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Förord  
Denna uppsats har skrivits av två författare vid namn Angelica Kvist och Casper Andersson. Arbetet 

har delvis delats upp mellan författarna. Men fortfarande funnits ett samarbete mellan författarna att 

kunna få ett så bra resultat som möjligt. Ett gott samarbete har funnits hela vägen i uppsatsens gång 

med öppna dialoger och massor av glädje.  

Det har varit en fantastisk resa och vi tackar vår fantastiska handledare Linda Harkman som varit en 

stor hjälpande hand genom arbetet. Vi tackar även stort till Karlstads kommuns turismchef  Maria 

Westin som ställde upp på uppsatsens intervju. Stort tack! 
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SAMMANFATTNING 
Platsmarknadsföring har på senare år fått en allt större betydelse inom många olika områden. I dagens 

globala värld konkurrerar städer, kommuner och regioner om ökad tillväxt och skattekraft. 

Marknadsföring av platser har fått ett stort genomslag i västvärlden. Många anser att 

platsmarknadsföring är en nyckel till framgång, men det finns även kritiker som menar på att det är 

bortkastad tid och resurser. Platsmarknadsföring sträcker sig över många olika områden allt från 

turismvetenskap till samhällsutveckling. I den turismvetenskapliga delen rör det sig främst med 

besöksnäring och lockande av besökare.  

I detta arbete kopplas teori om platsmarknadsföring ihop med vårt valda område som innefattar 

Karlstads kommun. Detta läggs fokus på besöksnäringen och bofasta. Arbetet har grundat sig på två 

frågeställningar som kommer att besvaras. Vi kommer genom vår kvantitativa och kvalitativa insamlade 

data presentera våra slutsater och koppla samman dessa med tidigare forskning och undersökningar.  

Nyckelord: plats, platsmarknadsföring, symboler samt bild.  
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1.0 Inledning
Turismnäringen är idag en av världens största näringar och 1 av 11 personer i världen idag har sitt jobb 

inom branschen. Det är den mest intensiva näringen inom sysselsättning i Sverige och är en stor 

“inkörsport” till ungdomars första jobb. (visitkarlstad.se/turismstrategi) 

Vi anser att varje destination har något unikt. Med detta menar vi att alla destinationer i Sverige har 

någon form av attraktion.Värmland och Karlstad är inget undantag.  

Karlstad som plats associeras med solen. Detta beror på den glada och trevliga servitrisen Eva-Lisa 

Holtz från 1700-talet som blev känd med namnet “Sola i Karlstad” på grund av hennes soliga humör 

(visitkarlstad.se). Det är genom historien och alla associationer rörande “sola i Karlstad” som har fått 

oss att vilja gå djupare in i hur allting hänger ihop med Karlstad och dess symboler.  

Karlstads kommun har invånare på drygt 90.000 personer (scb.se läst 30/5) och enligt Visit Karlstad 

beskrivs värmlänningar och Karlstadsbor som lite trevligare och lite lättsammare (visitkarlstad.se). Men 

är det verkligen så? Uppfattar lokalbefolkningen samma som kommunen marknadsför ut till besökare?  

Platsmarknadsföring är ett begrepp vars syfte är att förmedla bilder av en plats till väl definierade 

målgrupper. Det är ett ämne som sträcker sig över flertalet områden. Platsmarknadsföring kan delas 

upp i tre större kategorier: Näringsliv, besöksnäring och potentiella invånare (Ek & Hultman, 2007).  

Begreppet platsmarknadsföring är ett brett ämne att tala om. Det intresserar oss att ta reda på hur 

marknadsföring av en plats stämmer in på vad lokalbefolkningen uppfattar. Det betyder att den 

marknadsföring som strålar ut till Karlstads potentiella besökare faktiskt stämmer överens med vad 

lokalbefolkningen upplever om sin plats.  

För att ta reda på detta har vi grävt djupare i begreppet platsmarknadsföring och dess innebörd 

Med ordet bild vill vi syfta på något som är synligt för ögat och/eller är något vi föreställer oss mentalt. 

Med ordet plats vill vi syfta på något som är avgränsat till och på jordens yta.  

1.1 Problemformulering 
När Simon Anholt myntade uttrycket “nation branding” för cirka två decennier sedan. Insåg han inte 

själv hur stark genomslagskraft dessa två ord skulle ha. Länder, regioner och kommuner har tagit åt sig 

detta och idag finns nästan inte en enda plats eller destination som inte har en egen slogan - allt i 

kampen om att locka till sig besökare, potentiella inflyttare, företag och investeringar (Anholt, 2010).   

I marknadsföringen av en plats görs också platsen till en produkt som ska säljas, men den blir också 

riktad inåt - till befolkningen som rymmer inom platsen. Den syftar då till att skapa en form av enighet, 

stolthet och identitetsskapande på platsen. Detta kan vara problematiskt då det automatiskt kan börja 

handla om stereotyper och utanförskap.  När en plats marknadsförs framhävs vissa saker/aspekter fram 

men andra ställs i skymundan, det är problematiskt då människor på platsen har olika åsikter om vad 

som ska framhävas och vad som ska vara i bakgrunden. Det kan ha med historiska eller personliga 

kopplingar att göra (Syssner 2012). 
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Ett ord som kommer användas väl i denna uppsats är begreppet platsmarknadsföring. Förklaring av 

begreppet kommer komma i en senare del. En utmaning i ordet är att avgöra vad som faktiskt infaller i 

betydelsen av ordet. Inom den engelska språket separeras platsmarknadsföring till två enskilda ord: 

place branding och place marketing. Inom svenskan saknas denna uppdelning (Syssner 2012). Enligt 

Syssner (2012) uppfattade hon när hon gjorde sina studier och intervjuer att svenska politiker och 

tjänstemän inte använde sig av någon skillnad. Hon uppfattade framförallt att det rådde olika meningar 

med vad “platsmarknadsföring” var från person till person (Syssner 2012). Detta skulle kunna skapa 

problem för oss själva i framtida intervjuer, enkäter och information generellt. 

  

1.2 Syfte
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Karlstads kommun marknadsför sig ut till besökare samt 

om marknadsföringen stämmer in med vad lokalbefolkningen uppfattar platsen som.  

  

1.3 Frågeställningar 
• Hur uppfattar Karlstads lokalbefolkning om de bilder och symboler kommunen vill framhäva till 

deras besökare?   

• Hur går kommunen tillväga för att marknadsföra en stad med attraktivitet ut till besökare samt om 

den bild de marknadsför stämmer överens med resterande befolknings uppfattning? 

  

1.4 Avgränsning
Nästintill alla länder världen över använder sig av någon form av marknadsföring (nation branding) och 

är ett väldigt intressant ämne som har fått kraftig ökad betydelse de senaste 20 åren, men som samtidigt 

är väldigt brett och komplext. Vilket gör att även vi kommer att begränsa oss till en vald plats. Vår 

utgångspunkt är Karlstads kommun. Då vi båda är bofasta i den här kommunen samt att vi har fattat 

ett stort intresse för hur Karlstad marknadsför sig till människor.  
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2.0 Teoribakgrund 
I detta kapitel kommer det att belysas och förklaras utvalda teorier och tidigare forskning som rör gällande vårt arbete. 

Begrepp som kommer förklaras är följande: Plats, Platsmarknadsföring samt bild. Kapitlet delas in i 2 mindre delar. 
Den första berör ämnet plats och platsmarknadsföring, den andra symboler och bilder.  

  

2.1 Plats och platsmarknadsföring 
Ordet “plats” syftar Josefina Syssner (2012) på att en plats är oprecist men menar i sammanhanget i 

hennes arbete att det främst syftar på en stadsdel, en stad, kommun osv. (Syssner 2012) Denna typ av 

definition stämmer väl överens med vad vi själva menar med plats men vi vill även tillägga att vi syftar 

på en geografiskt begränsning på jordens yta.  

Placebrander.se definerar platsmarknadsföring/place branding som: “Platsmarknadsföring innebär att 

utveckla en plats för att tillfredsställa behoven i de utvalda målgrupperna. Platsmarknadsföring lyckas 

när invånare och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare 

uppfylls” (http://placebrander.se/place-branding/ läst 2/6) 

Platsmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen. Under 1900-talet var en kommuns främsta ansvar att 

upprätthålla och skapa den nationella välfärden och ansvara för frågor gällande fysisk planering. Det var 

i slutet på 1980-talet till början på 1990-talet då den regionalpolitiska diskussionen kom att ändras. 

Globaliseringens ökande inflytande, lågkonjunktur och upprättandet av en gemensam inre europeisk 

marknad. Dessa olika komponenter hade gjort att statens roll i samhället fick bli omprövat. Regioner 

och kommuner ansågs mer som delar i en nationell enhet. Detta gjorde att den regionala 

utvecklingspolitiken började handla mer och mer om att regioner och kommuner skulle själva skapa 

tillväxt och bära sig själv.  

I detta läge började politiker och tjänstemän söka överallt efter städer, regioner och platser som hade 

lyckats skapa tillväxt och jobb. Det som upptäcktes var att platser som visade på god tillväxt hade flera 

saker gemensamt. Bland annat var de innovativa, goda entreprenörer, och hade en tillit till varandra. 

Dessa platserna behövde inte nödvändigtvis ha mycket råvaror eller stora industrier (Syssner 2012). 

När Simon Anholt myntade uttrycket “nation branding” för cirka två decennier sedan. Insåg han inte 

själv hur stark genomslagskraft dessa två ord skulle ha. Länder, regioner och kommuner har tagit åt sig 

detta och idag finns nästan inte en enda plats eller destination som inte har en egen slogan - allt i 

kampen om att locka till sig besökare, potentiella inflyttare, företag och investeringar (Anholt, 2010)   

  

Enligt Ek & Hultman (2007) handlar platsmarknadsföring om att förmedla bilder till noga utvalda och 

väl definierade målgrupper. Det delas också in i tre kategorier: (1) Näringslivet, rör allt ifrån 

investeringar till etablering av företag på platsen. (2) Besökare och turister samt (3) som rör potentiella 

!9



nya invånare till kommunen, men som i första hand har en bra och stabil inkomst så de i längden är 

goda skattebetalare. Även om platsmarknadsföring riktas i den största delen till människor och 

verksamheter utanför platsens egentliga gräns, har den även ett visst värde i sig till människor och 

verksamheter “på platsen”. Det är viktigt att de som är verksamma på platsen också är goda 

ambassadörer till platsen. Genom att göra verksamheter och människor delaktiga i 

platsmarkandsföringen blir den i sin tur trovärdig om gemensam marknadsföring kommuniceras utåt 

(Ek & Hultman 2007).  

Platser är en del av oss människor. Vi är platsbundna varelser (Ek & Hultman. 2007). Det betyder att en 

plat är en del av vår vardag och identitet. Även att i vårt vardagliga liv förflyttar oss mellan samt från en 

plats till en annan (Ek & Hultman. 2007). 

  

Vid begreppet platsmarknadsföring använder sig Josefina Syssners (2012) det som ett samlingsnamn: 

“Alla de insatser som görs för i syfte att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats” (Syssner, 

2012, s 16-17). Detta för att markera på ett tydligt sätt att visa på att detta inte är någon offentlig 

inrättning som kommuniceras utåt. Platsmarknadsföring ska också tas i beaktande att det inte endast 

finns inom ett ämne utan sträcker sig över flera olika ämnen (Syssner 2012). Det är med andra ord inte 

endast låst till exempel verksamheter relaterade till turism. Detta beskriver även Thomas Niedomysl i 

Journal of  Place Management and Development (2012). Niedomysl har ett lite mer kritiskt 

förhållningssätt. Han menar på att det finns fyra olika komponenter som illustrerar detta: Den första (1) 

menar Niedomysl på att det saknas tillräckligt mycket bevisande undersökningar och forskning för att 

kunna fastställa effektiviteten med platsmarknadsföring. (2) Det mesta av de tryckta materialet rörande 

platsmarknadsföring rör främst case-studier som behandlar mindre platser och städer. Case-studier är 

bra för att ha en grundläggande förståelse för området. Men platsmarknadsföring ändrar form och 

innehåll i en snabb takt. Därför är avsaknaden av generell och överskådlig teori rörande 

platsmarknadsföring som ämne problematiskt, då case-studier kan ha en viktig upptäckt som går 

förlorad eller förlora deras potentiella värde. (3) Precis som nämndes ovan är inte platsmarknadsföring 

kopplat till ett specifikt område utan rör sig mellan flera områden. Det är en fördel till viss del men kan 

även bli problematiskt då det finns en risk för missförståelse om vilken del av platsmarknadsföring som 

menas. Samt (4) att när det kommer till platsmarknadsföring blir det ofta generaliserat baserat på 

empiriska undersökningar osv. Vanligtvis blir även teorier och modeller lånade från vanlig typ av 

marknadsföring (Niedomysl 2012).  

Samhället idag är så mångfacetterat att det i princip är omöjligt att kunna ha en gemensam bild av sin 

plats/samhälle. En viktig del i detta är att försöka skapa en form av samstämmighet för att få 

människor att uppleva samhället ungefär samma. (Syssner 2012) Detta beskriver även Catherine Palmer 

(2005) där hon menar på att föreställningar, minnen och känslor är helt avgörande för att kunna skapa 

någon form av “igenkännande” för människor på en plats. Att en person på platsen känner att historien 

är min historia samt en samhörighet (Palmer, 2005)  
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Platsmarknadsföring ska inte ses som någonting ytligt eller verklighetsfrånvänt utan ska ses som ett 

långsiktigt arbete om att förmedla en bild av en plats. Det hänger även ihop med styrning och 

utveckling av en plats. Det finns idag en uppfattning som är utbredd att de platser som har en “positiv 

image” klarar sig bättre än de platser med en “dålig image”. När turismnäring diskuteras är det väldigt 

tydligt. Främst då om deras potential att skapa jobb och tillväxt till platsen (Syssner 2012). 

  

Bill Baker (2012)  använder ordet place branding som “Place branding provides a framework and 

toolkit for differentiating, focusing and organizing around the location’s competitive and distinctive 

identity. It is grounded in truth and reality.” (Baker, 2012. s. 27). 

Baker menar också på att det finns olika typer av “place brands”. Bland annat destination brand, 

economic brand, community brand. Destination brand syftar till att framhäva en plats som attraktiv till 

att besöka. Economic brand syftar direkt till att få företag att lokalisera sig till en plats, investera osv. 

Community brand syftar till att hjälpa till att skapa en identitet, förstärka samhörigheten, samt stöd till 

rekreation och sportaktiviteter (Baker, 2012).  

Globalisation är ett ord som har använts enormt de senaste åren. NE menar på att globalisation är en 

“förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden” (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/globalisering 2/6)  Dredge 

och Jenkins (2003) menar på att globalisation har bland annat kulturellt “homogeniserat” platser. Detta 

har gjort att olika aktörer på platser börjat lyfta fram sina identiteter och intressen gentemot andra 

(Dredge & Jenkins 2003).  

Boorstin (1961) och MacCannell (1973, 1976) menar på att en trend inom turismen är att man ersätter 

mycket som är det  “riktigt” autentiska med något som de refererar till “iscensatt” autentiskt, där den 

lokala kulturen och traditioner blir paketerade för att just anpassas till besökare och turister. (Boorstin, 

1961 och MacCannell 1973, 1976 refererad till Gotham 2007). 

Enligt Syssner (2006) är övertygelsen om att en tydlig identitet är ekonomiskt fördelaktigt på en plats. 

Detta har lett till att många platser och kommuner har tagit initiativ till att förstärka känslan av sin 

identitet och plats. Dessa initiativ har tagits i Europa för att stärka lokal tillhörighet och hemmakänsla 

(Syssner 2006 refererad till Syssner 2012).  

Utveckling av turism i städer har väldigt ofta blivit relaterade till platsmarknadsföring. Detta inkluderar 

då ibland förfining och “återpackning” av platserna. Men aktörerna ska inte ses som någon som 

manipulerar eller skapar någonting falskt för att missleda bofasta (Gotham, 2007).  

Identitetspolitik är något som har praktiserats de senaste 200 åren. Under 1800- till 1900-talets början 

bedrevs identitetspolitik till att göra medborgarna mer lojala till sin rådande maktstruktur. Idag är det 

särskilt tydligt hur EU använder sig av identitetspolitik för att få människor i Europa att känna en stärkt 

känsla till gemenskap i Europa (Syssner, 2012).  

Samhällsmedborgaren har blivit starkt fokuserad under de senaste decennierna då medborgaren kan 

bidra med ekonomisk tillväxt. Denna typ av utvecklingspolitik har utövats sen 1990-talet.  
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Kommunal marknadsföring väljer ut och lyfter fram personer och föremål som antas vara säljande och 

undviker att lyfta fram allt annat. Man försöker lyfta fram ordet “mångfald” på alla möjliga vis (Syssner 

2012).  

  

2.2 Symboler och bilder 
För att en plats ska bli attraktiv för en turist krävs det att det finns någon form av attraktion på platsen. 

Vissa förespråkar att just en attraktion är en grundsten för all turism.  

Då en attraktion är ett väldigt brett begrepp så anses det också vara svårt att definiera vad en attraktion 

just är (Blom & Nilsson 2000). 

Symboler spelar en viktig roll för oss, då de sätter mentala etiketter för vår framtida upplevelse och 

förväntning som människan har av en plats. Vi har förväntningar av en plats genom symboler även om 

vi inte har varit där tidigare. Detta är en form av sekundära källor som vi har integrerat med från andra 

som har besökt platsen, resebroschyrer och media överlag. Detta gör att symbolerna spelar en stor och 

viktig roll i den geografiska anknytningen till en attraktion eller plats (Blom & Nilsson 2000).  

Platser marknadsförs med olika symboler, där de positiva symbolerna lyfts fram mer än andra. Ett 

exempel är stadsdelen Hollywood i staden Los Angeles, USA. Stadsdelen har lyfts fram som en symbol 

för rikedom och glamour. En kontrast till detta kan vara Harlem i New York som kännetecknas och 

associeras med kriminalitet och utanförskap. De som producerar turism vill just därför framhäva 

positiva symboler, då de är viktiga verktyg för marknadsföringen (Blom & Nilsson 2000). 

Symboler har stor betydelse då de skapar associationer för människorna på platsen som i förlängningen 

skapar en identitet till platsen. 

En symbols attraktionsvärde är beroende av vilken konkurrens den är utsatt av genom andra symboler, 

samt om symbolen är negativt eller positivt laddad som karaktär.  

Välkända symboler som exempel Operahuset i Sydney eller Eiffeltornet i Paris antas att de är väl 

igenkända internationellt sett. Dessa symboler har en global räckvidd och lockar besökare från hela 

världen. En sådan välkänd symbol har ett stort värde, då intäkterna från turismen är betydande för 

ekonomin som helhet samt marknadsföringen av platsen skapar en positiv attityd till platsen (Blom & 

Nilsson, 2000). 

Att symboler och platser behöver inte vara betydelsefulla eller unika i sitt slag. Många byggnader och 

miljöer är kända för att de just är kända. Tydliga exempel på detta är Ground Zero i New York, 

Förbjudna staden i Peking och Grand Canyon i den amerikanska delstaten Arizona. Många sådana 

platser/byggnader har tappat sitt primära syfte till vad de egentligen skapades till. Ett tydligt exempel är 

Empire State Building i New York. (Urry & Larsen, 2011).  

Symboler behöver inte enbart vara av materiella symboler, utan kan även immateriella symboler. Dessa 

kan vara svåra att avbilda till verkligheten då det mentala hos varje individ utgör grunden.  (Blom & 

Nilsson, 2000) Ett exempel på denna typ av turism kan sammandras med hur turister dras till 

stadsdelen Bronx i New York för att se “rap-kultur”. Just denna typ av kultur är starkt sammankopplad 
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med fattiga områden till de Amerikanska inner förorterna som präglas av låga inkomster, brist på 

utbildning, hög brottslighet osv. Att se en DJ koppla in ström olagligt från gatlampan för att kunna 

spela sin musik, se gatu-framträdanden, rap-musik och graffiti-konst har i detta fall blivit en form av 

attraktion som lockar turister från jordens alla hörn till dessa platser. (Xie, Osumare & Ibrahim, 2007) 

  

Precis som språk är bilder vi ser och upplever social-kulturellt format och det uppstår olika sätt att se på 

saker och ting. Människor blickar ut på världen genom massvis med olika filter. Allt ifrån ideologier, 

färdigheter, förväntningar, kön, ålder, utbildning, ekonomisk situation etc. Bilder och blickar är 

personligt formade genom upplevelser och minnen. Samt är utvecklade genom bland annat regler, 

cirkulerande bilder och texter (Urry & Larsen 2011). Urry & Larsen (2011) menar på att den “turistiska 

blicken” (the tourist gaze) kan ses olika från person till person, Detta för att en människa är formad av 

kön, ålder osv som nämndes ovan. Många turister vet att det inte finns någonting att förlora genom att 

vänta med att besöka en plats. Att resa så snabbt som möjligt för att uppleva en oförstörd vy/blick av 

en plats innan de stora massorna av besökare anländer till platsen (Urry & Larsen, 2011). 

  

Med ordet bild användes Nationalencyklopedins definition: “bild, avbildande framställning av 

något” (http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=bild 30/4)  

Punktskriftsnämnden/myndigheten för tillgängliga medier använder bland annat begreppet externa och 

interna bilder där externa är bilder som finns utanför oss och interna bilder är det som vi ser i vårt 

medvetna bland annat genom tankar, minnen osv (http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/taktila-

bilder/vad-ar-en-bild/ 30/4).  
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3.0 Metod 
I kommande kapitel kommer det presenteras val av olika metoder som arbetet grundar sig på. Metoderna kommer att 

presenteras och diskutera för och nackdelar med valda metoder. I detta kapitel kommer även det att diskuteras varför 
uppsatsen valt bort andra metoder. Det kommer även att delas in i underrubriker som tydliggör hur uppsatsen gått 

tillväga.  
  Det kommer att tydliggöras hur uppsatsen har bearbetat datainsamlingen i den empiriska undersökningen.  

  

3.1 Val av metod 
Att använda sig av en metod innebär ett slags redskap som är ett tillvägagångssätt för att få svar på 

frågor eller få en ny typ av kunskap.Val av metod styrs främst av undersökningens syfte och 

frågeställningar (Larsen A, 2009). Den med passande metoden för detta arbete är en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod. Denna kombination kallas för en metodtriangulering. Att använda sig 

utav en metodtriangulering anses vara positivt då båda metoderna har olika svagheter som kan 

komplettera varandra (Johannessen, A & Tufte, P 2003).  

Vår första frågeställning är en fråga vi har besvarat genom att använda oss utav en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning till Karlstads bofasta befolning. Frågeställningen är grundad till att ta 

reda på människors åsikter (Larsen A, 2009). Just därför valde vi att basera vår metod via enkäter för att 

ta reda på våra respondenternas åsikter.  

Till vår andra frågeställning passar en kvalitativ intervju; standardiserad intervju. Den kvalitativa 

intervjun är riktad mot Visit Karlstad som är drivs främst av Karlstads kommun som marknadsför hela 

Karlstadsregionen. Vi har valt att standardiserad intervju för att det passar bäst till vårt syfte och 

frågeställningar. Då frågeställningen riktar sig mot att fördjupa sig om Karlstads kommun/Visit 

Karlstad.  

  

3.2 Stängd enkät 
En kvantitativ metod beskrivs som hård data, det betyder datamaterial som kan beskrivas som mätbara 

och kan kategoriseras (Johannessen, A & Tufte, P, 2003). I denna undersökning har vi valt att använda 

oss utav en stängd enkät. Detta betyder att svarsalternativen är givna i förväg till respondenterna 

(Larsen A, 2009). 

3.2.1 För och nackdelar med stängd enkät
Det finns för- och nackdelar med vald metod. Enkäter kan se olika ut med olika typer av svarsalternativ. 

Svarsalternativen kan vara öppna eller slutna beroende på hur frågan skrivs. En fördel att ha öppna svar 

till våra respondenter att vi inte påverkar respondenten att ge ett bestämt svarsalternativ (Larsen A, 

2009). Men för att underlätta för respondenten kommer denna enkät ha så kallade slutna svar. Slutna 

svar innebär att en fråga ställs/skrivs och svaren kan respondenten välja via olika alternativ. Många 

föredrar även slutna frågor med den möjlighet att svara med egna ord under alternativet (Larsen A, 
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2009). En annan fördel att skriva slutna svar är att det underlättar för intervjuaren att samla in data. 

Öppna svarsalternativ betyder att respondenten kan skriva svaret fritt i egna ord på frågan. Men att 

använda sig utav en enkät med öppna svarsalternativ krävs också att respondenten har större 

motivation till att ta sin tid för att svara på frågorna (Larsen A, 2009). Därför väljer vi bort öppna 

svarsalternativ för att vi vill att enkäten skall underlätta för våra respondenter att kunna besvara. Samt 

att vi då får tydliga svar från respondenten där personen ifråga inte behöver tänka ut ett eget svar utan 

väljer ett av våra alternativ.  

3.2.2 Urval och tillvägagångssätt 
Enkäten formades genom att vi undersökte vårt syfte och frågeställningar. Vi skapade en kvantitativ 

enkät med slutna svar (se bilaga 1).  

  Med en enkätundersökning fick vi möjligheten att uppnå syftet och få en bra slutsats för hur 

lokalbefolkningen uppfattas av Karlstad. I denna undersökning är våra enheter Karlstads 

lokalbefolkning och vår variabel är att undersöka främst hur Karlstadsbor uppfattar sin plats via 

kommunens marknadsföring av bilder och symboler.  

  Vi har genomfört enkätundersökningen med 46 personer som är bosatta i Karlstad. Då vår 

frågeställning ville undersöka Karlstads lokalbefolkning såg vi det som bäst chans att kunna nå ut till 

lokalbefolkningen i Karlstads centrum. Vi genomförde enkätundersökningen på Stora Torget i 

Karlstad. Vi som datainsamlare ställde frågan till respondenten om hen var boende i Karlstad innan vi 

fråga om lov om de ville delta i undersökningen. Våra första respondenter var först många kvinnor i 

olika åldrar men vi ville få ett jämnt antal mellan män och kvinnor. Därför valdes medvetet fler män till 

att besvara vår enkät. För att vi ville ha ett jämt perspektiv från båda könen. Vi valde också medvetet 

våra respondenter i olika åldrar för att se om de skiljer sig med uppfattningar om hur Karlstads 

kommun marknadsför sig med bilder och symboler samt att vi vill få en jämn fördelning av 

respondenterna. Detta kallas för kvoturval som är en ”icke slumpmässig” undersökning eftersom att vi 

valt ut våra respondenter efter de som såg tillgängliga ut att besvara enkäten (Trost, 2012). Vi hade som 

mål att fokusera på alla grupper av ålder för att få ett så brett resultat som möjligt.  

Ett stort problem enligt Trost (2012) med att ha kvoturval är att datainsamlaren bestämmer vem som 

skall få en enkät (Trost, 2012). Vi valde de personer som såg tillgängliga ut till att besvara enkäten och 

respekterade om vi fick ett nej. Med begreppet “tillgänglig” menar vi personer som inte var upptagen 

med annat, till exempel prata i telefon, arbetar osv. Utan vi valde personer som till exempel väntade på 

bussen, satt på en parkbänk osv.  

Undersökningen mellan datainsamlaren och respondenten genomfördes att datainsamlaren fick läsa 

upp frågorna. Frågorna vart strukturerade till att det fanns fasta svarsalternativ för datainsamlaren att 

kryssa i.  

 Enkäten genomfördes anonymt från respondenten då vi inte frågade personliga frågor utom ålder och 

kön. Samt att vi anser att vårt ämne inte rör ett känsligt ämne. 
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3.2.3 Metodkritik av kvantitativ metod
Vi valde att genomföra en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Då vi genomförde 

enkätundersökningen på Stora torg i Karlstad bestämde vi som datainsamlare vem vi skulle nå ut med 

våra enkäter. Vår första dag av genomförande av enkäten var en vardag, vi blev uppmärksammade 

direkt på att vi fick många gånger ett nej från människor vi fråga och detta misstänkte vi var på grund 

av den stress vi själva kan uppleva mitt i vardagen.  Vi bestämde oss därför att nå ut till våra 

respondenter på dagtid med under helgen. Detta fick sina fördelar. Fördelen var att det fanns mycket liv 

och rörelse på Stora torg samt att när det är helg finns det många som är lediga från sitt arbete eller 

skola. Detta resulterade i mindre stress från respondenterna och på detta sätt kunde vi nå ut till 

målgrupper i olika åldrar. Nackdelen kan vara att vi inte “fångar upp” personerna i sitt vardagliga liv när 

de jobbar/går i skola. Då de kanske inte tänker så mycket på t.ex. platsmarknadsföring.  

 3.3 Kvalitativ intervju  
Denna uppsats baseras även på en metodform av kvalitativ intervju. Att använda sig utav en intervju 

innebär främst att forskaren använder sig utav olika samtalsfenomen för att kunna få fram fram andra 

människors muntliga uppgifter, berättelser och förståelser (Widerberg, 2002).  En intervju kan vara mer 

eller mindre strukturerad (Johannessen, A & Tufte, P, 2003). Skillnaden mellan en kvantitativ intervju 

och en kvalitativ intervju beror mycket på svaren (Larsen, 2009). Kvalitativ kan informanten själv kan 

forma sina svar i ord istället för kryssa i ett alternativ som görs i en kvantitativ intervju. En kvalitativ 

intervju förklaras också till att kunna vara mer eller mindre strukturerad (Larsen, 2009). En intervju 

som är standardiserad betyder att intervjufrågorna är färdigformulerade men att informanten får själv 

formulera sina svar istället för kryssa i ett svarsalternativ. När det handlar om en ostrukturerad intervju 

använder intervjuaren sig utav stödord för att kunna hjälpa till att ställa frågor till informanten (Larsen, 

2009). I detta arbete valde vi att genomföra en standardiserad intervju med Visit Karlstad. Vi valde att 

göra en standardiserad intervju för att vi inte ville missa en fråga för att kunna samla in information. 

Enligt Larsen (2009) berättar hon att ha en struktur i sin intervju underlättar för att kunna jämföra svar. 

En standardiserad intervju kan genomföras på olika sätt, det kan genomföras via telefonsamtal, 

samtalsintervju eller gruppintervju men vi har valt att genomföra vår intervju som en samtalsintervju.  

3.3.1 Urval och tillvägagångssätt  
För att kunna besvara uppsatsen frågeställningar valde vi att strukturera frågor som besvarar 

frågeställningarna (se bilaga 2) Vårt urval blev Karlstads kommun då vi anser att det är dem vi skriver 

främst om och berör våra frågeställningar. 

 Vi valde att besöka Karlstads turistbyrå som är beläget i stadsbibliotekets kontaktcenter. Väl på plats i 

turistbyrån presenterade vi vem vi var och vad vi undersöker. Vi blev hänvisade att kontakta 

turismchefen Maria Westin på Visit Karlstad/Stadsbyggnadskontoret.  

Den 31 maj 2017 genomförde vi den planerade intervju där vi frågade om lov att spela in intervjun som 

gick bra. Att spela in en samtalsintervju rekommenderas då samtalsintervjuer kan handla om långvariga 

och intensiva samtal (Larsen, 2009). 
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Intervjun spelades in via ett inspelningsprogram på en telefon. Efter genomförd intervju, vilken tog 

cirka 40 minuter, lyssnades inspelningen av och skrevs ned på dator. Därför vill vi reserverar oss från 

eventuella fel i texten som kan uppkommit mellan avlyssning och nedskrivning. Målet med genomförd 

intervju var att få en sån bra och överskådlig blick över hur marknadsföringen fungerar i Karlstad.  

En fördel med intervju är att det är möjligt att ställa följdfrågor om vi som undersökare inte känner att 

svaret blir tillräckligt tydligt/råder tveksamheter.  

  

3.4 Analys av materialet 
3.4.1 Enkäter 
Den genomförda enkäten bearbetades och sammanställdes i ett dokument. Därefter kodades 

datainsamlingen. Att koda ett material används för att upptäcka eller organisera de meningsfulla 

informationen (Johannessen, A & Tufte, P, 2003). Det betyder att forskaren snabbt kan hitta och slå 

samman textdelar som rör arbetet. Vår kodning innebär att vi gick igenom alla enkäter och kategorisera 

frågorna för att sedan ta reda på vad som är relevant för vårt arbete. Men då vi använt oss av en 

kvalitativ enkät med frågor som var relevanta för vårt syfte och frågeställning har vi valt att ta med alla 

enkätfrågor och svaren på vår empiri. Varje enkät räknades igenom hur många svar vi fick per alternativ. 

Därefter skapades en tabell med alla svarsalternativ och antal respondenter. Tabellen skapades till 

cirkeldiagram i programmet “numbers”  

3.4.2 Intervjun 
Intervjun genomfördes med turismchefen Maria Westin. Eftersom intervjun skedde som ett 

samtalsintervju då vi fick träffa Westin valde vi fråga om lov att spela in intervjun. Med ett 

godkännande att spela in intervjun kunde vi därför lyssna på intervjun flertal gånger igen innan vi 

transkribera intervjun till ett dokument. Det är viktigt att ta med information som är relevant för 

arbetet (Larsen, 2009). Därför har vi valt bort en del av svaren för att inte göra datainsamlingen icke 

relevant.  

Dokumenten skrevs ut för att underlätta att markera in det som är relevant och plocka ut citat. Det som 

räknades som relevant är för det som svar som undersöker arbetets syfte och besvarar 

frågeställningarna.   

3.5 Etisk reflektion 
 I studiens datainsamling, har vi varit väldigt noga till våra respondenter om att presentera arbetet och 

dess innebörd för att sedan låta våra respondenter avgöra om de själva vill delta i undersökningen eller 

ej. Vi har inte tvingat någon till att vara med undersökningen utan respekterat det nej vi fått samt att 

alla enkätundersökningar genomfördes anonymt. Till genomförd intervju var det också frivilligt att 

ställa upp. Men till intervjun frågade vi om lov att publicera namnet.  
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Under enkätundersökningen och intervjun har vi också framhävt till våra respondenter att de får lov att 

avbryta sin mening och inte få några konsekvenser för det heller. Men uppsatsen har inte upplevt att 

någon avbrutit i undersökningen.  

Den här uppsatsen rör inget känsligt ämne och ingen personlig information har begärts eller besvarats. 

Det vi menar med att det inte rör ett känsligt ämne; är för att platsmarknadsföring är så brett idag och 

inte medför ett känsligt ämne att fråga om till respondenter. Däremot har vi upplevt att det är få som 

vet vad begreppet betyder och kan på så sätt fråga vad det innebär.  

!18



4. Empiri 
I detta avsnitt kommer det empiriska material att redovisas. Det kommer att presenteras utifrån valda metoder. Först 

bearbetas och tolkas enkätsvaren. Sedan bearbetas och tolkas intervjun med turismchef  Maria Westin.  

  

4.1 Resultat av stängd enkät 
Den stängda enkäten bearbetades genom att vi skapade en tabell med resultat från våra respondenter. 

Därefter skapade vi cirkeldiagram för de frågor från enkäten vi anser besvara den större delen av vårt 

syfte och våra frågeställningar. Den första frågeställningen lyder ”Hur uppfattas Karlstads lokala 

befolkning om de bilder/symboler kommunen vill framhäva till deras besökare?” Då denna frågan är 

inriktad mot lokalbefolkningen valde vi att formulera enkätfrågor för få en uppfattning vad Karlstads 

lokalbefolkning själva uppfattas av de bilder och symboler som framhävs av kommunen. Första 

enkätfrågan är formulerad att ta reda på vilken bild eller symbol lokalbefolkningen tycker stämmer bäst 

överens med Karlstad. Denna frågan är till för att ta reda på vilken bild eller symbol som 

lokalbefolkningen tycker att Karlstad kommun framhäver bäst.  

Våran andra enkätfråga är baserad på att ta reda på om lokalbefolkningen ansåg själva att kommunens 

marknadsföring stämde överens med bild de själva har om Karlstad. Med denna fråga får vi fram svar 

om kommunens marknadsföring stämmer överens med hur lokalbefolkningen uppfattar. 

Enkäterna bygger även på följande fråga: ”Hur tycker du Karlstads kommun marknadsför sig via sina 

bilder eller symboler till potentiella besökare?” Med denna frågan får vi fram vad lokalbefolkningen 

uppfattar om marknadsföringen är bra eller dålig.  

Våra respondenter var totalt 46 stycken och av dem 46 stycken var det 23 män och 23 kvinnor.  

Eftersom vi genomförde enkäterna genom att besöka Karlstads centrum kunde vi fråga dem 

människor som vart tillgängliga.  

Figur 1 visar resultatet från vilka bilder lokalbefolkningen anser marknadsförs bäst. De bilder som vi 

valt ut som svarsalternativ var: sola, glada Karlstadsbor, Färjestad, Löfbergs lila och annat. När vi 

använder sola menar vi fraser som sola, sola i Karlstad eller solen. 33 respondenter svarade på att sola 

var den bästa bilden som förklarade Karlstads kommun. Som andra plats kom egna kommentarer. Egna 

kommentarer var främst ”närhet till vatten” eller tystnaden och det natursköna.  

Figur 2  är ett diagram som visar hur lokalbefolkningen tycker om marknadsföringen till potentiella 

besökare stämmer överens med vad de upplever om Karlstads via bilder eller symboler. 38 personer 

svarade ja. Detta betyder att större delen av respondenterna tycker att kommunen marknadsför sig ut 

till besökare på de sätt som lokalbefolkningen uppfattar om sin plats. 5 respondenter svarade annat och 

berättade att det har blivit en bättre marknadsföring på senare år. Figur 3 förklarar vad 

lokalbefolkningen uppfattas av marknadsföringen; om den är bra eller dålig. Majoriteten som svarade 
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tyckte att marknadsföringen av staden är bra.  Figur 3 visar att ingen av våra respondenter anser att 

marknadsföringen är dålig.  
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Figur 1: Bilden/symbol som beskriver Karlstad bäs 

Figur 2: Om marknadsföringen ut till besökare från kommunen stämmer överens med 

lokalbefolkningen 

Figur 3: Om det är bra eller sämre marknadsföring via bilder/symboler 
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4.2 Redovisning av intervju 
4.2.1 Inledning om Visit Karlstad AB
Visit Karlstad AB är en enhet inom samhällsbyggnadskontoret på Karlstad kommun. Visitkarlstad.se är 

den officiella besökswebbplatsen för Karlstadsregionen. Webbplatsen har tre samverkanspartner: 

Karlstads kommun och dess turismverksamhet, Visit Karlstad AB samt Great Event of  Karlstad. Det 

är även ett samarbete som bygger med övriga kommuner i Karlstadsregionen. Dessa kommuner är: 

Grums, Forshaga, Hammarö och Kil. (http://visitkarlstad.se/Om-oss/) Visit Karlstads vision är att 

Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om. (visitkarlstad.se/

turismstrategiskaplan)  

Deras mål är att “besöksnäringen ska utvecklas och genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så 

fler arbetstillfällen skapas” (visitkarlstad.se/turismstrategiskplan) Besöksnäringen är den näring i 

regionen som har den snabbast ökande antal sysselsatta.  

Maria Westin är turismchef  för Karlstads kommun och jobbar på samhällsbyggnadshuset i Karlstads 

Inre hamn. Tillsammans har hon en turismsamordnare samt en kommunikation och  mediasamordnare. 

4.2.2 Intervjun med Maria Westin 
Syftet med detta arbetet var att ta reda på hur Karlstads kommun marknadsför sig ut till potentiella 

besökare samt om marknadsföringen stämmer in på vad lokalbefolkningen uppfattar om sin plats. 

Eftersom ena delen av syftet strävar efter att veta hur kommunen marknadsför sig ut till besökare valde 

vi att kontakta Maria Westin. Vi genomförde en strukturerad intervju där Westin fått ge öppna svar.  

För att kunna besvara uppsatsens andra frågeställning som var “Hur går kommunen tillväga för att 

marknadsföra en stad med attraktivitet ut till besökare samt om den bild de marknadsför stämmer 

överens med resterande befolknings uppfattning?”. Westin visar oss Visit Karlstads turismstrategi som 

finns på deras hemsida som visar vilka aktörer som marknadsför Karlstad. I denna strategi ingår; 

Karlstads Airport AB, Mariebergsskogen AB, Visit Karlstad AB, Karlstads Stadshus, Great Event of  

Karlstad, Karlstad Convention Bureau och Karlstads kommun. Visit Karlstad AB:s verksamhet har på 

senare år flyttat över från kultur- och fritidsenheten till näringslivsenheten. Den ligger i sin tur på 

tillväxtcentrum för att få en mer helhet av organisationen. Tillväxtcentrum hör till näringsliv och 

utvecklingsfrågor. Plansidan ligger under samma “kategori” och håller hand om frågorna: infrastruktur, 

planering, hur staden skall se ut om 20 år osv. Flera andra platser i Sverige har börjat göra detta för att 

veta hur det ska organiseras längre fram.  

Visit Karlstad AB jobbar inom en politisk organisation och har fått i uppdrag att utveckla ett 

destinationsbolag. Det finns nämligen frågor som rör att det är otydligt vilka roller som har hand om 

vad.  

“ Även om det står jättebra om Mårbacka, spiller det över oss” - Maria Westin 
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I citatet ovan menar Westin att trots att det går bra för resterande delar av Värmland, gynnar det också 

Karlstad då det handlar om mycket samarbeten mellan hela Värmland. Men det handlar ändå om att 

kunna lyfta Karlstad så att det inte bara blir Värmland i fokus. Därför är det viktigt att Karlstad sticker 

ut i förhållande till övriga Värmland.  

Hur viktig marknadsföringen är för Karlstads kommun menar Westin att de är inte Karlstad kommun 

de marknadsför utan det är själva platsen Karlstad. Plats för Visit Karlstad AB är Karlstadsregionen. I 

denna region räknas Karlstad, Grums, Forshaga, Kil och Hammarö. Men samtidigt jobbar de också 

med resterande Värmland. Westin beskriver att en kommun är inte så intressant utan det är platsen som 

ska fyllas med något. Lars Lerins konsthall i Sandgrund, Karlstad är något som fyller platsen men det 

måste samtidigt fyllas ut med mer. Citatet under förklarar Westin vad som är viktigt för Karlstad som 

stad.  

“ Det är viktigt för Karlstad som stad; att man pratar bra om det, att besökare vi tar emot, tas hand om på ett bra sätt 
och att människor skriver positivt om Karlstad” - Maria Westin 

Karlstad är en växande stad och det stora målet är att få fler människor att bosätta sig i Karlstad som de 

kallar “Karlstad 100.000” detta är ett mål kommunen har, men som turistchef  har Maria Westin mål att 

få besöksnäringen att växa. Länge har de jobbat med att bli en evenemangsstad. En av aktörerna som 

jobbar med Karlstads marknadsföring är Great event of  Karlstad. Westin förklarar att det är de aktörer 

som hjälper Karlstad att få de stora evenemangen som ska kunna få Karlstad att lyfta mer och sticka ut. 

Med detta menar Westin att evenemang är ett av bra reseanledningar till Karlstad men att ett 

evenemang också är bra för lokalbefolkningen. Aktörerna jobbar på att fler reseanledningar och att ge 

fler reseanledningar är en utmaning. Reseanledningar är något Westin önskar sig fler av. 

“Vi fortsätter att jobba på det, ett exempel är muminland. Vi tycker det ger en reseanledning, just för att vi vill ha fler 
besök av barnfamiljer som ökad målgrupp” - Maria Westin  

I Visit Karlstads turismstrategiska plan presenteras olika reseanledningar (visitkarlstad.se) Men som stad 

finns det olika konkurrenter men det beror på vilka målgrupp och vilka reseanledningar det syftar på. 

Westin förklarar att de har: möten och evenemang, leisure, en del av resan och leisure Värmland.  

För målgrupper inom möten och event beskriver Westin att Karlstad har ett unikt hus som heter 

Karlstads CCC som är ett kongresshus i den centrala delen av staden. I detta läge förklarar Westin att 

deras konkurrenter är främst mot andra svenska städer men att det ändå finns ett kluster som 

samarbetar.  

“ När det skapas en stor kongress, lägger man inte kongressen på samma plats två år i rad. Utan man samarbetar och 

lägger det i en annan plats” - Maria Westin  
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På detta sätt menar Westin att det skapas ett nätverk mellan alla städer som har kongresser. Med ett 

nätverk delar aktörerna med sig av sina erfarenheter till andra aktörer och även få tips till att få en så bra 

kongress så möjligt. Westin förklarar att det handlar om mycket samarbeten mellan varandra trots att 

det kan bli konkurrenter mellan varandra.  

När det kommer till evenemang blir det en annan utmaning, då Westin menar att Karlstad inte kan 

konkurrera med de stora städerna som Stockholm och Göteborg som har de stora arenorna och 

befolkningsunderlaget. Men det handlar fortfarande om att kunna leverera. Westin menar att de ska 

kunna leverera till de besökarna som kommer till evenemangen och att de levererar ett bra värdskap.  

Tidigare har inte Karlstad haft rese anledningen “kulturturism” men idag förklarar Westin att den typ av 

turism har växt mer efter att Lars Lerin öppnat sin konsthall på Sandgrund i centrala Karlstad. Detta 

har lockat fler norrmän och svenskar till Karlstad som sedan åker vidare till exempelvis Mårbacka.  

Leisure Värmland syftar främst på många barnfamiljer och besökare från Norge som kommer till 

Karlstad. Detta är ett viktigt att då samverka med övriga Värmland. Syftet med detta är att besökare 

kommer hit för att paddla kajak eller åka exempelvis timmerflotte. I längden tar kanske den besökande 

en natt i Karlstad med.  

Att ha attraktioner är viktigt för en plats. Men det är inte Karlstads kommun som ansvarar för att skapa 

företagen. Men kommunen kan jobba för att en bättre etablering. Det betyder en bättre etablering 

genom att få fram ett underlag till framtida aktörer. Ett exempel på detta kan vara det eventuellt 

planerade Muminland. Det skulle ge en större reseanledning och locka till sig fler barnfamiljer. Ett 

underlag för en eventuell etablering kan vara att Karlstads kommun känner till hur många besökare 

staden får in, ser över om det finns tillräckligt med hotellrum på platsen eller utbud av restauranger. För 

framtida aktörer är det en viktigt del i samt att de får ett ärligt svar från kommunen menar Maria 

Westin.  

Det är viktigt att kunna marknadsföra ut till framtida besökare men fortfarande viktigt att den lokala 

befolkningen känner igen sig i marknadsföringen för att känna igen sin identitet. 

Kommunikationsavdelningen för Visit Karlstad jobbar mycket med Karlstads lokala invånare. Men det 

är inte heller det primära syftet att fråga Karlstadsborna om marknaden då Visit Karlstad jobbar främst 

med besöksnäringen säger Westin.  

“ Marknadsföring är en jättesvår fråga idag. Förut var det att man gjorde en annons och la ut” - Maria Westin  

Detta menar Westin att idag om bokningar sker, gör besökare detta via hemsidor på internet så som 

exempelvis booking.com eller hotels.com. För biljettförsäljning säljs det bland annat på ticknet.se. det 

tillvägagångssätt som Visit Karlstads använder sig utav för att kunna marknadsföra sig går via de sociala 

medierna. I sociala medier finns det stora möjligheter att se vad användarna skriver om Karlstad som 
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destination. Maria Westin menar på att de försöker ställa om sin kommunikation till en mer digital 

kommunikation. Men att det inte är värt tiden och kraften på att göra en digital strategi eftersom den 

med största sannolikhet kommer vara inaktuell innan den ens är klar. Så snabbt går det med den digitala 

världen och sociala medier idag. Som tidigare nämnt är det viktigt att människor och besökare skriver 

bra om Karlstad säger Maria Westin.  

En av uppsatsens frågeställning är om hur kommunen vet vad de marknadsför stämmer överens med 

lokalbefolkningens egen uppfattning. Sola eller bilden av en sol är Karlstads största platsvarumärke men 

detta förklarar Westin att Visit Karlstad som aktör inte får lov att använda sig utav den logga av en sol 

som är målad av Lasse Sandberg. Detta beror på att när solen målades gjordes det ett avtal mellan 

Sandberg och kommunen. Det betyder att endast kommunen får lov att använda sig av detta 

platsvarumärke. När kommunen använder sig utav av solen av Lasse Sandberg används symbolen till 

kommunens verksamheter. Maria Westin inleder med att förklara att solen är förknippad med Eva-Lisa 

Holtz som fick smeknamnet Sola i Karlstad. I samband med Sola i Karlstad, låg tankarna bakom 

soltimmarna som Karlstad får mycket av dess läge vid sjön Vänern. För jobba upp detta platsvarumärke 

som Karlstad har idag, har tagit flera år och varit en kombination av Sola i Karlstad samt soltimmarna. 

Därefter stärktes det efter att Lasse Sandberg kom på besök till Karlstad och visste inte hur Karlstad 

var som stad. Men han upplevde att Karlstadsborna var så glada och hade ett soligt humör. Under hans 

besök målade han en symbol för Karlstads soliga humör. Eftersom Westin förklarar att de inte får lov 

att använda solen som platsvarumärke blir det en utmaning att få lokalbefolkningen att känna igen sig 

om Visit Karlstad skapar ett nytt platsvarumärke. Westin berättar att de använder sig för tillfället en 

“grad-symbol” i sin logotyp. Men det får inte människor att känna igen Karlstad på samma sätt som 

solen gör. Därför har Visit Karlstad AB börjat titta efter en ny logotyp som inte innehåller “grad-

symbolen” utan ska innehålla någon form av sol. Just för att solen är en symbol för Karlstad.  

Begreppet platsmarknadsföring är väldigt brett och innefattar många olika områden. Westin tycker det 

är positivt med platsmarknadsföring men att det är en utmaning. Westin menar även på att i 

platsmarknadsföring spelar allting roll. Det handlar om mötet mellan människor, kontakten mellan 

aktörer i etablering och värdskap i alla led. Det är viktigt att visa att de är trovärdiga och att de vill 

någonting med platsen. Men det är lika viktigt med en framtidstro och att det inte är en negativ bild. 

Framförallt menar Westin också att dialogen mellan alla är viktigt. Ett exempel på detta var att om en 

aktör skapar något för en besökare eller lokalinvånare men att det inte finns på platsen, blir besökare 

eller lokalinvånare besviken. Med detta menar Westin att de vill visa sig vara en trovärdig stad. Som sista 

citat förklarar Westin att de vill fortfarande visa sig vara realistiska men med Karlstadsborna soliga och 

glada sinne fortfarande ha lika mycket glädje.  

“Vi vill vara realistiska men med lite humor”  
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5. Analys 
Här kommer vi att koppla vår empiri tillsammans med tidigare teori för att sedan nå fram till om teorin stämmer överens 

med vår insamlade datamaterial.  
  

5.1 Marknadsföring och Sola
Josefina Syssner (2012) skriver om hur det är i princip omöjligt för en plats (i vårt fall kommun) idag att 

ha en gemensam bild av sin plats. Men genom att försöka skapa en form av samstämmighet vill man få 

människor som bor och är verksamma på platsen att uppleva samhället samma.  

Med vår ena enkätfråga: ”Tycker du kommunens marknadsföring stämmer överens med den bild du 

själv har av Karlstad?” (se figur 2), svarade en mycket stor majoritet av respondenterna (38 stycken) 

”Ja” på frågan. Endast tre personer svarade ”Nej”. Syssner menar också på att platsmarknadsföring inte 

ska ses som något ytligt eller frånvänt från verkligheten utan som ett arbete som långsiktigt ska 

förmedla en bild av en plats och hänga ihop med styrning och utveckling. Genom det väldigt klara 

resultatet från frågan kan det konstateras att Karlstads marknadsföring har en god förankring med 

respondenternas egna uppfattning om hur kommunen marknadsför sig och besvarar första 

frågeställningen som lyder: “Hur uppfattar Karlstads lokalbefolkning om de bilder och symboler 

kommunen vill framhäva till deras besökare?”. 

Catherine Palmer (2005) menar på att bofasta människors föreställningar, minnen och känslor är helt 

avgörande på en plats för att kunna skapa någon form av igenkännande. Bland annat att historien är 

”min historia” med.  

Detta bekräftar även Maria Westin genom att ”Sola i Karlstad” är ett väletablerat och länge inarbetat 

uttryck och begrepp. Det är från början förknippat med Eva-Lisa Holtz med sitt soliga humör. 

Historien där har hållit i sig, tillsammans med att Karlstad toppar antalet soltimmar i Sverige och att 

Lasse Sandberg inte visste hur Karlstad var men tyckte Karlstad borna var så glada och soliga i sitt 

humör att han ritade en sol. Detta har fallit väl ut och har skapat en samstämmighet bland invånarna i 

Karlstad. De bofasta i Karlstad har under längre tid haft “sola” närvarande och på detta vis har skapat 

sin identitet med “sola i Karlstad”. De känner väl till historien om den glada servitrisen och på så sätt 

blir Karlstads historia deras historia. Något som stämmer väl in med Palmer’s (2005) teori.  

Marknadsföringen av en plats har precis som Syssner (2012) menar på fått en större betydelse sedan 

början på 1990-talet och fortsatt fram till idag. Detta kan bekräftas av intervjun, där turismenheten har 

på senare år flyttat från kultur- och fritidsenheten till näringslivsenheten. Denna i sin tur ligger i 

Tillväxtcentrum som finns till för att få en helhet över det som hör till näringsliv och utvecklingsfrågor. 

Tillväxtcentrum innehåller även ”plansidan” som innehåller infrastruktur, planering, hur staden ska se 

ut om 20 år osv.  
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Detta kan dras likheter med vad Ek & Hultman (2007) skriver om hur platsmarknadsföring kan delas in 

i tre olika kategorier: Näringslivet, om etableringar av verksamheter till investeringar. Marknadsföring av 

platsen till besökare och turister samt till frågor som rör potentiella nya invånare till platsen. Liknande 

kan även dras till Baker (2012), som menar på att det finns olika ”brands” till olika syften. Allt från 

destination brand, economic brand, community brand osv.  

Karlstad har som mål att nå hundra tusen invånare (Karlstad 100.000). Turismenheten har länge jobbat 

med att etablera Karlstad som evenemang-stad. Detta handlar om attraktivitet. Dels för Karlstad som 

attraktiv stad att bosätta sig i, men även dels för att göra Karlstad attraktiv som besöksmål. Att locka till 

sig evenmang som lockar även den bofasta befolkningen är viktigt för att skapa ett underlag. Det är 

turism-chefens mål att få besöksnäringen att växa. Dessa går hand i hand och kan kopplas ihop med 

både Bakers teori men även med Ek och Hultmans som nämndes ovan. Detta stämmer även in på 

Thomas Niedomysls (2012) mer kritiska teori om marknadsföring av plats och platser. Han menar 

bland annat på att denna typ av marknadsföring rör sig över flera områden och inte är knutet till just en 

typ av område. Detta ser han som problematiskt då det finns en viss risk för missförståelse om vilken 

del av platsmarknadsföring som menas. Han nämner också att platsmarknadsföring ändrar form och 

innehåll i en snabb takt. Maria Westins svar bekräftar detta till viss del, då hon menar på att 

marknadsföring är idag en svår fråga. Den digitaliserade världen har gjort det svårare att nå fram med 

sitt budskap. Det anses inte vara lönt att ställa om till att skapa en digital strategi eftersom den kommer 

vara inaktuell när den väl är klar.  Josefina Syssner (2012) nämner i ett mer neutralt skrivande att 

platsmarknadsföring också sträcker sig över flertalet områden. Dessa två teorier blir påminda genom att 

Karlstad nu har börjat se över möjligheterna att skapa ett destinationsbolag. Detta då Karlstads 

befolkning växer, samt att besöksnäringen ökar. Det har börjat uppstå en del funderingar om vilken 

avdelning eller organisation som gör vad och vilka roller dessa innehar. 

  

5.2 Symboler och bilder
För att en plats ska bli attraktiv till att besöka menar Blom och Nilsson (2000) att det måste 

finnas någon form av attraktion. Detta kan ibland även anses vara en grundsten för all 

turism. Men begreppet attraktion är väldigt brett och det anses vara svårt att definiera vad en 

attraktion är. Maria Westin påpekar att det inte är en kommuns arbete att skapa företag, men 

det är deras arbete att underlätta för en framtida etablering av ett eventuellt företag. Ett 

exempel är Muminland som planeras. Det menar Westin på att det skapar en reseanledning 

och sticker ut i mängden. Det stämmer bra överens med vad som nämns ovan att en plats 

måste ha någon form av attraktion för att den ska bli attraktiv till att besöka.  

Blom och Nilsson (2000) menar också på att platser marknadsförs med olika symboler, där 

de positiva symbolerna lyfts fram och de negativa försöker hållas osynliga. Symboler anses 
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även ha stor betydelse då de skapar associationer för människor på en plats. Detta i sin tur 

skapar i förlängningen en identitet till platsen.  

Genom att se på de insamlade enkätsvaren i vår empiri på frågan: “Vilken bild av Karlstad 

anser du beskriver Karlstad bäst? (Via symboler tex; “sola i Karlstad” ”glada Karlstadsbor”, 

Färjestad, Löfbergs Lila, Sandgrund m.m.” (se figur 1) Svarar en stor majoritet på frågan: 

“Sola” där 33 personer svarade på detta alternativ. Det ska tilläggas att Visit Karlstad AB 

använder sig av en grad-symbol eftersom de inte är tillåtna att använda solen som logotyp. 

Blom och Nilsson (2000) antyder att en symboler spelar en stor och viktigt roll i den 

geografiska anknytningen till en attraktion eller plats.  

När de flesta svarade på enkäten menar de på att “sola” var det alternativ som stämmer mest 

in på Karlstad som symbol. Maria Westin nämner att Visit Karlstad AB i den närmsta 

framtiden ska försöka ändra om sin logotyp, då de är medvetna om att solen är en stark 

symbol för Karlstad som plats och ska försöka introducera en sol på något vis till deras 

framtida logotyp. Detta kan ses som ett samband med vår andra fråga: “... samt om den bild 

de marknadsför stämmer överens med resterande befolknings uppfattning?”. Då Visit 

Karlstad är medvetna om att solen är ett starkt varumärke. Blom och Nilsson (2000) menar 

på att symboler inte enbart behöver vara av materiella symboler utan kan även vara 

immateriella symboler. Dessa är svåra att tolka och avbilda till den faktiska verkligheten då 

det mentala hos varje individ utgör grunden. Detta kan dras paralleller att svaren som inkom 

gällande vilken symbol som stämde bäst in blev sola. Dels kan “sola” betyda servitrisen 

Eva-Lisa Holtz (sola i Karlstad), det kan också betyda att Karlstad är den plats som ligger 

högt i toppen av antalet soltimmar i Sverige. Men kan även innefatta Lasse Sandbergs sol. 

Därför blir begreppet “sola” lite svår definierat. Sola blir som en form av kultur i Karlstad 

och kan dras likheter med vad Xie et al. (2007) beskriver hur “rap-kulturen” speglar livet i 

vissa platser. Likheterna som kan dras är hur “sola” är en kultur i Karlstad precis som “rap-

kulturen” är i dess början associerat med stadsdelen Bronx i New York. Det ska tilläggas att 

“rap-kulturen” idag är utspridd över hela världen och är inte längre kopplat till just fattiga 

förorter till USAs största städer. Det är därför det endast kan dras små likheter med Karlstad 

och solen där som kultur.  

Ek & Hultman (2007) nämner att platsmarknadsföring riktar sig främst till människor och 

verksamheter utanför platsens egentliga gräns. Men att den även har ett visst värde i sig 
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riktat till bofasta och verksamheter på själva platsen. De anser att det är viktigt att dessa 

människor och verksamheter på platsen är “goda ambassadörer” till platsen. Genom att detta 

blir i ett längre perspektiv mer trovärdig marknadsföring genom att det blir en gemensam 

marknadsföring som kommuniceras utåt. Maria Westin nämner detta i intervjun med genom 

att hennes åsikt om att platsmarknadsföring måste vara trovärdig och att de inte förmedlar 

någonting som inte finns eller stämmer överens. Hon nämner även att det är viktigt att 

människor pratar väl om Karlstad samt visar en god gästfrihet. Syssner (2012) nämner detta 

också med att platsmarknadsföring inte ska ses som någonting verklighetsfrånvänt eller 

ytligt, utan ska ses som ett arbete som långsiktigt ska förmedla en bild av en plats.  
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6. Diskussion & slutsats 
I detta avsnitt har vi valt att slå ihop till ett kapitel. Vi kommer föra en diskussion angående vad vi kommit fram till 

och diskutera detta rörande tidigare teori. En kortare sammanfattning sker i detta kapitel lägger vi även in egna åsikter 
och tankar samt ger en tanke till framtida forskning och undersökningar.  

  

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Karlstads kommun marknadsför sig ut till besökare och 

hur lokalbefolkningen uppfattar marknadsföringen om sin plats de bor på. Efter att ha genomfört en 

kvantitativ metod i form av en enkätundersökning, då det visade sig att resultatet fick ett positivt utfall. 

Det positiva utfallet visar att en majoritet av respondenterna (i detta fall bofasta i Karlstad) anser att 

marknadsföringen stämmer överens med vad de själva uppfattar.  

Solen är Karlstads största och mest igenkännande varumärke som har stor genomslagskraft över hela 

landet. Det är mångårig historia som har fått varumärket att växa. Från början har det inte varit ett 

varumärke utan bygger främst på Eva-Lisa Holtz glada och soliga humör, när hon jobbade som 

servitris på ett värdshus i Karlstad. Historien om henne har levt vidare, tillsammans med att Karlstad 

toppar listor med antal timmar sol i Sverige. Detta har gjort att Karlstad idag associeras med solen och 

uttrycket “Sola i Karlstad”.  Trots över trehundra år av historia har solen inte tappat i betydelse som 

symbol för Karlstad. Solen har blivit symbol inte bara för Karlstad överlag utan även använts av andra 

aktörer och verksamheter kopplat till Karlstad. Bland annat universitetet och ett stort antal företag 

verksamma på platsen och dess närhet.  

Platsmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen. Det var under slutet på 1980-talet och början på 1990-

talet som det fick större genomslag i den regionalpolitiska diskussionen som kom att ändras. Just att 

globaliseringen började få genomslag, upprättandet av en gemensam inre europeisk marknad samt 

lågkonjunktur (Syssner 2012). Dessa olika komponenter gjorde att statens roll i samhället blev 

omprövat och ifrågasatt. Regioner och kommuner blev ansedda som delar i en nationell enhet. Denna 

regionala politik blev mer och mer fokuserat på att regioner och kommuner skulle skapa sin egen 

tillväxt och bära sig själva (Syssner 2012). Politiker och tjänstemän började leta på alla möjliga platser 

och områden för att hitta exempel som hade lyckats skapa jobb och tillväxt. De platser som visade upp 

detta hade bland annat stark tillit till varandra på platsen och behövde inte nödvändigtvis ha stora 

industrier eller råvaror (Syssner 2012) Det är i den här tiden som platsmarknadsföring får ett större 

genomslag. Visit Karlstad AB har under de senare åren försökt använda sig av ett “grad-märke” som en 

del i sin logotyp. Då de inte är tillåtna att använda Lasse Sandbergs berömda sol som Karlstads 

kommun använder till sina kommunala verksamheter, då ett avtal slöts mellan kommunen och Sandberg 

vilket gör att ingen annan får använda den typ av logotyp. Visit Karlstad AB har på grund utav detta 

valt att avstå från att använda en sol i sin logotyp och istället valt en “grad-symbol”. Något som vi 

tolkar med att “solen ger värme”.  

Denna form av logotyp har inte fått ett genomslag i övriga Karlstad då under vår undersökning till de 

bofasta i Karlstad svarade en majoritet av respondenterna att de  associerar solen eller “sola” som 
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främsta symbol för platsen. Maria Westin som är turismchef  för Karlstads kommun tillsammans med 

sina medarbetare är medvetna om att människor, både bofasta och besökare över hela Sverige 

associerar Karlstad med solen. Därför har de nu börjat undersöka möjligheten till en ny logotyp med 

någon form av sol involverad.  

Vi håller personligen med våra respondenter att sola har en stark förankring i Karlstad som plats. Då vi 

innan blev studenter och bofasta här i Karlstad hade hört talas stort om just solen och “sola i 

Karlstad”. Detta blev än mer tydligt när vi väl flyttade till Karlstad då bilder och symboler framhävs 

nästan överallt.  

Platsmarknadsföring är ett ämne som sträcker sig över väldigt många områden och är inte enbart 

kopplat till turism. Maria Westin anser att det handlar om mötet mellan människor, kontakten mellan 

olika aktörer och värdskap finns med i alla led. Hon anser också att det är viktigt att visa sig trovärdiga 

och att de vill någonting med platsen. Detta kan vi även koppla ihop med vår teori vi använt, där bland 

annat Josefina Syssner (2012) menar på att platsmarknadsföring sträcker sig över många olika områden 

(Syssner 2012). Ek och Hultman (2007) delar in platsmarknadsföring i tre olika kategorier: 1. 

Näringslivet, som rör allt från investeringar till etableringar av företag på en plats. Detta nämner Westin 

också. 2. Besökare och turister samt 3. som rör potentiella nya invånare till platsen. De nämner också 

att platsmarknadsföring också vänder sig till invånare och verksamheter på platsen. Då det är viktigt att 

dessa personer och verksamheter är “goda ambassadörer” för platsen (Ek & Hultman. 2007) Detta är 

något som Maria Westin nämner att det är viktigt att människor pratar gott om Karlstad. Detta gäller 

även de bofasta för att det ska visas upp ett gott värdskap. Vi vill hålla med Maria om detta och vi vill 

med våra egna åsikter också bekräfta teorin om att människor bör sända ut ett positivt budskap om en 

plats. Vi anser i synnerlighet att människor som är bofasta i en plats pratar gott om deras plats för att 

kunna ge realistisk bild till besökare som i sin tur kan bli potentiella inflyttare. Då människor enligt vår 

egna åsikt “hör det de vill höra”.  

Efter genomförd enkätstudie har vi kunnat besvara vår huvudsakliga frågeställning rörande om 

Karlstad befolkning känner igen sig i marknadsföringen av platsen. Vi anser att vår metod var den rätta, 

men vi vill observera och påpeka att svarsfrekvensen inte är tillräckligt hög för att kunna dra en 

fullständig slutsats.  

Den andra frågan kunde inte besvaras av enkätsvaren utan vi valde att genomföra en kvalitativ intervju. 

Genom denna intervju kunde vi besvara frågan: “Hur går kommunen tillväga för att marknadsföra en 

stad med attraktivitet ut till besökare samt om den bild de marknadsför stämmer överens med 

resterande befolknings uppfattning?“. Karlstad som plats använder sig utav dessa listade verksamheter: 

Karlstads Airport AB, Mariebergsskogen AB, Visit Karlstad AB, Karlstads Stadshus, Great Event of  

Karlstad, Karlstad Convention Bureau och Karlstads kommun. Då detta är en ganska mångfacetterad 

kombination av aktörer och ger oss svar på vilka dessa är. Vi vill understryka att vi inte vidare har 

undersökt hur dessa aktörer marknadsför sig, utan endast Visit Karlstad AB.  
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Visit Karlstad AB använder sig främst utav sociala medier. Försäljning och bokningar sker idag främst 

på internet och Maria Westin menar på att det främst är på sociala medier man når ut till målgrupperna. 

Visit Karlstad AB har börjat ställa om mer och mer av sin verksamhet till digital kommunikation. Det 

anses inte vara nödvändigt att ställa om eller göra en digital strategi, då den troligtvis kommer vara 

inaktuell när den väl är klar. Frågeställningen får ett svar att marknadsföringen framförallt sker via 

sociala medier.  

Maria Westin antyder att det inte finns något direkt mål att föra en dialog med bofasta i Karlstad, då de 

fokuserar väldigt mycket på just besöksnäringen men ser det fortfarande som en viktig aspekt att 

befolkningen känner igen sig i marknadsföringen. Detta kan dras samband och kontras med 

teoriavsnittet där bland annat Catherine Palmer (2005) menar på att det är helt avgörande att människor 

på en plats har “igenkännande” genom känslor, minnen och föreställningar för att personerna i fråga 

ska ha en samhörighet (Palmer. 2005). Syssner (2012) menar på att en viktig del i platsmarknadsföring 

är att skapa en samstämmighet för att få människor att uppleva samhället de bor och verkar på i samma 

mening som platsmarknadsföring.  

Här vill vi antyda några egna åsikter och spekulationer. För det första upplever vi att kommunen inte 

har en större kontakt med lokalbefolkningen. Men samtidigt finns kontakten, främst genom sociala 

medier. Men som nämndes går inte Syssners och Palmers teorier ihop med vår empiri. Här misstänker 

vi att “sola” har ett så stort och starkt inflytande över hela kommunen inklusive dess invånare. Vi 

personligen tror att om inte Karlstad hade haft solen/sola hade vi fått ett annat svar dels från Maria 

men även av Karlstads invånare. Det hade antagligen också varit svårare att skapa ett gemensamt “vi” 

för platsen. 

  

6.1 Till vidare forskning 
Platsmarknadsföring är ett stort och brett begrepp. Genom genomgång av teori har vi konstaterat att 

det fortfarande finns luckor i forskningen och det råder tveksamheter i hur effektivt marknadsföring av 

platser egentligen är. Ändå sysslar nästan varenda plats och stad i västvärlden idag med någon form av 

marknadsföring. Ett problem vi stötte på under sökning efter teori var framförallt att det ofta rörde sig 

mellan olika områden. Det rörde sig många gånger bort från turismvetenskap och besöksnäring och 

mer in på att hur man lockar nya invånare och verksamheter till en plats. 

Så därför anser vi att det finns många områden att undersöka vidare. Vi tror och hoppas att i framtiden 

det kommer finnas mer material som har undersökt helheten av platsmarknadsföring inom 

turismvetenskap, samt mer konkreta bevis på att platsmarknadsföring fungerar eller ej.  

Några förslag på framtida frågeställningar skulle kunna vara:  

“Fungerar platsmarknadsföring i praktiken?”  

“Kommer det bli viktigare med platsmarknadsföring i framtiden eller kommer det avta?”  
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Bilaga 1 - Enkätundersökningens mall 

Enkätstudie 
Vi är två studenter som studerar turismprogrammet vid Karlstads Universitet. Vi håller på att skriva 

vår B-uppsats om ”Platsmarknadsföring i Karlstad” och om bilden som marknadsförs ut till 

framtida besökare stämmer överens med hur Ni uppfattar. 

Svaren kommer till att vara anonyma och kommer endast användas för att sammanställa data till 

våran uppsats. 

1. Kön: 

Kvinna 

Man 

Annat 

2. Ålder: 
10-20 år 

21-30 år 

31-40 år 

41-50 år 

51 - 65 + 

3. Hur länge har du varit bosatt i Karlstad? 
0-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

21 + 

4. Hur tycker du staden marknadsför sig ut till besökare? (Via symboler tex; “sola i 
Karlstad” ”glada Karlstadsbor, Färjestad, Löfbergs Lila, Sandgrund m.m. 

Mycket bra 

Bra 

Neutral 

Dåligt 

Mycket dåligt 

Annat:__________________________ 

5. Vilken bild av Karlstad anser du beskriver Karlstad bäst? 
Sola  

Färjestad 

Sandgrund 

Löfbergs Lila 
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Annat____________________________ 

6. Tycker du kommunens marknadsföring stämmer överens med den bilden du själv 
har av Karlstad? 

JA 

NEJ 

Annat__________________________  

7. Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

JA 

NEJ 

VET EJ  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor mall 

* Berätta gärna om dig själv! Vad din roll är i verksamheten? 

* Vilka främsta konkurrenter finns det till Karlstad?  

* Hur viktigt anser ni att marknadsföringen av kommunen är just för att stärka besöksnäringen? 

* vilka aktörer är det som står i fokus för marknadsföringen av staden?  

* Hur väljer ni ut vad som ska marknadsföras? Vad försöker ni framhäva i er marknadsföring och 

varför väljs just det ut?  

* För ni någon dialog med Karlstadsborna om vad som ska marknadsföras? Att de känner igen sig i 

vad som ska representera Karlstad. 

* Vilka tillvägagångssätt använder ni er av i marknadsföringen? T.ex. sociala medier 

* Solen används mycket i Karlstad, dels genom kommunen som har den som logga, Universitetet har 

den som sin logga, Man pratar om ”varmt välkommen°” osv. Har det något samband med just 

servitrisen Eva-Lisa Holtz?  

* Hur står du själv till platsmarknadsföring?  

mötet. 
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Bilaga 3 - Diagram 
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Kvinna
Man 
Annat
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7
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10-20 år
21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-65 +
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7
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0-5 år
6-10 år
11-15 år 
16-20 år
21 +

5

32

9
Mycket bra
Bra
Neutralt
Dåligt
Mycket dåligt
Annat

Kön: Ålder:

Hur långe har du varit bosatt i Karlstad? Hur tycker du staden marknadsför sig ut till besökare?
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1
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Sola
Färjestad
Löfbergs Lila
Annat

5
3

38

Ja
Nej
Annat

28
13

5
Ja
Nej
Vet ej

Vilken bild av Karlstad anser du beskriver Karlstad bäst?

 Tycker du kommunens marknadsföring  
stämmer överens med den bilden du själv 

har av Karlstad?

Vet du vad begreppet platsmarknadsföring 

innebär?
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