
Vår evenem
angsstrategi 



”Åre kom
m

un, m
ed Åre i spetsen, 

ska bibehålla positionen som
 ett av 

norra Europas m
est attraktiva 

om
råden för evenem

ang. 
Tillsam

m
ans utvecklar vi hållbara 

evenem
ang och verkar för en 

m
ångfald av evenem

ang, året runt, 
i en storslagen fjällm

iljö”

M
ålbild



Vi vill skapa ett bra sam
arbete m

ellan 
näringslivet, Åre kom

m
un och 

föreningar.
Evenem

angsstrategin ska förenkla 
arbetet m

ed att
•

värva
•

utveckla
•

lotsa
•

stödja
•

arrangera
•

utvärdera
arrangem

ang i Åre kom
m

un.
Arrangem

angen ska vara socialt, 
ekonom

iskt och m
iljöm

ässigt hållbara. 

Syfte



”Evenem
ang är avgränsade i tid och 

rum
, ligger utöver det vardagliga 

program
m

et och inkluderar ett uttalat 
innehåll, arrangörer och 

deltagare/besökare” 

(egen definition efter Andersson, Larson &
 M

ossberg, 
2009:16)

Evenem
ang kan användas synonym

t 
m

ed arrangem
ang, festivaler och event.

Vad m
enar vi 

m
ed evenem

ang?



Strategin om
fattar alla typer av 

evenem
ang, till exem

pel:
•

utbildnings-och 
forskningsevenem

ang 
•

idrotts-och 
rekreationsevenem

ang
•

kulturella evenem
ang 

•
evenem

ang kopplat till politik, 
kungligheter, religion, konst, 
hantverk, nöjen eller handel

Strategin om
fattar därem

ot inte 
privata, slutna, evenem

ang eller 
evenem

ang inom
 m

ötesindustrin. 

Vilka evenem
ang 

om
fattas?



•
Skapa en m

ångfald av 
evenem

ang för alla under       
hela året

•
Förenkla för arrangörer

•
Utveckla arenor

•
Sam

verka internt och externt
•

Stim
ulera och vidareutveckla 

socialt, m
iljöm

ässigt och 
ekonom

iskt hållbara evenem
ang

Övergripande m
ål



Åre kom
m

uns evenem
angsfond

Åre kom
m

uns evenem
angsfond har bildats på initiativ av Åre kom

m
un 

och Åre D
estination. Fonden är öppen för alla evenem

ang som
 

om
fattas av evenem

angsstrategin, både nya och befintliga.

Fonden består av resurser i form
 av både pengar och arbetstim

m
ar.

2016 beslutade kom
m

unstyrelsen i Åre kom
m

un om
 13 kriterier som

 
evenem

angen ska bedöm
as m

ot för att kunna få bidrag från 
evenem

angsfonden.



13 kriterier för att få bidrag till evenem
ang

O
rten eller bygden i nam

net
I evenem

angets nam
n ingår nam

net på den plats där evenem
anget 

genom
förs.

Stärker ortens eller bygdens varum
ärkesprofil

Evem
anget bidrar till att stärka de värden om

 associeras m
ed den plats 

där evenem
anget genom

förs. Evenem
angsarrangören visar att de har 

analyserat platsens värde och förpackar och kom
m

unicerar det 
attraktivt inom

 ram
en för evenem

anget.

Antal deltagare
Evenem

anget lockar m
ax antal deltagare i förhållande till den kapacitet 

som
 evenem

anget och platsen har. I denna uträkning har arrangören 
tagit hänsyn till social, m

iljöm
ässig och ekonom

isk hållbarhet.

Antal gästnätter
E

venem
anget bidrar m

ed m
ax antal gästnätter i förhållande till den 

kapacitet som
 evenem

anget och platsen har. Arrangören har tagit 
hänsyn till social, m

iljöm
ässig och ekonom

isk hållbarhet.

Antal åskådare
Evenem

anget har m
ax antal åskådare i förhållande till den kapacitet 

som
 evenem

anget och platsen har. Arrangören har tagit hänsyn till 
social, m

iljöm
ässig och ekonom

isk hållbarhet.

Befräm
jar jäm

ställdhet, hållbarhet och integration
Evenem

anget är inkluderande och m
öter sociala utm

aningar, m
otverkar 

ojäm
likheter och utanförskap. Arrangören m

öter också m
iljöm

ässiga 
utm

aningar genom
 att utveckla sm

arta lösningar som
 förbättrar både 

m
iljön och affären sam

t effektiviserar användandet av energi och andra 
resurser.

M
arknadsföringseffekt, räckvidd nationellt, internationellt

Arrangören har satt upp specifika, m
ätbara, användbara, realistiska och 

tidsatta m
ål för den nationella och internationella 

m
arknadsföringseffekt som

 evenem
anget avser att uppnå.

Stärker svagare perioder
Evem

anget bidrar till att stärka de perioder på året där 
besöksnäringens om

sättning och lönsam
het är låg. Arrangören visar att 

de har tagit hänsyn till platsens förutsättningar ur ett året-runt-
perspektiv. 

Arrangörens genom
förandeförm

åga
Arrangören har den operativa, adm

inistrativa och ekonom
iska förm

ågan 
att genom

föra evenem
anget. Arrangören har god erfarenhet och 

tidigare resultat från liknande evenem
ang eller kan visa på att 

evenem
anget ska genom

föras i sam
arbete m

ed en erfaren relevant 
aktör eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagem

ang, drivkraft 
och m

ålfokus finns för att genom
föra evenem

anget m
ed ett långsiktigt 

perspektiv.

M
inst tre års am

bition
Arrangören har långsiktiga am

bitioner och avser att genom
föra (eller 

har redan genom
fört) evenem

anget i m
inst tre år. Arrangören har en 

tydlig plan för hur evenem
anget ska stå på egna ben utan ekonom

iska 
bidrag.
Insats för att ”bygga fast sig lokalt”
Arrangören genom

för insatser för att utveckla och genom
föra 

evenem
anget i sam

arbete m
ed lokala föreningar och organisationer 

och är lyhörd för att skapa bästa m
öjliga förutsättningar för bygdernas 

långsiktiga utveckling. 

Evenem
angets nyhetsvärde

Evenem
anget tillför något nytt och har upplevelser som

 m
öter ett tydligt 

identifierat behov. Arrangören för utvecklingen fram
åt genom

 att 
tillvarata och testa nya idéer och lösningar i fram

kant.

Lokalt förankrad arrangör
Evenem

anget genom
förs av en arrangör som

 tydligt kan visa hur och 
var evenem

anget har stöd lokalt i bygderna.


