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Sammanfattning 

I egenskap av student på Turismutvecklarprogrammet vid Örebro Universitet har jag skrivit 

en studie rörande upplevelseturism samt platsmarknadsföring i små och stora städer. En 

fundering innan påbörjat arbete var om upplevelser ser likadana ut och används samt 

utvecklas på samma sätt i både mindre och större städer eller om omgivningen påverkar på 

något sätt. Målet med uppsatsen blev därför att undersöka hur upplevelseturism samt 

platsmarknadsföring ser ut och utformas samt hur dessa områden yttrar sig i en mindre stad 

som Säffle i Värmland och i en större stad som Örebro i Närke. För att nå syftet samt 

frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie med teoretiska och empiriska avsnitt där 

observationer på plats, litteraturstudier och analyser samt intervjuer med insatta personer 

inom städernas upplevelseturism och platsmarknadsföring ingick.  

 

Att erbjuda upplevelser är idag ett centralt område för aktörer inom både företag och platser. 

En upplevelseindustri har vuxit fram i kombination med att kulturen ekonomiserats och 

ekonomin kulturaliserats. Kultur ses nu som en ekonomisk resurs och produkter laddas med 

mervärden och upplevelser för att tilltala kunder. Upplevelseturism är här ett större område 

där att uppleva är en viktig del utöver de traditionella delarna äta, åka, bo och göra. Att 

erbjuda varierade upplevelserum som engagerar kunden mer än tidigare står i centrum och bör 

erbjudas för att kunna konkurrera på marknaden med aktörer i både större och mindre städer. 

Konkurrensen är hård och aktörer i större städer har ofta mer resurser än aktörer i mindre 

städer. Turister och besökare efterfrågar dock olika aspekter under sina resor vilket gör att 

båda kan konkurrera med i viss mån olika utbud och attribut som exempelvis rekreation, 

kulturarv och storstadspuls. För att kunna konkurrera är det även viktigt att aktörerna utformar 

en slagkraftig platsmarknadsföring. Här är att skapa samt lyfta fram en image, identitet för 

staden, grundläggande och att berätta berörande berättelser blir då betydelsefullt.  

 

Säffle och Örebro är två städer där aktörerna försöker stå sig i konkurrensen om turisterna och 

besökarna inom upplevelseturism samt platsmarknadsföring och har utvecklat dessa områden 

med olika tillvägagångssätt som är viktiga här. I viss mån skiljer sig användandet och 

utformandet av upplevelser i båda städerna men det finns även flera likheter i vissa 

avseenden. Aktörer i båda städerna ser exempelvis kultur som en ekonomisk resurs, 

kommersialiserar upplevelser och marknadsför dessa på ett sätt som påminner om varandra. 

Utbudet och attributen de framhåller skiljer sig på olika sätt med lantlig charm kontra 

storstadspuls men verktygen samt metoderna de använder är ändå slående lika. 
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1. Inledning 

Turism och marknadsföring är idag framträdande områden i samhället och har blivit viktiga 

faktorer i både små och stora städer. Det talas även frekvent om att vi lever i ett 

upplevelsesamhälle där upplevelser är en central ekonomidrivande faktor. Att kunna erbjuda 

upplevelser och attraktioner har blivit betydelsefulla konkurrensmedel för att locka såväl 

invånare som turister. För att nå igenom informationsbruset och den hårda konkurrensen 

städer emellan har det även blivit viktigt att ha en slagkraftig marknadsföring av dessa 

upplevelser. För aktörer i mindre städer och landsbygd har till och med turism blivit en 

strategi för överlevnad och ett sätt att motverka avfolkning och minskad ekonomisk tillväxt.  

 

Örebro och Säffle är två av dessa städer som försöker stå sig i konkurrensen om turisterna och 

besökarna och fokus i detta arbete ligger på att analysera om de som mindre kontra större stad 

använder sig av samma strategier och metoder för att främja området upplevelseturism samt 

hur städerna marknadsför sig som besöksmål. Finns det egentligen några skillnader dem 

emellan eller är detta bara en förutfattad mening? Min hypotes innan påbörjat arbete är att det 

existerar skillnader mellan Örebro och Säffle, och andra mindre och större städer, när det 

gäller turism och marknadsföring. När man själv besökt just dessa två städer upplever jag, 

som då turist eller besökare, att de erbjuder olika utbud av upplevelser och att därför även 

marknadsföringen måste skilja sig åt. Säffle uppfattar jag som en lantlig och pittoresk miljö 

som gärna framhäver just detta medan Örebro på plats mer upplevs som en stor stad med 

moderna inslag. Jag antar att aktörer inom Säffles marknadsföring, för att spegla stadens mer 

lantliga attribut, betonar nostalgi, småstadscharm, natur, lugn och ro samt historia medan 

aktörer i Örebro i sin tur strävar efter att framhålla storstadskänsla, puls och ett oändligt 

varierat utbud för besökare och turister. Säffle, som mindre stad, tror jag också har en större 

säsongsproblematik med fler sommargäster än vintergäster på grund av fler 

utomhusaktiviteter medan Örebro, som större stad och därmed större utbud, troligtvis har en 

mer jämn ström av besökare och turister under hela året. Detta i sin tur påverkar troligtvis 

städernas inriktningar inom turism och marknadsföring. Andra faktorer som bidrar till 

skillnader inom dessa områden är troligtvis lokalisering, resurser och tillgång till aktiva 

entreprenörer.  

 

Intresset för just dessa två städer kommer sig av att Säffle är min hemort och Örebro min 

nuvarande bostadsort. De är även bra exempel på en större och en mindre stad som använder 

sig av turism som konkurrensmedel mot andra städer. De båda områdena turism i mindre 
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städer samt landsbygd och turism i större städer diskuteras likaså vanligtvis var och en för sig 

medan jag anser att en jämförelse dem emellan är väl så intressant att analysera. Mina tidigare 

arbeten har även främst varit riktade mot turism i mindre städer och landsbygd vilket gör att 

en jämförelse med turism i större städer känns som ett naturligt nästa steg att ta. För att belysa 

två områden inom dessa typer av turism har jag valt upplevelseturism och marknadsföring 

som jag anser är två högaktuella och intressanta ämnen att undersöka.  

 

1.1. Syfte 

I dagens samhälle är ordet upplevelse ett centralt begrepp, speciellt inom marknadsföring och 

turism. En fråga kring detta begrepp är om upplevelser är homogena till sin karaktär inom 

turism eller om de skiljer sig åt beroende på om det är mindre eller större städer som studeras. 

Mitt syfte blir därför att beskriva, analysera samt jämföra hur upplevelseturism och 

platsmarknadsföring är utformad samt hur dessa två områden yttrar sig i en större stad som 

Örebro och en mindre stad som Säffle.  

 

1.2. Frågeställningar 

 Hur skiljer sig upplevelseturism åt mellan en större stad som Örebro och en mindre 

stad som Säffle?  

 Vilka attribut lyfts särskilt fram i de båda städerna och hur marknadsförs Säffle och 

Örebro som besöksmål? 

 På vilket sätt påverkas marknadsföringen av om det är Örebro eller Säffle som 

marknadsförs?  

 

1.3. Metod och avgränsning 

Under arbetets gång har flera olika metoder använts för att få fler perspektiv på de aktuella 

områdena i uppsatsen samt nå syftet och svar på frågeställningarna. Arbetet är en komparativ 

studie av besöksmålen Säffle och Örebro för att få en djupare analys av hur upplevelseturism 

och marknadsföring eventuellt skiljer sig åt mellan större och mindre städer. I en komparativ 

studie jämförs olika faktorer som till exempel skillnader och likheter inom ett visst område 

och att jämföra städer passar detta arbete där det undersöks hur olika områden som turism och 

marknadsföring är relaterade till platsen i fråga. Tidsbegränsningen gör att en jämförelse 

mellan två städer är möjlig men ej av flera. Ytterligare städer i analysen skulle dock ha varit 

intressant för att få fler perspektiv på hur upplevelser och marknadsföring skiljer sig åt mellan 

mindre och större städer. Att avgränsa arbetet till två städer gör emellertid att analysen kan 
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fördjupas i högre grad med tanke på tidsbegränsningen eftersom man har mindre faktorer att 

ta hänsyn till. Uppsatsens frågeställningar kretsar även kring att jämföra turism i mindre och 

större städer samt marknadsföringen inom dessa områden, vilket gör att en komparativ studie 

krävs för att besvara frågeställningarna samt syftet. Jag är medveten om att resultatet utifrån 

denna komparativa studie till vissa delar endast gäller Säffle och Örebro. Ytterligare 

jämförelser inom samma områden mellan två eller flera andra städer skulle förmodligen leda 

till delvis andra resultat. Denna uppsats resultat kan alltså inte direkt appliceras på andra 

städer.  

 

Den första delen av uppsatsen, som främst är teoretisk och begreppsmässig, behandlar tidigare 

forskning inom områdena upplevelseindustri, upplevelseturism samt marknadsföring, främst 

platsmarknadsföring, med hjälp av litteraturstudier. Även de empiriska delarna består av vissa 

litteraturstudier men också av observationer på plats, analyser av de båda städernas hemsidor, 

turistbroschyrer och annan förekommande tryckt och webbaserad marknadsföring. Alla dessa 

källor har granskats, särskilt hemsidor, eftersom dessa i vissa fall kan vara missledande. Till 

källorna har både ett negativt och positivt förhållningssätt hållits i ett granskande syfte och i 

denna studie är det främst facklitteratur inom de aktuella områdena samt Säffle kommuns och 

Örebro kommuns hemsidor som nyttjats vilka jag anser är relativt trovärdiga.  

 

I de empiriska delarna har också kvalitativa intervjuer genomförts med två personer 

involverade i Örebro och Säffle kommuns turism och marknadsföring. I Örebro har 

turistchefen Björn Fransson vid Örebrokompaniet intervjuats och i Säffle turistinformatören 

vid Säffle Turistbyrå Elisabet Johansson. Fokus i detta arbete ligger främst på offentliga 

aktörers arbete inom turism och marknadsföring vilket medför att dessa intervjuats och inte 

privata aktörer. Ytterligare intervjuer kan ha varit intressanta för att få fler perspektiv på 

städernas turism och marknadsföring men eftersom dessa personer i stor grad är insatta inom 

dessa områden upplever jag att jag fått de svar och den information jag behövde utan behov 

av fler intervjuer. Jag valde kvalitativa intervjuer eftersom dessa är öppna och 

ostandardiserade vilket leder till mer utförliga svar än om man exempelvis använder sig av en 

kvantitativ teknik med enkätundersökning. Intervjusvaren skulle även sedan tolkas och 

uppfattas av mig som forskare, och inte göras om till siffror eller statistik vilket forskaren ofta 

gör vid en kvantitativ metod, och passar därmed i större grad med en kvalitativ metod. Öppna 
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kvalitativa intervjuer passade även uppsatsens frågeställning och syfte i högre grad än 

kvantitativa eftersom svaren skulle sättas in i en kontext och skapa en helhet samt förståelse.
1
 

 

Intervjusvaren har granskats, tolkats och sedan analyserats för att ta ut de viktigaste 

påståenden ur varje intervju. Intervjuobjekten har ibland svarat med personliga åsikter vilket 

bidragit till att en tolkande ansats varit nödvändig. Värt att nämna är också att intervjun med 

turistchefen i Örebro gjordes tillsammans med en annan student med liknande studieområde 

som därmed hade egna intervjufrågor vilket säkerligen påverkat intervjusvaren i viss mån. 

Analysen av intervjuerna har skett med tanke på frågeställningarna och syftet och 

intervjusvaren har analyserats utifrån en så kallad helhetsanalys. En helhetsanalys innebär att 

forskaren ringar in de viktigaste problemområdena som denna upplever återkommer i 

utsagorna för att belysa dessa faktorer samt sätter in dessa i rätt sammanhang för att skapa en 

helhet. Sedan har ytterligare en systematisk analys, inom helhetsanalysen, utförts där den 

information som främst berör problemställningarna valts ut, i detta fall de utsagor som varit 

mest intressanta för städernas turism och platsmarknadsföring.  Den valda informationen har 

sedan delats in i teman eller kategorier påståendena i intervjuerna kunnat knytas till för att öka 

förståelsen för problemområdena. Utsagorna har redigerats för att passa in i uppsatsens 

sammanhang men innebörden i dem har inte manipulerats. En röd tråd har hela tiden försökt 

att hållas i analysen av intervjusvaren för att undvika att läsaren går miste om själva 

förståelsen.
2
 Jag är medveten om att intervjusvar kan missuppfattas vilket jag har försökt att 

undvika genom att via e-post skicka intervjusvaren till de intervjuade för godkännande innan 

publicering. Intervjufrågorna skickades även i förväg till de intervjuade för att förbereda dem 

på vilken information jag efterfrågade till uppsatsen. Intervjuerna har utförts med 

inspelningsverktyg som intervjupersonerna ifråga givit sitt samtycke till. De intervjuade 

nämns även vid namn och befattning i uppsatsen enbart eftersom detta tillåts, främst vid 

befattning, eftersom detta är det centrala för svaren.  

 

Inom marknadsföringsavsnitten har Örebros och Säffles platsmarknadsföring granskats och 

det centrala här har varit vilka attribut man främst lyfter fram i de båda miljöerna, 

skillnaderna städerna emellan och vilka marknadsföringsmetoder de använder sig av. På 

respektive hemsida och andra förekommande marknadsföringskanaler som exempelvis 

broschyrer har jag framförallt undersökt hur de marknadsför sig som besöksmål, deras bild- 

                                                           
1
 Magne Holme, Idar, Krohn Solvang, Bernt (1997): Forskningsmetoodik – om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, s. 14-76-78.  
2
 Ibid, s. 141-142, 144-146.  
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och textanvändning, slogans, logotyper, varumärken etc. Fokus inom detta område har legat 

på hur offentliga aktörer i städerna inom områdena turism och marknadsföring marknadsför 

sig mot besökare samt turister och inte mot invånare. Jag är medveten om att turister samt 

besökare kan delas in i fritidsresenärer och affärsresenärer men i denna studie har endast 

marknadsföring och upplevelseturism för fritidsresenärer beaktats. Begreppen turist, besökare, 

gäst eller kund som används i uppsatsen hänvisar därför till fritidsresenären. Fritidsresenärer 

avser de besökare och turister som reser privat och alltså inte inom arbetet. Uppsatsen har 

dock främst skrivits ur producenternas, inom de olika områdena, synvinkel och inte från 

turisternas eller besökarnas. Producenter i denna uppsats består av offentliga aktörer inom de 

bägge kommunernas turism och marknadsföring och alltså inte privata företagsproducenter.  

 

Jag är införstådd med att upplevelser och marknadsföring berör flera olika områden och 

varierar i olika former beroende på området. Arbetet har därför begränsats till 

upplevelseturism, de främsta besöksmålen i Säffle och Örebro samt marknadsföringen av 

städerna. Fakta kring besöksmålen och likaså städernas bakgrundsfakta har dock behandlats 

kort eftersom fokus främst inte ligger i att återberätta fakta utan att analysera denna. Jag har 

likaledes förståelse för att begreppet upplevelser är ett brett område och vad som ska omfattas 

kan självklart diskuteras beroende på vem forskaren är och vilket område som berörs. De 

främsta besöksmålen på respektive plats betraktas dock av mig i denna uppsats som 

upplevelser. Ett krav jag emellertid har haft på besöksmålen som valts ut är att turisten på ett 

aktivt sätt ska kunna delta i upplevelsen. Turisten ska alltså inte bara kunna betrakta 

attraktionen ifråga utan ha möjlighet att vara delaktig. Det talas ibland om tre olika grader av 

deltagande; mental närvaro, fysisk närvaro och medproducent.
3
 Att ses som delaktig i det här 

arbetet hänvisar till de två sistnämnda, fysisk närvaro och medproducent, vilka förklaras mer 

detaljerat senare i uppsatsen. Även själva begreppet upplevelseturism kan ifrågasättas. Ingår 

inte upplevelser i alla typer av turism kan vara en fråga men efter samhällsutvecklingen från 

traditionella industrier mot en upplevelseindustri talas det om att en ny turism formats. Det är 

denna turism begreppet upplevelseturism avser i detta arbete, vilken också förklaras mer 

utförligt senare i arbetet. Inom det övergripande begreppet upplevelseindustri ingår även en 

rad olika branscher vilket gör att detta begrepp ej främst tillämpas i denna uppsats eftersom 

fokus återigen enbart ligger på upplevelseturism och marknadsföring. Ytterligare 

förtydliganden av begreppen som används i uppsatsen görs i den teoretiska delen.   

 

                                                           
3
 Hanefors, Monica, Mossberg, Lena (2007). Turisten i upplevelseindustrin, s. 28-31. 
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1.4. Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem olika delar med både teoretiska och empiriska avsnitt. Efter detta 

inledande kapitel följer ett teoretiskt avsnitt kring kunskapsläget med tidigare forskning inom 

områdena kulturell ekonomi och upplevelseindustri, upplevelseturism och marknadsföring av 

upplevelser och platser. Det mest betydelsefulla inom teorin samt tidigare forskning inom 

ämnena kommer sedan att bearbetas och användas i analysen. Det huvudsakliga syftet med 

teorin är att ge läsaren en bakgrund och inblick i varför upplevelser är så centrala inom dagens 

turism samt hur upplevelseturism och marknadsföring, främst platsmarknadsföring, är 

utformad, vilket sedan ska underlätta förståelsen för den empiriska analysen.  

 

Därefter följer två empiriska delar med fokus på destinationerna Säffle och Örebro för att ge 

exempel samt få en djupare analys av det teoretiska materialet. I de empiriska avsnitten 

behandlas framför allt bakgrundsfakta, turismen och de främsta besöksmålen i respektive stad 

samt marknadsföringen av städerna. Här ingår först och främst kvalitativa studier som 

exempelvis fältstudier och öppna intervjuer av involverade i Örebro och Säffles turism och 

platsmarknadsföring. Empirins mest viktigaste faktorer kommer sedan att bearbetas i 

analysen. Den avslutande delen av arbetet består av analys samt slutsatser av denna. I 

inledningen av analysen kommer återigen syfte samt frågeställningar att tas upp för att 

påminna läsaren om vad målet med studien var och för att knyta ihop dessa med teorier, 

begrepp och den bearbetade empirin.  
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2. Upplevelseindustrin  

Idag talas det om att vi lever i ett globaliserat upplevelsesamhälle där upplevelser samt 

konsumtion är centrala områden som styr i samhället. Nya fascinerande upplevelser skapas 

konstant och marknadsförs för att möta kundernas efterfrågan. Såväl aktörer i mindre och 

större städer som företag försöker utnyttja denna upplevelsetrend för att generera inkomster 

samt locka både turister och invånare.
4
 Värt att nämna är att denna upplevelseindustri inte är 

homogen utan består av åtskilliga olika branscher inom immateriell konsumtion som 

exempelvis musik, konst, design, film, turism, PR/kommunikation, etc. Likaså är 

turismbranschen, som ingår i upplevelseindustrin, fragmenterad med olika näringsgrenar som 

hotell, restaurang, evenemang, etc. Att avgränsa turismbranschen problematiseras dock 

exempelvis av att flera av de olika näringsgrenarna inte ser sig som kopplade till 

turismverksamhet samt att besökare och turister utnyttjar åtskilliga verksamheter med olika 

inriktningar när de besöker en plats. Deras konsumtion är även svår att skilja från invånarnas.
5
  

 

Vad är en upplevelse?  

Vad är och omfattar då egentligen ordet upplevelser? Själva begreppet upplevelser är 

praktiskt taget omöjligt att avgränsa eftersom det är ett begrepp med väldig bredd, betyder 

olika för olika personer och inom upplevelser ryms en rad olika varierade faktorer som till 

exempel sociala faktorer, mening för kunden, engagemang, kontext, tillfredsställelse och olika 

aktörer. Det centrala inom upplevelser är dock att de erbjuder något som bryter mot vardagen, 

alltså något utöver det vanliga. De ger känsloladdade mervärden som exempelvis 

tillfredsställelse och njutning vilket vi, som människor, idag allt mer söker för att komma bort 

från vår stressade och ibland monotona vardag. Vi vill känna oss glada, nöjda, berörda etc. 

och är villiga att betala för detta. Vi vill alltså uppleva något annorlunda, positivt samt 

absorberas av upplevelsen. Upplevelser har dock en början och ett slut och tidslängden 

varierar beroende på upplevelsen.
6
 Det finns även andra anledningar till att söka upplevelser 

förutom att fly vardagen. Att söka upplevelser har ofta en egocentrisk grund och forskare 

inom detta område brukar tala om fyra andra anledningar, vilka är att överglänsa, att få 

självkontroll, att fantisera och att ge sig själv gåvor. Att överglänsa varandra är idag viktigt 

för många. Vår konsumtion och vilka saker vi äger visar vilka vi är menar man och att få 

                                                           
4
 O’dell, Tom (2005): “Experiencescapes: blurring borders and testing connections”, s. 12-14. I: O’dell, Tom, 

Billing, Peter (red) (2005). Experiencescapes – tourism, culture and economy.  
5
 Foghagen, Christer, Johansson, Susanne (2007): ”Konstruktionen av ett världsarv – samspelet mellan kultur, 

ekonomi och lokal utveckling”, s. 139-140. I: Aronsson, Lars, Bjälsesjö Jonas, Johansson, Susanne (red) (2007). 

Kulturell ekonomi: skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället.  
6
 Mossberg, Lena (2003): Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, s. 11-14, 22-27.  
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glänsa med senaste bilen, båten, designen på kläder etc. står i centrum här. Att få självkontroll 

har att göra med att få kontroll över förväntningarna som finns på oss som personer. Beroende 

på vem man är och vilka man umgås med varierar förväntningarna och vi ändrar vårt beteende 

mot dessa. Många fantiserar även och drömmer om att vara någon annan eller om det ideala 

jaget. För att nå detta används ofta upplevelser och sakers mervärden. Upplevelser handlar 

också mycket om att ge sig själv gåvor, att kunna skämma bort sig själv ibland. Upplevelser 

blir då något vi unnar oss. Konsekvenserna av köpet står centrum i alla dessa olika 

anledningar, alltså vad köpet av upplevelsen kan leda till. Vare sig det rör sig om att imponera 

på vänner eller att självförverkliga sig själv skapas en samhörighet mellan kunden och 

upplevelsen på detta vis.
7
  

 

För en person som aldrig exempelvis besökt London är resan dit troligtvis en upplevelse. 

Resan är förmodligen något extraordinärt för personen och kräver engagemang från hans eller 

hennes sida. En enskild händelse eller flera händelser under resan kan också räknas till 

upplevelser. Ett besök exempelvis till Picadilly Cirkus är då en upplevelse och ett annat besök 

till Madame Tussaud’s en annan. Detta ställer dock krav på kunden. Denna måste uppleva 

besöksmålen som extraordinära och känna engagemang och intresse för dessa för att de ska 

räknas till upplevelser. Besöksmål som inte uppnår dessa villkor på grund av olika 

anledningar som till exempel ointresse från kundens sida blir ofta snabbt bortglömda av 

personen och ses då inte som upplevelser, som ofta ger långtgående minnen och ett bestående 

intryck. Upplevelser är även inte enbart av positiv karaktär utan kan upplevas som positiva 

eller negativa. Vad som räknas till begreppet upplevelser är dock svårt att avgöra, som nämnts 

ovan, och påverkas av en rad olika faktorer och personen ifråga.
8
  

 

Kulturell ekonomi 

Upplevelsetrenden och upplevelseindustrin ingår i ett samhälleligt sammanhang där man talar 

om att en ny ekonomi växt fram inom vilken kultur och ekonomi har fått ett starkare samband, 

det vill säga att kulturen ”ekonomiserats” och ekonomin i sin tur ”kulturaliserats”. Tidigare 

var alltså ekonomi och kultur i stort sett åtskilda områden men har nu i allt större utsträckning 

blivit enhetliga. Inom denna nya så kallade kulturella ekonomi är upplevelser, som nämnts 

ovan, centrala faktorer och kultur kommersialiseras och paketeras. Denna kultur laddas sedan 

med olika värden och symboler som följaktligen skapar nya livsstilar och identiteter. Detta 

identitetsskapande genom kultur har blivit en viktig marknad vilket åtskilliga aktörer 

                                                           
7
 Mossberg, Lena (2003): Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, s. 62-76.  

8
 Ibid, s. 78-81.  
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exploaterar. Identitet skapas alltså nu genom konsumtion och varorna laddas med mening och 

värde för individen vilket leder till att man kan tala om att producenter inom detta område 

äger en viss makt över symboler.
9
 

 

Postmodernism och den så kallade kulturella vändningen är två betydelsefulla 

samhällsförändringar värda att nämna i diskussionen om den kulturella ekonomins uppkomst. 

Dessa områden bidrog nämligen till att en ny inställning till kultur växte fram och man 

började i större omfattning belysa kulturens roll i samhället. I och med detta började kultur ses 

som en betydande och meningsskapande faktor i samhället som påverkar människans liv i stor 

utsträckning. Forskare inom dessa områden upptäckte exempelvis att kultur påverkar 

människans livsmönster och influerar såväl sociala som materiella förhållanden.
10

 Den 

kulturella ekonomin kan även kopplas samman med uppkomsten av kundanpassning och ökad 

differentiering av varor. Konsumenterna i dag kräver en större variation av varor och 

producenterna har fått anpassa sig till detta genom en ökad produktion av varierade produkter. 

Idag fordras det även, som nämnts, att varorna laddas med mervärden, kulturell mening. 

Varornas bruksvärde (det praktiska värdet) har alltså till stor del fått lämna plats för 

symbolvärdet och upplevelser har här en viktig roll att spela. Företagen omger nämligen 

produkterna med upplevelser för att locka kunder. Att sälja varor på detta sätt har blivit viktigt 

eftersom kunderna i allt större utsträckning nu kräver nya spännande upplevelser kring 

varorna. Det räcker alltså inte nu att enbart sälja varan utan varan paketeras och omges med 

kultur, upplevelser och berättelser. Detta leder även till att konsumenten blir mer villig att 

lägga ner extra pengar på själva varan.
11

  

 

Även för städer och regioners utveckling har kultur och upplevelser blivit viktiga faktorer att 

främja. Det så kallade kulturella kapitalet blir här viktigt att utveckla för att attrahera såväl 

invånare som besökare, turister och företag samt för att nå ekonomisk tillväxt. Stadsaktörer 

satsar därmed ansenligt på att stärka stadens identitet samt på att kunna erbjuda en mångfald 

                                                           
9
 Aronsson, Lars (2007): ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 16-22. I: Aronsson, Lars, Bjälsesjö Jonas, 

Johansson, Susanne (red) (2007). Kulturell ekonomi: skapandet av värden, platser och identiteter i 
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Gren, M., Hallin, PO., Molina Irene (red) (2000). Kulturens plats/Maktens rum.  
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av unika upplevelser som kultur och events.
12

 Aktörerna försöker på ett liknande sätt, som 

företagen ovan, ladda sina platser och sin marknadsföring med kulturell mening för att skapa 

nya intresseväckande identiteter, något som ibland kallas ”catwalk economy”. De visar alltså 

helt enkelt upp sig som modeller och designers på en catwalk. Det råder en stark konkurrens 

städer emellan och att skapa en unik samt attraktiv identitet är viktigt för att utmärkas bland 

de andra.
13

 

 

2.1. Vad är och omfattar upplevelseturism?  

Kultur har alltså i samhället fått en ökad betydelse inom flera områden och har även medfört 

att symboler samt upplevelser blivit centrala faktorer. Det går också att utläsa ett samband 

mellan kultur och utveckling där kultur nu ses som användbar för ekonomisk tillväxt, 

följaktligen faktorer som går att kommersialisera och tjäna pengar på. Kultur och upplevelser 

har blivit sammankopplade områden och har blivit betydande inom turism, attraktioner och 

marknadsföring för såväl aktörer inom städer som företag.  

 

Upplevelseturism ingår i detta större kulturella och ekonomiska sammanhang där området 

turism har gått från att främst beröra de traditionella områdena åka, bo, äta och göra till att nu 

handla om att uppleva. Inom upplevelseindustrin har turism även fått en central plats eftersom 

denna berör en rad olika områden inom denna industri som design, konst, musik, 

marknadsföring etc. Turism måste utformas på detta vis med inblandning i olika branscher 

eftersom en turist och besökare har olika syften vid sina resor och besöker olika aktiviteter 

under en och samma resa. Detta har bidragit till att gränserna mellan olika branscher allt mer 

suddats ut och man samarbetar över dessa gränser i nätverk. Aktörer inom branscher som 

tidigare varit åtskilda inom områden som exempelvis mat, kultur, arkitektur och musik 

samarbetar alltså idag för att skapa helhetsupplevelser. Likaså skapas en kedja som ofta går 

hela vägen från producent, vidare till distributören och sedan fram till kunden.  Internet har 

varit en bidragande faktor till att dessa samarbeten kunnat uppstå och fungerar så bra som de 

gör. Via Internet kan olika aktörer sälja och visa upp sina produkter till åtskilliga turister och 

besökare på samma hemsida och marknadsföra sig som en enhet.
14

 Förutom den samhälleliga 

kontexten har likaså turisterna i sig påverkat hur denna turism ser ut. Turister vill idag inte 
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bara besöka och se en plats utan de vill även aktivt delta i upplevelsen. De betalar för att bli 

berörda, känna, göra och få minnen för livet. Att kunna erbjuda dessa upplevelser har därför 

viktiga ekonomiska fördelar för både företag och platser.
15

  

 

Definiering av begreppet turism 

Vad avses då egentligen när man talar om turism? Definieringen av själva begreppet turism är 

problematiskt och omdiskuterat. Turism är en av världens största näringsgrenar och är ett 

begrepp som har definierats på många olika sätt. I de flesta av fallen ställs dock krav på syfte, 

förflyttning, tidsomfattning och avstånd. Förflyttning ska ske från hemort till 

besöksort/besöksorter och tidsrymden ska gälla högst ett år. Avståndet mellan hemort och 

besöksort ska enligt SCB:s definition vara längre än 10 mil för att räknas till turism. Turistens 

eller besökarens syfte med resan kan gälla affärer, fritid eller andra syften men ska vara helt 

frivillig och de pengar som spenderas under resans gång ska inte vara intjänade på samma 

plats.
16

 Är syftet med resan lönearbete räknas detta istället som arbetsmigration. Definitionen 

och åtskillnaden av begreppen turist och besökare är desto lättare och snävare. Den enda 

faktor som skiljer en turist från en besökare är att turisten övernattar på besöksmålet och 

besökaren inte, vilket gör att besökaren ibland hänvisas till som dagsbesökare. 
17

 

 

Upplevelserummet 

Inom just upplevelseturism, eller andra branscher inom upplevelseindustrin, erbjuds ofta inte 

enbart en enda upplevelse utan till exempel en plats eller byggnad laddas med en rad olika 

upplevelser vilka kunden kan välja emellan. Att kunna erbjuda ett stort utbud är viktigt för att 

skapa en helhetsupplevelse och tilltala en bred grupp av olika besökare och turister. Dessa har 

ju olika åldrar, smak och intressen efter vilka de väljer upplevelse. Aktörer inom både företag 

och platser måste anpassa sig efter detta och erbjuda så kallade varierade upplevelserum 

och/eller upplevelseområden.
18

 Med upplevelserum menas den faktiska fysiska plats där 

upplevelsen eller upplevelserna finns, produceras och konsumeras, vilka kan vara både 

inomhus eller utomhus, permanenta eller icke-permanenta.
19

 Ett upplevelseområde är ett 

större område bestående av flera olika upplevelserum. Ett varuhus kan vara ett exempel på ett 
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permanent upplevelseområde som ofta idag inte enbart erbjuder detaljaffärer utan även 

exempelvis restauranger, musik, barnaktiviteter etc. samt är designade på ett tilltalande sätt. 

Erbjuds inte varierade upplevelserum och/eller upplevelseområde kan exempelvis kunden lika 

väl stanna hemma och äta mat istället för att gå på restaurang, om det är att äta och dricka som 

står i fokus.
 20

 Ett företag är likaså ofta uppdelat i två delar, ett område vilket kunden ser och 

ett osynligt för kunden. I en affär kan lagret och kontor vara exempel på osynliga delar vilka 

kunden inte ser och inte vistas i när de besöker ett företag och det synliga rummet hänvisar till 

upplevelserummet där kunden konsumerar upplevelsen. Dessa håller dock på att suddas ut 

genom att exempelvis kunden idag ibland får följa med bakom kulisserna. Ett exempel på 

detta kan vara köket på en restaurang där kunden ofta idag får se hur maten tillagas för att 

förstärka upplevelsen.
21

  

 

Kunden påverkas inom upplevelserummet av en rad olika faktorer som den fysiska 

omgivningen, personalen samt andra kunder. En annan turist kan exempelvis förstöra den 

andra turistens upplevelse vid en resa genom att vara högljudd och därmed störa och en oartig 

personal kan även de förstöra upplevelsen. Personalen inom upplevelseturism är ett viktigt 

element för att skapa en positiv upplevelse. Deras beteende påverkar hela upplevelsen och 

dessa måste ofta kunna improvisera, få kunden engagerad och överraska för att kunden ska 

känna sig nöjd. Kunden interagerar alltså med flera olika faktorer vilka påverkar själva 

upplevelsen. Kunder är även enskilda individer med olika bakgrunder och agerar samt 

reagerar på olika sätt vilket gör att en positiv upplevelse för en kund kan upplevas negativ för 

en annan.
 22

  

 

Olika grader av engagemang 

I ett upplevelserum finns också olika grader av hur kunden kan vara engagerad vilket 

påverkar upplevelsen. Dessa former av deltagande kan delas i tre olika kategorier, mental 

närvaro, fysisk närvaro och medproducent. Att lyssna på musik eller titta på en TV-skärm 

kräver oftast endast en mental närvaro. På en teater fordras dock även en fysisk närvaro och i 

exempelvis en mataffär måste kunden själv ta sig fram, välja ut produkter från hyllan, packa i 

påsar etc. vilket gör denna till en medproducent. Inom upplevelseturism får kunden ofta aktivt 

delta i upplevelsen för att känna sig engagerad. Detta område är viktigt för producenterna att 

erbjuda och flera besöksmål har idag anpassats till denna nya efterfrågan från kunderna. Ett 
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exempel på detta kan vara ett slott där kunderna tidigare troligtvis enbart gick omkring och 

betraktade den fysiska omgivningen medan de idag exempelvis får gå på spökvandringar där 

kunden får utföra olika uppdrag och detektivmiddagar inom vilka ”ett brott” sker efter vilka 

gästerna sedan aktivt ska delta i detektivarbetet för att finna förövaren. Kunden blir en aktiv 

deltagare, en medproducent, istället för som tidigare ofta en passiv betraktare, vilken själv ska 

delta för att skapa sin upplevelse.
23

 

 

Attraktioner 

Utöver upplevelser, upplevelserum och engagemang dyker även ofta ordet attraktion upp när 

det talas om upplevelseturism eller generell turism. Attraktionen kan ses som det viktigaste 

elementet av alla. Utan denna skulle inte kringprodukter behövas som hotell och restauranger 

vilka ofta knyts till olika attraktioner. En turist eller besökare reser ofta till ett visst resmål på 

grund av huvudattraktionen. Det är ofta denna turisten och besökaren känner till innan resan 

och hjälper till att skapa en bild om resmålet i hans eller hennes huvud. Attraktioner kan vara 

små eller stora, permanenta eller inte och naturliga eller byggda av människor. Evenemang 

som fotbollstävlingar och festivaler är exempel på attraktioner som inte är permanenta och 

Eiffeltornet är till exempel en stor permanent attraktion byggd av människan. Attraktioner kan 

även vara gratis eller inte. Att besöka ett naturområde på ett resmål är exempelvis ofta gratis. 

Attraktioner utformas ofta för att tilltala turistens och besökarens fem sinnen. En människas 

sinnen påverkar hur denna uppfattar världen och inom upplevelseturism är det viktigt att 

tilltala dessa. Alla fem sinnen ska helst tilltalas samtidigt för att ge han eller henne en 

helhetsupplevelse.
24

 

 

Internet 

För aktörer inom upplevelseturism är det även viktigt att kunna erbjuda en välkomponerad 

och fungerande hemsida. Internet är en stor bidragande faktor till upplevelsers popularitet 

idag och har gjort det lättare för kunden att köpa reseprodukter och få information om dessa. 

Det har även medverkat till att reseföretag och andra aktörer inom turism kunnat minska sina 

utgifter genom behov av mindre mellanhänder och mindre masstryck av dyra broschyrer som 

efter en tid inte är av datum. Nu kan man också istället samla det mesta av informationen och 

olika företag på en och samma sida. Användandet av Internet ökar ständigt och det är viktigt 

för aktörer inom resebranschen att kunna nyttja denna marknad till fullo. Hemsidor ger bland 

annat möjlighet till att lätt kunna uppdatera sin information, nå kunderna lättare, 
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kundanpassning och ger samtidigt bra marknadsföringsmöjligheter. På en hemsida ska inte 

endast att få kunden att köpa vara det centrala utan att erbjuda information är lika viktigt. Är 

denna information bra och hjälpsam återkommer kunden förhoppningsvis och gör då kanske 

ett köp i samband med detta. Det är viktigt att kunden känner sig trygg med hemsidan och får 

svar på sina frågor för att han/hon ska genomföra ett köp. Hemsidorna inom resebranschen 

måste utformas så de tillfredsställer de traditionella faktorerna åka, äta, bo och göra samt 

lyfter fram upplevelser på resmålen. Det är även viktigt att företagen har koll på kundens 

olika resmotiv för att tilltala honom/henne genom sin hemsida. Word of mouth är även på 

Internet viktigt, vilket i detta fall betyder att resenärer delar sina erfarenheter med varandra. 

Det har på senare år dykt upp åtskilliga bloggar och hemsidor där användare kan ge sina 

synpunkter och betygsätta bland annat resmål och olika företags service.
25

  

 

2.2. Konkurrens om upplevelseturismens ekonomiska fördelar 

Inom upplevelseindustrin och turism finns en konkurrens som är hård mellan aktörer inom 

företag och platser. I skapandet av ett attraktivt besöksmål, både när det gäller den fysiska 

utformningen och den psykologiska marknadsföringen, blir det därför viktigt att producera en 

så kallad inramning av platsen. Denna inramning sätter inte bara geografiska gränser utan 

genererar även bilder och föreställningar om densamma. Platsen ifråga blir en del i ett större 

koncept, ett identitetsskapande, vilket inte är fast utan ständigt modifieras för att anpassas till 

nya trender och samhällsförändringar. Detta har bidragit till att såväl små som stora 

besöksmål konstrueras allt mer mot turism, kommersialisering och marknadsföring för att 

skapa denna identitet och för att tilltala besökare samt turister.
26

  

 

För större och mindre städer samt landsbygd har turism blivit en viktig fråga att främja för att 

gynna lokal utveckling, och att skapa en plats som attraherar både invånare och besökare samt 

turister är idag betydelsefullt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Turism har till och med blivit 

en räddande faktor för att motverka avveckling och minskat invånarantal.
27

 Ur turism uppstår 

ofta även sysselsättning vilket är särskilt viktigt på de platser där invånarna förlorat sina 

arbeten när traditionella industrier lagts ned. En central faktor för att lyckas inom turism och 

marknadsföring, vare sig det gäller inom små eller stora städer, är samverkan med såväl 
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privata som offentliga aktörer. Det är likväl betydelsefullt att inte bara skapa lokala nätverk 

och främja de lokala förutsättningarna utan det krävs även interaktion och samarbete med 

andra platser och aktörer utanför själva platsen eller regionen. Platsen ifråga är idag alltså inte 

enskild utan ingår i en mer komplex samhällsutveckling med nätverk där den påverkas av 

lokala och utifrån kommande influenser och måste kunna hantera båda.
28

  

 

Kultur och upplevelser i stora städer 

Att utmärka sig bland världens alla städer och regioner är svårt, särskilt för aktörer i mindre 

städer och landsbygd. Konkurrens med aktörer i större städer och mer utvecklade platser är en 

av utmaningarna eftersom dessa i många fall har bättre förutsättningar och mer kapital till 

hands.  Urbanisering är i dagens samhälle ett centralt begrepp och allt fler flyttar till 

storstäderna vilket har skapat en rumslig obalans mellan större och mindre städer samt 

landsbygd där de två sistnämnda ses som underordnade. Större städer har ofta större 

ekonomiska förutsättningar än mindre städer och landsbygd och lockar såväl invånare och 

besökare som företag och investeringar.
29

 Städer växer allt mer i betydelse och städer 

utformas idag för att väcka uppmärksamhet, attrahera samt locka till konsumtion, och kultur 

är en faktor som används för att nå detta. Kultur blir i vissa avseenden allt mer urbaniserad 

och storstadsförlagd och aktörer inom just större städer försöker använda kultur i både den 

immateriella och materiella utformningen av staden. De använder alltså kultur, upplevelser 

och symboler för att skapa särskilda bilder av staden ifråga och att skapa kontroll över 

människors uppfattningar och föreställningar är här viktigt, lika viktigt som det fysiska 

utformandet av staden. Kulturella symboler vävs exempelvis ofta in i stadens infrastruktur och 

skapar vissa föreställningar om staden. Exempel på detta är Eiffeltornet i Paris eller Chrysler 

Building i New York.
30

 

 

Kultur och upplevelser i små städer 

Mot denna bakgrund, där kultur allt oftare förläggs till storstäder, hävdar vissa att mindre 

städer och landsbygd inte kan konkurrera. Detta stämmer dock inte helt eftersom besökare 

och turister inte efterfrågar samma saker. Somliga söker exempelvis storstadspuls medan 

andra söker lugnet, och kultur och upplevelser är faktorer som även kan gynna mindre urbana 
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omgivningar. Mindre städer och landsbygd innehar exempelvis ofta lämningar från en 

svunnen tid som äldre nedlagda industrier, äldre bostadsområden etc. Dessa ses idag ibland 

som kulturarv och görs om till besöksmål vilket exempelvis både förhindrar nedrivning och 

avveckling samt lockar besökare och turister. Att bevara och framhäva kulturarv är positivt 

inte bara för turister och besökare, utan kan även förstärka invånarnas identitet genom att de 

har något att relatera denna till. Kulturarv, vilka är historiska lämningar, kan vara små eller 

stora, materiella eller immateriella som exempelvis byggnader, livsstilar, musik etc. Kulturarv 

finns självklart i både mindre och större städer men har gjort, inklusive turism, att mindre 

städer och landsbygd ses ur ett annat perspektiv. Att kunna bevara samt ladda sin plats med 

lokal kultur samt konstruera denna är alltså ett konkurrensmedel värt att utveckla. Lokala 

traditioner och andra lokala förutsättningar blir här viktiga att lyfta fram och flera aktörer 

försöker idag skapa berättelser, evenemang samt en identitet kring dessa. Den lokala kulturen 

blir alltså en vara.
31

 Detta är dock inte enbart positivt eftersom kulturarv i vissa fall 

exploateras och konstrueras vilket gör att sann historia kan gå förlorad eller ges en felaktig 

bild.
32

 

 

Avslutningsvis, trots internationalisering och globalisering är följaktligen även det lokala 

viktigt. Som nämnts ovan, är det angeläget för platser att ingå i starka regioner och/eller 

nätverk vilka måste ha klara strategiska mål för exempelvis den lokala kulturen, turism och 

marknadsföring för att stärka sig mot andra konkurrenter. För mindre städer och landsbygd är 

det speciellt viktigt att framhålla och stärka dessa för att visa en enad front och bild mot 

invånare och besökare, vilket gör att de i sin tur inte ser det som anmärkningsvärt att resa 

utanför själva stadsgränserna. De ska istället se regionen eller nätverket som en integrerad del, 

en helhet, inom vilka besöksmålen och platserna ingår. Genom dessa nätverk/regioner formar 

man alltså en identitet och ett varumärke utåt, vilket måste vara starkt och enhetligt för att 

verka trovärdigt och hållbart. Platsmarknadsföring blir här ett viktigt verktyg med vilket man 

paketerar och kommersialiserar platsen/regionen både utåt och inåt.
 33

 

 

 

 

                                                           
31

 Foghagen, Christer, Johansson, Susanne (2007):”Konstruktionen av ett världsarv – samspelet mellan kultur, 

ekonomi och lokal utveckling”, s. 144-145. I: Aronsson, Lars, Bjälsesjö Jonas, Johansson, Susanne (red) (2007). 

Kulturell ekonomi: skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. 
32

 Nilsson, Birgitta (2005): “Landskapets väsen och värde”, s. 200. I: Forsberg, Gunnel (red) (2005). 

Planeringens utmaningar och tillämpningar.  
33

 Ek, Richard (2005): “Regional Experiencescapes as Geo-economic Ammunition”, s. 69-82. I: O’dell, Tom, 

Billing, Peter (red) (2005). Experiencescapes – tourism culture and economy. 



21 

 

3. Marknadsföring av upplevelser 

Marknadsföring är ett centralt område inom upplevelseindustrin samt upplevelseturism. 

Aktörer inom dagens marknadsföring försöker ladda sin marknadsföring med kulturell 

mening som historia, symboler, aura och bilder för att denna ska tilltala kunden på ett mer 

personligt samt djupare plan. Detta kallas ofta för image branding och att väva in kulturella 

faktorer och skapa en så kallad image har blivit avgörande inom marknadsföring för aktörer 

inom såväl städer som företag. Image branding är en vanlig metod inom upplevelseinriktad 

marknadsföring och här varugör man alltså ett företag eller en plats och gör denna säljbar med 

berättelser, identitet och/eller upplevelser. Berättelserna och bilderna som marknadsförs 

behöver dock inte vara helt sanna eller till fullo stämma överens med verkligheten utan 

konstrueras för att attrahera kunden.
34

 För att tilltala kunden med sin branding behöver man 

till stor del kunna förutse kundens beteende och vad denna efterfrågar för att tilltala kunden på 

ett personligt plan.
35

  

 

Image 

Inom image branding är image ett centralt begrepp. Image kan inom detta område betyda en 

rad olika saker men brukar ofta kopplas samman med uppfattade bilder, intryck och 

förväntningar av till exempel en plats, företag eller produkt. En positiv image skapar ofta 

förväntningar på hög kvalité och en extraordinär upplevelse vilket marknadsföringen ska 

förstärka. En plats eller ett företags image är ofta det som slutligen avgör om kunden väljer att 

besöka denna. Kopplas exempelvis ett företag samman med en negativ image leder detta 

troligen till att kunden väljer att besöka ett annat företag. En image är alltså det som gör att 

företaget, platsen eller produkten utmärks bland andra, antingen positivt eller negativt. Om det 

upplevda sedan motsvarar förväntningarna kunden hade innan besöket förstärks imagen 

ytterligare.
36

  

 

Att upprätthålla en positiv image är dock en utmaning för marknadsförare. Image är inget fast 

utan påverkas av till exempel trender och måste vårdas för att behålla sin position. Ett 

klagomål eller en negativ recension kan göra att imagen bryts eller försvagas och dyker ett 

nytt mode upp kan imagen ses som förlegad och behöver då uppdateras. Media kan vara 

antingen hjälpande eller stjälpande i arbetet att skapa en image. Återkommer till exempel 
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platsen eller företaget ständigt i media med samma bilder och budskap förstärks imagen. New 

York är ett exempel på detta och när en kund hör talas om staden dyker ofta direkt vissa 

förväntade bilder upp i kundens huvud. En image skapad genom media är ofta oavsiktlig och 

att förändra en image kan vara svårt och är ytterligare en utmaning för marknadsförare. Får en 

plats eller företag en negativ image som därefter skapar negativa föreställningar kan dessa 

leva kvar i kundens huvud länge, långt efter att imagen egentligen förändrats. Att förändra en 

avsiktlig image är desto lättare. Avsiktlig image kan uppstå till exempel genom en planerad 

marknadsföringskampanj. Är imagen okänd måste marknadsföringen planeras för att bryta 

detta. Är platsen eller företaget däremot känt för exempelvis något negativt måste 

marknadsföraren först få bort denna negativa bild innan man bygger upp en ny. Olika 

evenemang kan exempelvis användas för att forma en image. Hultsfred och Roskilde är 

exempel på två återkommande festivaler som ger dessa platser en viss image och lockar 

besökare och turister.
37

 

 

För att skapa en hållbar och enhetlig image är det viktigt att aktörerna på en plats eller olika 

företag inom ett nätverk har en gemensam bild och strävar mot samma mål. Annars finns risk 

för att det skapas ett virrvarr av olika motsägelsefulla bilder och imagen blir fragmenterad och 

ohållbar. Att skapa en hållbar image kan ta lång tid och kräver alltså samarbete. Orten 

Grythyttan är ett exempel på en plats där aktörer har skapat en lyckad samlad image mot 

måltid. Aktörerna inom Grythyttan har gjort en medveten satsning mot mat och dryck och 

strävar mot samma mål och de flesta aktörerna och företagen på orten är länkade till detta 

område. De har även lyckats skapa och framhålla unika kännetecken som Carl-Jan Granquist, 

Grythyttan Gästgiveri och Restauranghögskolan som hjälper orten att utmärkas bland andra. 

Ett tema som mat och dryck kan vara viktigt för att skapa en image och temat måste för att bli 

framgångsrikt gå igenom hela verksamheten eller platsen. Helst ska detta tema vara något 

annorlunda som sticker ut och gör därmed att kunderna minns platsen eller företaget.
38

 

 

Storytelling 

Att använda berättelser i marknadsföring kan även kallas storytelling och denna 

marknadsföringsmetod är en central och viktig del inom image branding, ofta med syfte att 

förstärka denna. Med begreppet storytelling menas ofta konsten att berätta och här ingår till 

exempel berättelser, myter och/eller fabler. Att framhäva berättelser i sin marknadsföring är 

idag viktigt för att de berör ofta människan på ett personligt plan, skapar mening, stannar kvar 
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länge i minnet och får kunden i många fall att konsumera. Berättelser är alltså betydelsefulla i 

dagens marknadsföring och används ofta i skapandet av en image eller ett tema. Denna image 

eller tema kan till exempel baseras på berättelser om personer som egentligen inte funnits som 

tempelriddaren Arn i Västergötland eller kommissarie Wallander i Ystad. Det viktiga är att 

berättelsen skapar en helhetsbild av konceptet och därmed upplevelser.
39

 

 

Inom storytelling brukar man tala om tre vanliga begrepp eller verktyg; retorik, narratologi 

och meningsteori. Med retorik menas konsten att övertyga och här handlar det alltså om att 

skapa en övertygande berättelse som övertalar kunden att konsumera. Narratologi innebär 

själva strukturen av berättelsen, hur den ska uppbyggd med viktiga element som budskap, 

konflikt (vilken ofta driver berättelsen framåt och ger den substans), rollfördelning och 

handling. Meningsteori kan kopplas till språkvetenskap eller språkfilosofi. Här står språket i 

fokus och dess funktion, hur språket ger mening och olika ords betydelse.
40

 

 

Storytelling och berättelser används ofta i dag i marknadsföring för att visa vilka företaget 

eller platsen är och förstärker på detta vis den tänkta imagen. En bra och unik berättelse 

differentierar även företaget eller platsen från andra och fångar kundens intresse. Ett exempel 

på detta kan vara ICA:s reklamfilm som är en slags serie om tre karaktärer i en ICA butik. 

Dessa reklamfilmer berör oss ofta känslomässigt och får oss att vilja veta hur det ska gå vilket 

gör att vi fortsätter att följa reklamen. Aktörer på företag eller platser kan även lyfta fram 

sanna bakgrundshistorier för att stärka sitt varumärke som exempelvis aktörer på IKEA gör 

med framgångssagan om hur skaparen Ingvar Kamprad från Småland byggt upp företaget från 

grunden. Ofta används berättelser som redan skrivits och blivit populära som i Nya Zeeland 

där man skapat ett koncept och turism kring böckerna Sagan om Ringen av J.R.R Tolkien. 

Storytelling kan alltså vara ett redskap för att paketera sitt företag eller plats. Det som är 

viktigt att tänka på när man skapar en berättelse är att denna återspeglar det man vill säga med 

sitt företag eller plats för att skapa en enhetlig bild. En annan sak att tänka på är att för att 

berättelserna ska beröra kunderna måste en slags vi-känsla skapas, kunden ska alltså kunna 

identifiera sig med karaktären eller berättelsen ifråga. På detta sätt skapas en relation med 

kunden vilken i sin tur minns berättelsen, företaget eller platsen och blir berörd.
41
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3.1. Platsmarknadsföring   

Platsmarknadsföring är ett område inom marknadsföring och inom denna finns en rad olika 

metoder och verktyg som marknadsföraren använder sig av. Värt att nämna är dock att flera 

av faktorerna inom denna marknadsföring inte enbart är unika för denna genre utan även 

aktuella inom mer generell marknadsföring, som exempelvis image branding och storytelling. 

Vilka metoder och verktyg platsmarknadsföraren väljer att använda beror helt på platsen och 

vad man ämnar lyfta fram. Beroende på platsen ifråga finns olika förutsättningar att 

marknadsföra, aktörer i en mindre stad eller landsbygd satsar eventuellt mer på att betona 

natur och lugnet i området medan aktörer i en större stad möjligen istället framhäver 

storstadspulsen. Städer har alltså olika symbolvärden att betona men huvudsyftet för varje 

stad, område, region eller företag är dock densamma, nämligen att skapa en positiv bild.
42

  

 

Platsmarknadsförarens avsikt är även att få en person att välja att besöka just den platsen och 

för att nå detta syfte måste den fånga personens uppmärksamhet. I den hårda konkurrens som 

finns måste därför en lyckad marknadsföring utformas visuellt för att få denna 

uppmärksamhet och tilltala människans fem sinnen och personlighet.
43

 Här, liksom inom 

somliga andra samhällsområden, talas det om att det finns så kallade push- och pullfaktorer 

och marknadsföringen måste innehålla båda dessa faktorer. En pushfaktor avser i detta fall 

faktorer som får besökaren eller turisten att resa, exempelvis att fly vardagen, och pullfaktorer 

är sådant som drar till sig besökaren eller turisten till platsen. Till exempel på detta kan vara 

sådant som denne inte finner hemma som exempelvis en särskild byggnad eller natur, vilket 

följaktligen även leder till ett bestämmande av just vilket resmål att besöka. Turisten eller 

besökaren har alltså olika motiv för att resa, som ofta omfattar både push- och pullfaktorer, 

vilka måste tas hänsyn till i utformningen av marknadsföringen.
44

 

 

Varumärkesbyggande och hemsidors roll i platsmarknadsföring 

Aktörer inom platsmarknadsföring försöker ofta påpeka det unika med platsen och framhålla 

starka varumärken. Allt för att understryka att staden eller området är en produkt värd att 

besöka. Denna unikhet som marknadsförs kan dock ifrågasättas eftersom flera städer kopierar 

varandras marknadsföringsstrategier och använder sig av samma metoder och attribut som 
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kultur, historia, shopping, uteliv etc.
45

 Starka varumärken används exempelvis för att berätta 

om platsen eller upplevelsen, förstärka imagen och laddas med kulturella symboler. Det som 

marknadsförs ges alltså ett mervärde som historia eller en känslomässig anknytning som ska 

tilltala kunden/gästen. Varumärket bör utformas så att det håller över tid samt skapar en 

positiv bild av det man ämnar marknadsföra. Hemsidor är här exempelvis viktiga verktyg för 

såväl företag som städer och regioner för att marknadsföra sina attribut som varumärken, 

bilder och historier.
46

 Internet spelar numera en stor roll i marknadsföring av upplevelserum 

och gör att kunderna direkt kan nå information om olika besöksmål. Aktörer i större städer 

marknadsför ofta via sina hemsidor en bred uppsättning av upplevelser och ger besökaren och 

turisten en stor valfrihet medan aktörer i mindre städer och landsbygd mer avgränsar sig och 

marknadsför avkoppling, vila och avstånd till vardagen. Hemsidor ger emellertid bara en bild 

av besöksmålet ifråga och marknadsföringen måste framhålla att ett besök är ett måste för att 

själv uppleva platsen till fullo.
47

 

 

Platsmarknadsföring inåt och utåt 

Att utmärkas bland alla andra städer som satsar på i stort sett samma sak i sin marknadsföring 

är dock svårt. Här råder ett maktspel och aktören med störst makt får oftast den mest 

framträdande platsen men det som marknadsförs är även viktigt, alltså vad som betonas och 

vad platsen förknippas med. Antingen är denna platsanknytelse konstruerad eller så fanns den 

tidigare eller en kombination av de båda. Om det som marknadsförs är sant eller falskt spelar 

dock mindre roll så länge det attraherar kunden.
48

 Det som marknadsförs måste dock vara 

trovärdigt vilket invånarna på platsen ifråga ofta måste förstärka. Platsmarknadsföring riktas 

alltså mot både invånare och besökare samt turister. Marknadsföring inåt handlar främst om 

att stärka invånarnas känsla för platsen, alltså att skapa en stolthet för platsen. Här kan dock 

konflikter uppstå om det aktörerna marknadsför krockar med invånarnas identitet och bild av 

platsen.
49
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Utåt, mot turisterna och besökarna, satsar man istället på att skapa en stark positiv identitet 

platsen kan kopplas samman med, vilken ska visa vilka de är. Marknadsföringsverktygen och 

metoderna anpassas sedan till denna kulturella identitet platsen ifråga försöker frambringa och 

marknadsföra. Upplevelserna på platsen ramas exempelvis in av marknadsföringens text och 

bilder samt styr vad besökarna och turisterna ska se. I identitetsskapandet är exempelvis 

slogans ett viktigt verktyg vilka kan vara det första kunden ser. Dessa ska skapa en bra image, 

bild, av platsen som ska fungera tilltalande och ge positiva föreställningar. Broschyrer och 

guideböcker kan tyckas vara traditionella eller förlegade här men är även de viktiga 

marknadsföringsverktyg. Dessa berättar varför kunden ska resa till just den platsen och flera 

turister och besökare läser dessa innan de bestämmer sig angående vilket resmål att besöka.
50

 

 

Platsmarknadsföring av okända och kända inslag 

Platsmarknadsförare marknadsför ofta platsen som ett upplevelserum med både välkända och 

okända inslag för att locka till sig besökare och turister. Att försöka marknadsföra det okända 

kan verka underligt och leda till frågor kring om man verkligen kan marknadsföra detta, men 

ordet det okända hänvisar här till det turisten och besökaren ännu inte känner till om platsen. 

Ett exempel på ett känt element kan vara Eiffeltornet vilken turisterna och besökarna 

förväntar sig att se om de reser till Paris. Eiffeltornet blir följaktligen en symbol för staden 

vilket gör att besökarna och turisterna känner igen Paris efter symbolen. Flera av kunderna 

vill dock inte enbart uppleva det välkända utan vill bli positivt överraskade av en plats, 

upptäcka det de är ovetandes om. Marknadsförarna lyfter därför fram det välkända men ger 

samtidigt signaler om att det finns mer att upptäcka och överraskningar vid ett besök. Inom 

upplevelseturism har det blivit viktigt att marknadsföra en plats på detta sätt. Formuleringar 

som innehåller ord som exempelvis det oväntade, det oupptäckta och överraskande används 

ofta här. Marknadsföraren berättar på detta sätt för kunden att hon/han måste besöka platsen 

för att uppleva detta.
51

  

 

Det är viktigt för marknadsföraren att skapa ett band mellan kända och okända element. De 

kan uppfattas som skilda områden men ska flätas samman inom marknadsföringen för att 

tilltala kunden. Beskrivningar av städer och platser kretsar ofta kring dessa två element och 

det är viktigt för marknadsföraren att även lyfta fram det okändas potential. Upplevelserna 

som erbjuds på en plats innehar även dom ofta både välkända och okända inslag och därför 
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måste också en produktiv marknadsföring reflektera detta. Marknadsföringen bör också på ett 

positivt sätt överbrygga det förväntade och det sedan upplevda på platsen. Överbryggs inte 

detta finns risk för att kunden blir besviken och känner sig lurad.
52

 

 

Nostalgi 

En annan metod marknadsförare ibland använder sig av för att tilltala besökare och turister är 

nostalgiska inslag. Denna vänder sig till personens känslomässiga karaktär och känsla för 

exempelvis en plats, epok eller person vilken ska locka han/hon till platsen ifråga. Ofta 

romantiserar marknadsföraren bilden av det som varit. Skildringarna kan vara sanna men är 

ofta överdrivna och eventuella negativa sidor av det man marknadsför döljs. Ibland modifieras 

verkliga historier medan andra helt enkelt uppdiktas samt kommersialiseras för att tilltala 

besökaren och turisten. Ord som genuinitet, tradition och autenticitet används ofta i denna 

marknadsföring. Kulturarv är ett exempel som ofta lyfts fram på detta sätt. Att använda 

nostalgi är dock inte begränsad enbart till marknadsföring utan, som nämnts ovan, designas 

ibland hela landskap eller platser efter detta koncept med berättelser om det som varit vilken 

blir platsens identitet. Platsen blir på detta sätt en symbol och sammankopplad med konceptet. 

Medeltidsfestivaler, vikingabyar och museum kan vara attribut som tillkommer på sådana 

platser.
53

 

 

Sammanfattningsvis, finns alltså åtskilliga metoder och verktyg inom platsmarknadsföring. 

Dessa måste komplettera varandra och skapa en helhet för att vara riktigt effektiva. De ska 

verka mot samma mål, skapa uppmärksamhet och påverka besökaren och turisten till att boka 

en resa till platsen. Marknadsföringen ska samtidigt vara informerande men även vag för att 

väcka nyfikenhet för resmålet och skapa positiva bilder i kundens huvud. Denna ska också 

leda till att kunden börjar drömma om att resa och att han/hon ska känna sig trygg med sitt 

resmål. Det är även viktigt att marknadsföringen är starkare än konkurrenternas för att nå 

igenom informationsbruset och tilltala kundens personlighet genom att exempelvis låta 

han/hon känna sig utvald, skapa känslan av nostalgi och vilja att fly vardagen. 

Marknadsföringen ska alltså representera kunden på ett sätt så att han eller hon finner 

igenkännande i text och bild. Ofta syns därför inte exempelvis människors ansikten riktigt 

klart på bilder i marknadsföring för att kunden ska kunna föreställa sig själv på bilden ifråga. 

En annan faktor inom detta område värt att nämna är även det så kallade ”word of mouth”, 
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som är en mer informell marknadsföringskanal, där ett rykte sprids från person till person, 

antingen negativa eller positiva rekommendationer, om ett resmål. Denna kanal är dock viktig 

eftersom en person ofta mer litar på en annan person han/hon känner än en utformad 

resekatalog. Både informella och formella marknadsföringskanaler är alltså viktiga i 

platsmarknadsföring och måste tas hänsyn till om marknadsföringen ska vara lyckad.
54
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4. Säffle – en småstad med det lilla extra 

Säffle kommun består av förutom 

centralorten Säffle av de mindre orterna 

Svanskog, Värmlandsbro och Värmlands 

Nysäter och ligger i Värmland, belägen 

vid Vänern, ca 6 mil väster om Karlstad. 

Staden har idag ca 15 793 invånare och är 1 220 kvkm stort. Säffle är Sveriges yngsta stad 

med att ha fått stadsprivilegier 1951 men har en lång historia. Redan kring det sjätte 

århundradet sägs det att Olof Trätälja, en kungason från Uppsala, senare vikingakonung, 

koloniserade bygden. Staden är en äldre industristad och Byälven som flyter genom staden 

har haft stor betydelse för Säffle och dess industrialism, bland annat genom att järnbruk 

utnyttjat denna till transporter. Industrialiseringen tog fart på allvar i staden när Säffle kanal 

och Trollhätte Kanal tillkom 1838 och i början av 1900-talet bodde ca 25 000 personer i 

Säffle. Skog, vatten och jordbruk har varit och är viktiga näringslivsområden för staden och 

sågverk, pappersbruk, glasbruk och verkstäder var några av industrierna som växte fram 

under industrialiseringen. Flera företag inom dessa områden lever kvar än idag och stora 

arbetsgivare inom kommunen är industrier som Volvo Bussar, Nordic Paper och CCI Valve 

Technology.
55

  

 

4.1. Besöksmålet Säffle 

Säffles turism omsatte ca 122 miljoner år 2009 och sysselsatte ungefär 100 årsarbetare. 

Årsarbetare avser personer som arbetar 100 % av arbetstiden året runt. Den totala 

turismomsättningen har dock minskat med 4,6 miljoner kronor om man jämför med år 2008. 

Detta tror man främst beror på ett minskat antal gästnätter och förändrade utlägg.
56

 Stadens 

läge är bra i centrala Sverige och genom Säffle går järnvägen mellan Göteborg och Stockholm 

och både E45 och E18 korsar staden. Det är 20 mil till Göteborg och Oslo, 35 mil till 

Stockholm och 6 mil till Karlstad, där även närmaste flygplats finns.
57

 Säffle är troligtvis 

därför ett så kallad transitområde, dvs. ett område turister förflyttar sig över för att ta sig från 

sin turistgenererande region, platsen man bor på och därför startar sin resa, till den slutgiltiga 
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turistdestinationen.
58

 Ett exempel på detta är att en turist på väg från Stockholm till Oslo eller 

Göteborg passerar Säffle på vägen.  

 

Stora målgrupper och viktiga besöksmål 

Säffle ingår i Europas största sötvattensskärgård och har en unik naturmiljö med gamla 

vattenleder och naturstränder. Vänern består av 22 000 öar och flera av dessa ligger inom 

Säffles gränser. Detta har bidragit till att Säffle ligger högt rankade när det gäller natur- och 

friluftsaktiviteter. Naturen och Vänern är också de främsta besöksmålen som lockar turister 

och besökare till Säffle. Idag arbetar man framförallt för att främja turismen i och till Vänern, 

de andra sjöarna i kommunen, vattenvägarna, besöksmålen kring dessa och locka turister och 

besökare hit. Värmlandsnäs och Ekenäs är två andra viktiga naturområden man idag försöker 

utveckla som besöksmål. Förutom natur och vatten är även kultur som kulturmiljöer och 

kulturarv samt evenemang viktiga inslag och besöksmål som turisterna och besökarna söker. 

När det gäller kategorin kulturmiljöer och kulturarv finns det flera olika besöksmål som till 

exempel klosterruiner på ön Lurö, skärgårdshusen på öar i Vänern, hällristningar, kvarnen på 

Herrstad, jordkojan vid Hällemyren och marknadsbodarna samt Vikingacentret i Nysäter. 

Evenemangsrelaterade inslag sker oftast på Medborgarhuset, som exempelvis SäffleOperans 

uppsättningar, som också är ett större besöksmål i Säffle. Värt att nämna, när det kommer till 

besöksmål i Säffle, är även Duse Udde Camping vilket är ett stort besöksmål, under 

sommarsäsongen, alldeles vid Vänern.
59

  

 

Vanliga målgrupper som besöker Säffle är så kallade WHOP’s som står för wealthy, healthy 

older people, DINK’s, double incomst, no kids, och aktiva barnfamiljer. Den äldre publiken 

och aktiva barnfamiljer räknas till de största målgrupperna men målgruppen DINK’s har ökat 

i antal. Stop by-besökare, passerande som stannar under dagen, är även de relativt vanliga och 

år 2010 hade Säffle ca 8000 besökare tillhörande denna grupp. Dessa anländer ofta på grund 

av olika evenemang i stadens medborgarhus eller för att helt enkelt strosa runt i staden.
60

  

 

Samarbeten 

I Säffle arbetar man både med privata och offentliga aktörer och ingår i en rad olika 

samarbeten. Säffle kommun ingår också i en rad EU-projekt och är medlem i Visit Värmland 

som är språkröret till VisitSweden, det nationella turistrådet. Säffle Turistbyrå hör till 
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näringslivsenheten och arbetar exempelvis med samordning av samannonseringar och 

webbsidor som besöksnäringens hemsida VisitSäffle. Denna är under konstruktion idag och 

bland annat handeln och Säffle kanal ska finnas på denna sida. De har också samarbeten med 

föreningar och byalag i kommunen, vilka ofta arrangerar olika evenemang som exempelvis 

idrottsevents.
61

  

 

I Säffle samarbetar aktörerna även i stor grad med aktörer i systerstaden Åmål, som ligger två 

mil väster om Säffle, och har exempelvis en gemensam turistguide kallad Vidunderliga 

Vänern, Säffle – Åmål, med denna stad som är annonsfinansierad sedan två år tillbaka. Här 

ingår allt inom områdena åka, äta, bo, göra och uppleva. Aktörer i Säffle samarbetar även med 

västra Värmland, vilket här hänvisar till kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. Arvika, 

Årjäng och Säffle delar också kan man säga besöksmålet Glaskogen, vilket är ett stort 

naturreservat som breder ut sig inom dessa kommuner, och samarbetar kring detta. Aktörerna 

i Säffle har även sett att målgruppen med besökare och turister som vill vandra har ökat och 

ingår i ett samarbete med föreningen Lönnskog Bylag och hembydsförening som underhåller 

vandringsleder. Man arbetar likaså exempelvis just nu med ett projekt med 

Hushållningssällskapet kring att utveckla vandringsturismen i kommunen.
62

  

 

Säffle kommun har också ett interregionalt samarbete med Norge kring Barnens Gränsland. I 

detta samarbete ingår kommunerna inre Östfold, Årjäng, Säffle och Bengtsfors. Här handlar 

det främst om att erbjuda familjeaktiviteter ute i naturen och detta tror man har bidragit till en 

ökning av målgruppen barnfamiljer som besökare och turister i denna del av Värmland. Det 

har även gjorts film kring det så kallade Stubbefolket, som ingår i Barnens Gränsland, och 

man har framtida strategier på gång för att ytterligare utveckla detta koncept. I detta projekt 

ingår både privata och offentliga partners där exempelvis Fantasifabriken som skapat 

Stubbefolket är en privat aktör. Vidare samarbetar aktörerna i Säffle kommun med 

RegionVärmland för att utveckla turismen i Värmland.
63

  

 

Säsongsproblematik 

Staden har en säsongsproblematik, genom att utbudet på vintern inte är stort. Medborgarhuset 

med olika evenemang som till exempel SäffleOperans uppsättningar hjälper dock i viss grad 

till att jämna ut denna. Idag planeras det även för att ett nytt stort köpcentrum ska byggas 
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vilket ytterligare ska dra besökare och turister till staden under de månader då fritidsturismen i 

vanliga fall är låg. Duse Udde Camping och Krokstad Herrgård med område, vilket det finns 

detaljplaner för, har även potential att utvecklas för att tilltala besökare och turister under hela 

året. Skärgårdarna kan även de utvecklas, dessa är dock naturreservat vilket ställer vissa 

villkor för utvecklandet. Säffle är ingen självklar vinterdestination med skidbackar men har 

vackra spår för längdskidåkning vilket i viss mån drar folk under vintersäsongen. Exempelvis 

holländare har visat intresse för just detta. Ett år hade man även ett tjugotal ungdomar på eget 

bevåg från Tyskland som kom och gjorde isskulpturer och hade kurser inom detta. Detta 

koncept hoppas man att entreprenörer i framtiden kanske kan utveckla.
64

  

 

Skördefesten är även ett populärt evenemang man satsar på idag som ska förlänga den privata 

turismsäsongen i Säffle. Skördefesten är en slags stor marknad på Värmlandsnäs med 

aktiviteter och lokala råvaror där besökarna får åka runt till olika noder och hade cirka 15 000 

besökare år 2010. Värmlandsnäs Skördefest Ideell Förening heter anordnaren och detta 

evenemang är en chans för landsbygdens företag och besöksmål att kunna marknadsföra sig, 

visa upp sitt utbud och få ytterligare en inkomstkälla.
65

  

 

Vision för Säffles turism 

I framtiden vill aktörerna inom Säffles turism och marknadsföring se ett ökat antal av 

besökare och turister som väljer att övernatta och därmed ökat boende. De vill även få 

turismen att öka i storlek och hoppas att projektet med att utveckla Säffles vattenvägar har 

varit framgångsrikt med mer aktörer och besöksmål längs dessa. Aktörerna hoppas även ha 

utvecklat kommunens vandrings- och cykelleder och att dessa ska vara utbyggda och aktiva. 

Tidigare hade man också tre populära herrgårdsboenden där Svaneholms Herrgård, Krokstad 

Herrgård och Knusesund Herrgård ingick. Inom loppet av några månader stängdes dock de 

två sistnämnda och den tredje herrgården tar idag bara emot grupper. Aktörerna hoppas i 

framtiden att i alla fall någon av dessa herrgårdar ska vara öppna igen och utvecklade samt att 

de nya ägarna bygger ut och fullföljer de planer som redan idag finns för dessa herrgårdar. 

Entreprenörer ses som betydelsefulla och att kunna behålla samt underlätta för dessa är viktigt 

för kommunen och dess utveckling. Aktörerna inom kommunen arbetar idag för att underlätta 

för dessa och tar under år 2011 fram en strategi för turismen i Säffle, säger Elisabet 

Johansson, turistinformatör vid Säffle Turistbyrå. Vidare menar hon att turismpaket och 

tillgänglighet är viktiga för Säffles turismutveckling. Aktörerna på Karlstad/Hammarö 
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Turistbyrå har exempelvis köpt in ett bokningssystem för bokning online där alla värmländska 

kommuner ingår i vilket har bidragit till och främjat i större grad att turismrelaterade 

produkter och paket är bokningsbara inom Säffle.
66

  

 

4.2. Marknadsföringen av Säffle 

Huvudområden för Säffles marknadsföring är idag barn, vatten, natur, kultur, aktiviteter och 

avkoppling. Staden ska även associeras med ordet ekologiskt och lokalproducerade råvaror.  

De som valt ut dessa huvudområden samt tar det slutgiltiga beslutet för utformandet av 

Säffles varumärke är tjänstemän och politiker i kommunen. Kommunen har dock ingen 

enskild marknadsförare utan de involverade i Säffles marknadsföring sitter utspridda på olika 

ställen vilket skapar vissa svårigheter. Anledningen till detta är att det inte finns resurser i 

nuläget för en marknadsföringstjänst som ska ha det övergripande ansvaret för Säffles 

marknadsföring. De olika aktörerna inom Säffles marknadsföring har emellertid börjat med 

gemensamma marknadsföringsmöten för att uppdatera sig om vad som händer hos varandra 

och se om man kan utföra något gemensamt för att motverka fragmenterad marknadsföring. 

På dessa möten ingår exempelvis informatörer, Medborgarhuset, Säffle bibliotek, 

herrgårdsgymnasiet och Säffle Turistbyrå. Gäller det främst specifika faktorer för Säffles 

turism berörs dock framförallt enbart informatörerna, vilka sitter på kommunledningskontoret. 

Säffle Turistbyrå har likväl en egen summa för marknadsföring vilka ska användas till att 

marknadsföra själva turistbyrån och Säffle i stort. Enligt kommunallag får man inte förorda 

vissa evenemang, boendeanlägningar och så vidare, utan alla ska marknadsföras. Ibland måste 

dock vissa aktörer väljas ut som de så kallade lokomotiven, dragplåstren, som drar in publik 

utifrån till kommunen.
67

 

 

Marknadsföringsmetoder 

Arbetet med Säffles marknadsföring kretsar idag främst kring Säffle kommuns hemsida och 

Varmland.org, vilka är integrerade hemsidor. VisitSäffle är likaså en tredje hemsida de 

marknadsför stadens turism via, vilken som nämnts ovan idag är under konstruktion. 

Annonser i både Sverige och Norge samt turistkataloger är andra vanliga 

marknadsföringsmetoder man använder sig av. Säffle kommun och några större besöksmål i 

kommunen har även egna sidor på Facebook de ytterligare kan marknadsföra sig via. 

Aktörerna inom Säffles turism försöker synas där man kan och är även representerade genom 

VisitVärmland, som bland annat deltar på mässor. Efter att det planerade köpcentrumet i 
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kommunen byggts satsar man även på att där ytterligare kunna marknadsföra staden och locka 

turister och besökare in till citykärnan. Säffle Turistbyrå marknadsför i sin tur besöksmålen 

och aktiviteter i kommunen bland annat genom att, förutom samordna samannonseringar som 

nämnts ovan, producera broschyrer av olika slag och skicka in evenemang till media och 

gratissajter. Målgrupper man främst riktar sig mot med Säffles marknadsföring är svenskar, 

norrmän, holländare och tyskar, som är vanliga målgrupper inom Säffles turism, då framför 

allt inom dessa mot WHOP’s, DINK’s och aktiva barnfamiljer, vilka förklarats ovan.
68

  

 

Säffle kommun satsar idag, med tanke på de fyra huvudområdena för marknadsföringen, på 

att främst framhäva närheten till vattnet, Vänern och Byälven och stadens vattenvägar. Säffles 

koncept och slogan, Säffle – allt nära vatten, knyts exempelvis samman med detta och 

närheten till vattnet gör att staden är högt rankad när det gäller möjligheter till natur- och 

friluftsliv och fritidsaktiviteter. Detta försöker man idag att utveckla med aktiviteter, 

broschyrer och kartor kring vattenvägarna, med mera. Det har även framtagits en mall för de 

flesta av informationsbladen för staden där det ingår en blå våg där exempelvis alla företagare 

i staden samt turistbyrån kan lägga in sin marknadsföring i denna design, vilket ytterligare 

knyter samman konceptet med närheten till vatten. Detta gör även att man syns, olika företag 

inom besöksnäringen kopplas samman och kostnaderna för annonseringen dras ned. Svensk 

handel ska nu likaså ingå i detta projekt. I arbetet med att forma en strategi för Säffles 

vattenvägar har man även framtagit en broschyr kallad Kulturhus längs Säffle Kanal, som 

illustrerar hur kanalen går hela vägen till Arvika och visar besöksmål längs kanalen. Denna 

broschyr är ett led i ett samarbete med andra aktörer kring kanaler för att utveckla just dessa i 

landet. Förutom vatten och de andra huvudområdena i Säffles marknadsföring är även figuren 

Olof Trätälja, en kungason som senare blev vikingakonung, från Uppsala värd att nämna, och 

denna marknadsföring kretsar kring myten om denna legendariska viking som sägs 

koloniserat staden.
69

 

 

Vision med Säffles marknadsföring 

Visionen med Säffles marknadsföring är främst att lyfta fram huvudområdena i 

platsmarknadsföringen, nå igenom informationsbruset, synas mer och skapa ett starkt 

varumärke för Värmland, vilket sedan Säffle kan ta del av. Man hoppas även i framtiden få 

mer resurser till Säffles marknadsföring, vilket bland annat ska leda till att man kan skapa en 

stabil marknadsföringsgrupp och/eller nod som har det övergripande ansvaret för 
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marknadsföringen. Detta ska bidra till en mer samlad bild av det man ämnar marknadsföra 

och därmed en stabil image av Säffle.
70

  

 

4.3. Säffles hemsidor och broschyrer  

Säffles hemsidor och tryckt material speglar stadens ovannämnda huvudområden i 

marknadsföringen samt visionen med dessa. Platsmarknadsföringen ger en relativt samlad 

bild av Säffle som en natur- och kulturstad som har mycket att erbjuda inom dessa områden. 

Kultur, natur, genuinitet och nostalgi är här exempelvis vanliga inslag. 

Marknadsföringsmetoden storytelling används bland annat med berättelser om vikingar och 

andra historiska karaktärer samt händelser och aktörerna i Säffle arbetar även med image 

branding i utvecklandet av en image mot närheten till vatten.  

 

Säffles platsmarknadsföring i broschyrer 

Broschyren Vidunderliga Vänern, Säffle-Åmål, där städerna Säffle och Åmål marknadsför sig 

tillsammans, är en samlad broschyr kring områdena åka, bo, äta, göra och uppleva och är ett 

bra exempel på vad Säffle tar upp i sin platsmarknadsföring. Redan på första sidan tar man 

avstånd från vardag och stress och lyfter fram ord som avkoppling, lugn, harmoni, påfyllnad 

av energi och gott för själen. Natur, vatten, kultur, tradition och historia är andra större 

områden som lyfts fram. Säffle beskrivs som ett vackert besöksmål lämpligt för rekreation 

med omgivande natur och vatten. Text och bilder i broschyren beskriver och visar stadens 

skärgårdar, båtar, vatten och den omgivande naturen samt utbudet inom dessa områden. Aktiv 

ute lyder en rubrik och illustrerar aktiviteter man kan göra utomhus, vare sig man besöker 

Säffle ensam eller med familjen. Båtfärder, kanotpaddling, ridning, vandring, dressin och golf 

är vanliga aktiviteter som erbjuds. Bilderna visar vidare djur och glada människor utomhus i 

vackert väder med skön omgivning för att förstärka texten.
71

  

 

I andra halvan av broschyren lyfts konst, kultur och historia och aktiviteter inom detta fram 

med exempelvis museum, hembygdsgårdar, historiska platser, veteranjärnväg, konstgallerier, 

hällristningar, vikingaleden och Vikingacentret i Nysäter. Bilderna visar bland annat röda hus 

med vita knutar, människor i kläder från svunna tider, kyrkor och konstverk. Slutet av 

broschyren är tillägnad evenemang, boende och mat i Säffle och Åmål. När det gäller 

evenemang är det Skördefesten, marknader i historiska omgivningar, torgfester, fisketävlingar 

och musikevenemang som framförallt lyfts fram. Utöver lugn och avkoppling försöker man 
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framhäva att det händer mer fartfyllda aktiviteter i städerna, vilket även passar den person 

som är aktivt lagd. Denna kombination mellan aktivitet och avkoppling är dock i viss mån 

svag och aktivitetsdelen upplevs ha en mindre del jämfört med rekreationskonceptet. Även 

boende berörs i broschyren och här framhävs exempelvis herrgårdar, hotell, B&B:s (Bed and 

Breakfast), lantgårdar, camping och stugbyar. Mat är ett annat område aktörerna vill 

understryka och då särskilt traditionell och lokalproducerad mat. Detta område nämns det 

dock lite om och bör framhållas mer för att nå visionen att Säffle ska kopplas samman med 

begreppet lokalproducerat. Andra lokalproducerade varor som konst, glas och hantverk lyfts 

dock fram i en större utsträckning än mat.
72

  

 

Andra broschyrer speglar denna ovannämnda broschyr med liknande bilder och 

textanvändning. På nästan alla bilder ses vatten, natur och kultur med aktiviteter inom dessa 

områden. Ord som pittoreskt, lantligt, idylliskt och unikt är vanliga och staden framhävs som 

en småstad med det lilla extra. Kombinationen mellan aktivitet och rekreation försöker man 

även framhålla i dessa broschyrer för att nå kunder inom olika målgrupper. På vykort lyfts 

även den kända sketchen med Hasse och Tage fram som myntade frasen Säffle – en kopp 

kaffe, vilken skapat viss kännedom om staden.  

 

Säffles platsmarknadsföring på hemsidor 

På Säffle kommuns hemsidas startsida skiftar olika vackra bilder som visar Säffle under olika 

årstider omgiven av Byälven och Vänern, vilket redan här knyter samman Säffle med den 

tänkta imagen närhet till vatten.
73

 Klickar man sig vidare till turistsidan visas Säffle 

Turistbyrå, Barnens Gränsland, kommande evenemang och hemsidan VisitSaffle, vars slogan 

lyder Säffle – allt nära vatten. På de övre flikarna kan man sedan klicka sig vidare till vad 

man söker som turist eller besökare som exempelvis aktiviteter, boende, gästhamn, mat och 

nöje och shopping. Under fliken aktiviteter kan man ytterligare klicka sig vidare till äventyr, 

vandringsleder, safari och vandring, jakt och fiske etc. De flesta av dessa aktiviteter knyts 

samman med områdena natur och vatten. Går man till fliken gästhamn visas bilder på båtar, 

blått vatten och vackert väder och väljer man fliken sevärdheter kan man läsa om parker och 

trädgårdar, naturupplevelser, fornlämningar, kulturmiljöer etc.
74

 Utbudet ger en 

sammanhållen bild av Säffle som natur- och kulturstad och speglar det som lyfts fram i 

Säffles broschyrer, vilket ger intryck av en samlad marknadsföring. Hemsidan VisitSaffle 
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förstärker ytterligare detta med liknande bilder och textanvändning som förekommer i all 

Säffles marknadsföring. Här syns även designen vågen och de blåa färgerna, som nämnts 

ovan.
75

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 VisitSaffles hemsida – Säffle – i vattenbrynet.  



38 

 

5. Örebro – en attraktiv medelstor stad 

Örebro är Sveriges sjunde största kommun när det 

gäller antalet invånare med ca 135 000 invånare 

och är drygt 700 år gammalt. Staden har en yta av 1 

380,1 kvadratkilometer och ligger i centrala 

Sverige med cirka tjugo mil till Stockholm och 30 

mil till Göteborg, vilket gör att 70 procent av 

Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Tidigare var Örebro känd som kex- och 

skostaden eftersom hälften av landets skofabriker låg här samt Sveriges allra första kexfabrik. 

Idag innehar staden cirka 12 000 företag och logistik, handel, tillverkningsindustri och måltid 

är här framträdande områden. Exempel på några stora arbetsgivare i staden är Atlas Copco 

Rock Drills AB, Nobina Sverige AB och DHL. I staden finns även ett universitet med cirka 

14 500 studenter.
76

  

 

5.1. Besöksmålet Örebro  

Örebros läge är centralt med goda kommunikationer, tågen trafikerar Örebro med avgång till 

flera olika destinationer och motorvägarna E 18, E 20 och riksväg 50 har koppling till staden. 

I Örebro finns även en flygplats med charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga 

Europa. Örebro är också en utmärkt cykelstad med 22 mil cykelvägar och fina naturområden 

och sjöar. Stadens läge kan dock bidra till att Örebro, liksom Säffle, blir till ett transitområde 

som besökare och turister passerar på sin väg till sitt slutgiltiga besöksmål.
77

  

 

Stora målgrupper och viktiga besöksmål 

Svenskar är den dominerande målgruppen när det kommer till fritidsresenärer i Örebro och 

står för ca 85 % av alla övernattningar i staden. Det finns flera olika anledningar till detta, 

exempelvis att Örebro inte är ett gränslän, staden ligger alltså mitt i landet, och har 

följaktligen ingen naturlig kontakt med utlandet som exempelvis Värmland som gränsar till 

Norge och Skåne till Danmark. Norrmän är den största utländska målgruppen och även tyskar 

och finländare är vanliga internationella fritidsresenärer. Detta baserar Björn Fransson, 

turistchef vid Örebrokompaniet, på antalet övernattningar i Örebro men poängterar även att 

denna statistik är svårtydd eftersom man inte kan se om statistiken exakt gäller fritidsturism 

eller om turisterna eller besökarna haft någon annan anledning till besöket. Örebro har även 
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en del amerikanska turister men dessa räknas främst till affärsresenärer. Flera av turisterna 

och besökarna, tror turistchefen, inte främst kommer för att besöka just Örebro utan besöker 

regionen i sin helhet och söker naturupplevelser här. Flera av de norska turisterna tror han 

dock är främst intresserade av besöksmålet Örebro, då framförallt av Gustavsvik för att bada. 

Äventyrsbadet Gustavsvik har cirka 700 000 besökare per år och är ett av Örebros största 

besöksmål till antalet. Detta besöksmål besöks av både lokala invånare och utomstående 

turister och besökare. Deras största säsong är sportlovet då främst många barnfamiljer från 

Stockholm anländer.
78

  

 

Sedan är Slottet från 1200-talet ett viktigt besöksmål och betyder mycket för Örebro som 

turistort eftersom det fungerar som en symbol för Örebro. Många passerande ser detta 

eftersom det ligger centralt i staden och det är det som utomstående i huvudsak känner till om 

Örebro. Slottets restaurang är viktig för själva besöksmålet eftersom flera väljer att äta just där 

eller ta en öl och njuta av utsikten, och flera sedan väljer att även besöka själva slottet. Slottet 

är inte ett lika stort besöksmål när det gäller örebroarna utan de flesta av slottets besökare och 

turister kommer utifrån. Wadköping, ett friluftsmuseum, är även det ett stort besöksmål. Här 

är det svårt att skilja Örebros invånare från turisterna eftersom det är ett populärt besöksmål 

även bland örebroarna. Svampen, egentligen ett vattentorn men idag även bestående av olika 

aktiviteter och café, är även det ett populärt besöksmål. Handeln i sig får man inte heller 

glömma som ett betydande besöksmål i Örebro, både Marieberg köpcentrum och cityhandeln, 

och Örebro ligger högt i Sverige, generellt sett, när det gäller shoppingrelaterad turism. 

Många reser alltså till Örebro för att handla, både endagsbesökare och turister, som väljer att 

stanna en dag eller flera. När det gäller den internationella turismen är även naturen ett stort 

besöksmål. Bergslagen och Kilsbergen är när det gäller naturrelaterad turism stora besöksmål 

och är ofta själva reseanledningen när det gäller regionen, vilket sedan leder till ett besök till 

centralorten Örebro. Konferensverksamhet ingår inte i privatturism men värt att nämna är 

även att Örebro är en stor konferensstad i Sverige utanför de tre storstadsregionerna, 

Stockholm, Göteborg och Malmö, med åtskilliga besökare varje år.
79

 

 

Samarbeten 

Det finns vissa samarbeten i Örebro region och länet när det gäller turism och marknadsföring 

och aktörer i Örebro har exempelvis ett organiserat samarbete med kommunerna Lekeberg, 

Kumla och Hallsberg. Dessa kommuner ingår i själva turistdestinationen och när man pratar 
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om turism i Örebro omfattar det även dessa tre kommuner. När de jobbar utomlands med 

marknadsföring samarbetar de även med övriga kommuner i Örebro län. Andra städer i 

Sverige har man dock i stort sett inget behov av samarbete med utan dessa ses i första hand 

som konkurrenter. De ses emellertid även som kollegor och man har regelbunden kontakt för 

bland annat erfarenhetsutbyte vid exempelvis studieresor och nätverksträffar. Aktörer inom 

Örebrokompaniet har dock vissa samarbeten med aktörer utanför länet när det gäller projekt 

mot utlandet. Till exempel när det gäller marknadsföring mot Tyskland samarbetar man inom 

Örebroregionen med Västmanland samt Västsverige, och ofta är just alla dessa samarbeten 

över regiongränser kopplade till att gälla utlandsturism.
80

  

 

Säsongsproblematik 

Det finns en viss säsongsproblematik när det gäller fritidsresenärer eftersom deras besök i hög 

grad är kopplade till när dessa är lediga. Främst på sommaren och i anslutning till lov har man 

allstå flest besökare och turister när det gäller denna kategori med svenska turister. Eftersom 

svenskar är den största målgruppen i Örebro när det gäller antalet besökare och fritidsturism i 

Örebro påverkas staden av detta. Samtidigt behöver inte aktörerna i Örebro enbart förlita sig 

på fritidsturism utan man har även en omfattande mötes- och evenemangsturism som ligger på 

de säsonger när man inte har så många fritidsresenärer, alltså framförallt på hösten och våren. 

När det gäller antalet övernattningar hjälper denna form av turism till att jämna ut statistiken 

och därmed säsongsproblematiken. Örebro är heller ingen typisk vinterdestination utan man 

satsar istället på att utveckla Örebro mot weekendturism under höst, vinter och vår. Där ser 

man en potential eftersom flera av hotellrummen står tomma på helgerna. Hjalmarrevyn, en 

stor kontinuerlig teater, hjälper även till att jämna ut statistiken med besök under helger. Oh 

Helga Natt, ett återkommande allsångsevenemang i december, vilken sänds i kanal 4, hjälper 

även till att skapa kännedom om staden vintertid. Generellt sett kan man inte prata om en 

säsongsproblematik i Örebro som många andra mindre städer har men aktörerna i Örebro 

jobbar med att jämna ut den säsongsproblematik som finns.
81

  

 

5.2. Marknadsföringen av Örebro 

Viktigt att nämna när man pratar om Örebros platsmarknadsföring är Örebrokompaniet. 

Örebrokompaniet är nämligen ett stort marknadsföringsbolag i Örebro och sköter mycket av 

stadens marknadsföring. Företaget bildades hösten 2007, har idag 15 anställda och samägs 

50/50 av Örebro kommun och näringslivet i Örebro. Örebrokompaniets huvudsakliga 
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verksamhetsområden är; privatturism, övergripande marknadsföring/PR och 

näringslivsrelaterade aktiviteter. I företaget ingår även en så kallad Convention Bureau som 

ska locka dit konferenser och kongresser. Örebrokompaniet fungerar även som stadens 

turistbyrå och har en enhet i centrum av Örebro, en i Wadköping och har ett samarbete med 

Örebro slott. Förutom dessa enheter har man även hemsidorna orebrotown.se och 

orebrokompaniet.se samt nås via Örebro Kommuns hemsida. Det så kallade Örebrotown har 

även en egen sida på Facebook. Företaget samarbetar också med de stora besöksmålen på 

orten för att få Örebro att synas bättre som exempelvis på Marieberg Köpcentrum, 

Gustavsvik, Conventum (som är stadens största konferens- och evenemangsanläggning), i 

samband med stora evenemang osv. Vi måste finnas där kunderna finns, menar turistchef 

Björn Fransson. Örebrokompaniet har även en omfattande biljettförsäljning och säljer ungefär 

150 000 biljetter per år till olika evenemang. Den centrala enheten har ca 85 000 besökare per 

år och lägger man ihop alla enheter når man upp till över 100 000 besökare.
82

  

 

Stora målgrupper inom marknadsföringen 

Idag jobbar man i ett nära samarbete med Örebro kommun, Örebro universitet, Länsstyrelsen 

och Universitetssjukhuset när det gäller utformandet av Örebros varumärke, bilden av Örebro, 

hur denna ska se ut och hur man vill att denna ska se ut i framtiden. Aktörerna gör till 

exempel just nu en kartläggning av hur Örebro uppfattas av svenskarna generellt sett och 

arbetar med hur man sedan vill att staden ska uppfattas.
83

  

 

I Örebros marknadsföring riktar man sig främst mot tre huvudmålgrupper; barnfamiljer, par i 

åldern 55+ och yngre par och enskilda resenärer utan barn. Att man riktar sig mot 

barnfamiljer är mycket på grund av att Gustavsvik är en tung turistprodukt i Örebro som är 

populär i denna målgrupp. När det gäller par i åldern 55+ marknadsför man ofta 

kulturturismen i Örebro och besöksmål kopplade till detta som Örebro slott, Wadköping och 

även handeln. Evenemangsturism marknadsförs också ofta mot denna grupp, särskilt 

Hjalmarrevyn. Yngre par och enskilda resenärer utan barn avser personer i åldrarna cirka 20-

35. Denna marknadsföring är helt evenemangsrelaterad med exempelvis konserter och 

sportevenemang. Metallsvenskan är ett exempel på ett sådant evenemang på Behrn Arena 

med hårdrockskonsert och fotboll. Detta lockar en ung målgrupp från hela landet som inte 

skulle åkt till Örebro annars. De två förstnämna målgrupperna ses dock som störst och därmed 

riktas primärt Örebros marknadsföring mot dessa. När man riktar sig mot målgruppen 
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svenskar i sin helhet använder man sig i första hand av nationella marknadsföringskanaler 

över hela landet.
84

 

 

Utlandsmarknadsföringen riktas även den nästan uteslutande mot barnfamiljer i exempelvis 

Tyskland och Holland samt i viss mån Danmark. Aktörerna i Örebro marknadsför sig aktivt 

mot dessa, mycket på grund av att de är vanliga målgrupper i Örebro. Detta görs i samband 

med ett regionalt samarbete och tillsammans med VisitSweden, det nationella turistrådet. Här 

är alltså Örebro en del i ett större projekt. Här riktar sig aktörerna främst mot att få besökare 

och turister till Sverige, sen till Örebro län och sedan till centralorten Örebro. Nu kommer 

aktörerna även satsa nationellt med marknadsföring mot Norge vilket inte gjorts tidigare 

eftersom Norge uppfattats som integrerat med Sverige. Norrmän kan vara svåra att nå 

eftersom dessa som personer påminner lite om svenskar och bestämmer i förväg vart man ska 

åka, medan exempelvis en tysk främst väljer att åka till Sverige i första hand och väljer 

destination inom Sverige senare, säger turistchef Fransson. Det är alltså viktigt att nå ut med 

sitt egna resmål, i det här fallet Örebro, mot denna målgrupp.
85

  

 

Marknadsföringsmetoder 

Örebrokompaniets webbplats är central när det gäller stadens marknadsföring. Aktörer jobbar 

här med att locka folk till webbplatsen och utveckla denna. Sociala medier som Facebook 

kommer man även i framtiden arbeta aktivt med och utnyttja när det gäller marknadsföring. 

Att ha en sida på Facebook med fakta om Örebro och information kring vad som händer i 

staden, som exempelvis olika evenemang, gör att man i högre grad når kunderna och kan 

kundanpassa sin marknadsföring. Örebrokompaniet jobbar även med traditionella 

marknadsföringsmetoder som turistbroschyrer, mässor, e-postutskick till vissa kundgrupper 

och annonsering mot riktade målgrupper. Trots att internet och sociala medier är viktiga inom 

dagens marknadsföring ses alltså äldre marknadsföringsmetoder fortsatt som viktiga. Det 

finns fortfarande behov av dessa men massmarknadsföringens tid är dock ute. Nu gäller det 

istället att träffa rätt person och individualisera marknadsföringen samt bygga vidare på 

relationen till denna kund.
86

  

 

Internationellt sett, och till viss del i Sverige, arbetar man idag främst med att bearbeta 

researrangörer, ofta gruppresearrangörer, för att få bussresor till Örebro. Internationellt riktar 
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man sig framförallt mot researrangörer som sätter ihop så kallade Sverigepaket. Många tyskar 

och holländare köper ofta resepaket hos någon av de stora researrangörerna och detta gör det 

viktigt att arbeta mot dessa arrangörer för att de ska lägga in Örebro som en destination i sina 

paket. Mot researrangörer har man på grund av detta ofta Workshop-mässor, 

direktbearbetning och direktmarknadsföring för att visa sitt utbud, vilket i viss mån varit 

framgångsrikt eftersom man har märkt av ett uppsving av de här målgrupperna på senare år.
87

  

 

Örebro – en okänd stad 

Örebro region kallas ofta för Heart of Sweden i marknadsföringen, fast denna ska inte direkt 

ses som en slogan, menar turistchefen. Han forsätter även med att berätta att Örebro är en stad 

som många har en diffus uppfattning om på gott och ont. Många känner inte till Örebro och 

åtskilliga tror att Örebro och Karlstad är lika stora städer fast Örebro i själva verket är dubbelt 

så stort. Det skiljer även här cirka 50 000 invånare. En positiv faktor som dock kommer ur 

denna diffusa uppfattning om staden är att människor till stor del inte har några förutfattade 

meningar om Örebro. Västerås ses exempelvis som en tung industristad och Uppsala främst 

som enbart en universitetsstad. De måste först bryta igenom dessa bilder som kan vara 

negativa i vissa sammanhang och kan ha svårt att lyfta fram andra bilder som går emot dessa 

uppfattningar.  Här, menar turistchefen, att Örebro har en fördel som inte har en massa 

tidigare förutfattade bilder som blockerar det man nu försöker marknadsföra. Självklart jobbar 

man dock mot att göra Örebro mer känt idag.
88

 

 

Ytterligare faktorer inom Örebros marknadsföring 

I samband med och utöver marknadsföring jobbar man även i stor utsträckning med bra 

värdskap och bra mottagande i Örebro för att i sin tur öka återbesöksfrekvensen, alltså att folk 

som kommer till Örebro blir så nöjda att de kommer tillbaka till staden. Aktörer inom Örebros 

turism och marknadsföring jobbar även med att bearbeta och ge information till de som 

kommer hit av en annan anledning än fritidsturism som i affärs- eller konferenssammanhang 

så att dessa senare återkommer av andra anledningar som fritidsresenärer med sina familjer. 

Ytterligare jobbar man även med att synas på Örebro universitet för att nå de anhöriga till 

studenterna och få dessa att resa runt i Örebro. Det är viktigt att ge studenterna information 

om staden för att dessa ska ha vetskap om vart man sedan ska ta med släkt och vänner vid 

besök.
89
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Vision med Örebros marknadsföring 

Den övergripande visionen för hela Örebro är att staden ska bli Skandinaviens mest attraktiva 

medelstora stad. Aktörerna inom Örebro vill även att Örebro ska vara så kallad ”Top of mind” 

efter de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, alltså att staden ska vara 

det man i första hand tänker på när man planerar en resa eller en aktivitet utanför de tre 

storstadsregionerna.  Känslan ska vara Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro för att bli mer 

synliga i olika sammanhang. Turistchef Björn Fransson menar att de har goda förutsättningar 

att nå dit och läget är en positiv faktor som är väldigt bra mellan Stockholm, Göteborg och 

Oslo. Många har nära till Örebro och många passerar även Örebro och det gäller att jobba 

med detta läge, sin position och styrka för att inte bli bortglömda.
90

  

 

5.3. Örebros hemsidor och broschyrer 

Örebros platsmarknadsföring följer aktörernas vision att göra Örebro till en attraktiv 

medelstor stad vilket ska bidra till att varumärket Örebro blir mer känt. 

Platsmarknadsföringen visar på ett stort utbud i staden och vanliga områden de utgår från att 

marknadsföra är familjeaktiviteter, shopping och natur. Aktiviteter, evenemang, äventyr och 

nöjen är frekventa ord som används men även natur, gröna oaser och lugn vilket visar på en 

kombination av både aktivitet och avkoppling.  

 

Örebros platsmarknadsföring i broschyrer 

Den huvudsakliga broschyren för Örebro är kallad Örebroguide 2011 och där ingår som sagt 

inte bara staden Örebro utan även kommunerna Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Denna 

broschyr är en bra representant för vad aktörerna i Örebro ämnar marknadsföra och är 

uppdelad i områdena natur, gröna oaser, shopping, bad, utflykt, sevärdheter och museum och 

boende. Första sidan visar en leende kvinna ute i naturen med sin cykel och en sidotext lyder 

Örebro är staden nära naturen. En annan sidotext på samma sida lyder paketbokning med 

dans, nöjen, lyx och evenemang vilket gör att man redan här uppfattar Örebro som en stad 

som erbjuder ett utbud lämpligt för olika målgrupper. Bilderna i broschyren speglar detta med 

blommor, lekande barn, historiska inslag och shoppingrelaterade produkter. Texten är riktad 

till just dig för att få dig berörd och möjlighet att föreställa dig själv som karaktärerna på 

bilderna. Språket är lättsamt och illustrerar vackra bilder i kundens huvud och beskriver 
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Örebro som ett perfekt besöksmål vare sig man är gammal eller ung. Personerna på bilderna 

ler, är aktiva och verkar engagerade.
91

  

 

Även i Örebros broschyrer lyfts till viss del historia och äldre kultur upp, då främst i 

marknadsföringen av Örebro slott och Wadköping. Själva ordet kultur används dock 

sparsamt, istället är det ord som uppleva och nostalgi som dominerar. Bilderna visar historiska 

platser och människor i kläder från dessa tider och det beskrivs även hur många av dessa 

platser anpassats till besökarna och kunderna idag för att få dessa engagerade som 

medproducenter. På Örebro slott kan man exempelvis delta i spökveckor, lösa slottets 

mysterier och följa i historiska karaktärers fotspår.
92

  

 

Utöver att visa ett varierat utbud inom aktivitet, rekreation och kultur är ett löpande tema i 

broschyren att framhäva upplevelsepaket med exempelvis dans, evenemang och 

weekendpaket för att få besökarna och kunderna att resa runt i staden och inte bara boka en 

aktivitet. På detta sätt kan aktörerna nå merförsäljning och i den avslutande delen av 

broschyren lyfts främst dessa olika paket och evenemang upp.
93

  

 

Övriga broschyrer reflekterar i stor grad marknadsföringsområdena, textanvändningen och 

bilderna i Örebroguide 2011. I de mindre småbladen är det främst natur, kultur och historia 

som lyfts fram och region Örebro beskrivs som The Heart of Sweden, vilket hänvisar till att 

regionen är formad som ett hjärta i centrala Sverige. Till denna referens inkluderas 

Bergslagen vilket är en benämning för ett område i norra regionen och hit räknas exempelvis 

de populära besöksmålen Tivedens nationalpark och orterna Grythyttan och Nora.
94

  

 

Örebros platsmarknadsföring på hemsidor 

Örebro kommuns hemsidas startsida vänder sig i huvudsak till örebroarna själva och ger 

information om det invånarna behöver veta. När man sedan klickar på fliken turism kommer 

man omedelbart till Orebrotown.se istället, hemsidan som Örebrokompaniet producerar vilket 

nämnts ovan.
95

 Här visas bilder på kommande evenemang och man kan välja att klicka sig 

vidare till flikarna uppleva, boende, mat och dryck samt resa. Under fliken uppleva finns olika 

teman att välja mellan, samma teman som togs upp i broschyren Örebroguide 2011, som 
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exempelvis evenemang, aktiviteter, sevärdheter och shopping. Under fliken resa kan man 

välja olika transportsätt för att ta sig fram i och till staden och under flikarna boende samt mat 

och dryck finns en rad olika alternativ att välja bland. Denna hemsida för Örebros turism 

speglar de utgivna broschyrerna för staden med liknande bilder och textanvändning och ger en 

samlad bild av Örebro som en medelstorstad med ett varierat utbud och puls.
96
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6. Analys och slutsatser av Örebros och Säffles upplevelseturism och 

platsmarknadsföring  

För att föra tankarna igen till målet med uppsatsen, var detta att undersöka om upplevelser, i 

detta fall inom områdena upplevelseturism och platsmarknadsföring, är homogena i sin 

karaktär eller om de skiljer sig i något avseende åt mellan större och mindre städer. Syftet 

blev därför att beskriva samt analysera hur upplevelseturism och dess marknadsföring är 

utformad samt hur dessa två områden yttrar sig i en större stad som Örebro och en mindre stad 

som Säffle. Frågeställningarna berörde hur upplevelseturismen ser ut i städerna, vilka attribut 

som lyfts fram i städernas platsmarknadsföring och om denna påverkas av om det är en 

mindre eller större stad som marknadsförs. För att eventuellt upptäcka skillnader eller likheter 

har de metoder och verktyg aktörerna i respektive stad använder sig av i sin upplevelseturism 

och platsmarknadsföring analyserats, hur dessa olika områden är utformade samt vilket utbud 

städerna har.  

 

Upplevelseturism 

Det finns både likheter och skillnader när det gäller upplevelseturismens utformning i Säffle 

och Örebro. Örebro som större stad och därmed med mer resurser verkar klara sig bättre på 

egen hand som besöksmål än småstaden Säffle, även om samarbeten ses som viktiga även i 

Örebro. Aktörer i Säffle samarbetar därför i större grad med både andra städer, sitt landskap 

Värmland, vilket är ett starkt varumärke, företag, föreningar, entreprenörer och aktörer i 

Norge. Dessa samarbeten berör alltså både privata och offentliga aktörer. Samarbetet med 

aktörer i andra städer och Värmland bidrar till att turisterna och besökarna reser runt istället 

för att enbart ha en destination. Detta skapar en bild av ett större utbud och ett helhetskoncept 

där exempelvis Värmland blir temat med vacker natur och aktiviteter kring detta. Aktörer i 

värmländska städer arbetar därmed för att stärka varumärket Värmland vilket ska skapa ett 

starkt koncept där det inte ska verka konstigt för besökarna och turisterna att resa runt. Sedan 

hoppas bland andra aktörerna i Säffle att kunna ta del av att turismen i Värmland främjas i sin 

helhet. Denna strategi överensstämmer med flera andra aktörer i just småstäder som 

samarbetar över stadsgränserna för att framhäva ett större utbud. Närke, landskapet där 

Örebro ligger, är ett svagare varumärke än Värmland och här satsar aktörerna istället på att 

framhäva region Örebro. För aktörer inom Örebro är det dock inte lika viktigt att ha 

samarbetspartners utanför länsgränsen eftersom de har mer resurser än aktörer i Säffle och 

turismen i staden är relativt stark. Man kan emellertid inte tala om att konkurrensen mot andra 
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städer är hårdare för aktörer i Säffle än för aktörer i Örebro och att därmed aktörer i Säffle 

behöver ingå i fler samarbeten. 

 

 Förutom att samarbeta för att ge illusion av ett stort utbud verkar aktörer i Säffle även arbeta 

mer med aktörer i kommunen i stort och tar hänsyn till hela samhället, mer än aktörer i 

Örebro gör, och måste påverka exempelvis politiker och få dessa involverade i vissa fall för 

att arrangera evenemang och erhålla resurser. Att aktörer samarbetar i större grad över 

branschgränser i Säffle kan även ha att göra med att staden mest innehar småskaliga 

verksamheter som mindre fristående butiker och mindre lokala producenter vilket gör att en 

vidare integrering krävs. I Örebro har man mer storskaliga verksamheter som exempelvis 

större butikskedjor som IKEA som är framstående på egen hand. Aktörer i mindre städer som 

Säffle verkar dock trots antalet samarbeten kunna behöva hantera mer olika roller som till 

exempel ekonomi, marknadsföring och turism inom få tjänster medan dessa områden mer 

sprids ut till fler anställda och företag i större städer som Örebro.  

 

Säsongsproblematik finns i viss mån i båda städerna men i olika grad och ingen av städerna är 

någon direkt självklar vinterdestination. Turismen i Örebro har dock inte lika stor avhängighet 

till privatturismen under lovsäsonger utan har flera andra ben att stå på. I staden finns 

exempelvis också en utbredd mötes- och evenemangsturism samt shoppingturism och man 

satsar även idag på att framhäva Örebro som ett weekendresmål vilket jämnar ut 

säsongsproblematiken i staden. I Säffle är säsongsproblematiken mer utbredd eftersom man 

nästan enbart är beroende av privatturister och därmed av de säsonger när dessa har lov. 

Aktörerna i Säffle arbetar dock idag, liksom Örebro, med att framhäva och skapa evenemang, 

underlätta och locka entreprenörer samt öka boendet under hela året för att minska denna 

problematik. Att attrahera entreprenörer är det viktigaste målet som man hoppas ska skapa 

attraktiva aktiviteter även under vintertid. Idag finns det även planer på att bygga ett stort 

köpcenter i staden vilket ytterligare förhoppningsvis kommer att motverka 

säsongsproblematiken. Aktörer i bägge städerna satsar alltså i viss mån på shoppingturism 

som en utjämnande faktor. I Säffle kan denna strategi vara lyckad eftersom man har närhet till 

norska gränsen och därmed eventuellt kan locka norska turister och besökare till staden.  

 

Attraktioner är viktiga element inom upplevelseturism och är oftast det som gör att kunden 

har en viss kännedom om besöksmålet innan besöket. Varken Säffle eller Örebro innehar 

någon särskild känd attraktion i lika hög grad som exempelvis Eiffeltornet i Paris eller 
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Colosseum i Rom. Vad som är attraktionen med en stad påverkas självklart av vad besökaren 

eller turisten är ute efter under sitt besök. I båda städerna verkar huvudattraktionen vara 

naturen. Naturområden och sjöar lockar åtskilliga besökare och turister varje år, särskilt under 

sommartid, och aktörerna i städerna arbetar främst för att framhäva detta vilket verkar vara ett 

lyckat koncept. Satsningen på i stort sett samma områden i båda städerna leder även till att 

man tilltalar och riktar sig till samma målgrupper som äldre par och barnfamiljer. Attraktioner 

är dock inte enbart materiella utan att skapa och framhäva symboler som skapar kännedom 

om platsen är även här viktigt. Här är exempelvis Örebro Slott en viktig attraktion för Örebro 

genom att det både är materiellt och immateriellt som en symbol för staden och skapar 

kännedom om denna. För Säffle är en äldre sketch av komikerna Hasse och Tage vad många 

förknippar med staden där frasen Säffle – en kopp kaffe ingår, vilket gör att många i alla fall 

vet att Säffle existerar som stad. Denna sketch framställer dock egentligen inte Säffle i positiv 

bemärkelse utan har i viss mån omkonstruerats av aktörer i Säffle för att istället marknadsföra 

staden från en positiv sida. Både negativa och positiva bilder av en stad kan alltså hjälpa till 

att skapa kännedom om staden ifråga.  

 

Städernas läge hjälper till att främja deras turism och skapa kännedom om städerna. Båda 

städerna har ett bra läge och ligger i centrala Sverige längs motorvägar, innehar järnvägar 

samt närhet till flygplats. Säffles lokalisering i Värmland vid Vänern är ett utmärkt läge vilket 

framhävs inom Säffles turism där man satsar på konceptet närhet till vatten. Örebro har närhet 

till andra större städer och ligger placerad inom åtskilliga människors räckhåll. Läget måste 

dock förvaltas annars finns risk för att bli ett transitområde, vilket besökarna och turisterna 

passerar på väg mot andra besöksmål. Målet måste vara att locka in de åtskilliga personerna 

som passerar varje dag samt få dessa att stanna en längre tid vilket kan öka boendet i större 

utsträckning. Lokaliseringen i centrala Sverige med flera olika städer i olika storlekar i 

närheten skapar dock även hård konkurens. Konkurrens inom turism verkar omfatta alla 

städer och större städer konkurerar både med andra större städer och mindre städer, och för 

mindre städer är det vice versa. Om det är svårast för en liten stad att konkurera med en annan 

mindre stad eller med större städer är dock svårt att avgöra och man kan inte fastställa att 

aktörerna i Säffle har en hårdare konkurrens än aktörerna i Örebro. Aktörer i mindre städer 

som Säffle verkar emellertid mer ingå i samarbeten med andra städer än aktörer i större städer 

för att kunna hävda sig mot både andra mindre städer och större.  
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Förutom läget och natur är kultur inom Säffles turism ett centralt område som framhävs samt 

skapas utbud inom och detta område upplevs användas i större grad här än i Örebro. Kulturen 

och kulturarven kommersialiseras och används för att skapa mervärden och berättelser. Så 

kallade upplevelserum skapas där kunden får vara medproducent som exempelvis på 

Vikingacentret i Nysäter där man kan vara viking för en dag. Värt att nämna är dock att inte 

enbart aktörer i Säffle, eller andra småstäder, använder kulturarv i sin turism utan detta 

används även av aktörer i större städer. Aktörer i mindre städer som Säffle upplevs dock i 

större grad satsa på kultur och historia i avsaknad av andra alternativ, eftersom de ofta har 

lämningar kvar värda att konstruera och för att den lokala kulturen ofta i mindre städer är ett 

konkurrensmedel värt att utveckla. I Örebro ses också kultur som ett viktigt område men 

smälter mer in i det övriga utbudet och flera kulturarv har även här omvandlats för att kunna 

göra besökarna och turisterna till medproducenter. I båda städerna finns emellertid 

upplevelserum och upplevelseområden som är utformade för att engagera kunderna vare sig 

det gäller kultur eller inte som exempelvis shoppingcenter eller restauranger, och att göra 

turisterna och besökarna till medproducenter ses som viktigt.   

 

I arbetet med att framhäva sina städer och deras utbud samt nå ut genom informationsbruset är 

Internet en viktig faktor och metod för båda städerna. Kommunernas hemsidor och andra 

turisminriktade hemsidor som visar på utbudet i städerna står i centrum. Att kunna snabbt nå 

sina kunder, ge bra information och erbjuda bokning online är här centrala delar. Genom 

dessa hemsidor hålls kostnaderna nere med att man slipper masstryck av tryckta broschyrer, 

informationen är lätt att uppdatera och man kan minska behovet av mellanhänder. Att kunna 

erbjuda olika paket med varierade turismaktiviteter verkar även viktigt för aktörer i bägge 

städerna och läggs ut på hemsidorna för att kunna bokas online. Många städers hemsidor 

verkar dock likna varandra i hög grad och är inget direkt som hjälper städerna att stå ut. Både 

Örebros och Säffles hemsidor speglar emellertid deras karaktärer och deras utgivna 

broschyrer vilket hjälper till att skapa en enhetlig bild utåt. 

 

Städernas upplevelseturism påverkas i viss grad av sin karaktär som antingen större stad eller 

mindre och inverkar exempelvis på utbudet och utformningen av turismen. Städernas 

upplevelseturism påminner dock även i stor grad med varandra. Aktörer i båda städerna satsar 

till exempel på natur och kultur samt upplevelser inom dessa områden och attraherar därför 

samma målgrupper som äldre par och barnfamiljer samt samma nationaliteter som svenskar, 

tyskar och norrmän. Liknande metoder och verktyg används även i turismen, bara med lite 
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olika inriktningar. Båda utnyttjar exempelvis i lika stor grad upplevelsefenomenet, efterfrågan 

på mervärden samt ser kultur som en ekonomisk resurs vilket influerar turismens utformning. 

Hur upplevelser används och utformas inom turism skiljer sig alltså inte enbart åt mellan 

större och mindre städer utan upplevelser är även i viss mån homogena i sin karaktär och 

opåverkade av omgivningen.  

 

Platsmarknadsföring 

Städernas platsmarknadsföring innehåller också både skillnader och likheter. Örebro satsar 

mer på att framhäva sig som en medelstor stad med puls och varierat utbud medan Säffle 

satsar på småstadsbilden med närhet till vatten och natur. Platsmarknadsföring påverkas alltså 

i viss grad av om det är en storstad som marknadsförs eller en mindre stad vilket 

överensstämmer med min inledande hypotes. Aktörer i Säffle framhäver det lilla, gemytliga, 

småskaliga och pittoreska medan Örebro framhåller det motsatta med storstadskänsla och 

storskalighet. Attributen må skilja sig åt i viss grad men likheterna i platsmarknadsföringen är 

även slående. Marknadsföringen av städerna påverkas självklart av vilket utbud städerna har 

men huvudområdena i båda städernas platsmarknadsföring påminner om varandra med 

exempelvis natur som framträdande område och här används liknande bilder, textanvändning 

och andra metoder som nostalgi, värden, kultur, image, varumärken och storytelling. Bilderna 

visar djur, glada människor, natur, historiska platser etc. och texten ska locka besökaren och 

turisten med ord som uppleva, njut och idyll. Berättelser används likaså vilka man hoppas ska 

beröra kunden på ett personligt plan och kulturen tillskrivs mervärden. Aktörerna i båda 

städerna arbetar också lika stor grad med både traditionella och moderna 

marknadsföringsmetoder som turistkataloger, broschyrer, hemsidor och sociala medier som 

Facebook.  

 

Båda städerna är trots platsmarknadsföringen även i viss mån okända genom att människor 

har liten kännedom om dem och aktörerna i städerna arbetar för att bli mer kända. Både 

negativa och positiva bilder blir här reklam. Det kan dock vara positivt för städerna att ha en 

okänd image eftersom människor då inte har någon förutfattad bild vilket underlättar för 

platsmarknadsförarna att skapa en helt ny image. Ingen av städerna har dock någon stark 

image idag som till exempel orten Grythyttan har mot måltid. I Säffle arbetar aktörerna med 

detta genom att skapa en image mot närheten till vatten. Natur och vatten är de främsta 

besöksmålen i Säffle och är därför självklart värda att framhäva men detta koncept har även 

många andra städer satsat på och här är konkurrensen hård. Säffles image mot vatten kan bli 



52 

 

lyckad men då måste aktörerna nå igenom informationsbruset och få turisterna och besökarna 

att hellre resa till Säffle än exempelvis till västkusten. I Örebro marknadsför man mer 

fragmenterade bilder och har ingen klar image. Detta är kanske dock till viss del medvetet 

eftersom man vill ses som en medelstor stad med ett stort utbud och valmöjligheter samt som 

ett självklart besöksmål efter de tre storstadsregionerna. Aktörerna vill kanske därför inte 

hamna i ett fack eller kategori utan tilltala en bredd av olika målgrupper.  

 

Aktörerna inom Örebros platsmarknadsföring har även idag en fördel mot aktörerna i Säffle 

genom att ha Örebrokompaniet som en marknadsförings- och turistnod som i stort sett alla 

turismrelaterade företag i Örebro arbetar med. Detta skapar en överenskommelse om hur och 

vad man ämnar marknadsföra. I Säffle sitter idag parterna involverade i 

platsmarknadsföringen på olika ställen i kommunen vilket skapar vissa svårigheter och 

fragmenterade mål med Säffles platsmarknadsföring. Aktörerna försöker dock idag lösa detta 

med möten och uppdateringar hos varandra men i framtiden bör kommunen satsa resurser på 

en nod som ska ha det övergripande ansvaret för Säffles platsmarknadsföring. Detta 

underlättar förhoppningsvis marknadsföringsarbetet och gör att man senare kan skapa en stark 

image som når ut igenom informationsbruset.  

 

Avslutningsvis, varken Säffle eller Örebro är Sveriges största besöksmål och har en lång väg 

att gå om man ämnar bli detta. Båda städerna är dock attraktiva besöksmål och kommer 

säkerligen att växa och utvecklas vidare i framtiden. Innan påbörjat arbete låg fokus enbart på 

skillnader städerna emellan men efter analys av teorin och empirin började flera likheter att 

framträda inom städernas turism och platsmarknadsföring. I båda städerna ses bland annat 

turism, upplevelser, kultur och platsmarknadsföring som viktiga områden för städernas 

utveckling och värda att satsa på. Konkurrensen är idag dock hård och att utveckla nya 

spännande upplevelser blir svårare och svårare. Upplevelser är emellertid det som efterfrågas 

samt konstrueras för att tilltala turister och besökare och har påverkat hur hela turismområdet 

och platsmarknadsföring utformats. Hur upplevelser ser ut och används verkar även influeras i 

viss grad av om det är aktörer i mindre eller större städer som utvecklar dem men upplevelser 

är även i andra sammanhang opåverkade av sin omgivning. Om denna upplevelsetrend håller i 

sig får man vänta och se men idag är att erbjuda upplevelser centralt för aktörer i både stora 

och små städer.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1:  

Intervjuguide Örebro 

Turism 

- Hur ser Örebros befintliga turism ut? Hur många besökare, vilka målgrupper, 

fritidsresenärer kontra affärsresenärer, främsta besöksmål när det gäller antalet 

turister/besökare, omsättning, sysselsättning etc. per år? 

- Hur arbetar ni med att göra Örebro till ett attraktivt besöksmål? Hur ser arbetet med 

Örebros turism ut? Hur utformas den? Vilka utformar denna? 

- Vad arbetar ni främst med idag att utveckla när det gäller Örebros turism? 

- Har ni någon säsongsproblematik? Ojämn fördelning av antalet besökare vinter och 

sommar?  

- Hur arbetar ni med stadens kulturarv och andra kulturella resurser? Ser ni dessa som 

resurser för turism och regional utveckling?  

- Vilka aktörer samarbetar ni med? Privata och/eller offentliga? 

- Vad har ni för framtidsvision när det gäller Örebros turism? 

 

Marknadsföring 

- Hur arbetar ni kring Örebros marknadsföring? Vilka är involverade och bestämmer 

hur varumärket Örebro ska utformas? Vad arbetar ni främst med idag när det gäller 

Örebros marknadsföring? 

- Vilka metoder och marknadsföringskanaler använder ni er av? 

- Vilka attribut vill ni främst lyfta fram/lyfter ni fram i er marknadsföring av Örebro? 

Hur vill ni att Örebro ska uppfattas? Vilka associationer vill ni förmedla när man 

tänker på Örebro? Lyfter ni fram Örebro mer som en storstad eller som en småstad? 

Uppfattar du Örebro som en storstad eller mindre stad? 

- Vad lyfter ni främst fram på er hemsida för besökare och turister? 

- Vilka aktörer samarbetar ni med? Privata, offentliga, andra städer, nätverk etc.? 

- Vad har ni för framtidsvision för Örebros marknadsföring?  
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Bilaga 2: 

Intervjuguide Säffle 

Turism 

- Hur ser Säffles befintliga turism ut när det gäller fritidsturism? Hur många besökare, 

vilka målgrupper, främsta besöksmål när det gäller antalet turister/besökare, 

omsättning, sysselsättning etc. per år? 

- Hur arbetar ni med att göra Säffle till ett attraktivt besöksmål? Hur ser arbetet med 

Säffles turism ut? Hur utformas den? Vilka utformar denna? 

- Vad arbetar ni främst med idag att utveckla när det gäller Säffles turism? 

- Har ni någon säsongsproblematik? Ojämn fördelning av antalet besökare vinter och 

sommar?  

- Hur arbetar ni med stadens kulturarv och andra kulturella resurser? Ser ni dessa som 

resurser för turism och regional utveckling?  

- Vilka aktörer samarbetar ni med? Privata och/eller offentliga? 

- Vad har ni för framtidsvision när det gäller Säffles turism? 

 

Marknadsföring 

- Hur arbetar ni kring Säffles marknadsföring? Vilka är involverade och bestämmer hur 

varumärket Säffle ska utformas? Vad arbetar ni främst med idag när det gäller Säffles 

marknadsföring? 

- Vilka metoder och marknadsföringskanaler använder ni er av? 

- Vilka attribut vill ni främst lyfta fram/lyfter ni fram i er marknadsföring av Säffle? 

Hur vill ni att Säffle ska uppfattas? Vilka associationer vill ni förmedla när man tänker 

på Säffle?  

- Vad lyfter ni främst fram på er hemsida för besökare och turister? 

- Vilka aktörer samarbetar ni med? Privata, offentliga, andra städer, nätverk etc.? 

- Vad har ni för framtidsvision för Säffles marknadsföring?  


