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Sammanfattning 
Alla evenemang medför vissa planerade effekter. Många effekter som uppstår i värdsamhället 

är dock oplanerade och ibland även oönskade. Ett sätt att uppnå positiva effekter av 

evenemang kan vara att överföra värdsamhällets värderingar och symboler till evenemanget. 

På så sätt får samhället liv och kan locka besökare som annars inte skulle kommit (Getz, 

2007). För besökaren blir evenemanget en symbol för värdsamhället (Wessblad, 2009). 

Evenemanget blir på så sätt ett viktigt marknadsföringsmedel. För att evenemanget ska bidra 

med positiv och lyckad marknadsföring för samhället krävs dock att det återspeglar den kultur 

och de värderingar som finns i värdsamhället. När evenemanget återspeglar värdsamhällets 

kultur och värderingar upplevs evenemanget som autentiskt (Bowdin, m.fl, 2006).   

 

Samhällen kan använda evenemang för att skapa positiva effekter inom värdsamhället. 

Evenemang kan leda till ökad handel, förstärkt image och utvecklande av infrastruktur inom 

värdsamhället (Getz, 2005).  Evenemang kan leda till att folk gör återbesök, stannar längre 

och att samhället får ökad publicitet (Getz, 2007). Ett evenemang kan fungera som ett medel 

för att förlänga säsongen (Bowdin, m.fl. 2006). Ett evenemang kan dock även medföra att 

folk skjuter upp sina besök till ett senare tillfälle eller väljer en annan plats att åka till på 

grund av evenemanget (Andersson, m.fl. 2007).     

 

Evenemang kan leda till en ökad uppskattning av kulturella traditioner (Shaw & Williams, 

2002). Genom att ta fasta på kulturella traditioner kan evenemanget även bidra till en ökad 

förståelse av olika kulturer (Hall, 1992). Kulturella effekter av evenemang kan innebära en 

negativ förändring av värdsamhällets kultur. Ökat besöksantal kan göra att värdsamhället 

förändrar ceremonier och beteende för att leva upp till besökarnas förväntningar (Wall & 

Mathieson, 2006). Evenemanget leder på så sätt till en kommersialisering av kulturen och det 

autentiska går därmed förlorat (Richards, 2007).  

 

Evenemang kan leda till såväl positiva som negativa effekter för miljön och för den fysiska 

omgivningen. Evenemanget kan bidra till att öka fokuset på miljöfrågor och bevarande av 

djur och natur. Evenemanget kan leda till ökat besöksantal vilket i sin tur kan medföra 

nedtrampning och förorening av naturen (Shaw & Williams, 2002). Det har blivit alltmer ökat 

tryck på att evenemangsorganisationer ska bli mer miljömedvetna (O’Brien & Chalip, 2007). 

Det är dock vanligt att evenemangsarrangörer inte ser på de miljömässiga effekterna på längre 

sikt (Getz, 2007).  För att de negativa miljömässiga och fysiska effekterna inte ska bli alltför 

omfattande gäller det att ta hänsyn till värdsamhällets bärkraft. Det vill säga att begränsa 

besöksantalet så att värdsamhällets ekonomi, miljö och sociokulturella värderingar inte 

påverkas negativt (Mowforth & Munt, 2003). 

 

 Alla evenemang påverkar sina deltagare socialt och i många fall kan dessa sociala faktorer 

även sprida sig i värdsamhället (McDonnell m.fl. 1999).  Evenemang kan skapa fler 

arbetstillfällen, öka utbudet av social service samt leda till en förbättrad samhällsidentitet 

(Hall, 1992). De sociala effekterna av evenemang behöver dock inte alltid vara positiva. 

Evenemang kan till exempel leda till ökad kriminalitet. Evenemang kan även störa 

lokalbefolkningen i deras vardagliga liv, bland annat genom ökade trafikproblem, störande 

ljudnivå och miljöföroreningar (Hede, 2007).  

 

Oavsett vilket evenemang det handlar om är det alltid väsentligt med viss del av planering 

(Watt, 1998). Planering handlar om att formulera mål och hur man ska gå tillväga för att 

uppnå målen (Getz, 2005). Planeringen ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet och 
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möjliggör utvärderingar av evenemangets utförande och effekter (McDonnell m.fl. 1999). För 

att planeringen ska bli lyckad är det viktigt att inkludera alla intressenter. Även om planering 

är tidskrävande lönar det sig att vara väl förberedd (Watt, 1998). Ingen eller dålig strategisk 

planering är en av de vanligaste orsakerna till att evenemang misslyckas (Getz, 2005).  

 

Samarbeten är viktiga och ibland nödvändiga för evenemangets genomförande. Med goda 

samarbeten kan evenemangsarrangörerna få hjälp genom hela processen, från planering och 

genomförande till utvärdering (Watt, 1998). 

 

Evenemanget och dess omvärld påverkar varandra ömsesidigt. Det gäller för 

evenemangsarrangörer att vara medvetna om detta förhållande, att identifiera möjliga negativa 

effekter av evenemanget och kunna se dess möjligheter (Getz, 2005). Att genomföra en 

grundlig utvärdering är alltid viktigt oavsett evenemangets storlek (Watt, 1998). 

Utvärderingen ger sedan en bra grund för analys och eventuella förbättringar. Utvärderingar 

bör ske kontinuerligt både före evenemangets start, medan det pågår och efter evenemangets 

avslutande. Genom att kontinuerligt utvärdera evenemanget kan evenemangsarrangörerna 

styra det i rätt riktning och minska ner negativa effekter innan det är för sent (Getz, 2005). Det 

är vanligt att utvärdering endast sker av de ekonomiska effekterna av evenemang (McDonnell 

m.fl. 1999). För att få en realistisk helhetsbild av evenemangets verkliga effekter måste 

hänsyn tas till samtliga effekter och därmed även inkludera kulturella, sociala, fysiska och 

miljömässiga faktorer (Getz, 2008). Det är viktigt med helhetsperspektiv och långsiktigt 

tänkande då många av de effekter som uppstår av ett evenemang, positiva som negativa, till 

en början kan vara dolda och först bli synliga efter en längre tid (Getz, 2007). 
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1. Inledning  
Alla evenemang har en början och ett slut. Besökarna är medvetna om att de inte kan återfå 

samma upplevelse efter evenemangets slut. Det är vetskapen om att man inte kan uppleva 

samma sak igen som gör evenemang attraktiva att besöka (Getz, 2005). Många evenemang är 

återkommande och hålls ofta på samma plats. Trots detta kan evenemanget sällan bli 

detsamma. Evenemanget skiljer sig från varje gång bland annat beroende av vilka personer 

som är involverade. Att evenemang skiljer sig varje gång beror på att vi alla är subjektiva och 

upplever saker och ting på olika sätt (Andersson m.fl. 2009) Andersson m.fl. definierar 

evenemang på följande sätt: 

 
”Ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. De har ett program, en arrangör, 

åskådare och/eller deltagare” (Andersson m.fl. 2009:16). 

 

Med ovanstående definition anser Andersson m.fl. att evenemang och turism hör ihop. 

Anledningen är att evenemang ofta genererar ett ökat antal besökare till värdsamhället, ibland 

både på kort och på lång sikt (Andersson m.fl. 2007). Turismen och evenemangens 

samhörighet kan kombineras i begreppet evenemangsturism (McDonnell m.fl. 1999). 

McDonnell m.fl. definierar evenemangsturism på följande sätt: 

 
”A market segment consisting of those people who travel to attend events, or who can be 

motivated to attend events while away from home” (McDonnell m.fl. 1999:28). 

 

Evenemangsturism handlar även om destinationsutveckling. Man använder sig av evenemang 

för att utveckla en destination. Samtidigt stärker man evenemangets attraktionskraft gentemot 

turister (Hall, 1992). Evenemang kan användas för att förlänga turistsäsongen genom att 

arrangeras under de tider då värdsamhället  i övrigt har sin lågsäsong (Andersson m.fl. 2009). 

På så sätt används många faciliteter under en längre tid på året och kan därmed skapa fler 

positiva effekter för värdsamhället (McDonnell m.fl. 1999). Många destinationer har insett 

vikten av evenemang som ett medel för att stärka värdsamhällets attraktionskraft, tillväxt och 

skapande av arbetstillfällen (Getz, 2005). 

 
”Hallmark events are the image builders of modern tourism… short-term staged attractions or 

hallmark events have been a primary means by which to place or keep destinations on the tourist 

map.” (Hall, 1992:1) 

 

Evenemang kan även skapa nya nätverk och ny kompetens samt stärka värdsamhällets 

marknadsposition. Dessa effekter behöver inte alltid vara planerade och effekterna kan visas 

både på kort och på lång sikt (Andersson m.fl. 2007).  

 

1.1 Bakgrund Ölands Skördefest 

År 1996 kom Sven Ekberg med idén om Ölands Skördefest efter att ha inspirerats av Good 

Food Festival i Jersey. Idén ledde till att Sven Ekberg och Rolf Attoff startade Ölands 

Skördefest. Skördefesten är relaterad till Mickelsmäss som historiskt sett avslutade 

odlingsåret. Då skulle skörden avslutas och efter det blev det Mickelsfest (www.skordefest.nu, 

2009-12-05). Ölands Skördefest har existerat i 13 år och fokuserar på kultur i olika former. 

Innehållet i evenemanget baseras till stor del på kulinariska upplevelser, konstverk och 

hantverk
1
. Idag under Ölands Skördefest säljer gårdsbutiker, affärer, restauranger, caféer och 

krogar det som är nyskördat. Det säljs även konstverk och hantverk av olika slag. Under 

                                                 
1
 Jörgen Areskough Projektledare Skördefestorganisationen, personlig intervju den 19 november 2009 
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Skördefesthelgen finns det ungefär 900 aktiviteter på Öland (www.skordefest.nu, 2009-12-05). 

Ölands högsäsong är normalt sett sommaren på grund av öns möjligheter för sol och bad. 

Under Skördefesten som hålls i september varje år får dock besöksnäringen åter igen ett 

uppsving. Många näringsidkare får in intäkter som överstiger de bästa sommardagarna.
1
  

 

Det finns många olika typer av evenemang (Andersson m.fl. 2009). Vi väljer i denna uppsats 

att definiera Ölands Skördefest som en festival. Med anledning av hur hur Andersson m.fl. 

förklarar de olika evenemangen. I boken ”Evenemang – från organisering till utvärdering” 

beskriver Andersson m.fl. en festival som ett evenemang som representerar de värden som 

värdsamhället står för (Andersson m.fl 2009). Getz definierar en festival på följande sätt: 

 
”A festival is a public, themed celebration.” (Getz, 2005:21) 

 

Festivaler handlar om kulturellt firande och många har sin bakgrund i värdsamhällets 

traditioner (Getz, 2005).  Festivalen är viktig för den lokala identiteten och har en social och 

kulturell betydelse för värdsamhället (Andersson m.fl. 2009). Festivalen symboliserar de 

värderingar som finns i det lokala samhället (Getz, 2005). På så sätt kan festivaler bidra till 

ökad kunskap om värdsamhället, dess kultur och livsstil (Getz, 2007).  

 

Vi väljer även att definiera Ölands Skördefest som ett kulturellt evenemang. Med anledning 

av hur Michel beskriver Multi-arts festivals. Vi väljer att på svenska kalla Multi-arts festivals 

för kulturella evenemang. Kulturella evenemang riktar sig till en väldigt bred målgrupp i olika 

åldrar och med delvis olika intressen. Det är även vanligt att kulturella evenemang hålls på 

allmänna platser över ett större område för att locka besökare till staden och regionen (Michel, 

2009).  

 

1.2 Problemformulering 

Det finns enligt oss inte mycket skrivet om evenemangs effekter utöver de ekonomiska. 

Många evenemangsarrangörer utvärderar heller inte i dagsläget något annat än de ekonomiska 

effekterna (McDonnell m.fl. 1999). Därför fokuserar denna uppsats på de övriga effekterna 

som kan genereras av evenemang och då framförallt på kulturella, miljömässiga/fysiska och 

sociala effekter. Vi har valt Ölands Skördefest som ett exempel på evenemang. Ölands 

Skördefest blev ett naturligt val då det är ett stort evenemang som påverkar och engagerar så 

gott som hela värdbefolkningen. Evenemanget har utvecklats och existerat i flera år. 

Evenemanget har enligt många lyckats hålla både kvaliteten uppe och lyckats locka allt fler 

besökare.
2
  

 

För att få ett bredare perspektiv har vi förutom Skördefestorganisationen även inkluderat 

kommunernas, näringslivets och allmänhetens syn på effekterna. Vi vill även ta reda på om 

effekterna är en följd av medveten strategisk planering eller generellt sett oplanerade. Vi vill 

därför ta reda på om arrangörerna eller kommunerna i dagsläget genomför grundlig planering 

för evenemanget och dess effekter samt utvärderingar och vilka effekter de i så fall utvärderar.  

 

Vår frågeställning är:  

 Vilka ogripbara effekter genererar evenemang för värdsamhället?  

 

 

                                                 
1 Göran Göthlin Delägare Nyströms Skor, personlig intervju den 24 november 2009 
2
 Göran Göthlin Delägare Nyströms Skor, personlig intervju den 24 november 2009 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka ogripbara effekter som kan genereras av 

evenemang. Uppsatsen kan sedan användas som underlag för evenemangsarrangörer av 

liknande evenemang. Den kan även användas som underlag för kommunerna i 

beslutssituationer om evenemang och för att allmänheten ska få en förståelse av vilka effekter 

som genereras. Uppsatsen fokuserar på Ölands Skördefest som ett exempel på ett evenemang 

och de ogripbara effekter som genereras.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vår undersökning behandlar evenemangs ogripbara effekter på värdsamhället. Då mycket 

enligt oss redan finns skrivet om de ekonomiska effekterna anser vi det vara av större intresse 

med fokus på de mer ogripbara effekter som kan genereras. Ekonomiska effekter och 

planering samt utvärderingar av ekonomiska effekter kommer dock att nämnas som en 

jämförelse och som grund för hur utvärderingar av de övriga effekterna skulle kunna gå till. 

Vi kunde inte behandla alla evenemang på grund av tidsbrist och valde därför att fokusera på 

Ölands Skördefest. Anledningen till att fokus ligger på endast ett evenemang är även för att 

kunna skapa en djupare förståelse och uppfattning om ett evenemangs effekter.   

 

I denna uppsats syftar värdsamhälle till den plats där evenemanget hålls, det kan vara en 

kommun, en region eller ett land beroende på evenemangets utbredning. När det gäller Ölands 

Skördefest syftar vi på Öland när vi pratar om värdsamhälle.  
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2. Undersökningsmetod  
 

2.1 Induktion 

Induktion innebär att man utgår från ett visst fenomen i verkligheten och samlar in empiri. 

Empirin används sedan för att formulera en teori (Patel & Davidson, 1991). Med ett induktivt 

arbetssätt är det författarnas empiriska observationer och deras förförståelse som styr 

informationsinsamlingen (Esaiasson m.fl. 2005). Vi inledde arbetsprocessen av denna uppsats 

med att genomföra personliga intervjuer med representanter för Ölands Skördefest och 

näringslivet på Öland. Vi lät sedan intervjupersonernas information styra det fortsatta arbetet i 

allt från urval av intervjupersoner till ämnesområden i arbetet. Exempel är att vi började 

använda snöbollsurval, intervjupersonerna rekommenderade oss att prata med andra.  

 

Ett induktivt arbetssätt gör att teorin blir representativ för just den situationen i det 

ögonblicket då informationen samlades in och teorin får därför inte generell giltighet (Patel & 

Davidson, 1991). Den information som samlats in som underlag för denna uppsats är endast 

representativ för Skördefesten vid tillfället när uppsatsen skrevs. Att uppsatsen endast är 

representativ vid undersökningens tillfälle beror på att inget evenemang är det andra likt och 

att det därför aldrig kan jämföras till fullo. Effekterna som genereras av Skördefesten kan 

komma att se helt annorlunda ut om några år beroende på hur evenemanget och marknaden 

utvecklas. Effekter som idag anses positiva kan i framtiden anses vara något negativt och 

evenemangets attraktionskraft kan minska. 

 

Även om författarna har en viss förförståelse av studiens problem innebär en induktiv ansats 

att författarnas kunskaper är begränsade och att man inte har några tydliga hypoteser om 

problemet (Halvorsen, 1992). Vår kunskap om Skördefesten var begränsad innan vi började 

med uppsatsen. Vi hade därför ingen möjlighet att formulera någon hypotes innan vi 

undersökt evenemanget.  

 

Induktion är ett flexibelt tillvägagångssätt som handlar om att gå in på djupet och studera det 

specifika problemet med utgångspunkt i praktiken. Därmed leder ett induktivt arbetssätt till ett 

mer holistiskt perspektiv på problemets olika beståndsdelar istället för en generalisering av 

problemet (Halvorsen, 1992). Vår mening med denna uppsats är att skapa en djupare 

förståelse av evenemangs ogripbara effekter med Ölands Skördefest som exempel. Genom att 

fokusera på ett evenemang kunde vi gå in på djupet och studera det specifika evenemangets 

helhet istället för att fokusera på en mindre del av problemet.  

 

Kvalitativ ansats och induktion 

Det är insamlingsprocessen av data som avgör om tillvägagångssättet är induktivt eller inte. 

Enligt Patel och Davidson är en induktiv ansats lämplig när arbetssättet i övrigt är kvalitativt 

(Patel & Davidson, 1991). Ett induktivt arbetssätt innebär även att urvalet av 

informationskällor sker löpande under hela arbetsprocessen (Halvorsen, 1992). Vi har utgått 

från vår empiriska informationsinsamling om Ölands Skördefest. Med empirin som grund 

fördjupade vi oss sedan i teorin. Slutligen formulerade vi våra egna slutsatser och teorier kring 

vårt problem, vilka ogripbara effekter evenemang genererar till värdsamhället. Vi har under 

hela arbetets gång analyserat och tolkat det insamlade materialet för att se om vi behövde 

komplettera med fler källor. Vi frågade även våra intervjupersoner om de hade förslag på fler 

källor som var lämpliga för vår uppsats.  
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Vår mening med denna uppsats är inte att skapa generell giltighet om evenemangs effekter på 

värdsamhället. Vi är i första hand intresserade av Ölands Skördefest och vad just detta 

evenemang bidrar med till Öland. Vi ansåg därför att en induktiv ansats var det lämpligaste 

tillvägagångssättet för uppsatsen och uppsatsens specifika problem.  
  

2.2 Kvalitativt arbetssätt 

Det är studiens syfte som avgör vilken metod som ska användas (Trost, 2005). Vi har använt 

oss av ett kvalitativt arbetssätt då vi har försökt uppnå en djupare förståelse för problemet som 

vi har studerat. En kvalitativ ansats försöker inte uppnå ett resultat som är generellt utan söker 

en djupare förståelse av problemet och dess omgivning (Holme & Solvang, 1991).  

 

Flexibilitet 

Kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet. Forskaren kan under undersökningens gång 

redigera efter hand som information samlas in, till exempel om frågeställningarna inte längre 

passar den insamlade informationen (Holme & Solvang, 1991). En kvalitativ ansats gör det 

möjligt att göra löpande analyser. En fördel med löpande analyser är att man kan se om man 

har missat något och man kan till exempel omformulera frågor till kommande intervjuer 

(Patel & Davidsson, 1991). Vi har använt oss av frågeområden. De frågeområden som vi 

använt oss av är bakgrund och position, Skördefestens betydelse för intervjupersonen och i 

samhället, samarbeten och effekter i värdsamhället. Efter de två första intervjuerna ansåg vi 

att vi inte fick svar på det vi behövde för att besvara uppsatsens fråga. På grund av att vi inte 

fick de svar vi behövde lade vi till underområden på ett av våra frågeområden. Det var på 

området effekter i värdsamhället som vi sedan lade till underområdena kulturella, 

miljömässiga/fysiska och sociala effekter. Vi kompletterade även de första intervjuerna med 

frågor via e-post i efterhand. Dels för att de intervjupersonerna skulle få samma 

förutsättningar att svara som de övriga när det gäller effekterna av evenemanget men även för 

att få en bredare bakgrund till Skördefesten.  

 

Kvalitativ data  

Kvalitativ data uttrycks i text eller bild (Grönmo, 2006). Data kan samlas in genom bland 

annat intervjuer samt analys av källor (Holme & Solvang, 1991). Analys innebär att forskaren 

försöker komma fram till möjliga förklaringar av problemet som studeras (Halvorsen, 1992). 

Vi har intervjuat aktörer som arbetar med Ölands Skördefest, representanter för näringslivet, 

allmänheten samt representanter för Borgholm och Mörbylånga kommun. Vi har också 

analyserat kontinuerligt då vi ständigt bearbetat materialet och försökt undersöka vilka 

effekterna av Ölands Skördefest är och få en förståelse för dessa effekter.  

 

2.3 Urval 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få information och förståelse för det fenomen som 

studeras. På grund av ovanstående syfte sker urvalet av undersökningsenheter inte 

slumpmässigt. Det sker istället systematiskt utifrån vissa kriterier som forskaren ställer 

(Holme & Solvang, 1991). De kriterier vi har använt oss av är att intervjupersonerna ska vara 

insatta i Ölands Skördefest och vara kunniga inom sitt arbetsområde. Vi har dock inte använt 

ovanstående kriterier på alla intervjupersonerna. Vi valde att intervjua Gunnar Aldestam, 

Göran Göthlin och ett antal privatpersoner trots att de inte uppfyller en del av våra uppsatta 

kriterier. De är väl insatta inom sitt eget område men deras kompetens om Skördefesten kan 

variera beroende på grad av delaktighet. Anledningen till varför vi valde att intervjua dem var 

att vi ville ha deras åsikter om Skördefesten som representanter för näringslivet och 

allmänheten. Urvalet baseras på forskarens förförståelse, förutfattade meningar och teorier 
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som forskaren har innan projektets start. För att kunna använda ett systematiskt urval måste 

forskaren ha kunskap om gruppen denne väljer undersökningsenheterna från och veta vad 

han/hon vill komma fram till (Holme & Solvang, 1991). Vi har valt personer som vi tror kan 

hjälpa oss att svara på vår frågeställning, vilka effekter Skördefesten genererar för 

värdsamhället med Ölands Skördefest som exempel.  

 

Variation 

Genom att använda sig av ett systematiskt urval vill forskaren få mycket information och det 

gör denne genom att han/hon har variation i sitt urval (Holme & Solvang, 1991). Vi har 

använt oss av variation i vårt urval och variationen består av att intervjupersonerna arbetar 

inom olika områden. Vi valde att intervjua representanter från Skördefestorganisationen, 

kommunerna på Öland, näringslivet och allmänheten. Forskaren kan få mer information 

genom att ha intervjupersoner som är kunniga inom sitt område (Holme & Solvang, 1991). Vi 

har valt personer som vi anser är kunniga inom sitt område och som antingen arbetar med 

Ölands Skördefest eller på annat sätt påverkas av evenemanget. Ett problem med människor 

som är väldigt insatta i ett område är att de kan vilja ge en bra bild av till exempel ett företag 

och då ge förvrängda berättelser om organisationen. Om man är medveten om risken att 

personer ger förvrängda berättelser är intervjupersonerna ändå viktiga att ha med (Holme & 

Solvang, 1991). Några av våra intervjupersoner arbetar med Skördefesten och vi tror att de på 

grund av deras arbeten vill visa en positiv bild av evenemanget. Vi är medvetna om detta och 

har därför försökt ställa kritiska frågor till dem för att få fram så mycket information som 

möjligt (Trost, 2005).  

 

Teoretisk och empirisk mättnad 

Vid användning av strategiska urval finns det ingen metod för att räkna ut hur stort urvalet bör 

vara (Trost, 2005). Grönmo anser att urvalet kan avslutas när nya personer inte längre tillför 

betydelsefull information. När forskaren har nått hit har han/hon nått en teoretisk 

mättnadspunkt (Grönmo, 2006). Vi anser att vi har uppnått både en teoretisk och empirisk 

mättnad. Intervjupersonerna tillförde inte längre ny information och böckerna refererade till 

böcker vi redan använt.  

 

Snöbollsurval 

När man använder sig av ett systematiskt urval brukar man även använda snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att man frågar informanterna vilka andra som kan vara lämpliga att 

intervjua (Halvorsen, 1992). Vi började med att använda oss av ett systematiskt urval då vi 

valde att intervjua Lars Frick, Anne Wilks, Jörgen Areskough, Anders Nyholm och Gunnar 

Aldestam. Under våra intervjuer med ovanstående personer använde vi oss av snöbollsurval 

då vi frågade informanterna vilka de ansåg att vi skulle prata med. Vi ansåg att 

snöbollsurvalet var effektivt och använde efter de inledande intervjuerna endast detta urval. 

Snöbollsurvalet styrde därför nästintill hela vår empiriinsamling. Jörgen Areskough och Anne 

Wilks hänvisade oss till Göran Göthlin och Thomas Michel. Anledningen till att de hänvisade 

oss till Göran Göthlin var att de ansåg att han och hans verksamhet påverkades av Ölands 

Skördefest. De hänvisade till Thomas Michel för att han har genomfört enkätundersökningar 

som några av Skördefestens deltagare har fyllt i. Genom Michel fick vi tillgång till 

sammanställt material från enkätundersökningarna. Enkätundersökningarna använde vi för att 

skapa oss en tydligare bild av evenemangets besökare och därmed även evenemanget i sin 

helhet. Lars Frick rekommenderade oss att prata med Lisbeth Lennartsson, Borgholms 

kommunalråd för att få den politiska synen på Skördefesten. Lisbeth Lennartsson i sin tur 

rekommenderade oss att prata med Gustaf Öholm som är VD för Ölands Turist AB i 

Borgholm. Göran Göthlin hänvisade oss till Rolf Attoff med anledningen av att han var med 
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och startade Skördefesten. Göthlin menade att vi då skulle kunna få den historiska bilden av 

evenemanget. Vi har också gjort en intervju via e-post med Staffan Larsson, Mörbylångas 

kommunchef, för att få båda kommunernas åsikter.  

 

2.4 Primär och sekundärdata 

Primärdata är information som forskaren själv har samlat in för undersökningen i fråga. 

Sekundärdata är information som redan finns och som har samlats in av andra än forskaren 

(Halvorsen, 1992). Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata som underlag för 

uppsatsen.   

 

Primärdata 

Primärdatan består av bandat material från våra intervjuer. Vi intervjuade Anne Wilks, Jörgen 

Areskough och Rolf Attoff som representerar Ölands Skördefest. Anders Nyholm, Lars Frick, 

Lisbeth Lennartsson och Kent Ingvarsson representerar kommunerna på Öland. Göran 

Göthlin, Gunnar Aldestam och Gustaf Öholm representerar näringslivet. Vi intervjuade Malin 

Söderqvist för att vi ville ha en students kritiska åsikter. För att även få in allmänhetens 

perspektiv utförde vi mindre snabbintervjuer med personer i olika åldrar som befann sig i 

Färjestadens köpcentrum, Borgholm och i Mörbylånga.    

 

Till Mörbylångas kommunchef Staffan Larsson skickade vi istället intervjufrågor via e-post. 

Anledningen till en mejlintervju var att Larsson inte hade tid att träffa oss för en personlig 

intervju. Vi kontaktade även arbetsförmedlingen, polisen i Kalmar län och vägverket för att 

bekräfta vissa av de uppgifter som intervjupersonerna gett oss.  

 

Sekundärdata 

Sekundärdata vi har använt är teoretiska böcker, vetenskapliga artiklar om evenemang, Anne 

Wilks utvärdering av Ölands Skördefest och Skördefestorganisationens hemsida. Vi använde 

Skördefestorganisationens hemsida för att få en bild av vad Skördefesten är samt för att veta 

vilka som ställer ut. Det var från Skördefestorganisationens hemsida vi sedan inledde vårt 

urval. Genom hemsidan fick vi också information om Skördefestorganisationen.  

 

2.5 Intervjuer 

Det empiriska underlaget till denna uppsats utgörs i huvudsak av djupintervjuer. En intervju 

är ett verktyg för informationsinsamling. Informationen ska sedan leda till att ett visst mål 

uppfylls. Detta syfte påverkar intervjun i hög grad. Andra faktorer som även de påverkar 

intervjun är vilken typ av information som dyker upp som sedan författarna kan ställa 

följdfrågor på och författarnas förförståelse. Med förförståelse menas här både författarnas 

tidigare kunskaper och deras förutfattade meningar och värderingar av problemet (Gordon, 

1971). Det grundläggande målet med denna uppsats är att ta reda på vilka ogripbara effekter 

som genereras av Ölands Skördefest och hur dessa effekter påverkar värdsamhället. Detta 

syfte har genomsyrat hela arbetsprocessen och styrt allt från vilka vi valt att intervjua till vilka 

följdfrågor vi ställt under intervjuernas gång. 

 

Standardisering och strukturering  

När det gäller intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till graden av standardisering och 

strukturering. Standardisering innebär att författarna har klara frågor i en viss ordning (Patel 

& Davidson, 1991). En standardisering av intervjuer innebär även att författarna använder sig 

av exakt samma frågor i samma ordningsföljd till samtliga intervjupersoner (Trost, 2005). I de 

fall då frågorna formuleras först under det pågående samtalet utifrån förutbestämda områden 
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präglas intervjun av en låg grad av standardisering (Patel & Davidson 1991). Då är tanken att 

författarna inte ska påverka samtalets riktning men har ändå som uppgift att föra samtalet 

vidare och få intervjupersonen att fortsätta tala (Gordon, 1971)  

 

Begreppet strukturering handlar istället om hur fritt intervjupersonen får möjlighet att besvara 

frågorna. Vid en väl strukturerad intervju kan författarna redan innan ana vilket svar de 

kommer att få beroende på att frågan lämnar lite utrymme för intervjupersonen att svara fritt. 

En låg grad av strukturering innebär öppna frågor som inte kan besvaras med ja eller nej 

(Patel & Davidson, 1991). Hög grad av strukturering hör ofta ihop med en kvantitativ ansats 

medan kvalitativa arbeten är mindre strukturerade (Trost, 2005).   

 

Vi eftersträvade en låg grad av standardisering och strukturering i våra intervjuer. 

Anledningen var att vi ville få intervjupersonernas perspektiv på Ölands Skördefest och dess 

effekter. Samtidigt ville vi minska ner på vår egna förförståelse och dess inverkan på 

intervjuerna. Vi har utgått från olika intervjuområden som mall för intervjuerna men sedan 

varierat frågorna och ordningsföljden utefter intervjupersonen och dennes svar. De 

intervjuområden som vi använt har dock varit standardiserade. Standardiseringen medförde att 

det många gånger blev samma följdfrågor till flera personer. En annan anledning till 

standardiseringen av intervjuområden var att vi många gånger fick samma svar från flera av 

intervjupersonerna, framförallt när det gällde effekterna i samhället. De intervjuområden vi 

använt som mall till samtliga intervjuer är intervjupersonens bakgrund och position, 

Skördefestens betydelse för intervjupersonen och i samhället, samarbeten och effekter i 

värdsamhället. Vi har låtit intervjupersonerna själva styra intervjuerna men ställt följdfrågor 

och drivit samtalet vidare när vi känt det nödvändigt.  

 

Motivation och syfte 

För att erhålla bra svar från intervjupersonen är det viktigt att man lyckas motivera denne att 

svara på frågorna. Att motivera en intervjuperson kan göras genom att förklara för 

intervjupersonen vad han/hon har för intresse i arbetet och vad denne eventuellt kan vinna på 

att delta (Patel & Davidson, 1991). Författarna måste försöka sätta sig in i den intervjuades 

situation och försöka förstå dennes handlingar och åsikter oavsett vad författaren har för 

tidigare förförståelse (Trost, 2005). Vid vår första kontakt med intervjupersonerna förklarade 

vi syftet med arbetet. Vi förklarade samtidigt att vi kommer genomföra flera intervjuer med 

både Skördefestorganisationen, näringslivet och kommunerna för att få olika perspektiv i 

uppsatsen. Därmed har vi redan i ett tidigt stadium förklarat för intervjupersonen varför just 

dennes röst är viktig att ha med för uppfyllandet av vårt mål. Vi har försökt att gå förbi vår 

egna förförståelse för att i så hög grad som möjligt kunna sätta oss in i intervjupersonens roll 

och förstå dennes perspektiv på problemet. 

 

Tratt-teknik 

Intervjuer bör inledas och avslutas med neutrala frågor och tratt-teknik kan vara en lämplig 

metod för detta. Tratt-teknik innebär att frågeordningen kan liknas vid en tratt då stora öppna 

frågor inleder samtalet som sedan kommer in på mer specificerade frågor allt efter samtalets 

gång. En fördel med tratt-teknik är att intervjupersonen ofta kommer igång med samtalet och 

får möjlighet att prata mycket redan från början. Det kan ses som att man mjukstartar samtalet 

och värmer upp inför de mer specificerade frågorna (Patel & Davidson, 1991). Trots en låg 

grad av standardisering och strukturering har vi valt att inleda varje intervju med att fråga om 

intervjupersonens bakgrund och position. Att börja varje intervju med en relativt enkel fråga 

medförde att vi redan från start kunde skapa oss en uppfattning om personen och lättare förstå 

dennes tankesätt under intervjuns gång. Samtidigt är lite enklare frågor om intervjupersonen 
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relativt lätta för denne att besvara fritt. Det gör i sin tur att de känner sig bekväma med 

situationen. Allteftersom samtalens gång blev det sedan naturligt med mer specificerade 

frågor som följdfrågor på det som intervjupersonen valde att tala om.  
 

2.6 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är idag en vetenskaplig riktning som är förknippad 

med ett kvalitativt arbetssätt. Inom hermeneutiken använder forskaren sin förförståelse, sina 

kunskaper, idéer och intryck för att underlätta tolkningen av det problem som studeras. 

Hermeneutikern försöker se helheten i problemet. För att få en förståelse för problemet 

försöker forskaren se helheten i relation till dess delar och pendlar mellan dessa två. För att 

öka sin förståelse försöker forskaren även se problemet ur både subjektets och objektets 

perspektiv (Patel & Davidsson 1991). För att få en förståelse om vårt forskningsproblem har 

vi försökt titta på både helheten och dess delar. Helheten för oss har varit effekterna som 

genereras av evenemang på dess värdsamhälle och dess delar har varit kulturella, sociala och 

fysiska effekter.  
 

Hermeneutisk källkritik 

Källkritiken är en hermeneutisk metod som utarbetades för att lösa problem som till exempel 

motsägande och osäkra uppgifter. Källkritiken kan inte endast användas för skriven text. Den 

är även lämplig för muntlig historia som till exempel intervjuer. Källkritik handlar om 

information som feltolkas och ”är ett hermeneutiskt sätt att uppnå bättre tolkningar” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:220).  

 

Källkritikens kriterier 

Källkritiken har ett antal kriterier för värdering och tolkning. Äkthetskriteriet innebär att 

forskaren kontrollerar om informationen är äkta eller inte (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi 

har försökt kontrollera om informationen är trovärdig bland annat genom att jämföra 

information från en informant med de övriga informanternas information.  

 

Tendenskritik innebär att forskaren kontrollerar om informanten medvetet eller omedvetet har 

vinklat informationen. Om tendensen är stark så har källan lägre värde. Man bör inte godta 

information utan att försöka komplettera med annan information som är motsägelsefull eller 

neutral (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi upplever inte att någon av våra intervjupersoner 

vinklar information. Vi upplever dock att många utav intervjupersonerna har svårt att se några 

negativa effekter av Ölands Skördefest. Om detta beror på att Skördefesten är ett 

övergripande positivt evenemang eller om intervjupersonerna helt enkelt inte är medvetna om 

dess brister vet vi inte. Vi får dock känslan av att många är försiktiga med vad de säger av 

rädsla för att sprida en negativ bild av evenemanget. Vi tror därför att de medvetet eller 

omedvetet väljer att inte delge all information. För att säkerställa tendensen med intervjuerna 

försökte vi intervjua personer som inte arbetar med Skördefesten för att se om de säger 

liknande saker som de som arbetar med evenemanget. För att säkerställa tendensen med 

teoretiska böcker och vetenskapliga artiklar försökte vi läsa så många olika som möjligt för att 

se om de berättar liknande saker.  

 

Samtidighetskriteriet är när händelsen skrevs ner och i vilket sammanhang detta skedde 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har försökt använda mer aktuella nedskriva källor för att vi 

ville ha den senaste forskningen som framkommit i ämnet.  

 

Beroendekritik innebär att forskaren ska utreda om informanten kan ha påverkats av något. 

Desto längre tid sedan händelsen informanten pratar om har skett desto mindre värd är 
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informationen. Den blir mindre värd på grund av att minnet försvagas med tiden och att man 

glömmer saker. Ordet beroende syftar till hur informationen har passerat innan den når fram. 

Ju fler led informationen har passerat genom ju mindre värd är den, av anledningen att 

informationen kan ha förvrängts. Enligt ovanstående kritik är primärkällor bättre än 

sekundärkällor (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har i största möjliga mån använt oss av 

primärkällor då vi ansåg att dessa källor är pålitligare än sekundärkällor. Ölands Skördefest 

återkommer årligen och evenemanget ägde rum för endast några månader sedan. Därför anser 

vi att informanterna har Skördefesten starkt i minnet och att informationen från dem är pålitlig 

i det avseendet.  
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3. Evenemang och dess inverkan på värdsamhället 
Evenemang är en form av upplevelse. När det gäller upplevelser är det viktigt att besökarna 

får möjlighet att uppleva det de förväntar sig för att de ska bli nöjda. Det vill säga att 

upplevelsen motsvarar besökarnas förväntningar (Wessblad, 2009). För Ölands Skördefest 

innebär detta ett bevarande av den kvalitet och de uppskattade aktiviteter som idag finns. 

Skördefesten har många återkommande besökare. Då är det viktigt att kvaliteten och 

aktiviteterna finns kvar. Skördefestorganisationen bör samtidigt förnya delar av evenemanget. 

Besökare vill se något nytt och uppleva något som de inte hade möjlighet att göra året innan.  

 

För att säkerställa att upplevelsen motsvarar besökarens förväntningar är det viktigt att ta 

hänsyn till värdsamhällets bärkraft. Med bärkraft menas det antal besökare som samhället har 

möjlighet att ta emot utan att det negativt påverkar ekonomin, miljön eller samhällets 

sociokulturella värderingar. Ett värdsamhälles totala bärkraft har exempelvis överskridits då 

kvalitén på besökarnas upplevelser kraftigt minskat till följd av för många turister i området 

(Mowforth & Munt, 2003). Redan idag kommer det mycket folk till Ölands Skördefest. På 

grund av de stora folkmassorna tror vi att det finns en risk att Skördefestens bärkraft kommer 

överskridas. Om bärkraften överskrids skulle det i sin tur leda till att både besökare och 

lokalbor blir missnöjda med evenemanget.  

 

3.1 Traditioner inom evenemanget 

För att säkerställa att evenemang lever upp till besökarnas förväntningar kan det vara bra för 

evenemangsarrangörer att bevara evenemangets traditioner från år till år. Samtidigt för att inte 

förlora ett större antal besökare kan evenemangsarrangörer behöva förnya evenemanget med 

några års mellanrum. Evenemangsarrangörer behöver förnya evenemanget för att besökarna 

fortfarande ska se ett värde i att besöka evenemanget och inte känna att de redan upplevt allt 

under tidigare år. Om besökarna känner att de redan har upplevt allt är risken att de anser att 

evenemanget inte har något mer att ge dem (Michel, 2009). Öholm anser att man behöver 

erbjuda besökarna nya attraktioner under Ölands Skördefest för att det är något som 

besökarna idag kräver. Han anser också att det vore bra för att man då skulle kunna 

kommunicera ut de nya aktiviteterna som årets händelse på Skördefesten. Genom att skapa 

nya aktiviteter kan man locka fler nationella och internationella besökare. Ett sätt att skapa 

nya attraktioner kan enligt Öholm vara att samarbeta med att skapa boende – och 

upplevelsepaket. Något som han också tror kan få besökarna att stanna längre. Han påpekar 

dock att det är den ideella kraften som måste driva utvecklingen framåt och avgöra hur det ska 

gå till.
1
 Enligt Göthlin kan besökarna upptäcka nya saker varje år på Skördefesten då de under 

året innan inte hunnit se allt under Skördefestens dagar. Att besökarna inte hunnit uppleva allt 

medför att besökarna vill komma tillbaka året efter för att uppleva det som de inte hade tid att 

se och göra året innan. Göthlin menar även att besökarna ser en trygghet i att de kan uppleva 

samma sak som året innan men att man tröttnar efter några år. Lösningen till att besökarna 

inte ska tröttna på evenemanget tror Göthlin är att tillföra ny kunskap till evenemanget och 

därmed möjliggöra en utveckling.
2
 Författarna anser att de som besöker Skördefesten efter 

några års besök skulle vilja uppleva något nytt och inte endast det som fanns där åren innan. 

Om besökarna upplever att det är samma sak år efter år riskerar man att de inte återkommer 

året efter eftersom de redan har sett det Skördefesten har att erbjuda. Vi håller även med 

Öholm om att utökade samarbeten är det bästa sättet för att utveckla och stärka evenemanget.  

 

                                                 
1
 Gustaf Öholm VD Ölands Turist AB, personlig intervju den 16 december 2009 

2
 Göran Göthlin Delägare Nyströms Skor, personlig intervju den 24 november 2009 
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Aldestam var mer engagerad under Skördefestens tidigare år än han är idag. Han berättar att 

det bland annat är på grund av att det ofta är samma sak från år till år och att man till slut 

tröttnar. Aldestam har även svårt att se hur en vidare utveckling av Ölands Skördefest skulle 

kunna se ut. Skördefesten har blivit etablerat och därmed anser Aldestam att evenemanget inte 

behöver så mycket organisering som tidigare. Han menar istället att deltagarna själva kan 

ordna med allt som behövs för att få det evenemang som de önskar.
1
 Göthlin är däremot av en 

annan åsikt och menar att man aldrig får se Skördefesten som självgående. Han anser att om 

man inte arbetar med evenemanget så kommer det att misslyckas.
2
 Attoff ser på Skördefesten 

som en folkrörelse som bildar en folkfest. Han menar därmed att utan organisering skulle 

troligtvis Skördefesten fortgå ytterligare några år men tappa fokus och i kvalitet. Det skulle 

spåra ur.
3
 Även Söderqvists åsikter motsäger Aldestam då hon anser att organisationen istället 

bör bli ännu mer organiserad och strukturerad. Hon tilläger att en bra struktur och en tydlig 

organisering inte är mindre viktig för att det är en ideell organisation.
4
 Vi anser också att 

Skördefestorganisationen bör ha en tydligare strukturering och en mer genomtänkt 

organisering. Om ingen arbetade med Skördefesten är risken att ingen skulle ställa ut eller att 

folk skulle ställa ut saker på olämpliga ställen och eventuellt skapa kaos i trafiken då ingen 

organiserar med skyltar och liknande. Vi tror precis som Attoff att utan organisering skulle 

evenemanget snabbt tappa fokus och dö ut. Med tydligare organisering skulle evenemanget 

istället kunna utvecklas och bli ännu mer framgångsrikt än det är idag.  

 

Det är för oss tydligt att det är eldsjälar som driver Ölands Skördefest framåt. Vi anser att det 

är positivt då det är personer som brinner för att evenemanget och dess ursprungliga idé ska 

leva vidare. Nackdelen med eldsjälar kan vara att man har svårt att skilja på saker och ting 

och att det ibland kan bli lite rörigt och ofokuserat. När vi frågade Wilks och Areskough om 

deras position och arbetsuppgifter inom Skördefestorganisationen hade de ingen klar 

definition på dessa frågor. Om de själva inte vet vad de ska göra hur ska de då kunna 

genomföra det. Vi inser att det är svårt att strukturera upp deltagarna och styra vad 

evenemanget innehåller då det är så stort och utspritt. Vi anser dock att viss strukturering är 

nödvändig för att bevara kvalitén i evenemanget. En lösning till hur man kan strukturera upp 

Skördefesten kan vara att arbeta med att få fler att vara aktiva medlemmar i evenemanget. För 

att lyckas få fler aktiva medlemmar krävs dock en tydlig specificering av vad medlemmarna 

har att vinna på att samarbeta med Skördefestorganisationen. Detta för att de inte ska ställa ut 

på egen hand och då slippa betala deltagaravgiften. Vi tror att Skördefestorganisationen har 

mycket att vinna på att förtydliga organiseringen, skapa en klarare struktur samt att definiera 

de olika aktörernas betydelse och medverkan. Om organisationen blir bättre organiserad så 

blir arbetet lättare för dem då de har mer koll. Vi tror också att de kan spara tid genom att 

organisera. Ett exempel är att det blir lättare att veta vilka deras viktigaste utställare är under 

Skördefesten.  

 

Evenemang och identitetsskapande  

Evenemang kan fungera som ett verktyg för att stärka värdsamhällets identitet och 

marknadsföra samhället. Det är då viktigt att evenemanget stämmer bra överens med de 

värderingar och den kultur som redan finns i samhället (Bowdin m.fl. 2006). Vår uppfattning 

är att Ölands Skördefest överensstämmer med den kultur som finns representerad på Öland. 

Vi anser också att Skördefesten återspeglar Öland och tror att det är viktigt för att ett 
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evenemang ska lyckas. Öland skulle antagligen inte lyckas lika bra med ett evenemang som är 

av modernare slag som till exempel Pridefestivalen i Stockholm då det moderna evenemanget 

inte relateras till Öland. Aldestam menar att Skördefesten är en del i arbetet med att sätta 

Öland på kartan och att det pratas mycket om Öland kring evenemanget.
1
 Göthlin berättar om 

de pengar som Nyströms skor i marknadsföringssyfte har satsat på Skördefesten. Han säger 

att ”det är den bästa investeringen de har gjort”.
2
  

 

För att upplevas som äkta och autentiskt bör evenemanget betyda något för värdsamhället. 

När så inte är fallet riskerar evenemanget att istället endast bidra med negativ marknadsföring 

för värdsamhället (Bowdin m.fl. 2006). Enligt vår mening uppfattas Skördefesten som 

autentisk och bidrar därmed till god marknadsföring för Öland. 

 
”From one point of view an event is part of a destination’s image. Events often relates to a place to 

go to – virtual or tangible. Different events benefit the destination with attention. The event 

portfolio becomes important to the profiling process of the place.”  

(Wessblad, 2009:167) 

 

Som citatet ovan berättar så kan evenemang kan fungera som en symbol för värdsamhället. 

För besökaren speglar evenemanget värdsamhället. Värdsamhället förväntas därmed ha 

samma karaktärsdrag som evenemanget när det exempelvis gäller atmosfären och den 

stämning som råder (Wessblad, 2009). Enligt Nyholm återger Skördefesten Ölands 

grundfundament, det vill säga det kulinariska, det folkliga och kulturen.
3
 Evenemanget är 

anpassat till de förutsättningar och de traditioner som finns på ön. Därmed försöker 

evenemanget inte leva upp till något som det inte är. Vi anser också att det är viktigt att ta till 

vara på evenemangets värderingar och att man inte tappar bort grundkonceptet. Något som 

lätt händer om man till exempel fokuserar alltför mycket på att öka deltagandet eller utveckla 

evenemanget ytterligare.   

 

Säsongsförlängning 

Evenemang kan fungera som en metod för säsongsförlängning och då få turister att besöka 

värdsamhället under lågsäsong (Bowdin m.fl. 2006). Att förlänga säsongen innebär en 

möjlighet för värdsamhället att utvecklas till en året runt destination (Getz, 2005). Nyholm 

anser att Ölands Skördefest hålls under en period som tidigare inte attraherade många 

besökare till Öland. Han anser också att evenemanget ligger på en bra tidpunkt under året. Det 

är lagom långt från sommarruschen och fortfarande relativt långt kvar till jul. Han ser också 

Skördefesten som ett exempel på hur man kan använda de faciliteter och den kapacitet man 

redan har för att hitta nya aktiviteter och på så sätt locka fler besökare under en längre period.
4
 

Vi anser att Skördefesten är ett bra sätt att förlänga säsongen på Öland. Vi tror också att det är 

ett bra sätt för att utveckla öns image som något mer än en sol och bad destination. Vi tror 

dock inte att Öland kan bli en året runt destination då de inte har så mycket som attraherar 

turister efter Skördefesten och fram till sommarturisterna kommer. För evenemangsarrangörer 

kan lågsäsongen innebära större möjligheter att erhålla finansiellt stöd då de gör en ansats att 

öka turismen under denna period (Getz, 2005). Att Ölands Skördefest är viktig för 

kommunerna på Öland kan man se då Skördefestorganisationen får bidrag av kommunerna 

för att Skördefesten ska kunna hållas. En av anledningarna tror vi är att det attraherar folk 

under en period då Öland inte har många besökare och att säsongen då förlängs.  

 

                                                 
1
 Gunnar Aldestam Delägare Kackelstugan, personlig intervju den 24 november 2009 

2
 Göran Göthlin Delägare Nyströms Skor, personlig intervju den 24 november 2009 

3
 Anders Nyholm Näringslivschef Öland, personlig intervju den 19 november 2009 

4
 Anders Nyholm Näringslivschef Öland, personlig intervju den 19 november 2009 



19 

 

Det kan vara så att besökare väljer att utöka sin vistelse i värdsamhället på grund av 

evenemanget (Bowdin m.fl. 2006). Lennartsson menar att man verkligen lyckats med att 

förlänga säsongen på Öland tack vare Skördefesten. Genom att ha evenemanget en bit in på 

hösten medför det att fler besökare stannat kvar en längre tid. Att besökarna har stannat kvar 

längre har i sin tur lett till att flera aktörer i näringslivet och inom turismnäringen på ön haft 

möjlighet att utöka sina öppettider och fått in ökade intäkter under en längre tid.
1
 Ingvarsson 

nämner möjligheterna med att knyta affärskontakter under evenemanget. Han menar att ett 

besök hos en leverantör under Skördefesten kanske inte alltid leder till en affär där och då. 

Men parterna har fått kontakt och information om varandra vilket i sin tur kan leda till en 

senare affär vid ett annat tillfälle.
2
 Vi tror att det är viktigt att ha med det perspektiv som 

Ingvarsson för fram både vid planeringen och vid utvärderingen av evenemanget. Det vill 

säga att man definierar möjliga effekter även om de till en början är osynliga och att man ser 

möjligheterna i allt istället för att endast fokusera på den specifika tiden då evenemanget hålls. 

Även Frick talar om säsongsförlängning och förklarar det som att hela samhället blommar upp 

igen under en annars dalande säsong. Att samhället får liv under den perioden är något som 

han anser är oerhört viktigt för hela ön och dess befolkning.
3
 Författarna tror också att Ölands 

Skördefest har bidragit till att besökare stannar längre och anser att detta är jätteviktigt. Inte 

endast på grund av att butiker kan ha öppet längre utan också för att samhällena blir mer 

levande under en större tid på året.  

 

Problematik med evenemangsbesök  

Ett evenemang kan innebära att besökare som annars skulle befunnit sig på en plats väljer att 

inte genomföra besöket eller väljer en annan tidpunkt för vistelsen. Anledningen till att 

besökare väljer att skjuta upp vistelsen eller att inte genomföra den kan vara på grund av 

faktorer som exempelvis ökad trafik, stora folkmassor eller högre priser. Det kan också vara 

så att de besökare som befinner sig på evenemanget skulle besökt en annan attraktion eller 

spenderat sina pengar någon annanstans vid samma tillfälle (Andersson, m.fl 2007). En 

öländsk kvinna berättar att hon hellre besöker Ölands Skördefest än biblioteksmässan i 

Göteborg.
4
 Detta kan visa på att Skördefesten har en stark attraktionskraft som då även kan 

locka bort folk från andra attraktioner både på och utanför Öland. Evenemanget kan på så sätt 

medföra att andra områden eller sektorer förlorar på att evenemanget äger rum. Det kan även 

medföra att lokalbor reser bort för att slippa de negativa effekterna som evenemanget och dess 

besökare kan medföra. (Andersson m.fl. 2007). Nyholm anser inte att Skördefesten tar folk 

från andra perioder. Han anser istället att besökarna ser en ny sida av Öland och upptäcker att 

ön är väldigt vacker på hösten också.
5
 Vi uppfattar det som att de flesta ölänningar trivs med 

Ölands Skördefest. Vi tror därför att ölänningarna stannar kvar på ön under tiden som 

evenemanget pågår. Skördefesten kan hindra vissa besökare från att åka till Öland om man 

inte har något intresse av evenemanget.  

 

Många äger fritidshus på Öland och vi tror att fritidshusägarna åker dit för att koppla av från 

den stressiga vardagen. Det ökade besöksantalet som Skördefesten leder till kan dock ses som 

stressande av många. Det högre besöksantalet kan leda till att en del utav öns besökare väljer 

en annan tidpunkt för sitt besök. En öländsk kvinna anser att Skördefesten är bra men att om 

man bor på Öland så är det för mycket folk under själva Skördefesthelgen.
6
 Ölands Skördefest 
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är ett evenemang som inte liknar andra på Öland. Författarna tror därför inte att besökare som 

vill åka dit avstår på grund av att det är mycket folk på ön. Författarna tror istället att 

Skördefesten kan locka folk som annars skulle varit på andra evenemang som är samtidigt 

som Skördefesten. Vi anser att det är viktigt att man hittar medel för att begränsa folkmassor 

under evenemanget om det skulle utvecklas ytterligare. Detta för att lokalbefolkningen inte 

ska börja se evenemanget som ett störande inslag till skillnad från den positiva bild de har 

idag men också för att inte besökarnas upplevelse ska förstöras. Skulle lokalbefolkningen se 

evenemanget som störande kommer evenemanget förlora i besöks- och deltagarantal och till 

slut dö ut eller spåra ur.   

 

3.2 Evenemanget Ölands Skördefest 

Nyholm anser att många av de värden som Öland har kommer fram i Ölands Skördefest och 

ger som exempel det kulinariska och det folkliga. Nyholm menar på så sätt att Skördefesten 

representerar Öland på ett bra sätt och lyckas förmedla de värden som ön står för.
1
 Enligt 

Attoff har Skördefesten utvecklats till ett evenemang som ligger de flesta ölänningar varmt 

om hjärtat. En anledning till att ölänningarna bryr sig om Skördefesten kan vara att det 

verkligen är deras evenemang. Det är ölänningarna själva som styr evenemangets utveckling 

och utbud. Det är ingen som kommer utifrån och bestämmer hur det ska göras.
2
 Att 

ölänningarna är med och bestämmer om bland annat Skördefestens utbud är något som vi 

tycker är väldigt bra. Det är få evenemang där deltagarna själva kan välja vad och hur de vill 

delta. Det är något som enligt oss gör Skördefesten väldigt speciell. Vi tror att det kan vara en 

anledning till varför så många är med och deltar. 

 

Efter våra intervjuer med allmänheten fick vi uppfattningen av att lokalbefolkningen på det 

stora hela har en positiv syn på evenemanget och dess effekter på värdsamhället. Vissa kunde 

se någon enstaka negativ effekt men i övrigt var alla positiva till evenemanget och hade svårt 

att se några negativa effekter. Frågan är om de flesta är positiva på grund av att evenemanget 

är så positivt som det ser ut att vara vid första anblicken eller om det beror på att de helt 

enkelt inte är medvetna om vilka effekter som uppstår.  

 

Ölands Skördefest som en festival 

Som tidigare nämnts har vi i uppsatsen valt att definiera Ölands Skördefest som en kulturell 

festival. Göthlin menar att kopplingen till begreppet festival är positiv för Skördefesten på så 

sätt att det ger möjligheter att lära sig av andra evenemang.
3
 Enligt Attoff är det dock viktigt 

att man inte tittar för mycket på andra evenemang för att sedan imitera deras tillvägagångssätt. 

Det gäller att skapa sig ett eget koncept utefter de specifika förutsättningar som Öland har.
4
 Vi 

håller med Attoff och anser att det är det egna konceptet baserat på Ölands förutsättningar och 

traditioner som gjort Skördefesten framgångsrik. Mycket arbete och eftertanke måste dock 

läggas ner så att man lyckas bevara det ursprungliga även om man inför nya aktiviteter och så 

vidare. Allt måste stämma överens med konceptet.  

 

Göthlin menar att de flesta festivaler påbörjas av eldsjälar som engagerar sig, evenemanget 

växer och efter några år har evenemanget nått sin höjdpunkt för att sedan snabbt dö ut.
5
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Bakom varje evenemang finns ofta en eller flera eldsjälar och det är dessa personer som ger 

evenemanget kraft och liv (Wessblad, 2009). Författarna anser att Skördefestorganisationen 

och alla deltagarna runtom på Öland gemensamt är eldsjälarna bakom Ölands Skördefest. 

Skördefesten har hittills bara utökats och Göthlin menar att det är viktigt att vara vaksam och 

se till att evenemanget fortsätter utvecklas för sin överlevnad. En anledning till att 

evenemanget har utökats kan enligt Göthlin vara att Skördefesten och organisationen bakom 

evenemanget har hamnat i blåsväder och varit under uppsikt. Att organisationen har varit 

under uppsikt har medfört att de engagerade har satsat och varit mer aktiva. Han avslutar med 

att påpeka att alla diskussioner självklart varit jobbiga för de engagerade som personer men 

tror att det kan ha varit positivt för själva evenemanget.
1
  

 

3.3 Evenemangs effekter i värdsamhället 

Alla evenemangsarrangörer planerar för någon typ av effekt från evenemanget, det finns alltid 

ett mål med projektet. Evenemang leder dock ofta även till oplanerade och ibland oönskade 

effekter (Getz, 2007). Effekter som Skördefestorganisationen planerar för är att locka 

besökare på nya tidpunkter till Öland och att öka möjligheterna för näringslivet. Wilks menar 

även att en indirekt effekt av Ölands Skördefest är att många fritidshusägare har renoverat 

sina hus inför vintern vilket lett till att även hantverkarbranschen har fått mer arbete. Det har 

ökat kreativiteten bland företagare och näringsliv.
2
 Som många andra evenemang tror vi att 

Ölands Skördefest leder till en del oplanerade och oönskade effekter. Författarna tror inte att 

Skördefestorganisationen planerar för att evenemanget och dess besökare sliter på exempelvis 

infrastrukturen. Många besökare leder till slitage och efter ett antal år har det slitits så mycket 

på vägarna så att de måste asfalteras om.  

 

Samhällen kan använda evenemang för att skapa långsiktiga effekter för platsen och då inte 

endast fördelar förknippade med turism. Exempel på sådana fördelar är ökad handel, förstärkt 

image och utvecklande av infrastruktur (Getz, 2005). Frick är övertygad om att Ölands 

Skördefest haft stor inverkan på den lokala handeln. Han berättar att den överstiger 

sommarens försäljning som annars är öns högsäsong.
3
 En öländsk kvinna som arbetar i butik 

berättar att det under Skördefesthelgen kommer många besökare som intäktsmässigt räddar 

hela september. Hon fortsätter berätta att Skördefesten är det viktigaste de har då de säljer mer 

under det specifika evenemanget än de gör under någon annan period.
4
 Författarna tror att 

Skördefesten har påverkat handeln väldigt mycket. Att handeln har påverkats har i sin tur 

påverkat butikerna positivt. Butikerna kan ha öppet längre in på hösten, något som de kanske 

inte kunnat innan.  

 

3.4 Evenemang som marknadsföringsmedel 

Ett sätt att uppnå positiva effekter av evenemang kan vara att överföra värdssamhällets 

värderingar och symboler till evenemanget. På så sätt får samhället liv och kan locka besökare 

som annars inte skulle kommit (Getz, 2007). Öholm tror att lösningen till att lyckas locka 

besökare ligger i samarbeten. Alla bör veta vad värdsamhället har för specifikt tema som ska 

kommuniceras ut. Genom att samarbeta blir även kommunikationen ut till besökarna starkare. 

Det vill säga, det finns då större möjligheter för att kommunicera ut en starkare bild av 

värdsamhället gentemot besökarna.
5
 Larsson menar att Ölands Skördefest innebär god 
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marknadsföring för Öland samtidigt som evenemanget har skapat ett eget varumärke.
1
 

Författarna tror också att Skördefesten marknadsför Öland. Bland annat genom att 

Skördefestens besökare talar om Öland efter evenemanget och eventuellt rekommenderar det 

till sina vänner och bekanta som i sin tur besöker Öland.   

 

För att evenemang inte ska bidra med negativ marknadsföring för värdsamhället är det viktigt 

att autenciteten bevaras (Bowdin m.fl. 2006). Frick nämner ett exempel på detta i 

Skördefesten när det gäller ett eventuellt utvecklande av evenemanget till en hel vecka. Han 

menar att Skördefesten idag lyckats med att ha ett innehållsrikt program och att man inte får 

lägga för stort fokus på en utveckling av evenemanget så att innehållet glöms bort bara för att 

man vill utöka evenemangstiden. Det måste fortfarande finnas kvalitet och ett bra utbud för att 

det ska lyckas.
2
 Ingvarsson håller med Frick och betonar vikten av att bevara grundkonceptet 

samtidigt som det är viktigt att förnya evenemanget och skapa nya aktiviteter.
3
 Attoff tror inte 

på en tidsmässig utveckling av Skördefesten till fler dagar. Han tror istället att man bör lägga 

fokus på seminarierna om mat och turism och utveckla den biten av evenemanget.
4
 

Ingvarsson håller med Attoff om att fokus vid en eventuell utveckling bör ligga på 

samhällsrelaterade frågor.
5
 Författarna tycker inte att Skördefesten bör utvecklas till en hel 

vecka. Vi tror inte att det finns tillräckligt mycket aktiviteter för att roa besökare under en hel 

vecka, inte heller att besökarna kan ta ledigt en vecka från sina arbeten för att åka till 

Skördefesten. Vi ställer oss också tveksamma till att lokalbefolkningen skulle vilja att 

evenemanget pågår under en vecka. Evenemanget kräver en del engagemang från 

lokalbefolkningen och deltagarna. Frågan är då om deltagarna orkar ha sina butiker öppna och 

ställa ut en hel vecka och om lokalbefolkningen vill ha turisterna på Öland under en vecka 

istället för en helg. Vi tror också att det kan vara svårt att utveckla evenemanget ytterligare 

utan att förlora i kvalitet och det autentiska. Vi tror att ett förlorande av kvaliteten och 

autenticiteten är det största hotet för evenemanget. Vi anser att evenemangets framgång idag 

ligger i just kvaliteten och det autentiska. Skördefestorganisationen bör därför arbeta med 

riktlinjer för hur de ska gå tillväga för att bevara kvaliteten och det autentiska även i framtiden. 

Enligt Wilks arbetar Skördefestorganisationen med kontinuerlig utvärdering för att bevara 

kvaliteten och det autentiska i evenemanget.
6
  

 

Evenemang kan leda till att folk gör återbesök, stannar längre och att samhället får ökad 

publicitet (Getz, 2007). Göthlin anser att fritidshusägare besöker Öland under en period på 

sommaren men återkommer under Ölands Skördefest. Han menar också att folk stannar längre 

än Skördefesten pågår, en del besökare väljer att spendera en vecka på Öland.
7
 Aldestam 

anser att Skördefesten är bra bland annat för att besökare pratar om Öland i andra delar av 

Sverige och det medför att Öland sätts på kartan.
8
 Flera personer i lokalbefolkningen anser att 

Ölands Skördefest är positiv på grund av att Öland får mer publicitet och det lockar dit många 

besökare.
9
 Författarna tror också att Skördefesten är bra då den lockar turister och för att den 

ger Öland uppmärksamhet på andra platser i Sverige. Bra marknadsföring lockar turister,  

turisterna är bra för Öland och för befolkningen då de genererar mer pengar till Öland.  
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3.5 Slutsatser: Evenemang och dess inverkan på värdsamhället 

Vi anser att en ogripbar effekt som Ölands Skördefest genererar är besökarnas belåtenhet. Vi 

tror att om Skördefestens besökare ska bli nöjda med sin upplevelse så måste 

Skördefestorganisationen bevara den kvalitet och de aktiviteter som finns idag. 

Organisationen bör dock förnya lite. Återkommande besökare vill inte bara se och uppleva 

samma saker som året innan. Om inte Skördefestorganisationen arbetar med kvaliteten och 

utvecklandet av aktiviteter tror vi att besökarna kommer att bli missnöjda. Om besökarna blir 

missnöjda kommer Skördefesten att förlora i besöksantal. För att kunna erbjuda fler aktiviteter 

anser vi att Skördefestorganisationen bör utöka sina samarbeten. Organisationen bör också ta 

hänsyn till Ölands bärkraft. Om bärkraften överstigs är risken att Skördefestbesökarna inte 

blir nöjda med sin upplevelse. Om besökarna inte är nöjda med Skördefesten så är risken att 

de inte återkommer.   

 

Vi tror att det är viktigt att Skördefestorganisationen inte endast tittar på effekter som 

genereras under Ölands Skördefest. Vi anser att man bör försöka definiera både synliga och 

mindre synliga effekter. Vi tycker också att man bör försöka se möjligheter som kan 

uppkomma efter evenemanget. Det finns både möjligheter och ogripbara effekter som märks 

först efter evenemangets slut. Det är viktigt att organisationen även tar hänsyn till dessa för att 

verkligen se vad Ölands Skördefest har bidragit med för värdsamhället. 

 

Ölands Skördefest har en stark attraktionskraft som kan locka folk från andra händelser. 

Risken är att Skördefesten attraherar besökare från andra attraktioner på Öland. Om så är 

fallet så är det inte säkert att Skördefesten är så positiv för värdsamhället som många anser. 

 

Vi har fått uppfattningen att Ölands lokalbefolkning är positivt inställda mot Ölands 

Skördefest. Om Skördefesten skulle utvecklas är det viktigt att begränsa besöksantalet. Om 

Skördefestorganisationen inte begränsar besöksantalet finns det en risk att lokalbefolkningen 

vänder sig emot evenemanget. Om lokalbefolkningen visar sitt missnöje så kommer det 

eventuellt att sprida ett dåligt rykte bland besökarna. Ett dåligt rykte innebär troligtvis att 

evenemanget kommer få lägre besökssiffror.  

 

Vi anser att Ölands Skördefest överensstämmer med Ölands kultur. Vi tror att det är viktigt 

och bidrar till god marknadsföring för ön. Om inte evenemangets tema hade överensstämt 

med öns kultur tror vi att det hade lett till ett missnöje hos besökarna. Besökarna hade då inte 

fått vad de förväntat sig.  

 

4. Kulturella effekter  
Ölands Skördefest är ett kulturellt evenemang som enligt Aldestam frångår den traditionella 

turismen för att istället lägga fokus på kulturen. Något han ser som positivt.
1
 Kulturen finns 

runtomkring oss i symboler, trossystem och riter. Riter är specifika beteendemönster och kan 

fungera som grund för evenemangs innehåll. Kulturen förs vidare från generation till 

generation och innefattar inlärt beteende och idéer som vi tar till oss från det samhälle vi lever 

i (Getz, 2007).  
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4.1 Evenemang och kunskap 

Michel anser att det är viktigt att traditionella värderingar och kunskap genom evenemanget 

förs vidare från generation till generation för att evenemanget ska leva vidare (Michel, 2009). 

En man tycker att det på Ölands Skördefest skulle finnas mer aktiviteter för barn. Han anser 

också att det borde vara billigare att bland annat ta sig till Öland. Då skulle fler kunna åka dit. 

En öländsk kvinna skulle önska att det var mer uttalat vad det finns för aktiviteter för barn då 

det kan vara svårt att hitta.
1
 Författarna anser att det vore bra med ett klargörande av vilka 

aktiviteter som finns för barn på Ölands Skördefest och möjligtvis en utveckling av dessa 

aktiviteter. Om det är tydliggjort vad som finns för barn skulle Skördefesten kunna locka fler 

barnfamiljer.  

 

Göthlin menar att spridandet av kunskap är nyckeln till en vidare utveckling för Skördefesten. 

Man måste få in nya perspektiv för att kunna förändras och förbättras.
2
 Vi håller med Göthlin 

och tror att man lätt fastnar i gamla hjulspår så att evenemanget stagnerar om man inte tillför 

ny kunskap, nya synsätt och nya idéer kontinuerligt. Samtidigt anser vi att det är viktigt att 

bevara kunskapen som byggts upp genom erfarenhet från evenemangets tidigare år och bevara 

det grundläggande konceptet. Det gäller alltså att hitta en bra balans mellan ny kunskap och 

tidigare erfarenheter. Evenemangsarrangörer, intressenter och deltagare kan alla lära sig något 

av evenemanget. Evenemanget ger en möjlighet att skapa ny kunskap och ta till vara på 

existerande kunskap. Kunskapen kan sen bidra till att bygga upp värdsamhällets 

kunskapsresurser (Moscardo, 2007).  

 

4.2 Bevarande av kulturella traditioner genom evenemanget 

Evenemang kan leda till en ökad uppskattning av kulturella traditioner (Shaw, Williams, 

2002). Lennartsson menar att konstens Öland har blivit ett starkare begrepp mycket tack vare 

Ölands Skördefest. Även matkulturen och dess profil, där fokus ligger på odlade produkter, 

har stärkts tack vare evenemanget.
3
 Evenemang kan även bidra till en ökad förståelse av olika 

kulturer. Genom besöket får besökarna chans att uppleva värdsamhällets kultur samtidigt som 

värdsamhället får en liten inblick i besökarnas kultur (Hall, 1992). Frick menar att 

Skördefesten leder till en ökad medvetenhet av det kulturella livet. Han nämner att Öland har 

ett relativt stort kulturellt utbud även vintertid och att utbudet delvis är en följd av 

aktiviteterna under Skördefesten.
4
 Författarna tror inte att kulturen skiljer sig så mycket 

mellan Skördefestens besökare och lokalbefolkningen. Författarna tror därför inte heller att 

det leder till stora kulturella förändringar mellan kulturerna. Vi tror dock ändå till viss del att 

besökarna påverkas av evenemanget. Besökarna får en inblick i det som anses vara typiskt 

Öländskt och kan bli mer medvetna om närproducerad mat och kulturella aktiviteter.  

 

Göthlin har svårt att se några kulturella effekter av Ölands Skördefest och menar att det beror 

på att kulturella förändringar är något som sker under en längre tid. För de som är engagerade 

och så att säga lever i kulturen är det svårt att se kulturella förändringar. Till en början kan 

förändringarna verka små men de kan ha stora effekter till slut.
5
 Vi håller med Göthlin om att 

det kan vara svårt att direkt se effekterna, särskilt om man är en del av förändringen. Ju mer 

engagerad man är i ett evenemang ju svårare är det att se dess effekter. Vi tror att detta är ett 
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övergripande problem som generellt sett gäller alla de ogripbara effekterna. Vi tror samtidigt 

att det är ett resultat av alltför stort fokus på de ekonomiska aspekterna.   

 

Söderqvist anser att Ölands Skördefest påverkar kreativiteten positivt då ”alla för tre dagar 

kan vara konstnärer eller det de vill vara… fastän dem ofta inte försörjer sig på det.” Det vill 

säga att alla som har en idé och ett intresse kan medverka i evenemanget.
1
 Att alla kan 

medverka i evenemanget tror vi är en viktig del i Skördefestens framgång. På så sätt blir 

evenemanget deras eget evenemang som de själva kan påverka. Att lokalborna är nöjda är en 

grundläggande aspekt för ett lyckat evenemang. De kan då förmedla en positiv bild till 

besökarna. 

 

4.3 Negativa kulturella effekter  

Kulturella effekter av evenemang och evenemangsturism behöver inte alltid vara positiva. 

Ökad turism kan medföra att värdsamhället exempelvis förändrar sina traditionella 

ceremonier eller beteende för att anpassa sig efter besökarna, deras behov och önskemål (Wall 

& Mathieson, 2006). Att evenemang lockar till sig turister kan vara negativt på så sätt att 

kulturella traditioner med mera kan komma att förändras samtidigt som det ofta leder till en 

kommersialisering av kulturen. Turisterna besöker ofta kulturella evenemang för att kunna få 

en inblick i den traditionella kulturen i värdsamhället. Kulturen förändras med ökat 

turismantal och det leder endast till att turisterna själva förstör det de eftersöker (Richards, 

2007). 

 
”The irony is that the tourist search for the authentic may eventually be responsible for the loss of 

that authencity.” (Richards, 2007:34). 

 

Vi anser att Ölands Skördefest har lyckats bevara det ursprungliga konceptet bra och tagit 

tillvara på kulturella traditioner. Öholm menar att fokus på turismutvecklingen i Ölands fall 

bör ligga på att skapa bilden av en upplevelseö. Han anser också att det inte handlar om att 

locka till sig fler besökare. Han menar att det istället handlar om att locka till sig rätt besökare, 

få dem att stanna längre och spendera mer pengar genom att erbjuda ett kvalitativt utbud.
2
 Vi 

tror att det är viktigt att sikta in sig på rätt målgrupp istället för att bara locka fler besökare när 

det gäller att bevara kvaliteten och det autentiska i evenemanget.   

 

Frick tror inte att Skördefesten leder till några större negativa effekter när det gäller 

förändring av kulturen. Däremot tror han att det förekommer en förändring av utbud på så sätt 

att man anpassar sig efter besökarna och erbjuder det som efterfrågas. Något som enligt Frick 

bör vara av intresse inom kulturen.
3
 Ingvarsson håller med men anser också att man måste 

vara rädd om grundkonceptet.
4
 Författarna tror också att man anpassar utbudet på 

Skördefesten för att attrahera besökare. Författarna tror dock inte att det sker en förändring av 

den öländska kulturen utan att den istället framhävs genom lokal konst och närproducerad mat.   

 

Andra negativa kulturella effekter är att det kan skapas konflikter när två olika kulturer möts. 

Det kan till och med gå så långt att personerna med olika kulturella bakgrunder blir fientliga 

mot varandra (Shaw & Williams, 2002). Vår uppfattning är att det idag inte förekommer 

några större konflikter eller kulturkrockar mellan Ölands befolkning och besökarna under 

Skördefesten. Vi tror dock att konflikter kan komma att förekomma om man inte är försiktig. 
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Skördefesten har blivit framgångsrikt och lockar många besökare. Skulle evenemangets 

besöksantal öka ytterligare tror vi att det är oundvikligt att konflikter uppstår. Samma sak 

gäller om evenemanget inte förnyas till viss del för då tröttnar folk och blir till slut irriterade 

för att de inte orkar längre.  

 

4.4 Bevarande av det autentiska 

En viktig sak när det gäller evenemang är att fundera över evenemangets äkthet. Många 

menar att turism förändrar det autentiska genom evenemangen på så sätt att det ofta blir en 

kommersialisering av kulturen och dess värderingar (Getz, 2008). Den kommersiella handeln 

under Ölands Skördefest har ökat. Besökarna köper allt från hantverk till potatis. Ingvarsson 

menar att det blir kommersiellt men att det blir fokus på vad besökarna har för intressen.
1
 

Lennartsson menar att en negativ kulturell effekt av Skördefesten är loppmarknader. Hon har 

hört många berätta att loppmarknaderna drar ner bilden av Ölands Skördefest. Hon anser dock 

att den som inte vill gå på loppmarknad kan välja att inte göra det och i stället gå på någon av 

de andra aktiviteterna.
2
 Frick anser också att loppmarknaderna i vissa fall inte håller samma 

kvalitet som Skördefesten i övrigt. Han tycker även att de kan uppfattas som negativa av 

besökarna.
3
 En äldre öländsk man anser att ”det är som en fot i ändan” när produkterna inte 

lever upp till förväntningarna.
4
 Kvaliteten på utbudet under Skördefesten är något som vi 

anser att Skördefestorganisationen bör arbeta mycket med. Detta för att det idag till stor del är 

kvaliteten på utbudet som gör evenemanget unikt och hållbart. Det som ses som negativt eller 

av sämre kvalitet av besökarna drar ner hela bilden av evenemanget och måste därför 

begränsas.   

 

Flera forskare menar att turism kan hjälpa till att bevara traditioner genom festivaler och 

andra evenemang (Getz, 2008). Söderqvist anser dock att man genom Skördefesten spelar på 

myten om Öland. Det säljs produkter som anses vara typiskt öländska när den specifika 

produkten egentligen är producerad på en annan plats. Hon ger ett exempel när hon själv som 

besökare köpte matprodukter som hon senare upptäckte var tillverkat i Jämtland. Hon tror att 

produkter från andra platser kan vara en följd av att det är många besökare som handlar 

mycket och att aktörerna på Öland därför inte hinner med att producera tillräckligt för att 

täcka allas behov.
5
 Författarna tror att en hel del som säljs på Ölands Skördefest inte är 

öländskt för att aktörerna inte hinner producera så mycket som besökarna efterfrågar. Att 

aktörerna inte hinner producera tillräckligt visar tydligt på att bärkraften då är överskriden och 

att evenemanget inte kan ta emot fler besökare. Evenemanget ska inte behöva minska ner på 

kvaliteten eller gå ifrån grundkonceptet med lokalt producerade råvaror och så vidare för att 

försöka tillgodose besökarnas behov. Besökarna kommer inte att bli tillfredsställda med sin 

upplevelse om de inte får vad de förväntar sig. I Skördefestens fall förväntar de sig lokalt 

producerad mat och inhemsk kultur. Vi tror därför att Skördefestorganisationen behöver vara 

vaksamma på detta och minska ner eller åtminstone inte utveckla evenemanget ytterligare vad 

gäller antal besökare när de inte har kapacitet att bevara det autentiska.   

 

4.5 Slutsatser: Kulturella effekter 

Vi tycker att det vore bra om Skördefestorganisationen klargjorde vilka aktiviteter det finns 

för barn på Ölands Skördefest. Om organisationen tydliggör vad som finns för barn är 
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chansen att det skulle komma fler barnfamiljer till Skördefesten. Vi tycker dock att det är 

viktigt att man inte bara vill höja besöksantalet. Det är viktigt att sikta in sig på rätt målgrupp 

och istället få dem att stanna kvar längre. 

 

En ogripbar effekt som vi tycker är viktig är kunskap. Vi tycker att det är viktigt att 

Skördefestorganisationen tillför ny kunskap till organisationen. Annars är risken att 

Skördefestens utveckling avstannar. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på den kunskap som 

finns och bevara det grundläggande konceptet. Om den existerande kunskapen försvinner är 

risken att evenemanget förändras till något det inte är. Det gäller alltså att hitta en bra balans 

mellan ny kunskap och tidigare erfarenheter. 

 

Vi tror inte att det skiljer mycket mellan lokalbefolkningens och Skördefestbesökarnas 

kulturer. Vi tror ändå att besökarna kan påverkas. Bland annat tror vi att besökarna får en 

inblick i det som är typiskt öländskt. Inblicken i andra kulturer anser vi är en ogripbar effekt 

som är viktig. Besökarna kan då bli mer medvetna om bland annat närproducerad mat och 

kulturella aktiviteter. Trots att det inte skiljer mycket mellan lokalbefolkningen och 

Skördefestbesökarnas kultur kan det förekomma konflikter och kulturkrockar mellan dessa. 

Vi tror inte att det förekommer konflikter eller kulturkrockar mellan Ölands lokalbefolkning 

och Skördefestens besökare. Vi tror dock att om Skördefestens besöksantal stiger så skulle det 

leda till konflikter. En anledning skulle kunna vara trängsel till följd av besöksantalet.  

 

Vi tror att en del i Skördefestens framgång ligger i att alla som vill kan medverka i 

evenemanget. Att lokalbefolkningen är nöjda med evenemanget är grundläggande för att det 

ska bli lyckat. Lokalbefolkningen kan då förmedla en positiv bild till besökarna. 

 

Vi anser att Skördefestorganisationen bör arbeta mycket med kvaliteten på utbudet som finns 

under Ölands Skördefest. Idag är det till stor del utbudets kvalitet som gör Skördefesten unik. 

Det som besökarna ser som negativt eller av sämre kvalitet drar ner hela bilden av 

evenemanget. Därför är det viktigt att organisationen begränsar det som ses som negativt eller 

av sämre kvalitet. 

 

Vi tror att en del som säljs under Ölands Skördefest egentligen inte är öländskt. Anledningen 

tror vi är att aktörerna inte hinner producera så mycket som besökarna efterfrågar. När 

aktörerna inte hinner producera tillräckligt anser vi att bärkraften har överskridits. Besökarna 

kommer inte bli tillfredställda om de inte får vad de förväntar sig. I Skördefestens fall 

förväntar sig besökarna bland annat lokalt producerad mat. 

 

Vi tror att det är svårt att direkt se effekter som uppstår. Vi tror att det är speciellt svårt om 

man är en del av effekterna eller om man arbetar med dem. Vi tror att det är ett övergripande 

problem för alla ogripbara effekter, som till exempel sociala och fysiska effekter. 
 

5. Miljöpåverkan och fysiska effekter  
Evenemang kan leda till såväl positiva som negativa effekter för miljön och för den fysiska 

omgivningen. Exempel på positiva miljömässiga effekter är nyanvändning av oproduktiv 

mark eller oanvända byggnader, ökat fokus på att bevara djur och natur och skyddande av 

områden (Shaw & Williams, 2002). Wilks menar att en positiv sak som Ölands Skördefest 

bidrar med miljömässigt är fokuset på när- och lokalproducerad mat som är av stort intresse 
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för många.
1
 Lennartsson menar att de seminarier och de diskussioner som hålls i samband 

med Ölands Skördefest bidrar till ökat fokus på miljön. Under seminarierna diskuteras 

ekologisk produktion och alternativ energi. Lennartsson ser seminarierna som en effekt som 

ger utslag på längre sikt.
2
 Även Öholm ser på seminarierna som positiva då de belyser viktiga 

frågeställningar. Han tror att de kan bidra med positiva effekter på sikt men att det för detta 

krävs ett större genomslag.
3
 Vi anser att seminarierna är ett positivt inslag som förlänger 

evenemanget. Så länge seminariernas tema stämmer överens med Skördefestens värderingar 

påverkar seminarierna inte evenemanget negativt. Seminarierna kan vara ett bra sätt att locka 

till sig fler besökare med olika intressen samtidigt som man bidrar till en vidare utveckling av 

både samhället, turismen och miljön.  

 

Göthlin menar att evenemang på hösten såsom Ölands Skördefest kan leda till en ökad 

omsorg om det öländska landskapet. Anledningen är att man då har mer press på sig att ta 

hand om landskapet så att det alltid är välskött när besökarna kommer för att de inte ska få en 

dålig bild av ön och dess natur.
4
  

 

Större evenemang kan leda till ett utvecklande av infrastruktur i form av att exempelvis 

vattenförsörjning, sanitetssystem och vägar utvecklas i det lokala samhället (Wessblad, 2009). 

Ingvarsson skulle vilja ha bättre vägar men vet att det inte går att få ett nytt vägsystem utbyggt 

för sex veckors turism på sommaren och en vecka på hösten.
5
 Vi tror att om Ölands 

infrastruktur inte utvecklas på grund av sommarturismen som pågår under en längre tid än 

Skördefesten, kommer inte heller infrastrukturen att utvecklas på grund av evenemanget. Vi 

tror inte att Ölands Skördefest är ett tillräckligt stort evenemang för att infrastrukturen ska 

utvecklas på grund av just den händelsen.  

 

5.1Miljömedvetenhet  

Det har blivit alltmer ökat tryck på att evenemangsorganisationer ska bli mer miljömedvetna. 

Man måste komma ihåg att det inte räcker med att bara minska ner skadorna på miljön som 

kan komma med evenemanget för att skapa positiva långtidseffekter. Utmaningen blir då hur 

evenemanget kan hantera och leda till sådana förändringar. En aspekt som då kan vara viktig 

att tänka på är att allt som evenemangsarrangörerna gör för miljön kan ses som ett 

förespråkande på hur det skulle kunna göras. Ett exempel är att evenemangsarrangörer kan 

använda miljövänliga och återvinningsbara produkter (O’Brien & Chalip, 2007). Öholm 

påpekar vikten av att tydligt planera hur man ska hantera miljömässiga effekter och att alla 

evenemang bör ha en viss miljömedvetenhet.
6
  

 
”Jag tycker att det är ett viktigt område för Skördefesten att belysa, precis lika viktigt som det är 

för andra större evenemang och för konferenser att faktiskt ha med det här i sina tänk för 

framtiden.”
7
  

 

Att vara miljömedveten kan även locka till sig sponsorer. Många sponsorer är medvetna om 

att företaget kommer att förknippas med evenemanget och på så sätt även dess värderingar. På 

grund av detta ställer sponsorer ofta krav på miljömedvetenhet från arrangörernas sida (Hede, 

2007). Enligt Wilks har Skördefestorganisationen inga sponsorer. Det närmaste sponsorer 
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man kan komma är deltagarna som betalar en deltagaravgift.
1
 Lennartsson däremot berättar att 

Borgholms kommun är guldsponsor.
2
 Även Ingvarsson nämner att kommunerna varje år 

bidrar med finansiellt stöd.
3
 För oss är det tydligt att kommunerna på Öland sponsrar 

Skördefestorganisationen. Vi håller därför inte med Wilks om att de inte har några sponsorer. 

Genom att lägga mer fokus på seminarierna och anknytningen mellan seminarierna och de 

övriga aktiviteterna under Skördefesten kan organisationen locka till sig fler sponsorer. På så 

sätt skulle Skördefestorganisationen kunna utveckla ytterligare med fokus på exempelvis 

miljöfrågor eller kulturfrågor. Vår uppfattning är att Skördefestorganisationen har en låg grad 

av miljömedvetenhet. Vi tror att de skulle kunna göra mycket mer för miljön med de 

förutsättningar de har. En början till att skapa miljömedvetenhet är att införa miljötänkandet i 

organisationens arbete och ha med miljön vid målsättningen för evenemanget. Den natur som 

finns på Öland känns som grundläggande för att Skördefesten ska vara genomförbar. Därför 

är det av största vikt att organisationen gör vad de kan för miljön och försöker bidra till en 

positiv miljömässig utveckling på Öland.   

 

5.2 Hållbarhet  

Det är många organisationer bakom evenemang som inte inkluderar ett långsiktigt perspektiv 

på de miljömässiga effekterna. Därmed är inte evenemanget miljömässigt hållbart i längden. 

Exempel på faktorer som bör förbättras för en hållbar utveckling är att minska ner avfall, 

skapa miljömedvetenhet, att inte förstöra naturen eller störa djurliv samt minska ner på 

resande och bevara tillgångarna för kommande generationer (Getz, 2007). Vi anser att 

Skördefestorganisationen har bortsett från miljömässiga effekter och lagt för lite fokus på att 

skapa positiva effekter för miljön på lång sikt. Miljöfrågor passar bra ihop med Ölands 

Skördefests övriga teman med exempelvis ekologisk och närproducerad mat. Därför skulle 

miljöfrågor kunna utvecklas mycket och därmed förstärka evenemanget. Organisationen 

bakom Skördefesten bör bli mer medveten om såväl positiva som negativa effekter av 

evenemanget. Vi upplever exempelvis att de bortser från den ökade trafiken och dess negativa 

effekter då de bara ser det positiva med evenemanget. Ingvarsson anser att Skördefestens 

besökare bidrar till en hård påfrestning på samhället och kommunen. Bland annat genom att 

vägar slits och att det blir ett ökat tryck på faciliteter så som soptömning och toaletter.
4
  

 

5.3 Skördefestens infrastrukturella effekter 

När det gäller miljömässiga effekter på kort sikt anser Lennartsson att framkomligheten på 

Öland under Ölands Skördefest kan förbättras. Hon önskar att det fanns fler möjligheter att 

resa kollektivt till evenemangets olika delar.
5
 Skördefestorganisationen erbjöd besökarna 

gratis kollektivtrafik under Skördefestens första år. Intresset från besökarnas sida var dock 

svagt och projektet lades därmed ner på grund av för höga kostnader. Attoff nämner att 

förutsättningarna idag är annorlunda jämfört med vid starten för evenemanget. Han anser 

därför att det kan vara värt ett nytt försök med att på något sätt erbjuda ökade möjligheter för 

kollektivtrafik under Skördefesten.
6
 Även Wilks ser bilåkandet till följd av Skördefesten som 

en negativ miljömässig effekt. Hon menar dock samtidigt att det är svårt för deltagarna att åka 

kollektivt då de handlar mycket under evenemanget.
7
 Många besökare med egna bilar medför 
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belastningar på miljön och orsakar trafikproblem.
1
 Även Frick ser det enskilda bilåkandet som 

ett problem men menar att det är snabbt övergående. Han anser att det mer handlar om ett 

framkomlighetsproblem under själva evenemanget.
2
 Öholm tror att gränsen är nådd för hur 

många bilar ön kan ta emot under vissa tider av evenemanget. Han tillägger även att man bör 

arbeta med att sprida ut evenemanget och dess aktiviteter till olika tidpunkter såsom det till 

exempel gjorts med seminarierna tidigare i veckan. Genom att sprida ut aktiviteterna sprider 

man även ut antalet besökare och har därmed kapacitet att totalt sett ta emot ett större antal 

besökare.
3
   

 

Enligt Frick är Öland en plats med avstånd som kräver en viss mängd trafik för att besökarna 

ska kunna ta sig runt till de olika delarna under Ölands Skördefest.
4
 Författarna instämmer 

med ovanstående och anser att Skördefestens besökare sliter mycket på vägarna. Författarna 

tycker att det vore bra med mer kollektivtrafik som sparar både på vägarna och på miljön. 

Många bilar bidrar förutom slitage också till miljöföroreningar. Vi håller med Frick om att det 

är långa avstånd på Öland men tror ändå att det går att lösa på ett bättre sätt. Exempelvis 

genom ökade möjligheter att ta sig runt med cykel eller att hitta samarbetsavtal med 

bussföretag. Att det kräver avstånd behöver inte innebära att varje besökare behöver åka runt i 

enskild bil.  

 

Wilks anser att Skördefestorganisationen har för få anställda för att de ska kunna lägga 

tillräckligt stort fokus på miljön. Under Skördefesten 2009 införde man en matvandring där 

deltagarna blev guidade och fick ta del av evenemanget till fots. Wilks påpekar att 

matvandringen var lyckad men att de inte har tid att utveckla det ytterligare.
5
 Vi anser att 

Skördefestorganisationen är tillräckligt stor för att kunna utveckla sådana områden och att det 

bör prioriteras. Det bör prioriteras på grund av att det i dagens samhälle blir alltmer ökat fokus 

på miljön och turismens negativa miljömässiga effekter. Därmed tror vi att Skördefesten kan 

bli mer hållbart i längden om man uppmärksammar miljöfrågor i ett tidigt skede.  

 

Söderqvist ser belastningen på Ölandsbron som ett vidare trafikproblem. Hon menar att 

Ölands Skördefest bidrar till ökad trafik över Ölandsbron och hon undrar om bron är byggd 

för att klara av så mycket trafik.
6
 Nedan visas Vägverkets senaste graf över trafikflödet på 
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Ölandsbron år 2008. 

    
Grafen kommer från Vägverket

1
 

 

Grafen visar att under vecka 30-31 så är det mer trafik på Ölandsbron än annars. Den visar en 

kraftig ökning av trafikflöden över Ölandsbron i perioden kring Ölands Skördefest. Trafiken 

uppgår då till lika mycket som under en del av sommaren. Författarna anser att den ökade 

trafiken beror på Skördefesten. Enligt vår mening är det så pass mycket trafik att det måste 

bidra till negativa miljömässiga effekter.  

 

Söderqvist håller med många utav de andra intervjupersonerna om att trafiken under 

Skördefesten är en del av problematiken. Hon tilläger även att det är avstånden och letandet 

efter specifika platser som är en del av charmen med Ölands Skördefest.
2
 Ingvarsson håller till 

viss del med om detta och säger att en del aktiviteter alltid har många besökare. Man åker dit 

dels för utbudet och upplevelsen men även för att vara en del av folkmängden och för att 

medverka i den ökande handeln.
3
  

 

Nyholm anser att bättre skyltning och parkeringsmöjligheter är exempel på fysiska effekter 

som kan förbättras. Han nämner samtidigt att man bör ta stor hänsyn till säkerhetsfrågor.
4
 

Ingvarsson anser att hanteringen av säkerhetsfrågor blivit bättre inom 

Skördefestorganisationen på så sätt att det nu är mer organiserat med parkeringsplatser och så 

vidare. Den bättre organiseringen medför att utryckningsfordon lättare kan ta sig fram vid en 

eventuell nödsituation, något som från början inte var lika enkelt.
5
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Exempel på negativa miljömässiga effekter till följd av ökat besöksantal är nedtrampning och 

förorening av naturområden (Shaw & Williams, 2002). Hur stora de negativa effekterna blir 

på miljön och den fysiska omgivningen beror till stor del på var evenemanget hålls. I de fall 

då evenemanget hålls i en för ändamålet lämplig arena kan man lättare begränsa de negativa 

effekterna i jämförelse med om evenemanget hålls på offentlig plats som från början inte är 

ämnad för ändamålet. Aspekter som då måste tas hänsyn till är bland annat folkmängd, 

ljudnivå och tillgänglighet (McDonnell m.fl. 1999). De miljömässiga effekterna skulle bli 

mindre om Ölands Skördefest var på en begränsad del av Öland och inte utspritt över hela ön. 

I så fall skulle turisterna stanna på en plats och inte köra över hela ön. Det skulle bidra till 

mindre slitage på vägarna och att det blir mindre miljöfarligt utsläpp i naturen. Att ha 

Skördefesten på en begränsad del av ön är dock något som vi vet inte är möjligt. Vi tycker 

också att mycket utav charmen med Skördefesten ligger i dess utspridda aktiviteter hos lokala 

aktörer.  

 

5.4 Värdsamhällets bärkraft 

För att de negativa miljömässiga och fysiska effekterna inte ska bli alltför omfattande gäller 

det att ta hänsyn till värdsamhällets bärkraft (Mowforth & Munt, 2003). Aldestam menar att 

Öland tack vare sommarturismen har en tillräckligt stark bärkraft för att kunna ta emot 

Skördefestens besökare. Han påpekar samtidigt att ön är byggd för att kunna ta emot många 

besökare.
1
 Nyholm anser också att Öland har kapacitet att ta emot den stora mängd besökare 

som anländer till ön under Ölands Skördefest. Han anser att bärkraften snarare kan vara ett 

problem under sommarmånaderna, då folk stannar längre.
2
 Även Wilks anser att det är ett 

större problem under sommarmånaderna då många vistas på samma plats.
3
 Författarna anser 

att Öland har kapacitet att ta emot Skördefestens besökare och instämmer med Nyholm om att 

det är ett större problem under sommaren. Under sommaren stannar besökarna längre och är 

mer på samma platser än de är under Skördefesten då aktiviteterna och besökarna är utspridda 

över ön.  

 

Enligt Wilks påverkar inte Skördefesten miljön negativt på grund av att aktiviteterna är 

utspridda över hela Öland. Att aktiviteterna är utspridda medför att besökarna är på olika delar 

av ön och då blir påfrestningarna inte lika stora.
4
 Söderqvist däremot anser att alla besökare 

medför slitage på ön, folk promenerar överallt och riskerar att slita på gamla lämningar.
5
 Vi 

håller även med Söderqvist och anser att just de utspridda aktiviteterna kan leda till negativa 

miljömässiga effekter. Bland annat på grund av den ökade biltrafiken som de utspridda 

aktiviteterna leder till. Att evenemanget är så utspritt medför även mindre kontroll över vad 

besökarna gör och var de befinner sig. Risken finns alltså för nedtrampning och nedskräpning 

på platser som egentligen inte är en del av evenemanget. Författarna håller dock inte med 

Wilks utan tror att det slits mer på Öland eftersom besökarna behöver köra över ön för att ta 

sig till en attraktion då de är utspridda.  

 

5.5 Slutsatser: Miljöpåverkan och fysiska effekter 

Seminarierna under Ölands Skördefest anser vi är positiva. Seminarierna kan vara ett bra sätt 

att locka till sig fler besökare samtidigt som man bidrar till en vidare utveckling av både, 

samhället, turismen och miljön. Om Skördefestorganisationen lade mer fokus på seminerierna 
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och anknytningen till de övriga aktiviteterna under Skördefesten skulle organisationen kunna 

locka till sig fler sponsorer. På så sätt skulle Skördefestorganisationen kunna utveckla 

ytterligare med fokus på exempelvis miljöfrågor. Vi anser att organisationen har en låg grad 

av miljömedvetenhet. Vi tror att de skulle kunna göra mycket mer för miljön. Ett bra sätt att 

börja vore att införa miljötänkandet i organisationens arbete. 

 

När Skördefestbesökarna tar sig runt till de olika aktiviteterna under Ölands Skördefest sliter 

de på vägarna. Förutom att vägarna slits på så blir det även väldigt mycket miljöföroreningar. 

Vi tycker därför att det vore bra med mer kollektivtrafik under Skördefesten. Vi tror också att 

de miljömässiga effekterna av Skördefesten skulle bli mindre om evenemanget var på en 

begränsad del av Öland. Då skulle turisterna stanna på den delen av ön. Det skulle bidra till att 

det slits mindre på vägarna och att det blir mindre miljöfarligt utsläpp i naturen. Vi vet dock 

att det inte är möjligt att begränsa Skördefesten till en del av Öland. Vi tycker inte heller att 

man bör göra det. Mycket av charmen med Ölands Skördefest är just de utspridda 

aktiviteterna.   

 

Vi anser att Skördefestorganisationen har bortsett från miljömässiga effekter. Vi tycker också 

att de har för lite fokus på att skapa positiva effekter för miljön. Miljöfrågor passar bra med 

Skördefestens andra teman. Vi tycker därför att miljöfrågorna skulle kunna utvecklas mer och 

eventuellt förstärka evenemanget. Organisationen bakom Skördefesten bör bli mer medveten 

om såväl positiva som negativa effekter av evenemanget. Vi upplever exempelvis att de 

bortser från många av de ogripbara effekterna som till exempel de fysiska, kulturella och 

sociala effekterna. 

 

6. Sociala effekter 
Sociala effekter uppstår i interaktionen mellan människor (Getz, 2007). Reid förklarar 

turismens sociala effekter på värdsamhället på följande sätt: 

 
”Social consequences are the outcome of percieved changes in value systems, individual behaviour, 

family relations, collective lifestyles, safety levels, moral conduct, and community organizations. 

These changes may occur as the result of the introduction of foreign cultures, morals, and values 

that may conflict with long established host community cultures.” (Reid, 2007:90). 

 

Som citatet ovan berättar så kan sociala förändringar vara ett resultat av att andra kulturer, 

deras moral och värderingar kommer i kontakt med värdsamhällets kultur. Lennartsson 

påpekar att Ölands Skördefest är ett evenemang av social karaktär på så sätt att det uppstår 

många indirekta möten dels lokalbor emellan men även mellan lokalbor och besökare.
1
 Även 

Frick håller med Lennartsson och har svårt att se några negativa sociala effekter i samhället. 

Han anser att Skördefesten är ett bra tillfälle för äldre att komma ut och socialisera sig.
2
 

Öholm menar att Skördefesten har blivit en social plattform där alla deltagare känner en viss 

social tillhörighet. Skördefesten har också skapat en arena där deltagarna får chans att synas 

och nå ut till en bred massa. Öholm tror även att de sociala effekterna av Skördefesten skulle 

kunna bli än fler och ännu större om det förekom ännu mer samverkan mellan de olika 

aktörerna.
3
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När vi intervjuade allmänheten frågade vi dem om Ölands Skördefest påverkade dem i deras 

dagliga liv under själva evenemanget. De flesta svarade spontant nej men när vi sen frågade 

om hur de upplever att Skördefesten påverkar Öland i sin helhet var det många som nämnde 

de stora folkmassorna. Lokalbefolkningen upplevde då att det blev svårare att ta sig fram och 

uträtta de vanliga ärendena som de behövde göra och så vidare.
1
 Vi ser folkmassorna som en 

negativ social effekt som anses överkomlig i liten skala. Skulle problemet växa kan det dock 

snart leda till en negativ attityd gentemot evenemanget från lokalbefolkningens sida.   

 

Många fritidshusägare på Öland passar på att besöka Ölands Skördefest och stänger under 

samma vistelse sina stugor för vintern. Skördefesten har därmed blivit en naturlig 

samlingshelg för fritidshusägare och kommer enligt Lennartssons mening vara så i en lång tid 

framöver.
2
 Göthlin påpekar att Skördefesten ligger på en helg där det alltid har kommit 

besökare till Öland bland annat för att stänga sina stugor inför vintern. Detta tillsammans med 

väderstatistik var något man tittade mycket på och tog med i beräkningarna när man planerade 

för uppstartandet av evenemanget.
3
  

 

6.1 Ökad sammanhållning till följd av evenemanget 

Alla evenemang påverkar sina deltagare socialt och i många fall kan dessa sociala faktorer 

även sprida sig i värdsamhället (McDonnell m.fl. 1999). Den sociala dimensionen och glädjen 

som folk kan uppleva i och med att de deltar i evenemanget skapar en bra grund för 

evenemangets utförande (Michel, 2009). Aldestam nämner Skördefestens förmåga att 

engagera och menar att alla som vill har möjlighet att delta i evenemanget. Något som inte 

alltid är möjligt vid andra evenemang. Invånarna på ön får en starkare sammanhållning tack 

vare det gemensamma intresset, Ölands Skördefest.
4
 Öholm menar att Ölands Skördefest har 

skapat en bra grund för samarbeten mellan de olika aktörerna på Öland och att alla får en 

chans att vara med.
5
 Göthlin håller med Öholm och menar att Skördefesten och dess 

aktiviteter och förberedelser har enat lokalbefolkningen på ön.
6
 Författarna anser att det är bra 

att lokalbefolkningen kan vara med och ställa ut om de vill. Författarna tycker också att det är 

positivt att lokalbefolkningen numera har en starkare sammanhållning. De har nu en 

gemenskap och något att enas om. Genom att deltagarna delar sin upplevelse av evenemanget 

med de andra deltagarna är detta en social faktor. Ett evenemang kan öka lokalbornas stolthet 

över sitt samhälle och sitt evenemang (McDonnell m.fl. 1999). En positiv social effekt av 

Skördefesten är en starkare sammanhållning mellan lokalinvånarna till följd av att många går 

samman och gör saker gemensamt. Denna ökade samhörighet ser Lennartsson som en positiv 

effekt på det sociala mönstret i samhället.
7
 Vår uppfattning är att den ökade 

sammanhållningen är den största och tydligaste effekten av Skördefesten. I princip alla som vi 

pratat med har direkt nämnt den ökade sammanhållningen som exempel på en positiv effekt 

av evenemanget. Areskough anser också att det blir en starkare sammanhållning mellan 

företagen på Öland. Han tror att ölänningarna känner en stolthet över Skördefesten.
8
 Vår 

uppfattning efter att ha pratat med allmänheten är att Areskough har rätt i att 

lokalbefolkningen känner en viss stolthet över evenemanget. Vi tror att stoltheten till stor del 

beror på att det är så många lokalbor som är med och deltar i evenemanget. Enligt Attoff är 
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det en liten organisation bakom Skördefesten men evenemanget klarar sig ändå och ”då 

förstår man att det är något som finns i folksjälen”.
1
  

 

För besökarnas del och i marknadsföringssyfte för Öland kan det ses som positivt att 

besökarna får se ett samhälle som är annorlunda från den plats de upplever på sommaren. 

Göthlin anser även att en annan social effekt under Ölands Skördefest är att besökarna inte 

känner sig stressade som under sommaren. Han tror att under sommaren har turisterna ett 

väldigt pressat schema men att under Skördefesten så finns inte det.  Turisterna handlar ofta i 

ett lugnare tempo.
2
  

 

Hur stor den sociala påverkan i samhället blir av turism i allmänhet är bland annat beroende 

av antal besökare, socioekonomisk status och på hur synlig turismen är i samhället (Hall, 

1992). Under Ölands Skördefest kommer det ett ganska stort antal besökare och turismen 

under evenemanget är väldigt synlig. Turismen är synlig på grund av att besökarna rör sig 

över hela Öland. På grund av turismens synlighet tror vi att den sociala påverkan blir stor. Det 

blir väldigt många möten mellan besökarna och lokalbefolkningen och dessa möten kan leda 

till en ökad inblick i varandras kulturer och möjlighet att skapa nya kontakter.  

 

6.2 Skapande av arbetstillfällen  

Evenemang som en del av turismsektorn kan bidra till att fler arbetstillfällen skapas, att 

utbudet av social service ökar samt leda till en förbättrad samhällsidentitet (Hall, 1992). Enligt 

Wilks skapar Ölands Skördefest arbetstillfällen. Arbetsförmedlingen har märkt av en 

förändring på arbetsmarknaden tack vare Skördefesten. Till följd av en säsongsförlängning 

eller som Wilks kallar det, en ny säsong har fler personer arbete en längre tid på året. 

Säsongsarbetet har förlängts. En del har numera jobb fram till början av oktober istället för i 

mitten av augusti som det var innan Skördefestens start.
3
 Arbetsförmedlingen bekräftar 

förlängningen av säsongsarbetet och säger att arbetslösheten nu kommer senare än innan. 

Förlängningen anser Arbetsförmedlingen bero på Skördefesten.
4
 Attoff menar även att 

säsongsförlängningen tack vare Skördefesten har bidragit till att fler ölänningar arbetar inom 

turismsektorn. Tidigare var det mestadels arbetskraft utifrån som säsongsarbetade på Öland 

under sommarmånaderna. På grund av att anställda numera behövs under en längre tid kan de 

flesta enligt Attoff inte klara sig med en sommaranställd längre. Det har inneburit att det är 

fler som har skrivit sig på Öland.
5
 Författarna anser att det är positivt att Skördefesten skapar 

arbetstillfällen. Vi tvivlar dock på att det leder till att fler skriver sig på Öland då det bara 

handlar om ett par månaders extra arbete.  

 

6.3 Negativa sociala effekter 

Många sociala effekter av evenemang kan vara negativa (Wood, 2005).  På lokal nivå kan 

evenemang störa värdbefolkningen i deras vardagliga liv. Många lokalbor är även oroade över 

trafikproblem, störande ljudnivå och miljöföroreningar (Hede, 2007). Frick säger att det under 

Ölands Skördefest finns en del som klagar på ljudnivån under kvällarna i Borgholm. Han 

menar dock att Borgholm är en besökskommun och att en lite högre ljudnivå vid enstaka 
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tillfällen är en del av att vara en besökskommun. Det är även något som man får ta med i 

beräkningarna när det är Skördefest.
1
  

 

Öholm anser att det alltid finns människor som är för och de som är emot olika företeelser, 

inklusive Ölands Skördefest. Det finns de som inte tycker att Skördefesten är allt igenom 

positiv. Till exempel om deras hus ligger vid en väg som är väl trafikerad under 

Skördefesten.
2
 En äldre öländsk kvinna hade hört att det var mycket onyktra människor på 

Öland under Skördefesten 2009. Något som kan anses negativt av många och kan störa 

allmänheten.
3
 Ingvarsson har själv inte stött på några negativa sociala effekter av Ölands 

Skördefest men tror att det finns vissa skönhetsfel. Det är dock svårt att säga om 

skönhetsfelen kommer från Skördefesten.
4
  

 

Enligt Lennartsson kan den sociala dimensionen när det gäller Skördefesten leda till negativa 

effekter i form av konflikter. Anledningen till att det kan skapas konflikter anser hon vara 

intensivt arbete och för höga förväntningar på den organiserande gruppen. 

Meningsskiljaktigheter mellan de olika aktörerna är en annan faktor som kan leda till dessa 

konflikter.
5
 För att förhindra konflikter i den mån det går anser vi att det är viktigt att 

inkludera alla intressenter i både planerings-, genomförande- och utvärderingsfasen. Det 

gäller att försöka sammanlänka alla intressenters mål och ta till sig av deras synpunkter för att 

förhindra konflikter eller åtminstone minska ner konflikternas negativa följder.   

 

Andra exempel på negativa faktorer som ett evenemang kan bidra med är ökad kriminalitet 

eller förlorande av social identitet i de fall då värdsamhället kanske förändras mycket för att 

kunna vara värd för evenemanget (Hall, 1992). Ett ökande av brott kan skada både 

evenemangets och värdsamhällets rykte. För att inte skada ryktet är det av yttersta vikt att 

man arbetar för att minska ner dessa negativa faktorer (McDonnell m.fl. 1999).  

 

Typ av brott    Jan    Feb  Mar   Apr   Maj     Jun    Jul    Aug    Sep    Okt     Nov     Dec 

Misshandel 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

ej grov  

inomhus (B) 

 

Stöld/inbrott 1 1 1 0 0 5 4 7 8 1 3 0 

i motordrivet 

fordon (M) 

 

Annan stöld 0 2 1 4 0 9 6 5 8 4 2 0 

utan inbrott (M) 

Sammanställning av valda brott med statistik från Polismyndigheten fram till 2009-11-30. B = Borgholms 

kommun M = Mörbylångas kommun
6
 

 

Som man kan utläsa av tabellen förekom det tre lättare misshandelsfall under september 

månad. Vi anser inte att det är många misshandelsfall men det är fler än under någon utav de 

andra månaderna på året. Även stöld i motordrivet fordon övergår septembers statistik de 
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övriga månaderna. Siffran överstiger inte kraftigt sommarmånaderna men om man tittar på 

hela året är det en väsentlig del av stölderna som förekommer i september månad. Annan 

stöld utan inbrott tolkar vi som bland annat ficktjuveri. Siffran i september överstiger inte juni 

månad men är fortfarande väsentligt högre än de andra månaderna. Brottsstatistiken kan vara 

ett tecken på att brott faktiskt ökar under Ölands Skördefest. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att det finns många faktorer som kan påverka och att det inte uteslutande 

behöver bero på Skördefesten. Vi anser dock att dessa siffror är så pass höga i jämförelse med 

övriga månader under året att man inte kan bortse från det som en möjlig effekt av 

Skördefesten. Vi tycker därför att Skördefestorganisationen bör ta hänsyn till brottsstatistiken. 

För att minska ner eventuella negativa effekter bör organisationen utveckla ett samarbete med 

Polismyndigheten och liknande organisationer. 

 

6.4 Slutsatser: Sociala effekter 

En negativ social effekt som vi kan se av Ölands Skördefest är de stora folkmassorna. I liten 

skala anses folkmängden vara överkomlig. Skulle problemet växa kan det dock snart leda till 

en negativ attityd gentemot evenemanget från lokalbefolkningens sida. 

 

Vi anser att det är bra att lokalbefolkningen kan vara med och medverka i Ölands Skördefest. 

Lokalbefolkningen känner en stolthet över Skördefesten. Vi tror att stoltheten till stor del 

beror på att det är så många lokalbor som är med och deltar i evenemanget. Numera har 

lokalbefolkningen en starkare sammanhållning. De har en gemenskap och något att enas om. 

Denna ogripbara effekt är enligt oss den största och tydligaste effekten av Ölands Skördefest. 

 

Turismens synlighet under Ölands Skördefest är stor. På grund av turismens synlighet blir den 

sociala påverkan stor. Det blir väldigt många möten mellan lokalbefolkningen och 

Skördefestens besökare. Dessa möten kan leda till en ökad inblick i varandras kulturer och 

möjlighet till att skapa nya kontakter.  Mötena kan även skapa konflikter. För att försöka 

hindra konflikter anser vi att det är viktigt att inkludera alla intressenter i Skördefestens 

planerings-, genomförande- och utvärderingsfas. För att förhindra konflikter eller åtminstone 

minska ner konflikternas negativa följder är det viktigt att Skördefestorganisationen försöker 

sammanlänka alla intressenters mål och ta till sig av deras synpunkter. 

 

Brottstatistiken ovan i uppsatsen kan vara ett tecken på att brott faktiskt ökar under Ölands 

Skördefest. Det är dock viktigt att ha i tankarna att det inte enbart behöver bero på 

Skördefesten. Det är många faktorer som kan påverka. Vi anser dock att brottsstatistiken 

under Skördefesten är så pass höga i jämförelse med övriga månader under året att man inte 

kan bortse från det som en möjlig effekt av Skördefesten. Därför tycker vi att 

Skördefestorganisationen bör ta hänsyn till brottsstatistiken. Skördefestorganisationen bör 

utveckla ett samarbete med Polismyndigheten och liknande organisationer för att minska ner 

eventuella effekter av brott. Det gäller att planera för de effekter som kan komma att uppstå. 

 

7. Planering  
Planering handlar om att klargöra vad man ska genomföra och hur man ska gå tillväga för att 

göra detta. Olika evenemang kräver olika mängd planering. En viss del av planering är alltid 

nödvändigt för att ett evenemang ska vara genomförbart och bli lyckat (Watt, 1998). 

Planeringen för Ölands Skördefest pågår året runt. Det planeras bland annat för trafik, 

säkerhet och livsmedelstillstånd. Under hela året kommunicerar Skördefestorganisationen 

med de öländska deltagarna bland annat om deltagarnas utbud och hur de vill agera under 
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Skördefesten. De kommunicerar även med media året runt. Det levereras pressmeddelanden 

och svaras på frågor i allt från tidningar till tv.
1
 Ett evenemang kan fungera som ett verktyg 

för att uppnå olika mål i värdsamhället. För att lyckas uppnå dessa mål krävs dock att 

evenemangsarrangörer fokuserar på evenemangets önskvärda effekter redan i 

planeringsstadiet. Arrangörerna bör samtidigt vara medveten om möjliga negativa effekter 

(McDonnell m.fl. 1999). Det första som bör göras är att identifiera vilka intressenter 

evenemanget har. Intressenter kan till exempel vara leverantörer, allmänheten eller 

kommunen. Alla intressenter påverkas och kan påverka evenemanget och har därför även ett 

intresse i det (Wessblad, 2009). Kommunerna på Öland stöttar Ölands Skördefest finansiellt 

och genom medverkande i olika delprojekt och har därför ett intresse i evenemanget.  

 

7.1 Målsättning 

Alla evenemang bör ha ett övergripande mål, delmål och en vision att sträva efter (McDonnell 

m.fl. 1999). Skördefestorganisationens vision med evenemanget är att marknadsföra Öland 

som något mer än en sol- och bad destination med fokus på det kulinariska och det kulturella. 

De vill med Skördefesten skapa en förlängd säsong och utveckla ön så att fler har möjlighet 

att arbeta och bosätta sig på Öland. Målen med Ölands Skördefest är att skapa ett kulinariskt 

Öland genom samarbete med företrädare för öländsk kultur och natur. Detta övergripande mål 

har sedan brutits ner i åtta olika delmål (Affärs- marknads- & Strategiplan för Ölands 

Skördefest, 2008). Dessa delmål är: 

 

1. Fortsatt utveckling av Ölands Skördefest till ett årligen återkommande arrangemang 

av riksintresse. 

2. Stödja Ölands Krögareförening för att utveckla livskraftiga företag med verksamhet 

under större delen av året och med medarbetare bosatta på Öland. 

3. Aktivt engagemang i Regional Matkultur Öland och Sverige 

4. Aktivt engagemang i LRF’s Smaklust 

5. Uppbyggnad och utveckling av ”Ölandsforum” 

6. Uppbyggnad och utveckling av kock- och serveringstävlingen ”Pumpan”. 

7. Fördjupa samarbetet med Regionförbundet i Kalmar Län och Föreningen Årens 

Ölänningar som står bakom projektet Ölands Skördefest. 

8. Genom sin verksamhet skapa nya arbetstillfällen 

(Affärs- marknads- & Strategiplan för Ölands Skördefest 2008:3-4). 

 

Viktiga karaktärsdrag för användbara delmål är att de ska vara specifika för just detta 

evenemang och dess specifika förutsättningar och omgivning. Delmålen ska även gå att mäta, 

vara möjliga att nå, vara relevanta och ha en tidsbegränsning (McDonnell m.fl. 1999). 

Skördefestorganisationens mål med evenemanget är att skapa en ny säsong på Öland och att 

marknadsföra ön.
2
 Detta ser vi som ett övergripande mål, specifikt för Ölands Skördefest och 

dess förutsättningar. Vi anser att samtliga av Skördefestorganisationens ovanstående mål är 

möjliga att nå och att mäta. Då affärs- marknads- & strategiplanen är skriven med sikt på 

2015 antar författarna att detta är tidsbegränsningen för samtliga delmål. Planering handlar 

om att formulera mål och hur man ska gå tillväga för att uppnå målen (Getz, 2005). Enligt 

Nyholm är ett av kommunernas mål med Skördefesten att skapa en långsiktig överlevnad. 

Han anser att det inte går att driva på bidrag längre utan att det nu är dags för Skördefesten att 

bära sina egna kostnader.
3
 Enligt Ingvarsson är Mörbylånga kommuns mål med Ölands 
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Skördefest att skapa möjligheter för att kunna driva verksamheter på Öland. För att lyckas 

driva verksamheter på Öland arbetar Mörbylångas kommun med att försöka förlänga 

turistsäsongen. I det arbetet är Skördefesten viktig som en del i att skapa ett förlängt intresse.
1
 

 

Att planera är nödvändigt för att målen med evenemanget ska bli synbara och för att man 

sedan ska kunna mäta utkomsten av evenemanget. Den utarbetade planen fungerar som en 

guide för arrangörerna att följa och medför en möjlighet till att agera snabbt vid behov 

(McDonnell m.fl. 1999). Alla som på något sätt är involverade i evenemanget bör vara 

delaktiga i målsättningen med evenemanget. Alla intressenter bör i så hög grad som möjligt 

vara överens om målen och medverka i uppfyllandet av dessa mål (Watt, 1998). När vi 

frågade Wilks om intressenterna var delaktiga i målsättningen tyckte vi att vi fick ett ganska 

otydligt svar. Detta är för oss är ett tecken på att samarbetet mellan Skördefestorganisationen 

och intressenterna bör stärkas och förtydligas. För att undvika missförstånd mellan arrangörer 

och intressenter är det viktigt med tydliga och enkla mål som visar på det gemensamma syftet 

med evenemanget. Vi anser att målen i affärs- marknads- & strategiplanen för Ölands 

Skördefest är enkla att förstå. Målen har även ett bra syfte som många aktörer i värdsamhället 

kan vara delaktiga i. Vi har dock inte lyckats få något svar på om intressenterna varit 

delaktiga i utvecklandet av affärs- marknads- & strategiplanen. Något som vi anser är 

grundläggande för att planen och dess mål ska vara genomförbara och för att evenemanget 

ska lyckas.  

 

7.2 Evenemangets intressenter  

Kommunen i värdsamhället har ofta erfarenhet från tidigare evenemang och kan därför vara 

bra att inkludera redan i planeringsstadiet. Det är oerhört viktigt att få med sig 

lokalbefolkningen inför evenemanget. Detta för att lokalbefolkningens beteende och attityd 

kommer att påverka evenemangets besökare och medverka i skapandet av besökarnas 

upplevelser och minnen av evenemanget. Detta är en av anledningarna till att det kan vara bra 

att redan i planeringsstadiet definiera vad de olika intressenterna förväntar sig av 

evenemanget. Det är ju i slutändan intressenterna som avgör om evenemanget är lyckat eller 

inte. (Wessblad, 2009). Skördefestorganisationen kommunicerar kontinuerligt med deltagarna 

för att utreda på vilket sätt de vill vara delaktiga i evenemanget. Organisationen 

kommunicerar också med bland annat bussbolag och liknande för att planera inför besökarnas 

ankomst. Genom det som Skördefestorganisationen valt att kalla avstampet, ett 

utvärderingsmöte, får de deltagarnas syn på evenemanget och vad som kan förbättras.
2
   

 

Det är bra att utreda hur värdsamhället ser på evenemanget då en negativ bild från 

värdbefolkningens sida kan medföra att evenemanget misslyckas och får dåligt rykte 

(McDonnell m.fl. 1999). Författarna anser efter ett trettiotal intervjuer med allmänheten att de 

är positivt inställda till Skördefesten. På grund av att lokalbefolkningen anser att Skördefesten 

är positiv tror författarna att de förmedlar en bra och positiv bild av evenemanget till 

besökarna. Moscardo menar att värdsamhället måste förstå turismen och dess möjliga effekter 

och vara med i utvecklingen. Formella utvecklingsplaner måste genomföras för att 

turismutvecklingen ska bli lyckad och medföra positiva effekter. Värdsamhället måste vara 

delaktiga i evenemanget för att det ska kunna bidra till en positiv utveckling av samhället. Det 

räcker inte med att evenemanget genererar pengar för att det ska bli lyckat och generera 

positiva effekter för värdsamhället (Moscardo, 2007). Söderqvist anser att man bör utveckla 

med försiktighet så att man fortfarande har kapacitet att bevara autenciteten och den kvalitet 

                                                 
1 Kent Ingvarsson Kommunalråd Mörbylånga kommun, personlig intervju den 1 december 2009 
2
 Anne Wilks Programansvarig Skördefesten, intervju via mejl den 15 december 2009 



40 

 

som idag finns. Hon håller därför med om att det är oerhört viktigt att ta reda på vad 

värdbefolkningen anser. Om värdbefolkningen anser att evenemanget blir för stort och att det 

inte längre är hanterbart kommer deras åsikter att spridas bland besökarna. Det skulle i sin tur 

skapa en negativ bild av evenemanget.
1
  

 

7.3 Varför planering? 

Många menar att planering är tidskrävande och att det kan vara svårt att se dess fördelar 

McDonnell m.fl. 1999). Genom att planera kan organisationen bli effektivare då man är mer 

förberedd på oväntade händelser. Även om planering är tidskrävande lönar det sig att vara väl 

förberedd. Den tid man lagt ner på planeringen är tid som man kanske inte behöver lägga 

senare i projektet och totalt sett har man därför inte förlorat någon tid (Watt, 1998). Ingen 

eller dålig strategisk planering är en av de vanligaste orsakerna till att evenemang misslyckas 

(Getz, 2005). Det är därför viktigt att både planera kortsiktigt och långsiktigt. Den strategiska 

planen inkluderar det långsiktiga perspektivet och klargör det övergripande målet med 

evenemanget. Det kortsiktiga perspektivet utgörs istället av den operationella planen, det vill 

säga hur man ska gå till väga för att uppnå den strategiska planen (McDonnell m.fl. 1999). Att 

ha ett långsiktsperspektiv på evenemangets effekter är viktigt för att kunna genomföra en 

grundlig planering (Andersson m.fl. 2007).  

 

7.4 Planeringens olika perspektiv 

Det finns tre olika perspektiv på strategisk planering. Det klassiska perspektivet innebär att 

man utvecklar en grundlig plan från början som sedan ska följas utan ändringar. 

Processperspektivet är en mer flexibel och fortgående process som handlar om lärande från 

erfarenhet. Det tredje perspektivet är det systematiska perspektivet. Detta perspektiv innebär 

att man ser på evenemanget som en del av en helhet. Det vill säga att man går utanför 

evenemanget för att även ta hänsyn till ekonomiska, sociala och politiska faktorer (Wessblad, 

2009). Vi anser att det grundläggande perspektivet för Skördefestorganisationens planering 

bör vara systematiskt. Det vill säga att hänsyn även tas till sociala och politiska faktorer. Detta 

utesluter dock inte vikten av lärande från erfarenhet och att man har en flexibel men ändå 

grundlig planering. På så sätt anser vi att det grundläggande bör vara ett systematiskt 

perspektiv men att planeringen ändå bör ha vissa karaktärsdrag från de övriga perspektiven.  

 

7.5 Slutsatser: Planering 

Skördefestorganisationens mål med Ölands Skördefest är att skapa en ny säsong på Öland 

samt att marknadsföra ön. Vi ser organisationens mål som ett övergripande mål som är 

specifikt för Ölands Skördefest och evenemangets förutsättningar.  

 

Vi tycker att det grundläggande perspektivet för Skördefestorganisationens planering bör vara 

systematiskt. De bör se på evenemanget som en del av en helhet och samtidigt ta hänsyn till 

sociala och politiska faktorer. Vi tycker dock att det är viktigt för organisationen att de lär sig 

av erfarenhet och att de har en flexibel men ändå grundlig planering. 

 

Det är viktigt med tydliga och enkla mål som visar det gemensamma syftet med Ölands 

Skördefest. Anledningen är för att man ska försöka undvika missförstånd mellan arrangörer 

och intressenter. Vi anser att målen i affärs- marknads- & strategiplanen för Ölands 

Skördefest är enkla att förstå och har ett bra syfte. Vi frågade Wilks om intressenterna var 

delaktiga i målsättningen men vi fick ett ganska otydligt svar. Att intressenterna är delaktiga 
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vid målsättningen anser vi är grundläggande för att planen och dess mål ska vara 

genomförbara och för att evenemanget ska lyckas. Att Wilks inte kunde ge ett tydligt svar är 

för oss ett tecken på att samarbetet mellan Skördefestorganisationen och intressenterna bör 

stärkas och förtydligas. 

 

8. Samarbeten  
Samarbeten är viktiga och ibland nödvändiga för evenemangets genomförande. Med goda 

samarbeten kan evenemangsarrangörerna få hjälp genom hela processen, från planering och 

genomförande till utvärdering (Watt, 1998). Wilks anser att enskilda personer, organisationer 

och företag är intressenter av Ölands Skördefest. Hon anser också att intressenterna ingår i ett 

nätverk där allt samarbete sker. Skördefestorganisationen samarbetar också med nationella 

organisationer och företag.
1
  

 

8.1 Evenemanget och kommunen 

Kommunen är ofta en avgörande intressent. Evenemangsarrangörer är beroende av att ha ett 

gott samarbete med kommunen. Det är vanligt att kommunen bidrar med pengar samtidigt 

som många tillstånd ofta krävs från kommunens sida. Det måste finnas en bra kontakt mellan 

evenemangsarrangören och olika myndigheter så som polis och brandkår. Ett samarbete med 

kommunen kan även ge arrangören fler tillfällen till marknadsföring och stort stöd för att 

sprida information genom exempelvis turistbyrån (Andersson m.fl. 2009).   

 

Skördefestorganisationen samarbetar med Ölands Turist AB genom olika publikationer. 

Ölands Turist AB har två övergripande arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter är att utveckla 

Öland och att ge besökarna service på turistbyrån. På turistbyrån kommer personalen ständigt 

i kontakt med besökare som söker information.
2
 Författarna anser att turistbyrån är en bra 

marknadsföringskanal som Skördefestorganisationen bör utnyttja och skapa ett bra samarbete 

med. Genom turistbyrån kan Skördefestorganisationen enkelt nå ut med information till 

många av Ölands besökare. Öholm menar att det alltid finns utrymme att göra mer 

tillsammans och att på så sätt nyttja varandras kunskap.
3
 Författarna håller med Öholm och 

anser att precis som han säger så tjänar man inget på att isolera sig och försöka klara sig på 

egen hand. I dagens samhälle kräver besökarna ett bredare utbud av aktiviteter och 

tillgänglighet till dessa aktiviteter. För att lyckas skapa fler aktiviteter och göra de tillgängliga 

krävs dock samarbeten i form av exempelvis partnerskap och allianser. Detta gäller för såväl 

olika evenemang som för samarbeten olika destinationer emellan.
4
  

 

När det gäller kommunala och statliga bidrag konkurrerar evenemangsverksamheter med 

andra sektorer i samhället så som sjukvård, äldrevård och utbildningssektorer (Wessblad, 

2009). Borgholms kommun stöttar Ölands Skördefest med finansiellt bidrag, upplåtande av 

Skördefestvillan, marknadsföring genom att representanter från kommunen medverkar i 

Skördefestens seminarium, med mera. Båda kommunerna på Öland stöttar Skördefesten 

finansiellt och genom medverkande i olika delprojekt.
5
 Nyholm menar att kommunerna är en 

viktig aktör när det gäller att få EU-stöd för evenemanget.
6
 Som Guldsponsor får Borgholms 
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kommun ett antal platser på Skördefesten seminarier. De kan därmed skicka representanter 

från kommunen utan att behöva betala deltagaravgiften.
1
 Frick anser dock att Borgholms 

kommun kan stötta Skördefesten ytterligare med fokus på icke-finansiella faktorer. Han säger 

samtidigt att det är viktigt att kommunen inte blir för inblandad så att evenemanget 

kommunaliseras. Vid en eventuell kommunalisering skulle Skördefesten i så fall konkurrera 

med barnomsorg, äldreomsorg och så vidare när det gäller finansiella medel.
2
 Även Wilks tar 

upp kommunens medverkande och menar att Skördefesten mår bäst av att drivas av icke 

kommunägda bolag.
3
  

 
”Det har ju varit så levande med det här nätverket och allt samarbete med allt folk ute på Öland. 

Själen finns ju liksom inte i ett driftsbolag eller kommunal anknytning.”
4
  

 

När kommunen går in och stöttar ett evenemang är det en förutsättning att samhället på något 

sätt ska förändras till det bättre för att det ska uppfattas som lönsamt (Wessblad, 2009). 

Borgholms kommun stöttar Skördefestorganisationen med monetära bidrag och 

marknadsföring genom att en eller flera representanter från kommunen är med på 

Skördefestens olika seminarium. Mörbylångas kommun stöttar Skördefestorganisationen 

ekonomiskt genom bidrag. Författarna tror att kommunerna tycker att evenemanget är 

lönsamt då det bidrar till högre besökssiffror och ökad handel. Detta kan man i sin tur se som 

att samhället förändras till det bättre.  

 

Areskough anser att även Kalmar kommun bör vara en deltagande aktör i Ölands Skördefest.  

Med anledning av att många av Skördefestens besökare bor i Kalmar under evenemangets 

gång.
5
 Vi tycker dock inte att Wilks och Areskough lyckas med att klargöra hur Kalmars 

aktörer skulle tjäna på att vara medlem i organisationen. Wilks och Areskough pratade under 

vår intervju mycket om att det är många som inte betalar deltagaravgiften men som ställer ut 

ändå. Öholm anser att alla företeelser måste ha ett attraktivt erbjudande för att någon ska 

betala för det.
6
 Vi håller med Öholm och anser att Skördefestorganisationen brister i detta. Vi 

tycker att de måste specificera både för deltagare och sponsorer vad de tjänar på evenemanget 

för att lyckas få fler betalande deltagare. Om organisationen inte specificerar vad andra har att 

vinna på evenemanget tror vi att det kommer att fortsätta vara ganska många som inte betalar 

deltagaravgiften.  

 

8.2 Free riders och privileged minority 

Enligt Nyholm finns det deltagare som inte är med och betalar för sitt medlemskap i Ölands 

Skördefest men som ändå drar nytta av det.
7
 Personer eller företag som inte är med och bidrar 

finansiellt eller samarbetar med evenemanget men som ändå tjänar pengar på det benämns 

free riders eller fripassagerare på svenska (Andersson m.fl. 2009). Lennartsson önskar att alla 

som ställer ut något under Skördefesten skulle vara med och marknadsföra sig i 

programkatalogen och på så sätt bidra till evenemanget. Hon tror att genom fler medlemskap i 

Skördefesten kan den något negativa bilden av loppmarknader som idag finns förändras och 

anses mer godtagbar. Då är de ändå med och bidrar till evenemanget.
8
 Öholm anser att många 

av de som inte betalar avgiften är med och bidrar med andra saker än pengar. En del gör 
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insatser som till exempel utsmyckning av sin by, jobbar med att utveckla produkter och 

erbjudanden med mera. Han tror också i vissa fall att dessa insatser är mer värda för 

besökarna än att deltagarna har betalat en deltagaravgift.
1
  

 

När några deltagare inte betalar sin del av avgiften bidrar det till att övriga deltagare får en 

högre avgift (Michel, 2009). Aldestam tror att fler skulle vara med och betala sin 

medlemsavgift till Skördefestorganisationen om avgiften hade varit lägre. Han anser att det är 

otydligt vad medlemmarna får för sina investerade pengar och att detta bör klargöras. Det bör 

bli mer klargjort på grund av att det även tillkommer kostnader och att det krävs ökade 

resurser för att kunna hantera mottagande av besökare under de två dagar som Skördefesten är. 

Det är stora kostnader för bara två dagar.
2
 Öholm anser att lösningen till 

fripassagerarproblemet är att delge alla mer information och kunskap. En ökad förståelse för 

vart pengarna tar vägen leder till att fler blir villiga att betala avgiften. De vet vad de får ut för 

sina investerade pengar.
3
 Vi tror inte att avgiften spelar någon större roll för de flesta 

deltagare så länge som det är tydligt preciserat vad de får ut av sitt medlemskap. 

Skördefestorganisationen måste vara tydlig med vilka fördelar det finns med medlemskapet 

och vad som särskiljer en medlem från någon som ändå ställer ut under evenemanget utan att 

betala sin avgift till arrangörerna. Enligt Öholm finns det i stort sett inga fripassagerare under 

Skördefesten. Många är med och bidrar på annat sätt än finansiellt vilket till och med kan vara 

mer värt än pengar. Deltagarna hjälper till att skapa aktiviteter, att pynta och gör andra 

insatser som kan ha stor betydelse för evenemangets utförande och besökarnas upplevelser.
4
    

 

Motsatsen till fripassagerare kan vara en privileged minority. Det vill säga en minoritet som 

utgörs av de som tjänar mest på evenemanget (Michel, 2009). Vi tror att den största gruppen 

som tjänar mest på Ölands Skördefest är handel och restauranger. Vi anser därför att dessa 

aktörer bör bära en ganska stor del av kostnaden. Genom att identifiera aktörerna som tjänar 

mest på evenemanget kan evenemangsarrangörerna sedan övertala dem att ta stora delar eller 

till och med hela kostnaden för evenemanget (Michel, 2009). Öholm menar att det finns 

många som skulle vilja vara med och finansiera och stödja Skördefesten men då inte som 

enskilt evenemang utan som en del av en större helhet. Genom samverkan kan man erbjuda 

dessa aktörer mer och ha större genomslagskraft.
5
   

 

Getz menar att en identifiering av ovanstående grupper är viktigt för evenemanget (Getz, 

2005).  

 
”The question of WHO benefits and WHO pays the costs is often more important than determining 

and measuring the actual costs and benefits” (Getz 2005). 

 

Genom att identifiera vilka som tjänar mest på evenemanget och eventuellt få dem att bära en 

större del av kostnaderna skulle Skördefestorganisationen eventuellt få fler betalande 

medlemmar. Ju fler som betalar desto lägre kan avgiften vara. Detta är något som 

Skördefestorganisationen skulle tjäna på. Vi anser därför att de borde lägga tid och energi på 

identifiera vilka som tjänar mest på Ölands Skördefest så att de i längden skulle kunna få fler 

betalande deltagare. Att en del inte betalar medlemsavgiften är enligt Wilks och Areskough 

ett stort problem.
6
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8.3 Slutsatser: Samarbeten 

Ölands Turistbyrå är enligt oss en bra marknadsföringskanal som vi tycker att 

Skördefestorganisationen bör utnyttja och skapa ett samarbete med. Skördefestorganisationen 

kan enkelt nå ut med information till många av Ölands besökare genom turistbyrån. Vi anser  

att man tjänar något på att samarbeta. Därför tycker vi att Skördefestorganisationen bör 

utveckla existerande samarbeten och skapa fler samarbeten med nya aktörer.  

 

Vi tror att kommunerna på Öland tycker att Ölands Skördefest är lönsam. Detta kan man se då 

Borgholms kommun stöttar Skördefestorganisationen med monetära bidrag och 

marknadsföring genom att en eller flera representanter från kommunen är med på 

Skördefestens olika seminarium. Även Mörbylångas kommun stöttar 

Skördefestorganisationen ekonomiskt med bidrag. 

 

För att få fler betalande deltagare bör Skördefestorganisationen specificera både för deltagare 

och för sponsorer vad de tjänar på Ölands Skördefest. Organisationen måste vara tydlig med 

vilka fördelar det finns med medlemskapet. De måste även förklara vad som särskiljer en 

medlem från någon som ändå ställer ut under evenemanget utan att betala sin avgift till 

arrangörerna. Om inte detta görs tror vi att det kommer fortsätta vara en del som inte betalar.  

 

Skördefestorganisationen bör utvärdera vilka aktörer som tjänar mest på Ölands Skördefest. 

När organisationen vet vilka aktörer det är kan de försöka övertala dem att ta en del av 

kostnaderna för Skördefesten. På så sätt får de fler betalande aktörer. Vi anser därför att de 

bör lägga tid på att utvärdera vilka som tjänar mest på Ölands Skördefest så att de i längden 

skulle kunna få fler betalande deltagare. 
 

9. Utvärdering  
Utvärdering av ett evenemang handlar om att kritiskt se över och mäta evenemangets 

genomförande för att uppskatta de verkliga effekterna av evenemanget (McDonnell m.fl. 

1999). Utvärdering handlar om att värdesätta utkomsten av evenemanget (Wessblad, 2009). 

Att genomföra en grundlig utvärdering är alltid viktigt oavsett evenemangets storlek. 

Utvärderingen ger sedan en bra grund för analys och eventuella förbättringar (Watt, 1998). 

Enligt Wilks utvärdering av Ölands Skördefest tycker deltagarna bland annat att det bör finnas 

parkeringsförbud längs vägkanterna på Öland och att det finns för många icke lokalbor som 

ställer ut.
1
  

 

Utvärderingar bör ske kontinuerligt både före evenemangets start, medan det pågår och efter 

evenemangets avslutande (Getz, 2005). Ölands Skördefest utvärderas innan dess 

genomförande i något som Skördefestorganisationen kallar Avstampet. Under Avstampet går 

organisationen tillsammans med deltagarna igenom frågor angående parkeringsmöjligheter 

och skyltning samt övriga frågor som deltagarna har.
2
 Skördefesten utvärderas även genom 

styrelsemöte, personliga samtal med olika aktörer och den så kallade Efterfesten. Under 

Efterfesten samlas deltagarna återigen och diskuterar evenemangets utförande. På dessa 

möten utvärderas även svaren från de enkäter som genomförts under själva evenemanget. 

Enkäternas fokus är på deltagarnas köpvanor.
3
 Det gäller att hela tiden samla in information, 
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att observera och att ha möten där samtliga intressenter får ge feedback om evenemanget och 

dess utförande (Getz, 2005). Utöver efterfesten ringer Wilks deltagarna för att ta reda på hur 

det har gått och om Skördefesten har ökat i omsättning och besöksantal från tidigare år. Wilks 

anser att det är viktigt att ringa till de olika kategorierna av utställare, exempelvis fiskhandlare 

och konsthandlare för att få så brett perspektiv som möjligt. Wilks och Areskough åker runt 

både under och efter Skördefesten för att prata med de medverkande. Att Wilks och 

Areskough pratar med deltagarna under evenemanget är en av organisationens 

utvärderingsmetoder för Ölands Skördefest.
1
 Enligt Wilks är det viktigt att utvärdera 

kontinuerligt för att bevara kvaliteten och det autentiska i Skördefesten.
2
 Genom att 

kontinuerligt utvärdera evenemanget kan evenemangsarrangörerna styra det i rätt riktning och 

minska ner negativa effekter innan det är för sent (Getz, 2005).  

 

Utvärdering kan bidra till att hitta sätt för förbättring av verksamheten och evenemanget, att 

mäta om evenemanget var lyckat eller inte och för att identifiera problem. Genom utvärdering 

uppskattas även evenemangets värde och effekterna mäts. Utvärdering kan även vara 

användbart för att vinna exempelvis kommunens stöd eller sponsorers förtroende (Getz, 2005). 

Författarnas uppfattning är att Skördefestorganisationen främst utvärderar för att avgöra om 

evenemanget blev lyckat eller inte och för att belysa olika problem. När vi tittade på Wilks 

sammanställning av samtal med olika aktörer efter evenemanget kunde vi se negativa sociala 

och kulturella effekter trots att Wilks och Areskough nämnt att de inte kan se några negativa 

effekter. Vi anser att försäljare inte har tid att ta hand om sina kunder och ge dem den service 

de önskar har en inverkan på det sociala livet. Att flera upplever det som att det är mycket 

varor av låg kvalitet anser vi förändrar Skördefestens kultur till viss del. Vi tolkar detta som 

att Skördefesten leder till olika typer av effekter men att Skördefestorganisationen inte själva 

är fullt medvetna om evenemangets effekter. Vi tycker att Skördefestorganisationen bör bli 

medvetna om de olika typerna av effekter som Skördefesten genererar. Vi upplever inte att det 

förekommer en tydlig struktur av utvärderingarna i dagsläget. Wilks sammanställning består 

av några korta punkter med kommentarer från en del av deltagarna och besökarna. Vi tycker 

därför att det bör finnas en tydligare struktur för utvärderingarna. Vår mening är att 

utvärdering är oerhört viktigt. Man därför bör utveckla tydliga riktlinjer för hur 

utvärderingarna ska gå till, ha en tydlig struktur och ha ett helhetsperspektiv. Tanken med 

utvärderingar är ju att de ska kunna fungera som underlag för kommande evenemang, i olika 

beslutssituationer och för att avgöra om evenemanget var lyckat eller inte. För att detta ska 

fungera krävs det väl utförliga och tydligt nedskriva dokument av gjorda utvärderingar.  

 

9.1 Triple Bottom Line 

Möjliggörandet av regional utveckling genom ett evenemang representerar en blandning av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. Dessa tre kallas för the Triple Bottom Line. Ett 

evenemang kan till exempel leda till att ett behov av regional utveckling uppmärksammas och 

blir nödvändig. Evenemanget kan även användas av beslutsfattare för att legitimera en 

utveckling av exempelvis infrastrukturen och i vissa fall kan det vara ett krav för att få hålla i 

värdskapet för evenemanget (O’Brien & Chalip, 2007). De fördelar som bör utvärderas är 

bland annat genererade intäkter, skapande av arbetstillfällen, ökad stolthet, ökade 

investeringar och förnyelse av värdsamhällets kultur (Getz, 2007).  

 

De negativa effekter som uppstår av ett evenemang och som inte är direkt synliga bör ses som 

indirekta kostnader och därför bör även de tas med i utvärderingen (Wessblad, 2009). 
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Exempel på kostnader som bör utvärderas är lönekostnader, kostnader för social service, hög 

ljudnivå, föroreningar och brott (Getz, 2007). Vi upplever att Skördefestorganisationen inte 

utvärderar kostnaderna för miljöföroreningar och brott. Detta på grund av att de verkar 

övertygade om att Skördefesten inte genererar några negativa effekter. 

 

9.2 Olika slags effekter och dess utvärdering  

Det är vanligt att utvärdering endast sker av de ekonomiska effekterna av evenemang. Bland 

annat på grund av att arrangörerna och kommunerna ofta har finansiella mål och en budget 

som de måste uppnå samt att det är en relativt enkel utvärdering som krävs för att mäta de 

ekonomiska effekterna (McDonnell m.fl. 1999). Exempel på det är att kommuner ofta är 

enbart intresserade av vilka multiplikatoreffekter som kan uppstå och hur mycket intäkter som 

genereras i samhället (Hede, 2007). Det är dock vanligt att även ekonomiska utvärderingar är 

osystematiska och subjektiva och att grunden till utvärderingen endast utgörs av siffror i form 

av antal deltagare (Wood, 2005). Vi anser att Skördefestorganisationen trots stort fokus på 

ekonomiska faktorer även utvärderar mer ogripbara effekter. Genom Wilks sammanställning 

kan vi utläsa flera sociala och kulturella faktorer som nämnts. Störst fokus bland deltagarna 

verkar dock ligga på ökade intäkter. Vi anser att ekonomiska effekter ibland kan få lite för 

stort fokus då det lätt leder till att man bortser från de övriga ogripbara effekterna. 

Skördefestorganisationen har enligt författarnas mening en bra grund för utvärderingarna. 

Utvärderingarna bör dock organiseras upp och inkludera fler perspektiv.  

 

Wessblad använder sig av isbergsmetaforen för att visa på skillnaden mellan olika faktorer när 

det gäller utvärdering av effekter. Den synliga delen av isberget, den som är ovanför 

vattenytan, utgörs av biljettförsäljning och liknande som är möjligt att utvärdera. Den större 

delen av isberget är dock dold under vattenytan och innefattar sådant som hälsa, känslor och 

identitet som inte är möjliga att mäta. Trots att de inte går att mäta är de inte mindre viktiga 

(Wessblad, 2009). Vi håller med Wessblad om att de omätbara effekterna också är viktiga. Vi 

anser också att många kulturella och sociala effekter av evenemang till en början kan vara 

dolda. Dessa ogripbara effekter är enligt oss inte omöjliga att utvärdera. De kan vara svåra att 

upptäcka och mäta men enligt vår mening går de ändå att utvärdera, kanske inte helt och fullt 

som en följd av evenemanget, men till viss del. För att lyckas mäta dessa ogripbara effekter 

krävs dock andra utvärderingsmetoder än för de mer synbara effekterna. När det gäller Ölands 

Skördefest anser författarna att den bakomliggande organisationen lägger störst fokus på de 

synliga effekterna . Vi anser att Skördefestorganisationen inte har några planer för att 

utvärdera de dolda effekterna. Vi anser att de mer dolda effekterna så som sociala och 

kulturella faktorer är minst lika viktiga som de ekonomiska, om inte viktigare. Vi tycker 

därför att de dolda effekterna bör få lika stor uppmärksamhet som de mer synliga effekterna 

vid utvärderingar. Precis som Getz säger bör man för att få en realistisk helhetsbild av 

evenemangets verkliga effekter även ta hänsyn till övriga effekter såsom kulturella, sociala 

och fysiska. Något som är ovanligt (Getz, 2008).  

 

9.3 Modeller för utvärdering 

Ett sätt att utvärdera lönsamheten av ett evenemang kan vara att använda sig av en så kallad 

input, output modell. En input, output modell innebär att man jämför värdet av de resurser 

man förbrukat (input) med värdet av resultatet (output) (Andersson m.fl. 2009). Input är alla 

de resurser som krävs för att genomföra evenemanget. Input innefattar både ekonomiska och 

mer ogripbara effekter såsom information och kunskap (Getz, 2005). Exempel på olika inputs 

i Skördefestens fall är den arbetskraft som går åt till att genomföra evenemanget, de 

investeringar som görs och den tid som läggs ner. Outputs i Skördefestens fall kan vara 
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publicitet och marknadsföring för Öland, ökade intäkter för näringslivet och en ökad 

sammanhållning mellan lokalborna. Citatet nedan visar på Andersson m.fl. definition av 

output från ett evenemang. 

 
”Ett evenemang är en typisk upplevelseprodukt som konsumeras med sinnen. När evenemanget är 

genomfört finns inget kvar förutom minnen och upplevelser hos publiken. Det är resultatet av 

produktionen eller, som tidigare nämnts, output.” (Andersson m.fl. 2009:170). 
 

Detta stämmer visserligen till stor del om man fokuserar på evenemangsarrangörerna och på 

evenemangets besökare men vi anser att output även kan vara effekter i värdsamhället. Det är 

sedan dessa effekter som måste utvärderas för att bedöma om evenemanget varit 

huvudsakligen positivt eller negativt för värdsamhället (Andersson m.fl. 2009).  

 

Evenemanget och dess omvärld påverkar varandra ömsesidigt. Det gäller för 

evenemangsarrangörer att vara medvetna om detta förhållande, att identifiera möjliga negativa 

effekter av evenemanget och kunna se dess möjligheter (Getz, 2005). Vi anser att 

Skördefestorganisationen är fokuserade på den egna verksamheten och de betalande 

deltagarna. Detta medför att de inte riktigt kan se Skördefesten som den del den är i 

förhållande till sin omvärld.  

 

Som tidigare nämnt är det ett viktigt kriterium att lokalbefolkningen är positivt inställda till 

evenemanget. För att bevara lokalbefolkningens positiva attityd måste 

Skördefestorganisationen ta hänsyn till de effekter som Ölands Skördefest kan generera i 

värdsamhället. De bör framförallt reglera och kontrollera negativa effekter i den mån det är 

möjligt. Hittills har det gått bra för organisationen. Vi tror att det har gjort att personerna i 

organisationen har slappnat av och fortsatt som de alltid har gjort. De har utvecklat en typ av 

tunnelseende.  

 

Bowdin m.fl. skriver att det krävs olika typer av utvärderingar för de mer ogripbara fördelarna 

i jämförelse med de ekonomiska. Av anledningen att ekonomiska effekter är relativt enkla att 

utvärdera tack vare siffror och statistik. Mer ogripbara fördelar kräver en utförligare berättelse 

från deltagarnas och intressenternas sida för att kunna ge en realistisk och sanningsenlig bild 

av evenemangets effekter (Bowdin m.fl. 2006). Författarna vet att Skördefestorganisationen 

utvärderar men tror att de gör det på ett sätt så att de inte får fram alla Skördefestens effekter. 

Författarna tror att det finns bättre och effektivare sätt att utvärdera än det som görs i 

dagsläget. Vi anser att utvärdering är väldigt viktigt och att Skördefestorganisationen bör 

lägga mer tid och energi på att utvärdera effekterna som genererats av Skördefesten. Om de 

skulle lägga mer tid på utvärdering så skulle de bli medvetna om bland annat vilka ogripbara 

effekter av Skördefesten som egentligen finns. Getz menar att det finns två sätt att utvärdera 

ogripbara effekter, genom subjektiv analysering som Bowdin m.fl. talar om eller genom att 

försöka tillskriva dem ett monetärt värde som sedan lättare kan utvärderas (Getz, 2005). Vi 

tror att den lämpligaste metoden för utvärdering av ogripbara effekter är subjektiv analysering 

både när det gäller Skördefesten och andra evenemang. Detta på grund av att vi upplever att 

det är svårt att sätta ett monetärt värde på exempelvis en starkare sammanhållning till följd av 

evenemanget. Med subjektiv analysering erhåller man istället en mer realistisk bild av de 

olika aktörernas synpunkter och har en bra grund för den fortsatta utvärderingsprocessen.  
 

Andersson m.fl. tar även upp begreppet alternativkostnad när det gäller kostnadsanalys och 

utvärdering. Med begreppet alternativkostnad menas värdet av de handlingsalternativ som 

man väljer bort till förmån för något annat (Andersson m.fl. 2009). För oss innebär en 

kostnadsanalys inte endast en analys av utflödet av pengar utan värdet av alla samlade 
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resurser som förbrukats. Ett exempel på alternativkostnader i Skördefestens fall kan vara det 

som Wilks och Areskough med flera kunde lagt sin tid på istället under året eller vad 

kommunernas bidrag kunde använts till om evenemanget inte funnits. Vi anser att en analys 

av alternativkostnad är lämplig vid en utvärdering av såväl ekonomiska som mer ogripbara 

fördelar.  

 

9.4 Multiplikatoreffekter 

Andersson m.fl. skriver om multiplikatoreffekter. Multiplikatoreffekter handlar främst om 

finansiella medel och hur dessa medel cirkulerar i ekonomin. Det bildas en kedja genom 

samhället. Kedjan kan börja med en besökare som handlar i en lokal livsmedelsbutik. Butiken 

använder sedan pengarna för att köpa in fler varor från sin leverantör. Leverantören har sedan 

egna utgifter att betala för och så fortsätter pengarna att cirkulera. Multiplikatoreffekterna 

visar alltså på de indirekta effekterna i samhället som även de är viktiga att ta hänsyn till. 

Detta innebär att man bör ha ett helhetsperspektiv för att kunna utvärdera evenemangets 

effekter till fullo (Andersson m.fl. 2009). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att många 

av de effekter som uppstår av ett evenemang, positiva som negativa, kan vara dolda till en 

början och först bli synliga efter en längre tid (Getz, 2007). En multiplikatoreffekt som Wilks 

nämner att Ölands Skördefest bidrar med är att flera fritidshusägare vinterbonar sina fritidshus 

till följd av en förlängd säsong. Att fritidshusägare vinterbonar sina fritidshus medför i sin tur 

att lokala hantverkare kan få mer arbete. Därmed skapas en en multiplikatoreffekt.
1
 Vi tror 

inte att fritidshusägarna vinterbonar sina stugor endast på grund av Skördefesten men vi tror 

att det kan vara en av flera bidragande faktorer.  

 

9.5 Slutsatser: Utvärdering  

Vår uppfattning är att Skördefestorganisationen i första hand utvärderar om evenemanget blev 

lyckat eller inte och för att belysa olika problem. Wilks och Areskough anser inte att Ölands 

Skördefest genererar några ogripbara effekter. Vi kan dock se negativa sociala och kulturella 

effekter i Wilks sammanställning baserad på samtal med aktörerna. Med det som grund anser 

vi att Skördefesten genererar ogripbara effekter. Dock tror vi inte att Skördefestorganisationen 

är medvetna om de ogripbara effekterna. Vi tror inte heller att det i dagsläget finns en tydlig 

struktur för utvärderingarna. Vi tycker därför att organisationen bör skapa en tydligare 

struktur för utvärderingar.  

 

Skördefestorganisationen utvärderar Ölands Skördefest. Frågan är bara hur. Vi tror att 

organisationen utvärderar på ett sätt som inte för fram alla Skördefestens effekter. Vi anser att 

det finns bättre och effektivare sätt att utvärdera än det som görs i dagsläget. Utvärdering är 

väldigt viktigt. Skördefestorganisationen bör därför lägga mer tid och energi på att utvärdera 

effekterna som genererats av Skördefesten. Om de skulle lägga mer tid på utvärdering så 

skulle de bli medvetna om bland annat vilka ogripbara effekter av Skördefesten som 

egentligen finns. 

                                                 
1
 Anne Wilks Programansvarig Skördefesten, intervju via mejl den 15 december 2009 
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10. Slutsatser  
Effekter i värdsamhället 

Alla evenemang generar effekter för värdsamhället. Det vill säga evenemang generar både 

ekonomiska och ogripbara effekter. De ogripbara effekterna är kulturella, sociala och 

miljömässiga effekter. De ogripbara effekterna är inte alltid direkt synliga och graden om 

medvetenhet om dessa effekter kan variera. Även de ogripbara effekternas inverkan är olika 

från evenemang till evenemang. 

 

Ölands Skördefest bidrar med till största delen positiva effekter för värdsamhället. Vår 

uppfattning är att de flesta som är engagerade i Skördefesten är så fokuserade på det positiva 

att de inte ser de negativa effekterna. Skördefestorganisationen är inte medveten om att 

Skördefesten genererar ogripbara effekter. Då organisationen inte vet vilka effekter 

evenemanget genererar finns det inte heller någon medveten utvärdering av de effekterna. 

Skördefestorganisationen måste därför bli mer medveten om samtliga effekter som genereras 

av evenemanget. Vi anser att de positiva effekterna är dominerande när det gäller 

Skördefesten. Att evenemanget är dominerande positivt innebär dock inte att evenemanget 

inte medför något negativt.  

 

Skördefestens framgång 

Ölands Skördefest stämmer bra överens med den öländska kulturen vilket är en del av 

evenemangets framgångskoncept. Vi anser att en del av Skördefestens framgång grundas i det 

koncept som skapats baserat på Ölands specifika förutsättningar och traditioner. En annan 

bidragande faktor till evenemangets framgång ligger i att alla som vill kan vara med och delta 

i evenemanget.  

 

Utveckling av Ölands Skördefest 

Vid en eventuell utveckling av Ölands Skördefest gäller det att aldrig glömma bort det 

grundläggande konceptet. Skulle Skördefestorganisationen frångå Skördefestens 

grundläggande koncept kommer evenemanget att misslyckas. Vi har på grund av det 

autentiska svårt att se en tidsmässig utveckling av evenemanget som lyckat. Ett förlorande av 

kvalitet och det autentiska ser vi som det största hotet för Skördefesten och dess framtid då vi 

upplever att evenemangets framgång är uppbyggd av just dessa värderingar. Vi anser att så 

länge det autentiska i evenemanget bevaras kommer det att bidra med positiv marknadsföring 

för Öland.  

 

Målgrupp 

Skördefestorganisationen bör fokusera på vilken målgrupp de vill ha till Ölands Skördefest 

istället för ett ökande av besöks- eller deltagarantal.  Sedan bör de arbeta för att få den 

specifika målgruppen att stanna längre och spendera mer pengar.  

 

Ny säsong 

Ölands Skördefest har enligt oss varit ett bra medel för att förlänga säsongen på Öland. 

Skördefesten har också varit ett bra verktyg för att visa att det finns mer på ön än bara sol och 

bad.  

 

Kunskap 

Vi tycker att det är viktigt att tillföra ny kunskap till evenemanget och till den bakomliggande 

organisationen. Skördefestorganisationen måste kontinuerligt tillföra ny kunskap, nya idéer 
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och nya synsätt till organisationen för att evenemanget och dess utveckling inte ska stagnera. 

Samtidigt bör de även bevara kunskap som byggts upp från tidigare år.  

 

Organisering 

För att Ölands Skördefest ska vara långsiktigt hållbar krävs en tydligare struktur och en mer 

genomtänkt organisering inom Skördefestorganisationen. Om organisationen organiseras 

bättre och får tydligare struktur kan det även bli bättre kontroll av evenemanget. Med mer 

kontroll kan man lättare bevara Skördefestens kvalitet. För att kvaliteten på evenemanget ska 

bevaras måste Skördefestens utbud regleras av Skördefestorganisationen. 

 

Medlemskap 

I dagsläget upplever vi att det är otydligt vad medlemmarna får ut av sitt medlemskap och ser 

det som en anledning till att många fripassagerare finns. Det måste vara tydligt vad deltagarna 

har att vinna på att bli betalande medlemmar i Skördefestorganisationen. Då kan evenemanget 

få fler medlemmar. 

 

Helhetsperspektiv på effekterna 

För att avgöra om Ölands Skördefest är positiv eller inte för värdsamhället och för att kunna 

utvärdera dess effekter till fullo är det viktigt med ett helhetsperspektiv. 

Skördefestorganisationen måste se möjligheter på längre sikt och inte endast fokusera på 

evenemanget där och då det hålls. De måste inse att effekter kan bli viktiga trots att de inte 

visar sig direkt efter evenemanget.  

 

Begränsande av besöksantal 

Vår uppfattning är att de flesta ölänningar trivs med Ölands Skördefest och att de stannar kvar 

på ön under evenemanget. Vi tror dock att vissa fritidshusägare eventuellt kan undvika att åka 

dit under själva evenemangsperioden. Med anledning av att de upplever den ökade 

folkmängden och trafiken som stressande. Enligt vår mening är det av yttersta vikt att 

Skördefestorganisationen utvecklar strategier för att begränsa besöksantalet. Detta för att 

besökarnas bild av evenemanget inte ska förändras till det negativa och för att lokalborna inte 

ska vända sig mot evenemanget till följd av trängsel. Skulle lokalborna vända sig emot 

Skördefesten kommer evenemanget förlora i både deltagar- och besöksantal och till slut dö ut.  

 

Miljömedvetande 

Skördefestorganisationen måste lägga fokus på att minska ner besökarnas enskilda åkande i 

egen bil under Ölands Skördefest. De måste arbeta för att hitta bättre miljömässiga alternativ 

såsom ökade möjligheter till att åka kollektivt eller att ta sig runt ön på annat sätt. För att 

Ölands Skördefest ska bli hållbar måste Skördefestorganisationen ta hänsyn till miljön. 

Organisationen måste få in mer miljömässigt tänkande i sin verksamhet och ta med sig detta 

tänkande vid målsättningen.  

 

Sociala effekter av Ölands Skördefest 

Vi upplever att den ökade sammanhållningen är den största och tydligaste effekten av Ölands 

Skördefest. De negativa sociala effekterna är idag få och småskaliga. Vi tror dock att om 

besöksantalet skulle öka ytterligare kommer de negativa sociala effekterna att växa. Skulle 

effekterna växa kan det medföra att lokaborna blir negativa mot Skördefesten på grund av 

irritation och konflikter. En annan viktig social effekt av Skördefesten är förlängningen av 

säsongsarbete.  

 

Mål och planering 
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Det är viktigt att alla intressenter är väl bekanta med målen och att alla är överens om hur de 

ska gå tillväga för att uppnå dem. För att lyckas uppnå alla intressenters mål är det viktigt att 

inkludera alla intressenter i både planerings-, genomförande- och utvärderingsfasen. Det 

gäller att försöka sammanlänka alla intressenters mål och ta till sig av deras synpunkter för att 

förhindra konflikter eller åtminstone minska ner de negativa följderna av konflikterna. 

Skördefestorganisationens planering bör inkludera ett systematiskt perspektiv för att få en 

helhetsbild av evenemangets effekter. Planeringen bör även vara flexibel och grundlig samt 

inkludera tidigare erfarenheter.  

 

Samarbeten 

Samarbeten är väsentligt inom alla typer av evenemang och inom destinationer. 

Skördefestorganisationen bör utveckla sina samarbeten. Då kan de få mer finansiell hjälp och 

minska ner beroendet av medlemsavgifter. Vi tror även att organisationen då skulle ha lättare 

att värdesätta även de icke finansiella bidragen och kunna lägga mer fokus på exempelvis en 

utveckling istället.  

 

Utvärdering 

Vi anser att Skördefestorganisationen har en bra grund för utvärderingarna. Vi tycker dock att 

de behöver organiseras upp och inkludera fler perspektiv. Svårighetsgraden med att identifiera 

ogripbara effekter är ingen ursäkt för att inte utvärdera dessa. De mer dolda effekterna så som 

sociala och kulturella effekter är minst lika viktiga som de ekonomiska, om inte viktigare. På 

grund av att de ogripbara effekterna också är viktiga bör de få lika stor uppmärksamhet vid 

utvärderingar.  

 

Planering, utvärdering och samarbeten 

Avslutningsvis vill vi förtydliga att de viktigaste aspekterna när det gäller evenemang och 

dess påverkan på värdsamhället är grundlig planering, utförlig utvärdering med 

helhetsperspektiv och starka samarbeten. Planeringen ger en bra grund för utförandet av 

evenemanget, reducerande av negativa effekter och för en grundlig utvärdering av samtliga 

effekter. Utvärderingen blir sedan en bra utgångspunkt inför kommande evenemang och 

nästkommande planeringsfaser. Vår mening är att samarbeten är grundläggande för att 

möjliggöra en utveckling av ett evenemang och för att göra det hållbart och konkurrenskraftig. 

Därmed är planering, samarbeten och utvärdering de viktigaste aspekterna för 

evenemangsarrangörer att ta hänsyn till.   
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