupper 
Var kommer de flesta besökare på Storsjöyran ifrån? 

- Utöver Östersund? 

Vilken typ av kundsegment är viktigast för er? 

Vilken typ av målgrupp riktar ni er huvudsakligen till? 

Vilka åldrar ser ni främst besöker festivalen? 

Tema 2. Inblandade aktörer 
Hur ser ägandeformen ut för Storsjöyran? 

Har ägandeformen alltid sett ut så? 

Hur många anställda jobbar med Storsjöyran? 

Hur många arbetar med olika uppgifter under festivalveckan? 

På vilket sätt samarbetar ni med Östersunds turistbyrå? 

På vilket sätt samarbetar ni med Östersunds kommun? 

Samarbetar ni med övriga festivaler nationellt eller internationellt? 

Vilka andra aktörer har ni samarbete med? 

Hur ser ni på lokalinvånarnas inblandning i festivalen? 

Tema 3. Miljö 
Hur arbetar ni rent hållbarhetsmässigt? 

Hur arbetar ni mot vandalisering och stök som kan uppstå vid festivalen? 

Upplever du staden osäker under festivalveckan? 

Tema 4. Storsjöyrans påverkan på Östersund 
På vilket sätt tror du att Storsjöyran påverkar Östersund? 

Kan det vara svårt att bevara det genuina med festivalen när det tillkommer så mycket besökare 

från övriga landet? 

Har staden påverkats i stort av det stora flödet turister? 

Tror du att Storsjöyran bidrar till mer turister året runt i Östersund eller tror du snarare att 

människor besöker Östersund enbart för att gå på Storsjöyran? 

Tror du att lokalinvånarna kan känna sig som turister själva i Östersund under festivalveckan? 

Tema 5. Festivalen förr och nu 

Hur ser festivalen ut idag jämfört med tidigare år? 

Hur har festivalen utvecklas från dess start fram tills nu? 

Hur vill du att festivalen ska se ut i framtiden? 

Vilken image vill ni ha? 

Vad är det bästa och sämsta med Östersund som destination för en festival? 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2. Enkät 

 

Festivalturism i Östersund                           
Den här enkäten kommer att användas som underlag för en kandidatuppsats i ämnet 

Turismvetenskap vid Södertörns Högskola. Alla svar kommer att behandlas anonymt. Tack för 

din hjälp! 
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                Tack för din medverkan! 

 


