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Sammanfattning 

Med en stor ökning av resor världen över står de flesta destinationer i konkurrens med varandra 

för att lyckas attrahera turister till just dem. För att kunna differentiera sig och sticka ut krävs det 

att destinationerna hittar det lilla extra som är speciellt för dem och bygga sin image runt detta. Vi 

har valt att fokusera denna studie på Karlstad där syftet är att se hur de olika aktörerna arbetar för 

att stärka stadens image genom samarbete och platsmarknadsföring. 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi genomfört ostrukturerade intervjuer 

tillsammans med en dokumentanalys. Intervjuerna har skett med lokala aktörer som arbetar för att 

stärka Karlstads image på olika sätt med allt från evenemang till att undersöka vad som lockar 

internationella besökare till Sverige och hur de skulle kunna välja Karlstad. De dokument som vi 

analyserat är undersökningar gjorda på uppdrag av Karlstad kommun för att undersöka vad 

lokalbefolkningen tycker om staden men även för att se vad människor från andra kommuner 

tänker på när de hör Karlstad. Vi har även analyserat ett stadsmiljöprogram skapat av Karlstad 

kommun där lokala landmärken och dess betydelse för staden har tagits i beaktning. 

Studien har visat att aktörerna i Karlstad har en grundläggande vision om vad kommunen ska stå 

för. De lyfter värme, vänlighet, värdskap och trygghet i olika benämningar som är viktiga för att 

besökare ska vilja komma hit. De har dock olika syn på vad Karlstads image är och vilken 

utveckling den ska ha framåt men viktigt för de alla är att samarbeten ska genomsyra verksamheten 

och sträva mot gemensamma mål. 

  

Nyckelord: Image, samarbeten och platsmarknadsföring.  



Förord 

Skapandet av denna uppsats hade aldrig varit möjlig om det inte vore för de respondenter som 

tagit sig tiden till att svara på våra intervjuer. Därför vill rikta ett stort tack till de informanter som 

deltagit från Karlstad kommun, Great Event of Karlstad, Färjestad BK och Visit Värmland. Utan 

er tid hade vi inte haft möjlighet till att framställa denna studie.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lars Aronsson som med sin stora kompetens har 

hjälpt oss att framställa vår första vetenskapliga studie.  

 

Återigen ett stort tack till er alla! 

 

Karlstad Universitet 

Andreas Ekängen & Björn Friberg 

2019-05-30 
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1. Inledning 

I Tillväxtverkets rapport från 2017 redovisas att de internationella ankomsterna nådde siffror på 

över 1,323 miljarder vilket var en ökning med 7 procent eller mer specifikt 84 miljoner mer än 

föregående år. De lyfter även att det globala resandet i fortsättningen kommer öka med cirka 3% 

per år fram till 2030. Även turismen och resandet i och till Sverige har ökat frekvent. 

Turismnäringen var under 2017 den näring som ökade mest jämfört med andra exportvaror som 

till exempel livsmedel, personbilar och järn och stål (Tillväxtverket 2018).  

 

Resandets ökning har lett till att fler destinationer eftersöker attraktiva besöksmål där Bohlin & 

Elbe (2011) lyfter fram platsens utformning där egenskaper hos platsen tydligt behöver väljas ut 

för att kunna skapa en platsidentitet. Karlstad som är beläget vid Sveriges enda innanhav Vänern, 

har många utvecklingsmöjligheter som kan differentieras på grund av sitt geografiska läge med 

närhet till norska gränsen samt större svenska städer. Genom noggrant arbete med detta kan det 

leda till unicitet som ofta efterfrågas hos de som utvecklar destinationen, eftersom det i dagens 

läge finns en större konkurrens mellan destinationer och dess utbud (Bohlin & Elbe 2011). För att 

kunna lyckas lyfter Ekinci (2003) att det i dagens läge krävs en produktiv strategi för att nå 

framgång och kunna positionera och profilera sig externt. Det handlar bland annat om att 

specialisera varumärket men även att ge det en personlighet som skapar känslor för platsen hos 

människor (Ekinci, 2003). Vidare beskriver MacCannell (2013) att utvecklandet av en 

turistattraktion kräver en turist, symbol och plats för att det ska vara möjligt. Symbolen anses vara 

extra viktig eftersom det oftast är den som lockar människor att besöka vald plats (MacCannell 

2013). Dock handlar det även mycket om vad människor associerar till specifika platser. 

Exempelvis handlar det om att människans blick skapar den image som förmedlas. Det beskrivs 

bland annat att imagen av Paris har målats upp som en romantisk destination vilket leder till att 

människor associerar platsen som ett romantiskt centrum (Urry 2011). Vidare beskriver även 

MacCannell (2013) att symboler kan utgöra en destinations image som helhetsperspektiv där San 

Francisco visas upp via Golden Gate Bridge för att ge människan association för vilken destination 

det handlar om.  

 

Genom turismens ökning ökar även platsers behov av en stark marknadsföring. Hospers (2010) 

beskriver hur destinationer inte bara valt att rikta sin marknadsföring mot turister utan det sker 

även mot företag och nya invånare. Vidare förklarar han att marknadsföring skiljer sig mellan 

destinationer och produkter där en av de centrala skillnaderna är att för städer så finns fler 
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intressenter inblandade i vilken information som kommuniceras ut. Det kan handla om allt i från 

kommunfullmäktige till fastighetsbranschen. Ågren (2013) skriver om hur Djurgårdens alla aktörer 

har gått ihop i för att marknadsföra sig som en hel destination och hur detta stärker bilden av 

platsen. Detta kan tyda på att platsmarknadsföring kan stärkas av att lokala aktörer samarbetar för 

att utveckla strategier gemensamt.  

 

Uppsatsen belyser ämnet kring Karlstads image och hur den framställs bland privata respektive 

offentliga aktörer. Vidare undersöks hur de väljer att samarbeta för att främja en positiv image av 

Karlstad och hur denna kan användas för att utveckla nya evenemang och en starkare 

besöksnäring.  

1.1 Problemformulering 

Med ett ökande resande världen över har konkurrensen bland destinationer ökat markant, även på 

en nationell nivå. För att locka besökare krävs idag produkter och upplevelser som är utöver det 

vanliga. En stor del i planeringen för att kunna lyckas är att bygga upp en stark image av platsen 

som en del i platsmarknadsföring. Men med ökad konkurrens och en ökad valbarhet bland 

destinationer som erbjuder likvärdiga upplevelser är det idag en av de främsta utmaningarna att 

skapa sig en stark image för att locka besökare. I tidigare forskning visas det exempelvis för att 

utveckla och nå en lyckad platsmarknadsföring krävs det att destinationer skapar en image som ger 

besökarna en betydelse (Ekinci 2003). För att generera tillväxt och framgång inom 

turismutveckling är det viktigt att få en ökad kunskap om aktörer, städer och platsers tillämpning 

av lokala platsmarknadsföringsstrategier. 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera Karlstad kommuns imagebyggande genom platsmarknadsföring utifrån 

perspektiv hos inblandade aktörer i offentlig och privat sektor och ta reda på vilka strategier som 

används för att differentiera sig och skapa en stark image som lockar besökare. Men även studera 

och ta reda på eventuella samarbeten och dess innebörd hos inblandade aktörer.1 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar vi tagit fram som även kan kopplas till studiens syfte som vi anser vara relevanta 

för undersökningen är: 

                                                
1 De inblandade aktörerna är Karlstad kommun, Great Event Of Karlstad, Färjestad BK och Visit 
Värmland. 
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Hur arbetar offentliga och privata aktörer för att stärka Karlstads image? 

Hur samarbetar dessa aktörer för att främja en positiv image? 

1.4 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss där fokus ligger på Karlstad som är beläget i den sydvästra 

delen av Svealand, närmare bestämt i Värmland. Karlstad har som många andra svenska städer 

målet att locka besökare, där en grundprincip är att stärka Karlstads image externt för att öka 

konkurrenskraften. När bilden av plats och destinationer lyfts handlar det ofta om vad människor 

och besökare kännetecknar som symboler eller sevärdheter på den specifika platsen. I denna studie 

har vi dock valt att fokusera på involverade aktörers påverkan när det gäller Karlstad som 

destination. De inblandade aktörer som finns med i denna studie är en Karlstad kommun, Great 

Event of Karlstad, Färjestad BK och Visit Värmland. Vi kommer även att ta reda på hur de 

inblandade aktörerna ser på samarbeten och dess innebörd för att lyckas. Som en del i studien har 

vi även avgränsat oss och analyserat relevanta dokument som fokuserar på Karlstad och dess image 

utifrån undersökningar gjorda av kommunen och på uppdrag av kommunen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I teorikapitlet har vi samlat litteratur där tidigare teorier och forskning beaktas som vi anser är 

relevanta för vår studie, där centrala begrepp bland annat är image, samarbeten, 

platsmarknadsföring och strategier.  

2.1 Semiotik och utveckling av turistdestinationer 

För att människor ska lockas till en specifik destination krävs det attraktivitet och en anledning att 

besöka vald plats, MacCannell (2013) beskriver därför hur en turistattraktion skapas via tre olika 

avgörande faktorer. Det handlar om turisten, platsen och symbolen. De tre nämnda faktorerna 

beskrivs även som ett empiriskt förhållande där alla är lika viktiga för att det ska skapas en 

attraktion. Genom turisten skapas erfarenhet av platsen som det handlar om, som även kräver en 

sevärdhet som då blir symbolen och som kan kopplas till den specifika destinationen i fråga. Vidare 

beskrivs det även att så länge det finns ett intresse och att människor fascineras av specifika platser 

kan “vad som helst” klassas som en attraktion att besöka eftersom sevärdheten oftast är den 

slutgiltiga och avgörande faktorn. Eftersom symboler och sevärdheter har en stor inverkan på hur 

en turistattraktion blir till leder det oss in på semiotikens teorier som en viktig del i att stärka en 

destinations image utåt. Semiotik kan enkelt beskrivas som läran om tecken och symboler för 

representation. Som redan nämnt krävs det kopplingar och kännetecken av platser som skapas via 

sevärdheter som får människor att lockas till destinationen. Det finns oerhört många destinationer 

världen över som oftast enbart kan kopplas till sina symboliska sevärdheter. Exempelvis är bland 

annat San Francisco, Kalifornien en stad där många besökare inte ser staden som helhet utan 

symboler som Golden Gate Bridge eller Cable-Car banan som kännetecken till staden. Genom 

sevärdheter som dessa skapar det starka symboler som även ger status och är en stor del i att skapa 

en image utåt sett (MacCannell 2013). 

 

Om vi ska spinna vidare på symboler och platsers utformande lyfter Urry (2011) teorier kring hur 

turistens blick påverkas av platsen och dess image. Paris och kopplingen till staden som ett 

romantiskt paradis lyfts som ett exempel för hur en bild målas upp via bilder och det som sprids i 

bland annat media. Vidare benämns det att människan men framförallt turistens blick styrs via det 

urval som går före det som inblandade aktörer inom platsmarknadsföring väljer att lyfta bort. Det 

argumenteras flitigt kring att den turistiska blicken utformas och tränas i att lyfta vår blick mot 

vissa delar, samtidigt som blicken tränas i att välja bort sådant som anses irrelevant. Med det menar 

Urry (2011) att vår blick är socialt konstruerad av vår omvärld. Människans blick utformas 

sammantaget genom våra livserfarenheter och livsmiljöer genom t.ex. maktrelationer, 
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marknadsföring och mediala kanaler. Men även här kommer semiotik och läran om tecken på tal 

som en stor del till påverkandet hos oss människor. Eiffeltornet lyfts bland annat som en ikonisk 

symbol för representation som ger besökare betydelse (Urry 2011). 

 

Bohlin & Elbe (2011) beskriver att om en platsimage och profilering ska kunna användas som ett 

hjälpmedel till marknadsföring behövs ett mindre antal aspekter väljas ut hos destinationens 

egenskaper och identitet. Detta för att bilden av platsen ska bli så positiv, uppenbar och entydig 

som möjligt. Genom denna metod kan en unik image skapas, vilket kan bli en styrka och en 

konkurrensfördel gentemot andra platser. Vidare lyfts det även att marknadsföringen av 

destinationen oftast får en stereotyp beskrivning för att budskapet ska uppfattas så enkelt som 

möjligt. Men genom en stereotyp image kan det även förorsaka lokala konflikter där den utåtriktade 

imagen är ensidig och specialiserad. Det handlar om förväntningarna av att lokalbefolkning och 

lokala företagare faktiskt bidrar till att den image som finns på extern marknad faktiskt uppfylls 

när besökare väl är på plats. Om bilden av en plats inte stämmer överens med den vardagliga 

erfarenheten hos invånarna i trakten finns det risk att bilden framstår som tunn och opersonlig. 

Men det beskrivs att om en plats har en väletablerad bild och skapat ett starkt varumärke utåt som 

destination kan det användas som en grund för vilka produkter och upplevelser som kan 

kännetecknas till platsen, men även vilka utvecklingsmöjligheter som kan ges. Dock kan platser 

tappa sin själ om det till exempel sker stora om- eller nybyggnationer som leder till att platsens 

personlighet möjligtvis försvinner (Bohlin & Elbe 2011).  

2.2 Kommersialisering 

Genom platsen och dess betydande image utåt sett leder det oss in på teorier gällande 

kommersialisering. För att enkelt redogöra kring detta svåra begrepp beskriver Ek & Hultman 

(2007) där många platser och destinationer idag allt mer omvandlas till en produkt där processen 

inom kommersialiseringen kan genomgå bland annat etiska, ekologiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella förändringar genom exempelvis nybyggnationer och strategier som ombildar en plats. 

Givetvis har platsens image huvudsaklig betydelse för hur platsen förändras eftersom 

kommersialisering ofta sker för att locka nya invånare och besökare. Framförallt måste platsen 

fortfarande representeras på ett följdriktigt sätt. Om platsen har flera olika symboler och 

representeras på olika sätt kan det istället skapas en skev bild av platsen vilket ger en otydlighet 

kring vad som erbjuds. Idealet är att bygga upp ett starkt varumärke som kan kopplas till platsen. 

Beskrivningar ges att allt som utförs i varumärkets namn avspeglas i varumärket. Det är därför 

viktigt att särskilja och vara noggrann kring de unika fördelarna som lyfts fram, och även att de 
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lyfts fram på ett intressant och ärligt sätt. Genom ärlighet och noggrannhet desto starkare kan en 

platsimage bli i jämförelse med konkurrenter (Ek & Hultman 2007).  

2.3 Samarbeten 

Stockholm valde att bilda ett turisttrafikförbund för att de ansåg att de tillsammans skulle bli 

starkare. Detta genom att de i detta förbund hade möjligheten att marknadsföra sig som grupp 

vilket blev lättare än som enskilda företag (Ågren, 2013). Det var inte endast turisttrafiken som 

gick ihop som en grupp för att stärka sin marknadsföring utan det gjorde även de olika besöksmål 

som finns på Djurgården i Stockholm. De bildade en förening i slutet av 1980-talet vid namn 

Kungliga Djurgårdens Intressenter för att kunna betrakta hela Djurgården som en enskild 

destination (Ågren, 2013).  

 

Ökad globalisering är något som Kotler m. fl (2013) anser är viktigt både för marknadsförare men 

även för samarbetspartners och kunder och hur de relaterar till förändring i världen. De tar även 

upp att i princip alla företag idag påverkas av en global konkurrens på ett eller annat vis. Därför 

lyfts begreppet Partner relationship mangament som en viktig del i marknadsföring för att nå framgång. 

I det här fallet handlar det om att skapa relationer med andra företag som medverkar till 

värdeerbjudande och kundtillfredsställelse. Vidare beskrivs det att alla delar av en organisation 

måste vara förberedda på att interagera och samarbeta med andra företag för att attrahera kunder 

och stärka relationer på ett helt nytt sätt. Exempelvis beskriver de även vikten av att kunna 

samarbeta utanför sin egna organisation för att kunna bygga konkurrensfördelar och ett 

kundvärde. De ger ett exempel från bilindustrin där BMW och Mercedes varit konkurrenter under 

en längre tid men har samarbetat för att utveckla hybridteknik. Vid samarbeten så ökar möjligheten 

att lyckas med det uppdrag som de ger sig in på (Kotler m. fl, 2013). 

2.4 Imagestrategier 

Chen & Tsai (2007) lyfter teorier kring vad som påverkar människors beteende gällande 

destinationens image och betydelse. De syftar på att platsimage har två viktiga roller hos 

människans beteende. För det första handlar det om att påverka beslutsprocessen genom att ha en 

positiv bild att visa upp. Den andra delen fokuserar mer på efterbeslut, där önskemålet är att 

påverka besökaren att deltaga i upplevelser och i det som erbjuds på plats. Men även att få besökare 

att utvärdera besöket och framkalla framtida beteendeintentioner där fokuset hamnar i om 

besökaren ämnar att återkomma och rekommendera destinationen. Vidare lyfter de även vissa 

hypoteser kring påverkan. Bland annat benämns det att ju bättre en destinations image är desto 
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högre blir den upplevda kvaliteten på resan. Vidare lyfts det hypoteser kring att den övergripande 

tillfredsställelsen, det uppfattade värdet och den beteendemässiga avsikten blir högre genom att 

det finns en positiv image av en destination. I den resultatmässiga sammanställningen visar det sig 

att platsimagen främst påverkar beteendeintentioner hos människor med avsikt att genomföra ett 

återbesök till platsen eller att rekommendera destinationen till andra (Chen & Tsai 2007). 

 

För att skapa en strategi som fungerar inom tillverkandet av platsmarknadsföring argumenterar 

Ekinci (2003) för hur viktig en destinations image är för att kunna ge betydelse hos besökare. 

Författaren lyfter även tillsammans med image, begrepp som varumärke och profilering. Vidare 

diskuteras det även att med ökad tillgänglighet hos konsumenter av destinationer världen över, 

krävs det en produktiv och nödvändig strategi för att positionera en destination och profilera sig. 

För att kunna skapa en stark image och positionering lyfts vikten av att utforma en ledning som 

kan analysera och arbeta med dessa frågor. För att lyckas med att profilera sig externt och ha en 

lyckosam platsmarknadsföring redovisar författaren tre steg som behöver följas för att nå framgång 

och skapa en relation till besökare. Det första steget i processen handlar om att skapa en stark 

image av destinationen som det gäller. Genom imagen startar sedan processen för att skapa sig ett 

starkt varumärke som är steg två. När dessa stegen genomförts handlar det tredje steget om att 

specialisera varumärket och att ge det en personlighet som får människor att känna attraktivitet 

och känslor till platsen. Dock argumenteras det flitigt om att alla de tre stegen hela tiden handlar 

om att skapa och finna en relation till invånare och potentiella besökare och i slutändan kunna 

erbjuda tillfredsställelse som en del av platsmarknadsföring (Ekinci 2003). 

 

Figur 1: Ekinci (2003, sid.21) "From destination image to destination branding: An emerging area of tourism research" 

 

Att bygga en destinations image kräver identifikation och analyser kring hur bred den önskade 

bilden av platsen kommer vara. Mossberg & Kleppe (2005) analyserar strategier och 

tillvägagångssätt gällande platsmarknadsföring och skapandet av image genom att redovisa och 
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argumentera för hur avgränsningar bör genomföras för att kunna skapa specifika symboler både 

för landet och specifika destinationer som exempelvis regioner, städer eller landskap. Ett av de 

starka argumenten kring hur en nation bygger sin image är att involverade aktörer och 

organisationer är sammanslagna och oftast inte kopplas till något specifikt mer än till landet. Vidare 

visas de huvudsakliga strategier och intresseområden upp i en modell för hur bilden av ett land till 

grunden bör utformas.  

 

 

Figur 2: (Mossberg & Kepple 2005, sid.497) "Country and destination image - different or similar concepts?" 

 

Dock benämns det att det finns likheter gällande image av destinationer och nationer. I två av de 

modeller som redovisas visar de på olika typer av inriktningar. Den ena för strategier gällande 

nation som helhet och en strategimodell för en specifik destination. Dock argumenterar Mossberg 

& Kleppe (2005) för att koncepten kring imageskapande kan involvera både nation och speciella 

destinationer. Exempelvis lyfter de destinationen Champagne. De syftar på att Champagne kan 

kännetecknas till den välkända drycken tillsammans med området och nationen Frankrike som 

helhet. Strävan för att nå en sådan helhetsbild av platsen tillsammans med landet är givetvis något 

som uppskattas. Där kan även produkter och varumärken ingå som en koppling till destinationen 

som oftast kan skapa en attraktion till platsen (Mossberg & Kepple 2005). 
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Figur 3: (Mossberg & Kepple 2005, sid.499) “Country and destination image - different or similar image concepts?” 

 

Vidare kommer vi in på strategier gällande hur destinationer kan marknadsföras där Hospers 

(2010) bland annat menar att städer inte bara riktar sin marknadsföring emot turister utan även till 

hushåll och företag sedan mitten av 1900-talet. Till en början användes det bland annat för att 

locka familjer och företag till nya städer och förorter som skapats under efterkrigstiden. 

Marknadsföring av en stad anses även vara betydligt mer komplext jämfört med att marknadsföra 

en produkt. Det är framförallt avsevärda skillnader på tillgång och efterfrågan när det kommer till 

städer. Exempelvis har städer ingen marknadsföringsavdelning som kan kontrollera alla aspekter 

av platsen som produkt. Till skillnad mot produkter så har städer ofta flera olika intressenter som 

är involverade i marknadsföring, exempel på några är kommunfullmäktige, turistbyråer och 

fastighetsbranschen (Hospers, 2010). 

 

Vidare beskriver Hospers (2010) att ur ett geografiskt perspektiv är den viktigaste skillnaden 

områdets natur. Detta då platser oftast har en större påverkan på människor än vad produkter har. 

Människor reagerar ofta mer emotionellt till platser än vad de gör rationellt och de talar oftare om 

sin hemstad med en känsla av tillgivenhet (Hospers, 2010). 

 

Hospers (2010) beskriver även två olika former av marknadsföring som han benämner som kall 

eller varm marknadsföring. Denna är knuten till hur städer arbetar med sin marknadsföring för att 

locka nya invånare och företag att flytta dit. Den första formen som kallas för kall marknadsföring 

avser att locka till sig nya företag utifrån som inte har någon personlig koppling till staden och 

detsamma gäller för att locka till sig nya invånare. Den varma marknadsföringen skiljer sig därför 

en hel del då den syftar till att locka till sig företag och människor med en personlig koppling till 

staden (Hospers 2010). 
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer vi lyfta de undersökningsmetoder och deltagare som varit behjälpliga. De 

metoder vi har använt oss utav är semistrukturerade intervjuer tillsammans med en 

dokumentanalys. Intervjuerna är vår primära metod där aktörer inom gränserna hos Karlstad 

kommun delgivit oss information med koppling till studien. Tillsammans med intervjuerna 

fungerar dokumentanalysen som ett komplement för att stärka studiens relevans där dokumenten 

som analyserats bland annat innehåller undersökningar om vad Karlstads image anses vara hos 

bland annat lokalbefolkning respektive befolkning utanför Värmlands gränser. Detta ger oss en 

större bredd för att kunna identifiera om Karlstads image är korrekt till det som framställs. Det är 

även viktigt att analysera kring positiva respektive negativa egenskaper hos de olika metoderna för 

att påvisa kritiska åtaganden som behöver utföras där framförallt relevans och etik är en viktig del.  

3.1 Urval 

 Att välja ut de aktörer som anses vara relevanta till studiens undersökning är en viktig del. Här 

gäller det att tänka stort, men samtidigt kunna avgränsa oss. I vårt fall har intresset legat på aktörer 

som är med och bidrar till ett arbete att utveckla Karlstads besöksnäring. Urvalet har framförallt 

därför skett genom intervjuer med aktörer som vi anser vara intressanta inom Karlstad kommuns 

gränser. David & Sutton (2016) lyfter olika urvalstyper beroende på vilken typ av forskning som 

bedrivs. I vårt fall har vi använt oss utav ett stratifierat urval där beskrivningen ges att denna metod 

främst handlar om mer representativa urval som ger en ökad karakteriserad variabel, vilket är det 

vi söker i vår studie. Denna variabels syfte är att bestämma de egenskaper som krävs för 

undersökningen där David och Sutton (2016) tar upp exempel som kön och etnicitet. Viktigt är 

att få ta del av information av representanter som besitter kompetens och kan ge oss behjälplig 

information till studiens syfte och frågeställningar. Ett större urval till vår studie ger oss givetvis 

bättre information. Dock är det viktigt att beakta att de aktörer som inte finns med i studien kan 

tillföra ytterligare information som inte de andra representerade aktörer skulle delgivit. Alla aktörer 

besitter olika typer av kunskap och arbetsuppgifter vilket gör att fler perspektiv på 

undersökningens frågor ger ett större underlag för relevans. När det gäller den andra metod vi 

arbetat med i studien, dokumentanalys har vi även här använt oss av ett stratifierat urval där vi 

analyserat dokument med koppling och relevans till studiens syfte och frågeställning.  

 

För att vår studie skulle kunna genomföras krävdes det behjälplig information som vi kunde få ta 

del av. Vår primära metod har skett genom intervjuer där intressanta och relevanta aktörer inom 

Karlstad kommuns gränser delgivit oss information. Detta för att kunna identifiera strategier och 
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mönster gällande arbetet för att stärka Karlstad som destination där bilden av destinationen ligger 

till grund för att nå en större framgång. De aktörer som varit med och bidragit till vår empiriska 

intervjuundersökning är Karlstad kommun (Visit Karlstad), Great Event of Karlstad, Färjestad BK 

samt Visit Värmland.  

 

Intervjuade 

aktörer 

Deltagare Ansvarsområde Tidpunkt 

för intervju 

Längd Intervjumetod 

Karlstads 

Kommun 

Informant 1 Turism- 

verksamheten 

2019-05-16 25 min Ansikte mot 

ansikte 

Great Event 

Of Karlstad 

Informant 2 Event- och 

evenemangsbyrå 

2019-05-16 24 min Ansikte mot 

ansikte 

Färjestad BK Informant 3 VD 2019-05-24 13 min Telefonintervju 

Visit 

Värmland 

Informant 4 VD 2019-05-27 - E-Mail 

Tabell 1: Genomförda intervjuer 

 

För att ytterligare öka på relevansen till vår studie har vi även tagit del och analyserat dokument 

som finns att tillhandahålla hos Karlstad kommun där vi finner information gällande 

lokalbefolkningens image av Karlstad och även betydelsen av landmärken. Vidare har vi även 

analyserat dokument hos Tendensor AB som under 2014 genomförde undersökningar gällande 

image om Karlstad jämfört med andra städer i Sverige. Även dokument gällande organisationen 

SNDMO har behandlats som en del i den empiriska undersökningen.  

Valda dokument Analyserade data Ansvarig utgivare 

Bilden av Karlstad - 
Attraktionsindex 2014 

Undersökning gällande kännedom 
och associationer om Karlstad. 

Tendensor AB 

Framtidens stad - Delrapport 1, 
Identitet 

Sammanställning av undersökning 
gällande lokalinvånares synpunkter 
kring centrala Karlstads identitet. 

Karlstad kommun 

Karlstads stadsmiljö - program, 
analys och handlingsplan 

Landmärken och dess betydelse. Karlstad kommun 

Yttrande över remiss från 
Näringsdepartementet; Ett land 
att besöka. En samlad politik för 
hållbar turism och växande 
besöksnäring. 

Swedish Network of Destination 
Management Organisations 
(SNDMO). 

Näringsdepartemen
tet, Regeringen 

Tabell 2: Analyserade dokument 
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3.2 Undersökningsteknik 

Vår huvudsakliga undersökning bygger på intervjuer som primär metod för att ta reda på det som 

efterfrågas. Enligt David & Sutton (2016) är intervju en undersökningsmetod som kan genomföras 

på många olika sätt. Beroende på vad undersökningen syftar till menar de att antalet intervjuade 

människor kan variera utifrån hur mycket information som behövs samlas in. Vidare beskrivs det 

att intervjuer även kan utföras genom att möta informanten ansikte mot ansikte, men det kan även 

ske via telefon eller via dator nu mer. I vårt fall utförde vi både intervjuer ansikte mot ansikte 

telefonintervju och via E-mail. Vår önskan var givetvis att genomföra alla intervjuer ansikte mot 

ansikte, men med bristande tid både för oss men framförallt hos några av de involverade aktörer 

var det enda utvägen vi tvingades ta.  

 

3.2.1 Dokumentanalys 

I vår studie har vi även använt oss av metoden dokumentanalys. Bowen (2009) definierar begreppet 

dokumentanalys, där beskrivningen handlar om att bedöma och analysera publicerade dokument. 

Det kan handla om dokument i pappersform men också elektroniskt material. Vidare beskrivs det 

att dokumentanalyser tillsammans med andra kvalitativa forskningsmetoder också kräver 

noggranna analyser, undersökningar och tolkningar av datamaterialet. Detta för att kunna 

åstadkomma betydelse och för att förstå och stärka ny insamlad kunskap. Dokumentanalys som 

användningsmetod innehar både fördelar såväl som nackdelar. Några av fördelarna som beskrivs 

är att dokumentanalyser är en effektiv metod då den inte är så tidskrävande jämfört med andra 

forskningsmetoder. Nästa fördel som lyfts är tillgängligheten. Dokument är oftast tillgängliga 

offentligt och för allmänheten, speciellt på internet, vilket gör dokumentanalyser attraktiva att 

använda sig av som forskningsmetod. Kostnadsmässigt är dokumentanalys också en fördel då 

forskningsmetoden inte kräver större kostnader för att genomföra. Sedan lyfts även fördelar som 

stabilitet, exakthet och stor bevakning. Färdiga dokument täcker en omfattande information av 

redan utförda undersökningar som oftast är granskade, publicerade och godkända för att användas. 

Fördelarna är många, men det finns även nackdelar som lyfts. Bland annat nämns otillräckliga 

detaljer där dokument ofta inte är producerade med forskning som huvudsakliga syfte och kan 

därför ibland inte innehålla tillräcklig information och material för att kunna ge svar på en 

forskningsfråga. En annan nackdel som nämns är att dokument ibland kan ha svår åtkomst på 

grund av olika anledningar vilket kan försvåra en datainsamling. Det leder oss in på det som 

författaren kallar för en ensidig selektivitet, vilket betyder att den ansvariga organisationen för 

dokumenten i fråga måste följa en viss struktur som hänger ihop med strategier och procedurer 
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som organisationen tagit fram vilket kan ge en försämrad objektivitet. Oavsett för- och nackdelar 

bör dokumentanalyser alltid ses med ett kritiskt öga och genomföras med försiktighet för att kunna 

analysera relevansen kring informationen som behandlas (Bowen 2009).  

 

I den studie vi har genomfört har vi noggrant analyserat de dokument som vi har använt oss av. 

Sökningen har utförts på en bred nivå där centrala begrepp som exempelvis image tillsammans 

med Karlstad var en av de viktiga delarna för att hitta det som söktes. Framförallt har vi letat efter 

dokument som tillhandahållits på en lokal nivå men även på en mer nationell nivå för att bredda 

perspektivet. Bland annat har vi beaktat vart dokumenten funnits att tillhandahålla, där vi 

identifierat ansvarig utgivare för att vara säker på dokumentets relevans. De dokument vi använt 

oss av har även funnits som elektroniska versioner vilket lett till att det blivit enkelt för oss att 

använda dem. Vi har sett att de dokument som analyserats har givit oss ett empiriskt material som 

stärkts tillsammans med de intervjuer som genomförts. Vidare har vi genomgått den information 

som funnits i de dokument vi använt och identifierat centrala delar som varit användbart för 

studien. Vikten av att gallra bort irrelevant material är stor för att hela tiden följa det som efterfrågas 

i studien.  

3.2.2 Intervjuer 

Vår huvudsakliga empiriinsamling kommer från de intervjuer vi genomfört där David och Sutton 

(2016) beskriver intervjuer genom att du ställer frågor till människor men även vikten av att det 

krävs att som intervjuare lyssna noga till de svar som ges. En kvalitativ intervju kan vara unik 

genom att den görs mellan två personer men den kan även vara kumulativ genom att man gör 

återbesök och intervjuar personen på nytt. I denna studie har vi valt att rikta våra intervjuer mot 

olika aktörer inom besöksnäringen som vi anser ska kunna ge oss en tydlig bild hur arbetet sker på 

destinationen. Detta då de arbetar inom turismnäringen i sig men även ses att ha en betydande bild 

för Karlstads image utåt (Tendensor AB 2014). Kvalitativa intervjuer som vi riktat in oss på kan 

enligt David och Sutton (2016) ske på olika sätt där det vanligaste är ansikte mot ansikte. 

Författarna beskriver olika för- och nackdelar denna intervjuform kan innebära där den främsta 

fördelen när den sker ansikte mot ansikte är att den ofta ger högre svarsfrekvens än om den till 

exempel sker via telefon. När du som intervjuare tar en personlig kontakt för att ordna ett 

intervjutillfälle resulterar det ofta i en god relation mellan respondenten och inte mellan varandra 

såvida det sker på ett professionellt sätt (David & Sutton 2016). Fördelarna med att intervjua en 

person ansikte mot ansikte är många där den största är att frågorna kan vara mer öppna och det 

går att ge ytterligare förklaringar för att hjälpa respondenten att förstå frågan. Vid intervjutillfället 



14 
 

kan det även dyka upp frågor som intervjupersonen inte önskar att svara på och eftersom det då 

sker ansikte mot ansikte är det lättare att ställa följdfrågor dels för att kunna utveckla ett svar på 

en fråga men även för att kunna få svar på varför personen inte önskar att svara på frågan (David 

& Sutton 2016).  

 

Även fast det finns flera fördelar med att genomföra en intervju ansikte mot ansikte finns det 

självklart några nackdelar också. En av de första nackdelar som David och Sutton (2016) tar upp 

är att anonymiteten försvinner även om en intervjuare kan försäkra om konfidentialitet. Vidare 

beskriver författarna att det finns risker att bland annat kön och ålder på intervjuaren kan ge 

effekter på svaren. Det kan även handla om hur erfaren och vilka kommunikativa färdigheter som 

intervjuaren har som kan leda till hur respondenten känner sig under intervjun som då kan påverka 

svaren (David & Sutton 2016). Att genomföra intervjuer kan ibland tidsmässigt vara svårt, både 

för respondenten och intervjuaren. Det gäller att hitta en tid och plats som passar för båda. Om 

inte det är möjligt finns det givetvis chans att genomföra intervjun ändå, men genom andra 

metoder. Då bristfällig tid hos en av respondenterna var en av de motgångar vi stötte på fick vi 

utföra intervjun via E-mail (Se tabell 1 informant 4). Att intervjua någon via E-mail är något som 

Burns (2010) analyserar. Han menar att E-mail-intervju är en metod som växer allra mest. Dock 

ifrågasätts den samtidigt för dess relevans, där analysen kring metoden främst handlar om vad som 

kan klassas som en intervju respektive vad som klassas som en ren undersökning. Vidare benämns 

även fenomenet att inte träffa respondenten ansikte mot ansikte vilket bland annat kan leda till 

svårigheter om inte frågorna som ställs är noggrant utformade som gör det enkelt att svara på 

(Burns 2010). Vidare utfördes även en telefonintervju eftersom tidsbristen även här var alldeles för 

stor för att träffas ansikte mot ansikte. Men att genomföra en intervju via telefon har enligt David 

och Sutton (2016) även det både sina för- och nackdelar. Det positiva är att många av de faktorer 

som kan ligga bakom intervjuareffekten försvinner då det inte är ett möte ansikte mot ansikte men 

däremot kan tonfallet hos intervjuaren skapa en viss intervjuarbias. Det ger även en möjlighet att 

kunna ha ett bredare urval då du inte är bunden att möta varje person för intervjun. 

 

Nackdelen med en telefonintervju kommer ofta att handla om frågorna och hur de är formulerade. 

Det är viktigt att de är korta och enkla för att intervjupersonen ska ha enkelt att kunna besvara 

dem men det går även att väva in några öppna frågor för att ge personen en möjlighet att uttrycka 

sina egna ord (David & Sutton 2016). Vidare så förklarar de att det är viktigt att samtalet inte sker 

oanmält då respondenter ofta är mindre angelägna att besvara frågorna och det ni bör därför 
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komma överens om en lämplig tid för intervjutillfället. Vänligen se tabell 1 för information vilka 

intervjuer som berörs av denna diskussion. 

 

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi valt att använda oss av det som David och Sutton 

(2016) kallar för ostrukturerad intervju tillsammans med en blandning av ostandardiserade och 

halvstandardiserade frågor. De förklarar att den kvalitativa intervjun oftast tenderar åt detta håll. I 

dessa intervjuer så är frågorna avsedda att framkalla öppna svar även fast den blandas mellan 

strukturerade frågor tillsammans med flexibla sådana. Våra intervjuer hamnar därmed i det nedre 

högra hörnet (se figur 4). En ostrukturerad intervju kräver ändå en viss form av just struktur för 

att kunna skilja den mot ett tillfälligt samtal då en intervju har ett syfte (David & Sutton, 2016).  

Figuren används av David och Sutton (2016) för att visa i vilken grad som intervjun samt frågorna 

är strukturerade och standardiserade.  

 

 

Figur 4: (David & Sutton 2016, sid.116) Illustrationskarta av intervjumetoder. 

3.4 Kodning och analysprocess 

När intervjuer är genomförda är det dags att sammanställa svaren från de respondenter som 

bidragit till studien. Denna process kallas för kodning. Det innebär att analyser kring det 

respondenterna säger sker, där identifikation av mönster och jämförelser är en central del för att 

kunna få en bild av vad det slutgiltiga svaret på studiens frågeställning blir. När det gäller mönster 

handlar det om att leta efter begrepp, teman och fraser som påvisas av flera respondenter vilket 

kan vara en avgörande del. Dock är det viktigt att analysera att vissa begrepp och teman kan ha 

olika betydelser för vissa människor i de svar som ges (David & Sutton 2016). Vi analyserade 

noggrant varje enskild intervju och dokument som vi har använt för att vara säkra på att det 

materialet vi samlat in är relevant för studiens syfte. Den skriftliga analysprocess som finns att tillgå 

i studien ligger under kapitel fem. Eftersom intervjuerna i undersökningen även har en stor vikt på 
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vårt resultat använde vi under intervjuerna oss av ljudinspelning för att efteråt kunna återkoppla 

vad som framfördes under tillfället. Larsen (2009) beskriver att under djupintervjuer 

rekommenderas ljudinspelning för att underlätta arbetet. Dock innebär det att registrering av 

ljudfilen oftast behöver utföras. Därför valde vi att transkribera våra intervjuer som Larsen (2009) 

beskriver att det noggrant måste skrivas ut ord för ord vad som sades under intervjutillfället för att 

enkelt kunna använda som empiriskt material, vilket vi även gjorde. Detta är tidskrävande men en 

nödvändig del för att underlätta för oss som skribenter, där vi också kan hitta mönster på ett 

mycket enklare sätt som David & Sutton (2016) belyser.  

 

För att kunna identifiera mönster använde vi oss utav framarbetade teman som följer genom hela 

studiens gång. Till varje tematiserad kategori analyserade vi vårt empiriska material som vi samlat 

in, där vi letat efter begrepp och fraser som upprepas frekvent bland de intervjuer som genomförts. 

Även i dokumenten analyserade vi dess innehåll för att finna delar som kan knytas samman till de 

teman som vi satt upp under arbetets gång. I dessa dokument sökte vi efter begrepp och fraser 

som kan stämma in med vad våra respondenter sagt för att hitta en anknytning där men även sökt 

efter andra delar som kan vara relevant för vår studie. Sedan valde vi att knyta samman dessa delar 

utefter de framarbetade teman som löper genom arbetet. Där granskade vi vilken insamlad data 

som är relevant för respektive tema och kategori. Samtidigt under kodningsprocessen har det 

tydliggjorts vilka delar som hör hemma vart efter att vi arbetade igenom vår empiriska insamling. 

De olika fraser och begrepp som tagits upp av våra respondenter och de dokument vi har kommit 

åt tydliggjordes att de följde ett särskilt mönster som var lätt att anpassa efter våra teman som löper 

genom studien.  

 

Den vidare tolkningen som sedan gjordes av det empiriska materialet har främst handlat om att 

jämföra de olika aktörernas framställande av Karlstads image och hur de arbetar för den. Men även 

dokumenten som behandlades i arbetet är även de av stor vikt eftersom de bland annat belyser om 

vad människor kopplar till Karlstad och därför kan finna symboliska mönster som är en stor del 

av studien. Samtidigt valde vi även att lägga ett större fokus på hur de involverade aktörerna ser på 

samarbeten för att identifiera varför och hur stor vikt det handlar om gällande det.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Ytterligare aspekter att tänka på när studier och undersökningar som dessa genomförs är validitet 

och reliabilitet. Larsen (2009) definierar validitet där giltighet och relevans hamnar i fokus. En av 

de viktigaste punkterna inom ramen för validitet blir då vikten av att datainsamlingen är relevant 
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för den frågeställning som finns i undersökningen. Det krävs även att formulera frågor på rätt sätt 

som gör att informanternas bidragande svar i undersökningen blir relevant för syftet och 

frågeställningen. Dock argumenteras det för att kvalitativa undersökningar ofta har högre validitet 

eftersom ändringar under arbetets gång är enklare att utföra när exempelvis intervjuer genomförs. 

Vidare till reliabilitet, handlar det om att med precision och exakthet visa att undersökningen och 

studien är tillförlitlig och noggrant utförd. När det gäller reliabilitet inom intervju som metod lyfts 

teorier om att informanten kan påverkas av situationen där undersökningen utförs. Bland annat 

kan den som intervjuar påverka situationen genom att ställa riktade frågor som möjligtvis kan 

vilseleda informanten. Slutligen understryks dock att om flera metoder kombineras i en och samma 

undersökning ökar oftast även reliabiliteten och validiteten. Detta tillvägagångssätt kallas för 

metodtriangulering (Larsen 2009). Vi tror att vikten av fler undersökningsmetoder är betydelsefull 

för att öka på relevansen i vårt empiriska resultat. Vi utformade därför frågorna utefter vad som 

är relevant för studien (se bilaga 1) och vilken information som vi behövde för att det ska vara 

möjligt att slutföra den. För att minska påverkan av våra respondenter valde vi att genomföra dessa 

i en så normal miljö som möjligt för dem där två av fyra skedde på arbetsplatsen. Frågorna var 

tillräckligt öppna för att de ska kunna formulera sina svar på ett sådant sätt utan att känna sig 

vilseledda.  

 

När det gäller de dokument som vi använde i vår studie har vi noggrant analyserat dess relevans 

för att vara säker på att det kunde användas som ett komplement till de primära intervjuer som vi 

genomfört. Vidare har vi även beaktat dokumentens utgivare med ett kritiskt öga då de inte är 

publicerad för den vetenskapliga forskningen men har gått att lyfta in i vår empiri tillsammans med 

intervjuerna för att bredda vår insamlade data för att kunna analysera och nå fram till en slutsats. 

3.5 Metod och källkritik 

Vi har insett att studiens utfall givetvis hade sett annorlunda ut om vi hade fått tagit del av flera 

aktörers synpunkter och kunskap som hade varit bidragande. Andra aspekter att beakta anser vi 

även handla om för vilken tidpunkt en sådan här studie genomförs. Vi syftar på att imagen av 

Karlstad givetvis kan ändra sig över tid. Bland annat lyfter vi ämnet om framtidens image av 

Karlstad i det empiriska kapitlet där respondenterna av intervjuerna exempelvis lyfter idéer och 

tankar hur de vill utveckla imagen ännu mer vilket även kan leda till förändring när det gäller 

människors kännedom om destinationen. Slutligen anser vi dock att den största påverkan som vi 

kan få på resultatets utfall handlar om hur intervjun artar sig och går till. Platsen är givetvis viktig 

för att kunna ha hundra procent fokus på det som diskuteras. Här anser vi att våra intervjuplatser 
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var bra där två av fyra skedde på aktörernas arbetsplats, där vi kan räkna in Karlstad kommun och 

Great Event of Karlstad. De andra två intervjuerna genomfördes på ett elektroniskt sett där 

Färjestad BKs intervju genomfördes via telefon och den Visit Värmland via E-mail. Alla intervjuer 

har gett oss nyttig och bra information om det som vi vill ha svar på. Dock hade den Visit 

Värmland oerhört liten tid att lägga på annat än just deras egna verksamhetsarbete. Det ledde till 

att svaren via E-mail intervjun blev kortare än de andra tre där det ändå fördes en dialog via tal, 

som i sin tur gav mer. Även om vi gärna hade sett mer utvecklande svar respekterar vi att de vi 

intervjuar har annan dyrbar tid som de behöver lägga. 

3.6 Etiska åtaganden 

När kvalitativa metoder som intervjuer genomförs är det viktigt att tänka på etik och moral. Etik 

inom forskning handlar om att följa regler och att kunna identifiera vad som är gott respektive 

dåligt beteende. Moral handlar mer om människans faktiska handlande vilket ibland kan 

intensifieras när etik inte tas i beaktning (David & Sutton 2016). När det gäller den nya 

dataskyddsförordning GDPR betyder det att vi som studenter inte får samla in vilken information 

som helst. I de intervjuer vi utförde har vi noggrant informerat de respondenter som hjälpt oss att 

de exempelvis inte har någon skyldighet att ställa upp på intervju enligt de regler och lagstiftningar 

som finns att tillhandagå (Karlstads Universitet 2019). Vidare nämner även David & Sutton (2016) 

att relationen och respekten kan minskas hos dem som blir av användande material i en studie. 

Det gäller att följa etiska metoder som att använda sig av ett informerat samtycke där integritet, 

sekretess och anonymitet behöver beaktas innan genomförandet. Vi valde därför att anonymisera 

våra respondenter för att undvika onödig spridning av personuppgifter.   



19 
 

4. Insamlad empiri 

Karlstad kommun är en stad som är beläget i den västra delen av mellersta Sverige, och är den 

största staden i landskapet Värmland precis intill Sveriges innanhav Vänern. Karlstad kommun 

hade under 2018 en befolkning på över 92 000 människor och växer för varje år (Statistiska 

Centralbyrån 2019). För att fortsätta växa och få fler människor att välja Karlstad krävs det en 

attraktiv image som ger anledning hos människor eller företag att etablera sig i eller välja 

kommunen som besöksdestination. Inblandade aktörer i Karlstads besöksnäring spelar en viktig 

roll i utvecklingen för att vara en attraktiv destination.  

4.1 Semiotik och utveckling i Karlstad 

Vid intervjun med Karlstad kommun inleddes denna med att fråga vad informant 1 ansåg att 

Karlstads image var i dagsläget. Hen ansåg att image är en komplex sak men valde att lyfta solen 

som den tydligaste kopplingen till Karlstad. Utöver just solen anser hen att värme, Klarälven och 

Sandgrund Lars Lerin är imagebyggande för Karlstad. Det stora fokuset kommer dock att handla 

om solen eller det som är mer känt som “sola”, som bygger på en historia om en varm och glad 

kvinna som arbetade i Karlstad där värdskapet var oerhört välkomnande. Även informant 3 valde 

att lyfta just solen som en tydlig symbol för Karlstad tillsammans med den glada lokalbefolkningen 

och att Karlstad anses vara en vänlig och välkomnande stad. Det är just dessa delar som Karlstad 

kommun önskar att lyfta fram i sin marknadsföring idag. Att Karlstads image ska innehålla 

vänlighet, värdskap och trygghet som de främsta aspekterna tillsammans med det varma och 

välkomnande Karlstad genom solen som ingår i kommunens logga.2 

 

 

Figur 5: (Karlstad kommun, 2019) Platsvarumärke.  Figur 6: (Karlstad kommun, 2019) Platsvarumärke. 

 

I dagens läge handlar det oftast om att lyfta fram de besöksmål som kan kännetecknas till Karlstad. 

Men för att ytterligare skapa en attraktiv image med unika symboler publicerade kommunen ett 

stadsmiljöprogram under 2007 med riktlinjer för Karlstads utveckling som följs än idag. Bland 

annat lyfts ämnet om Karlstads landmärken. Ett landmärke är en tydlig punkt för orientering som 

allmänheten lätt identifierar på långt såväl nära håll och ofta används som en referenspunkt. 

                                                
2 Intervju med Karlstad, 2019-05-16 
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Byggnader i stadslandskapet som anses vara viktiga landmärken är bland annat Domkyrkan, 

Löfbergs kaffeskrapa, Wermland Opera och Värmlands museum. Dock lyfter de även andra 

landmärken som exempelvis fredsmonumentet på Stora torget, Karl XI-statyn och Östra bron, 

eller mer känd som stenbron (Karlstad kommun 2007).  

 

 

Figur 7: (Karlstad kommun 2019) Östra bron/Stenbron i Karlstad. Figur 8: (Karlstad kommun 2019) Wermland Opera. 

 

Under 2014 genomförde Tendensor AB en grundläggande undersökning där det ställdes frågor 

om kännedom och tankar kring Karlstad där både besök och inflyttning beaktades. Ett av de mer 

intressanta ämnena i denna undersökning handlade om vad människor kom att tänka på när de 

hör Karlstad. Här är solen/sola överlägsen. Men i den sammanställda listan återfanns även 

Färjestad, Värmland, dialekten, Klarälven/Vänern och Löfbergs Lila, bara för att nämna några. 

Vidare ställs frågan om hur väl människor känner till Karlstad där 66 % av de tillfrågade anser sig 

ha kännedom om destinationen. 33 % i samma frågeställning anser dock att de hört talas om 

Karlstad men har ingen direkt kännedom om staden. När det gäller attraktionsfaktorer till varför 

människor skulle välja att besöka Karlstad identifierar vi att båtturer på Klarälven och i Vänerns 

skärgård ger flest svar. Men andra reseanledningar ges som Alsters Herrgård och Gustaf Frödings 

minnesgård, att uppleva SHL-hockey i Löfbergs Arena när Färjestad spelar men även att besöka 

konsthallen Sandgrund Lars Lerin (Tendensor AB 2014).  

 

När vi frågade våra informanter vad de ansåg vara stadens viktigaste symbol och besöksmål valde 

de alla att lyfta olika delar även om några av dem var överens. Informant 1 valde som nämnt ovan 

Klarälven och Sandgrund Lars Lerin som viktiga besöksmål och symboler för Karlstad utåt. Just 

Sandgrund Lars Lerin är något som de övriga informanterna var eniga om att ha en betydande roll 

för Karlstads besöksnäring och bidrar till en positiv image för staden. Utöver de besöksmål som 

togs upp av Karlstad kommun tog de övriga aktörerna upp andra attraktioner i kommunen. 
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Informant 2 valde att lyfta de evenemang som äger rum runt om i staden och anser att dessa till 

viss del är oproportionerliga sett till kommunens storlek och vilken spridning vissa av dessa 

evenemang får utanför stadens gränser.3 Vidare väljer hen att lyfta Färjestad BK som ett starkt 

varumärke vilket informant 3 kan hålla med om. Informant 3 lyfter sin egna organisation som 

viktig för staden då de med sin mediala tid på uppemot 140 timmar per år bidrar med en stor 

exponering för staden inte bara nationellt sett utan även till viss del internationellt.4 I Löfbergs 

arena där Färjestad BK har sin verksamhet anordnas det ett 50-tal event per år som lockar uppemot 

en halv miljon besökare och evenemang är just något som alla informanter är eniga om är en stor 

bidragare till Karlstads image. Great event of Karlstad framhäver specifikt Bob Dylan som en av 

de artister som företaget lockat till Karlstad som en stor del i att höja statusen och Karlstads image. 

Här menar Informant 2 till och med att ett sådant event inte bara sätter avtryck i Sverige, utan i 

den större delen av norra Europa. Löfbergs arena är inte den enda plats som våra informanter 

lyfter som viktig för de evenemang som äger rum i Karlstad. Informant 2 som lyfter just Bob 

Dylans spelning som en bidragande faktor nämner även just platsen han spela på, Karlstad CCC 

som avgörande. I denna konferens- och kongresslokal har de möjligheten att erbjuda både mer 

intima spelningar likt den som tidigare nämnt men även de större mässorna inom mat och dryck 

som Karlstad erbjuder sker här.5 

4.1.1 Lokalbefolkningens utvecklingsidéer  

Under 2015 genomförde Karlstad kommun en undersökning över vad lokalbefolkning tyckte om 

Karlstad och vilka förbättringar de önskade skulle ske. Den kategori som gav flest kommentarer 

var arkitektur och stadsbild där de negativa associationerna var högre jämfört med de positiva. Bland 

annat anser den negativa skaran att Karlstad är identitetslöst och fult tillsammans med en tråkig 

arkitektur men även bristen på oförutsägbara ytor som gör en stad mer intressant och levande. 

Men givetvis finns även positiva meningar där bland annat Domkyrkan beskrivs som utstickande 

symbol tillsammans med Sandgrundsudden. Även växtlighet är populärt som bringar positiva 

vibbar. Vidare i undersökningen anses även Stora torget ha stora utvecklingsmöjligheter då det 

finns en stor outnyttjad yta där önskan är att förfina området och göra det mer attraktivt att vistas 

i (Karlstad kommun 2016).  

  

                                                
3 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
4 Intervju med Färjestad BK, 2019-05-24 
5 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
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Figur 9: (Karlstad kommun, 2016) Associationer kring arkitektur och stadsbild i Karlstad. 

 

 

När det gäller kultur, nöje och evenemang associerar en stor del av lokalbefolkningen till det 

positiva där 78 % ger respons åt det hållet. Framförallt lyfts evenemang som en stor uppskattning 

och känsla av gemensamhet, där även Karlstad CCC, Mariebergsskogen, Sandgrund och Stora 

torget anses som positiva ytor för att kunna driva olika evenemang som riktar sig till alla olika 

åldrar. Även Färjestad och Wermland Opera är två symboler som benämns där bidragandet till ett 

rikt kulturliv är viktigt för att få en stad levande. Även attraktionen till det centrala Karlstad anses 

högt då sola, kaffelukten från Löfbergs, värme och glädje är något som benämns som attraktivt. 

Dock finns det även människor som anser att centrala Karlstad präglas av känslor av tomhet och 

ovårdat där det även saknas kreativitet i utformningen av området (Karlstads kommun 2016). 

 

 
 

Figur 10: (Karlstad kommun, 2016) Associationer kring kultur, nöje och evenemang. 

 

4.2 Kommersialisering i Karlstad 

Kommersialisering är något som ständigt sker i samband med utveckling av en plats. Karlstad har 

under 2000-talet genomgått en större förändring där bland annat Löfbergs Arena under 2001 

byggdes, samt Karlstad CCC (Karlstad Conference & Congress Centre) utvecklades och har blivit 

två viktiga arenor för evenemang. Great Event Of Karlstad som etablerades under 2011 ägs till 
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hundra procent av elitföreningen Färjestad BK och bedriver alla event som inte är 

hockeyrelaterade i Löfbergs Arena, samt ett 40-tal evenemang hos Karlstad. Därmed har de fått 

en utvecklande roll gällande evenemang där informant 2 är tydlig med att event är en stor och 

viktig del i Karlstads utveckling inom besöksnäringen. De två arenorna i Löfbergs Arena och 

Karlstad CCC beskrivs som en stor del i att besöksnäringen ökat i Karlstad, där det mätbara 

uppsvinget har identifierats på gästnätter i samband med större evenemang.6 Även informant 4 

från Visit Värmland lyfter evenemang tillsammans med konferenser som en viktig del i den 

framtida utvecklingen av kommunen för att bibehålla den image som önskas, men samtidigt 

attrahera nya och återkommande besökare.7 Vidare anser informant 2 att i dagens läge är 

musikevenemang en av de främsta inom kommunen men utvärderingar och nya idéer behöver 

hela tiden identifieras där differentieringar gärna önskas för att bli en attraktiv och unik 

besöksdestination. Här lyfts bland annat mat- och dryckesevent som en attraktion som skulle 

kunna skapa unicitet jämfört med andra destinationer. Tydligheten kring förändring inom 

evenemangsdelen i Karlstad är stark men avslutas med att det i nuläget inte finns något evenemang 

som skulle få den genomslagskraft som skulle leda till en större förändring gällande imagen av 

Karlstad.8 Även Färjestads representant som är informant 3 är tydlig med att det önskas en större 

utveckling av kommunen som helhet för att i framtiden kunna vara en attraktiv besöksdestination. 

Framförallt benämns de tillväxtmål som finns i Karlstad där visionen är att nå gränsen på hundra 

tusen invånare. Dock ligger önskan på att de målen höjs ännu mer för att kunna vara en stark 

besöksdestination med en positiv image.9 

 

Det finns flera attraktioner som varit bidragsgivande i Karlstads kommersialisering. Informant 1 

från Karlstad kommun benämner specifikt Sandgrund Lars Lerin som en bidragsfaktor till 

Karlstads förändring över tid där besöksnäringens uppsving under 2016 tydligt benämns när tv-

programmet Vänligen Lars Lerin sändes runt om i landet. Detta ledde till att Karlstads image fick 

en till inriktning samtidigt som den stärktes ytterligare. Programmet anses därmed vara en stor del 

i ökningen av de inhemska gästnätter som under samma år expanderade med över 77 000.10 

 

Samtidigt som en förändring sker är det viktigt att beakta de landmärken och besöksmål som redan 

finns i Karlstad. I kommunens stadsmiljöprogram från 2007 beskrivs det att alla landmärken som 

                                                
6 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
7 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27 
8 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
9 Intervju med Färjestad BK, 2019-05-24 
10 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
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återfinns i Karlstad måste framhävas på ett eller annat sätt. Om det exempelvis sker nybyggnationer 

i anslutning till specifika landmärken bör analyser och observationer hela tiden tas i beaktning för 

att identifiera betydelsen av de landmärken som redan existerar och se till att de inte döljs på något 

sätt. Samtidigt är diskussioner kring konkurrens mellan ny och befintlig bebyggelse också en viktig 

del för utvecklingen av vad som ska lyftas fram. Dock är kommunen positiva till att nya 

landmärken skapas eftersom det kan öka attraktionskraften i Karlstad där önskemål är att 

identifiera nya platser som landmärken kan skapas på (Karlstad kommun 2007). 

4.3 Samarbeten bland aktörer 

Kommunen har stora mål som de vill uppnå där de vill vara bland de bästa besöksmålen i Sverige. 

Dock kan inte de ansvariga hos kommunen genomföra allt jobb själva för att nå denna framgång. 

Samarbeten bör ske med de aktörer som verkar i staden men kommunen har samtidigt genomfört 

en undersökning under 2015 som de valt att kalla för Framtidens stad. Här tog de 

lokalbefolkningens hjälp för att finna den lokala identiteten genom att deltagarna fick nämna tre 

faktorer som präglar Karlstads centrum och dess identitet, vilket är en form av samarbete för att 

utveckla staden (Karlstad kommun 2016). Informant 1 beskriver vikten av samarbeten med där 

kommunen ska fungera som en stöttepelare till de som faktiskt möter besökarna, exempelvis 

kommersiella boenden och besöksattraktioner. Men även samarbete mellan kommunen och Visit 

Värmland anses viktigt för att kunna främja varandra och utvecklingen i närområdet. Samtidigt är 

det också viktigt att vara tydlig med att klarlägga vilka ansvarsområden alla samarbetsaktörer har 

för att kunna genomföra det på ett effektivt sätt.11 Vidare benämner informant 4 Karlstad 

kommuns existens som en väldigt viktig del i Visit Värmlands verksamhet då det sker en stor 

samverkan mellan de båda parterna för att stärka varandra. Bland annat omnämns kommunens 

turismverksamhet som en tight samverkanspartner. Samarbete på en större och mer nationell nivå 

sker även också där Visit Sweden nämns som en partner där bland annat omvärldsanalyser och 

målgruppsanalyser är en central i det gemensamma arbetet för att identifiera trender och vad 

människor söker efter.12 Samarbeten för kommunen sker inte endast med Visit Värmland för att 

nå ut internationellt utan det sker även med andra städer nationellt. Istället för att konkurrera med 

andra städer i Sverige, sker det samarbeten för att hjälpa och utveckla varandra. Detta görs genom 

organisationen Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO) där cirka två 

möten genomförs varje år för att dela med sig av upplevelser och behjälpliga strategier.13 

Organisationen bildades 2016 och har cirka 30 medlemskommuner. För att kunna vara medlem 

                                                
11 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
12 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27 
13 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
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krävs det bland annat att destinationen har 50 000 eller fler invånare, en destinations- eller 

marknadsföringsorganisation och att destinationens gästnätter finns bland topp 30 i Sverige enligt 

Statistiska Centralbyrån (Regeringen 2018). Samarbeten är alltså en stor grund till lyckad 

marknadsföring. Informant 1 beskriver exempelvis att det inte är genomförbart att sälja en 

turistupplevelse om inte andra är med på det. Som ensam aktör är det inte möjligt att bistå med 

allt arbete för att lyckas.14 

 

Enligt informant 2 sker de viktigare samarbeten för Karlstad dock på lokal nivå. Förutom det nära 

samarbetet med Färjestad BK sitter också Great Event of Karlstad kvartalsvis tillsammans med 

bland annat myndigheter, polis och räddningstjänst men även andra involverade aktörer som 

Mariebergsskogen och Scalateatern. Dessa sammanträden sker för att utvärdera tidigare 

genomförda evenemang men även framtidens evenemang och vad som kan förbättras eftersom 

flera av dessa aktörer är viktiga för att det ska kunna genomföras. Även större arrangörer som 

Livenation anses vara viktigt samarbete för att kunna möjliggöra stora evenemang på 

destinationen.15 Vidare har Färjestad BK i ett led för att utveckla evenemangssidan i Karlstad gått 

ihop med 12 andra aktörer och skapat det de kallar för Sound of Karlstad, denna organisation ska 

verka för att locka artister och evenemang av internationell kraft vilket informant 3 anser att det 

funnits en avsaknad av på senare tid. Just samarbeten på detta sätt är något som informant 3 anser 

är väldigt viktigt för precis som i utvecklingen av Sound of Karlstad så behöver det vara en samling 

av aktörer för att nå uppsatta mål. Färjestads samarbete sträcker sig brett där de har ett stort 

samarbete med kommunen men de är även medlemmar i olika organisationer bland annat Visit 

Värmland för att främja kommunen och länet.16 

4.4 Imagestrategier i Karlstad 

Karlstad har ett stort utbud av attraktioner som lockar många människor. Informant 1 från 

Karlstad kommun berättar att Sandgrund Lars Lerin i dagens läge är en av Karlstads främsta 

besöksattraktion som spelar en viktig roll i den image som de vill förmedla utåt. I den profilering 

som kommunen önskas förmedla där vänlighet, värdskap och trygghet tillsammans med värme i 

form av solen är centrala anser informant 1 att Lars Lerin förenar de budskap som kommunen vill 

kännetecknas med. Vidare uttrycks det att Karlstads image och varumärke med solen i dagens läge 

redan är starkt etablerat men benämner dock vikten av att inte ta det för givet. Utvärdering och 

                                                
14 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
15 Intervju med Great Event of, 2019-05-16 
16 Intervju med Färjestad BK, 2019-05-24 
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utveckling behöver hela tiden genomföras för att inte låsa sig fast. Kommunen som ska fungera 

som en stöttepelare vill gärna att det etablerade varumärket ska följas för att ha samma mål av 

image.17 Detta är bland annat informant 2 från Great Event of Karlstad tydlig med där det benämns 

att den framtida imagen inte kan arbetas fram på en ensam nivå. Här anser informant 2 att 

kommunen ska ha den grundläggande rollen i den drivande frågan för vad Karlstads image ska stå 

för i nuläget och framtiden.18 Även Visit Värmland med informant 4 benämner också Karlstad 

som gästvänlig, lättillgänglig och öppen plats att besöka, vilket även följer de budskap som vill 

förmedlas.19 

 

Kommunen har inom besöksnäringen tre inriktningar där det handlar om privatturism, konferens 

och kongress samt evenemang.20 I den sistnämnda inriktningen räknas Great Event Of Karlstad 

in. Tydligt är att det främsta fokuset på de strategier som företaget jobbar efter handlar om att 

attrahera event och evenemang samt besökare till dessa. Under samma strategi handlar det även 

om att skapa en attraktiv image av Karlstad genom de evenemang som genomförs på 

destinationen. Informant 2 benämner att de arbetar vad de själva kallar det utifrån en pyramid, där 

basen för byggstenen handlar om ett basutbud inom evenemang som varje framgångsrik stad 

måste ha som inte räknas som något unikt för destinationen. Den mellersta delen i pyramiden 

handlar om två till sex evenemang som är unikt för Karlstad och även ska gå att paketera 

tillsammans med biljetter och hotell. Toppen av pyramiden ska vara evenemang som är unikt för 

Sverige och om den lyckas uppfyllas så kommer det att ge ett avtryck runt om, vilket i sin tur kan 

leda till att besöksnäringen och Karlstad som kommun växer i framtiden. Vikten av att hela tiden 

leta efter nya utmaningar är också viktiga där det nämns att musikevenemang som är det stora 

fokuset idag önskas röra sig över till mer unika evenemang där mat- och dryckesmässor anses vara 

en del i önskan. För som medskapare till Karlstads image beskriver även informant 2 att deras 

evenemang ska bidra till ökade gästnätter på kommersiella boenden och ge avtryck på 

skatteintäkter men framförallt vara bidragande till Karlstads externa image, vilket betyder att de 

vill skapa evenemang som ger uppmärksamhet.21 

 

                                                
17 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
18 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
19 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27 
20 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
21 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
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Figur 11: (Great Event Of Karlstad 2019) Illustration av evenemangspyramiden. 

 

Färjestads strategier gällande deras egna varumärke tillsammans med den bidragande rollen till 

Karlstads image anses vara väldigt viktig. Här beskrivs Färjestads varumärke som en av de främsta 

i kommunen som bidrar med att sätta Karlstad på kartan på en nationell såväl internationell nivå 

till viss del. Den största anledningen till det anses vara den stora mediabevakning som Färjestad 

och dess verksamhet får vilket ger dem en stor roll att axla rollen som bärare av Karlstads image. 

Utöver det beskriver informant 3 att Färjestads verksamhet vilar på tre ben. Det första handlar om 

den stora delen av föreningen vilket är den sportsliga organisationen. Därefter lyfts det som 

informanten väljer att kalla för affärsverksamhet. Denna delen handlar om det som ligger till grund 

och syresätter det sportsliga området. Den tredje och sista delen som lyfts är samhället, som de har 

ett stort behov av samtidigt som de även har en stor påverkan på. Verksamhetens vision handlar 

framförallt om den sportsliga delen med hockeyn där målet är att vara bäst i Sverige och ledande i 

Europa. De önskar även att kunna applicera på kommunen och dess arbete med evenemang som 

de har en medverkande del i. Vidare vill de även ha ett fokus på affärsområden som utbildning, 

hälsa, medicin och idrott som ligger nära deras egna kärnverksamhet. Här ser de en möjlighet att 

kunna skapa arbetstillfällen och ökning av kompetent inflyttning istället för utflyttning.22 In- och 

utflyttning är även något som kommunen tar i beaktning då målgruppen som de vill nå genom 

image och marknadsföring skiljer sig beroende på om det handlar om turister, inflyttare eller 

företagare. Strategin kring marknadsföringen som riktar sig till inflyttare och företagare sker i 

specifika kanaler där utbudet och det strategiska läget är av större vikt för att visa varför de just 

ska välja Karlstad. Även besöksattraktioner anses viktiga att utveckla för att stärka imagen 

ytterligare eftersom dessa är en stor del i varför människor väljer att besöka Karlstad. Därför lyfts 

vikten av att visa upp områden och attraktioner på sitt egna unika sätt.23 

                                                
22 Intervju med Färjestad, 2019-05-24 
23 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
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4.4.1 Konkurrensstrategier 

Att konkurrera med andra destinationer är något som är en stor del när det gäller att skapa en 

attraktiv image. Som redan nämnt anser Karlstad kommun att samarbeten är viktigare än att 

konkurrera. Men för att kunna visa upp sig bättre har kommunen i mediala kanaler profilerat sig 

som “Visit Karlstad” för att uttryckligen matcha andra destinationer och dess profileringar.24  

 

Visit Värmland och Great Event Of Karlstad är dock tydliga med vilka konkurrenter Karlstad 

anses ha. Informant 4 från Visit Värmland nämner främst de närliggande län och platser där 

Dalarna och Örebro nämns specifikt. När det gäller konkurrens på den regionala nivån inom 

Värmlands gränser anser Visit Värmland inte ha sig några då verksamhetens syfte är att samverka 

med länets kommuner och besöksnäringen.25 Great Event Of Karlstad och informant 2 riktas 

fokuset över till event- och evenemangsdelen återigen, där konkurrenskraften är viktig. 

Destinationer som Stockholm, Göteborg och Malmö är och kommer alltid vara i toppskiktet när 

det gäller evenemang. På en mer realistisk nivå nämns Linköping som en konkurrent inom 

musikevenemang, där både Karlstad och Linköping anses vara precis utanför toppen. För att 

kunna ha en möjlighet att konkurrera ut de städer som tävlar om att locka till sig större evenemang 

betecknas vikten av att ha god kontakt med de större arrangörerna där exempelvis Livenation 

ingår.26 

 

I den undersökning som Tendensor AB genomförde gällande omvärldens bild av Karlstad 

identifieras det tydligt om konkurrensen till andra jämnstora städer. Resultatet härifrån kunde 

användas till ett grundarbete för att bygga ett långsiktigt varumärkesarbete hos Karlstad kommun. 

Den primära undersökningen handlade om att identifiera svenskars kännedom och attraktion till 

Karlstad men i undersökningen jämfördes även Karlstad med andra jämnstora städer i landet där 

Växjö, Sundsvall och Gävle ingick. Här gavs chansen för respondenterna som var människor i 

åldern 18–64 år utanför Värmland och närmare bestämt runt om i Sverige att exempelvis svara på 

vilken stad de främst ansåg att besöka som turist eller att bo i, där Karlstad i båda delarna hade 

högst antalet svar jämfört med de andra städerna i undersökningen (Tendensor AB 2014). 

 

                                                
24 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16 
25 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27 
26 Intervju med Great Event of Karlstad 2019-05-16 
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Figur 12: (Tendensor AB, 2014, sid.8) Identiteten av Karlstad - Attraktionsindex 2014. 

4.4.2 Behjälpliga strategier 

Lyckosamma strategier är något som ibland kan vara svårt att identifiera eller att nå upp till. Därför 

kan vissa strategier kräva hjälpmedel för att identifiera det som efterfrågas. I den undersökning 

som Karlstad kommun genomförde under 2015 ville de identifiera lokalbefolkningens synpunkter 

och utvecklingsidéer där fokus låg på identitet, innehåll och gestaltning i de centrala delarna av 

Karlstad. Detta för att få en bättre helhetsuppfattning av imagen av Karlstad eftersom den lokala 

befolkningen och är medskapare till den externa image som finns hos destinationen (Karlstads 

kommun 2016). Detta är även informant 4 från Visit Värmland inne på då det benämns att 

Karlstads invånare behöver agera som goda ambassadörer för sin egen stad och hemkommun.27 

Informant 1 från Karlstad kommun utvecklar det vidare och menar att tillsammans med invånare 

har även besökare den största rollen inom marknadsföringen. Besökarna har den största makten 

eftersom det är de som förmedlar deras åsikter vidare om Karlstad som destination.28 Informant 4 

nämner även innovativa idéer där influencers och ambassadörer kan fungera som kanaler att 

marknadsföra sig i tillsammans med sociala medier.29 

 

För att ytterligare identifiera strategier är undersökningar något som kan benämns som viktig för 

att identifiera vad som lyfter imagen hos en destination. Informant 2 från Great Event Of Karlstad 

beskriver en undersökning som genomfördes på besöksmål i Karlstad från 2018 där framförallt 

evenemang/besöksmål undersöktes för att identifiera täckningen på dessa. Där ingick 

Melodifestivalen, Putte i Parken, Sandgrund Lars Lerin och boule SM. Putte i Parken som enbart 

lockade människor från Karlstad och kringliggande kommuner var det evenemang som fick lägst 

utbredning. Melodifestivalen och Sandgrund Lars Lerin var båda två besöksmål som lockade 

människor utifrån och gav större täckning när det gäller att visa Karlstad. Men den allra största 

                                                
27 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27 
28 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-27 
29 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27 
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utbredningen där omsättningssiffror är markanta jämfört med de andra i undersökningen fick 

boule SM. Evenemanget lockade cirka 3500 besökare och resulterade i en oerhörd omsättning på 

kommersiella boenden där gäster stannade upp emot sju nätter. Informant 2 uttrycker sig 

gladeligen över vad boule SM åstadkom och menar att evenemanget var något utöver det vanliga 

för hela Karlstad.30 

 

“Det folket som var här lade ut det på sociala medier och hyllade Karlstad på ett sätt som inte går att köpa för 

pengar”. 

  

Även fast det här var ett tecken på lyckade event som skapar en positiv image av Karlstad benämns 

det även att det i vissa fall kan uppstå motgångar där till exempel en aktör går in och går emot den 

strategi som redan finns men det kan även handla om politiska aktiviteter eller artister som bär 

budskap som kan se negativt ut för omvärlden. Samtidigt går det inte att lyckas göra alla människor 

nöjda genom de evenemang som erbjuds men anses inte vara något som skulle skada imagen av 

Karlstad.31 

 

 

  

                                                
30 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
31 Intervju med Great Event of Karlstad, 2019-05-16 
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5. Bearbetning och analys av data 

Precis som informant 1 belyser är image och dess struktur en komplex sak,32 vilket även vi kan 

utläsa i den empiriska undersökningen vi har fått fram genom studiens gång. Det råder delade 

meningar kring vad den främsta imagen av Karlstad är mellan de aktörer som vi intervjuat vilket 

även går att utläsa i de dokument vi tagit del av, samtidigt som det också går att finna vissa mönster 

genom de båda undersökningsmetoderna. Även rollen hos aktörer som medskapare till platsens 

image skiljer sig eftersom de alla driver olika verksamheter. Detta betyder att ambitionen för 

framtidens image kan se olika ut. Dock är det viktigt att kunna ha en grund att följa för att kunna 

se vad destinationen som helhet ska visa utåt sett. 

5.1 Analys av semiotik och utveckling i Karlstad 

MacCannell (2013) beskriver teorier kring symboler och dess värde till platsen och besökares 

betydelse där vi utifrån vår empiriska undersökning framförallt kan se att Karlstad kommun och 

Great Event of Karlstad har skilda meningar kring vad Karlstads främsta symbol är. Kommunen 

lyfter solen som en ikon där vänlighet, trygghet och värdskap ska symboliseras tillsammans med 

denna.33 Även Färjestad BK väljer att lyfta solen och vänligheten som två starka ikoner för Karlstad 

vilket påvisar att det är starkt etablerat hos många människor.34 Visit Värmland väljer att lyfta 

liknande delar som kommunen gör men väljer att beskriva de viktiga delarna av Karlstads image 

som gästvänlig, lättillgänglig och öppen plats för alla att besöka.35 Vi kan se mönster i att dessa tre 

aktörer har liknande syn på vad Karlstads image är. Genom detta kan vi koppla Urrys (2011) teorier 

kring att forma människors turistiska blick till Karlstad som etablerats via dessa begrepp som 

kommunen vill stå för. Great Event of Karlstad uppmärksammar istället främst deras egna arbete 

där de väljer att lyfta fram Färjestad BK tillsammans med musikevenemang som symboler som ger 

avtryck utanför kommunens gränser.36 Vidare har Karlstad kommun redovisat i sitt 

stadsmiljöprogram från 2007 att landmärken utgör en stor betydelse för destinationen. I 

dokumentet lyfter de bland annat Domkyrkan, stenbron och Wermland Opera som viktiga 

landmärken som inte får döljas på något sätt. Det visar på att betydelsen av landmärken och 

symboler är av stor vikt för att bygga en stark image som kan kopplas till Karlstad. Gällande det 

som Bohlin & Elbe (2011) lyfter om att noggrant välja ut de egenskaper som finns på en destination 

kan vi identifiera att det är viktigt att lyfta fram det som ska profileras utåt. Karlstad kommun 

                                                
32 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16. 
33 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16. 
34 Intervju med Färjestad BK, 2019-05-24. 
35 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27. 
36 Intervju med Great Event Of Karlstad, 2019-05-16. 
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nämner bland annat att Sandgrund Lars Lerin lyfts fram på ett större sätt eftersom det finns en 

stor attraktionskraft till besöksmålet. 

 

Vi kan även koppla turismverksamhetens beskrivningar av vad de vill förmedla till den 

undersökning som Tendensor AB (2014) genomförde. Kommunen lyfter framförallt solen som 

den starkaste symbolen för Karlstads image. Samtidigt är det även solen som får överlägset antal 

svar i undersökningen hos Tendensor på frågan om människor tänker på när de hör Karlstad. Det 

visar på att en av de största symboler som Karlstad har är solen. Som MacCannell (2013) beskriver 

kan vi se tydlig koppling på att genom solen ges det kopplingar till staden som helhet via Karlstads 

symbol som framförs via solen och dess historia.  

5.2 Analys av kommersialisering i Karlstad 

Vi anser att Karlstad genomgått en kommersialisering sett över en längre tid. Under 2001 

färdigställdes Löfbergs Arena och möjligheten till att arrangera större evenemang fanns. Även 

Karlstad CCC anses ha en stor innebörd i utvecklingen av Karlstads besöksnäring då det 

möjliggjort att arrangera ytterligare evenemang och konferenser som ej går att anordna på annan 

plats i kommunen. Till sist nämns Sandgrund Lars Lerin som en stor besöksplats som 

bidragsgivande i Karlstads förändring. Till Ek & Hultmans (2007) beskrivning av 

kommersialisering kan vi framförallt se kulturella förändringar, men även ekonomiska och sociala. 

Alla de tre ovan nämnda besöksmål har varit starkt bidragande till besöksnäringens utveckling där 

bland annat Sandgrund Lars Lerin bidrog med 77 000 ökade inhemska gästnätter under 2016.37 I 

vårt fall kan vi därför identifiera att Sandgrund Lars Lerin är en verksamhet som lett till en kulturell 

kommersialisering i kommunen. Alla de intervjuade aktörer har någon gång under studiens gång 

lyft Sandgrund Lars Lerin som en av de besöksmål som främjar Karlstads image vilket vi då kan 

identifiera som en attraktion som förändrat synen på destinationen. 

 

Ytterligare kan vi utläsa gällande informant 3 och Färjestads synpunkter om stadens utveckling där 

vi tolkar det som att de är positiva till att en större kommersialisering sker i kommunen, samtidigt 

som ambitionsnivån önskas vara ännu högre kring att utveckla och få en ännu större befolkning i 

staden för att bli en attraktiv stad.38  

En fortsatt kommersialisering av Karlstad anser vi kommer att ske kontinuerligt. Detta då 

aktörerna i kommunen ständigt arbetar med att utveckla kommunen för att öka besökarantalet och 

                                                
37 Intervju med turismverksamheten hos Karlstad kommun, 2019-05-16.  
38 Intervju med Färjestad BK, 2019-05-24. 
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helst även invånarantalet. Det som nämns i stadsmiljöprogrammet framtaget av Karlstad kommun 

(2007) anser vi är en viktig del att beakta då det vid nybyggnationer i anslutning till de olika 

landmärken i staden krävs noggranna analyser och observationer för att säkerställa att betydelsen 

av dessa inte faller i skymundan.  

5.3 Analys av samarbeten bland aktörer 

Som Kotler m.fl (2013) lyfter har ökad globalisering givit en stor del i att konkurrera med andra 

företag men vi anser även att det kan kopplas till destinationer och dess konkurrens. Möjligheten 

till att konkurrera med andra destinationer anses vara en stor del i arbetet för att skapa sig en stark 

image och kunna profilera sig mot stora arrangörer. Exempelvis lyfter Great Event of Karlstad 

innebörden av att ha god kontakt med större aktörer/arrangörer som till exempel Livenation vilket 

kan användas som en konkurrensfördel när större evenemang ska arrangeras.39 Dock benämner 

alla intervjuade i studien vikten av samarbeten mellan aktörer. Kommunen jämför sig med andra 

destinationer, men har inte pekat ut någon särskild som konkurrent, utan fokuserar på samarbete 

istället. Till exempel med organisationen SNDMO, som skapats i syfte att utveckla och ta lärdom 

av andra destinationer och dess kunskap.40 Detta ger en bild av att samarbeten över region- och 

kommungränser anses ge större framgång än att konkurrera ut varandra. Great Event som nämner 

samarbetet med Färjestad BK som given lyfter utöver det de kvartalsmöten som viktiga 

samarbeten för att bygga goda relationer till andra involverade aktörer, men även den byggstenen 

hos kommunen de ska gestalta i besöksnäringens roll.41 Färjestad BK nämner att samarbete är 

oerhört nödvändigt, då det sker på många plan. Kommunen belyses vara en av de allra starkaste 

samarbetspartners tillsammans med de aktörer som ingår i projektet av Sound of Karlstad för att 

stärka varandra.42 Även Visit Värmland nämner rakt igenom vikten av samarbeten då detta är en 

av deras huvudsakliga uppgifter, men på en större och mer regional nivå. Dock nämns att Karlstad 

kommun är en av de aktörer som det sker större arbeten med tillsammans.43  

 

Med en central åsikt som alla intervjuade aktörer nämner gällande samarbeten är det lätt att 

identifiera att kommunen faktiskt axlar rollen som en stöttepelare till andra aktörer, precis som 

informant 1 lyfter som deras viktigaste roll för utveckling. Likt Ågren (2013) nämner om hur 

Djurgården i Stockholm bildade en förening för att stärka samarbetet på destinationen och kunna 

                                                
39 Intervju med Great Event Of Karlstad, 2019-05-16. 
40 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16. 
41 Intervju med Great Event Of Karlstad, 2019-05-16. 
42 Intervju med Färjestad BK, 2019-05-24. 
43 Intervju med Visit Värmland, 2019-05-27. 
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stärka sin marknadsföring så går det att se likheter i hur de olika aktörerna i Karlstad samarbetar. 

Här nämner de olika aktörerna att de vid olika tillfällen under året sitter i möten med kommunen 

och övriga lokala aktörer för att utvärdera de olika evenemang som ägt rum och planera för 

framtiden. 

 

Vad som tydligt framgår för alla aktörer är vikten av att ha ett gott samarbete mellan varandra för 

att utveckla Karlstad till en attraktiv stad för besökare. Samtidigt anser vi att det är lika viktigt att 

föra diskussioner och samarbeta med lokalbefolkningen på destinationen, vilket undersökningen 

om Framtidens stad: del 1 identitet påvisar där de lokala invånarna fick vara med och påverka Karlstads 

framtid och utveckla (Karlstad kommun 2016). För att göra lokalbefolkningen hörda och få dem 

att känna att det är en del av utvecklingen skulle det inför planeringen av nya etableringar i staden 

kunna ske en liknande undersökning för att se vad lokalbefolkningen ytterligare tycker för att inte 

tappa invånarnas förtroende. 

5.4 Analys av imagestrategier i Karlstad 

Att finna strategier kring imageskapande är oerhört komplext. Det finns flera tillvägagångssätt men 

framförallt handlar det ofta om att hitta det som ger ett symboliskt värde för destinationen i fråga. 

Vi anser att Karlstad kommun inte lyfter någon specifik strategi som de utgår ifrån utan istället vill 

de agera som en stöttepelare för de andra lokala aktörer som finns inom besöksnäringen. Här kan 

vi koppla kommunens idéer till de teorier som Chen & Tsai (2007) lyfter kring att en image blir 

mer positiv om den övergripande tillfredsställelsen, det uppfattade värdet och den 

beteendemässiga avsikten är högre där kommunen återigen vill lyfta fram vänlighet, värdskap och 

trygghet som ska spegla helhetsbilden av Karlstad som destination. Great Event of Karlstad är 

istället tydliga med de strategier som de arbetar med och som de vill uppnå. Ekinci (2003) beskriver 

att destinationer kräver produktiva strategier för att kunna profilera och positionera sig utåt. För 

att lyckas med detta anses det även vara viktigt att skapa en ledning som specifikt kan arbeta med 

dessa frågor. Bland annat har Great Event of Karlstad uppdrag från kommunen att vara drivande 

i evenemang som genomförs i Löfbergs Arena och Karlstad CCC. Detta ger dem en tydlig roll i 

skapandet av imagen som framförallt betyder att de ska sätta avtryck inom arrangerade evenemang 

som genomförs i kommunen. Great event of Karlstad har arbetat fram en strategi att utgå ifrån 

för att bygga Karlstads image. Denna har de utformat efter en pyramid (Se figur 12) med tre olika 

områden som ligger till grund för vilka typer av event som de önskar att ha i kommunen.  
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I undersökningen som Tendensor AB (2014) genomförde kan vi utläsa att resultatet skulle ligga 

till grund för att kunna skapa ett utvecklingsarbete med fokus på Karlstads image. Kommunen 

som tagit del av undersökningen kan på så sätt använda detta som en strategi för att kunna 

identifiera vad människor utanför Värmlands gränser har för kännedom till Karlstad, samt se hur 

de står sig gentemot andra jämnstora städer i landet. Även undersökningen från 2015 som 

kommunen själva genomförde kan kopplas in här då även lokalbefolkningen är medskapare till 

stadens image, vilket bland annat Visit Värmland också lyfter där det nämns att befolkningen agerar 

som ambassadörer för sin egen stad. Vi anser att det också kan vara en typ av strategi för att 

inkludera alla i utvecklingen. Vidare kring kommunens strategier kan vi bland annat identifiera att 

marknadsföringen och vad som lyfts fram för att skapa attraktion skiljer sig beroende på vem de 

riktar marknadsföringen till. Givetvis finns centrala bilder av vad som erbjuds i staden vilket är en 

stor del för att hela tiden förmedla samma grundläggande image till alla intresserade oavsett om 

det handlar om turister, inflyttare eller företag. Dock har de utvecklat specifika kanaler beroende 

på vem de riktar sig till. Detta för att ge en tydlig beskrivning vad olika intressenter får ut av att 

besöka eller etablera sig i Karlstad. Här ser vi en klar och tydlig koppling till vad Hospers (2010) 

teoretiserar kring hur marknadsföring skiljer sig beroende på riktlinje. Med andra ord syftar vi på 

den kalla respektive varma marknadsföringen även om de ändå går ihop till en central image som 

alla får ta del av. Den varma marknadsföringen som syftar till att locka och etablera människor och 

företag som har en personlig koppling till destinationen i fråga. Bland annat anser vi att exempelvis 

Löfbergs spelar en viktig roll som även benämns som ett landmärke för staden. Dock är Löfbergs 

redan ett etablerat företag i Karlstad, men skulle företaget flytta sin verksamhet skulle en del av 

stadens själ försvinna. Därför anser vi att det också är viktigt att behålla de företag som ger 

kommunen betydelse.  

 

Som Karlstads kommun var tydlig med är det viktigt att lyfta fram attraktioner på ett unikt sätt, 

precis som Mossberg & Kepple (2005) också analyserar om. De menar att en destinations image 

kräver specifika koncept där exempelvis regionen, staden eller attraktioner bör särskiljas för att 

skapa en tydlig image gällande vad som ska lyftas fram (Mossberg & Kepple, 2005).  Exempelvis 

menar kommunen att Sandgrund Lars Lerin är en verksamhet som behöver lyftas fram på ett unikt 

sätt eftersom attraktionen anses vara ett dragplåster för besökare.44 

  

                                                
44 Intervju med Karlstad kommun, 2019-05-16. 
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6. Tolkning av resultaten 

Syftet med studien var att undersöka imagen av Karlstad samt ta reda vilka strategier som används 

hos intervjuade aktörer. Under det här kapitlet kommer vi blanda in syftet och de frågeställningar 

som vi formulerat. Även teori- och empirikapitlet kommer lyftas för att avgöra resultatet av 

studien. 

6.1 Hur arbetar de olika aktörerna för att stärka imagen av Karlstad? 

Den etablerade bilden av Karlstad handlar om solen/sola. Genom solen är önskemålet även att 

sprida värme, vänlighet, värdskap och trygghet. Detta nämns även av Färjestad och Visit Värmland. 

Resultatet av detta innebär att det är denna image som kommunen vill att inblandade aktörer ska 

bygga vidare på utöver vad de själva vill förmedla genom sina verksamheter. Även kännedomen 

om Karlstad bland människor utanför Värmland är främst solen, vilket visar att det är en tydlig 

etablerad image av staden. Vidare finns det centrala ambitioner från kommunens sida där 

exempelvis målet om att bli Sveriges främsta besöksstad är en av dem. En central del i att bli det 

involverar evenemang och stora arrangemang. Färjestad BK, Great Event of Karlstad och Visit 

Värmland benämner alla att Karlstads utveckling handlar om det när kommunen har flera olika 

ytor att arrangera event där Löfbergs Arena och Karlstad CCC är de allra viktigaste arenorna. Unika 

arrangemang där besökare från en rikstäckande och i vissa fall internationell publik är viktig för att 

kunna uppnå dessa strategimål. 

 

Besöksattraktioner som nämns genomgående är Sandgrund, Lars Lerin som utvecklat Karlstads 

image på den senaste tiden. Men aktörernas roller i att vara medskapare till kommunen och stadens 

image anses vara av stor vikt eftersom det sätter en prägel på stadens utbud. Färjestad BK:s 

verksamhet kan enkelt identifieras som en av de främsta aktörer till detta arbete. Detta går att utläsa 

i de dokument som har analyserats, tillsammans med intervjuerna där Färjestad BK generellt har 

nämnts frekvent bland alla aktörer. Färjestad BK:s roll i arbetet för stadens image har en stor 

påverkan på samhället både lokalt och nationellt. Förutom den SHL-ishockey som är den primära 

verksamheten arbetar de även för att locka stora evenemang. Även verksamhetens affärsområde 

är viktigt där utbildning, hälsa, medicin och idrott är ett stort fokusområde där målet är att skapa 

fler arbetsmöjligheter och öka inflyttningen. Great Event Of Karlstads roll är mer fokuserad på 

Evenemang och event. Uppdraget hos dem handlar framförallt om att vara bidragsgivande till 

Karlstads image genom att främst attrahera evenemang till Löfbergs Arena och Karlstad CCC. 

Större och unika evenemang är mer bidragsgivande för att sätta ett större avtryck på Karlstads 

image. Visit Värmlands arbete för att stärka Karlstads image framgår inte tydligt, utan trycker 
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genomgående på det samarbete som utförs mellan dem som den rollen de har. Dock nämns stora 

evenemang och möten som viktiga strategier för att nå en utveckling, men det är dock inte Visit 

Värmlands huvudsakliga uppdrag.   

6.2 Hur samarbetar aktörer för att främja Karlstads image? 

Studien har visat att samarbeten är väldigt viktigt för alla aktörer i Karlstad kommun för att arbetet 

ska leda framåt och de ska nå en utveckling i staden. Varje enskild aktör som vi intervjuat har på 

sitt egna sätt påvisat hur de samarbetar runt om i kommunen på olika sätt men ändå lika. De flesta 

sitter i olika möten under året med involverade aktörer för att diskutera vad som gått bra och vad 

som gått mindre bra för de evenemang som varit men går även igenom kommande för att de ska 

ske på ett så bra sätt som möjligt. Kommunen ses som en centralpunkt när det kommer till 

samarbeten för de aktörer som vi varit i kontakt med då de ses som en stöttepelare för att kunna 

verkställa olika evenemang i staden. 

 

Samarbeten är inte endast viktig på lokal nivå utan vad som även visats under denna studie är att 

samarbeten utanför kommunen och länets gränser är väldigt viktigt för att kunna söka inspiration 

och se koncept som varit lyckade på en annan destination och se hur det går att utveckla i Karlstad 

för att stärka det egna varumärket. De flesta av våra respondenter anser sig inte ha några direkta 

konkurrenter för sin egna verksamhet dock anser de att det finns konkurrenter för kommunen i 

stort och då när det kommer till att locka till sig olika evenemang. För att kunna locka till sig större 

evenemang lyfter de även viktigt av att ha en god kontakt och ett gott samarbete med de större 

arrangörerna i Sverige vilket de även ser som avgörande om Karlstad ska kunna ligga i toppen som 

eventstad.  

 

Samarbeten mellan aktörer krävs för att en så positiv image ska kunna skapas av Karlstad som 

besöksstad. Om samarbetet sker på rätt sätt så är möjligheten större att slutprodukten blir så bra 

som möjligt. Det är även samarbeten som kan orsaka en negativ image av Karlstad och då 

framförallt om samarbetet är bristfälligt. Detta kan leda till en beslutströghet som kan påverka om 

ett evenemang kommer bli av eller inte.  

6.3 Rekommendationer för framtida forskning 

Studien som vi har genomfört har riktat in sig på Karlstad kommun och involverade aktörer inom 

dessa gränser. Ämnet kring platsmarknadsföring och image är något som kan studeras på alla 

möjliga orter och kommuner i Sverige. Mossberg & Kepple (2005) forskar exempelvis om 
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skillnader kring image av specifika destinationer jämfört med nationer. Med det syftar vi på att det 

även går att bredda sin forskning och studera image på en nationell nivå. De aktörer vi varit i 

kontakt med har lyft många besöksmål som tydliga imageskapare för staden och samma platser 

har även tidigare undersökningar visat ha varit centrala för destinationens image. Det skulle därför 

kunna vara möjligt att studera om liknande tydliga exempel finns i andra städer eller om det är 

något som är unikt för Karlstad. 

 

Urry (2011) lyfter som ett exempel hur turistens blick av Paris har påverkats av bilder och media 

för att ses som en romantisk stad. Likheterna går att knyta an till solen i Karlstad där exempelvis 

vänlighet och värme ska representeras. Det skulle därför kunna studeras om hur detta påverkar 

besökarens val av resmål. 

 

Vad som tydliggjorts under studien är att Karlstad önskar att växa som besöksstad men även att 

invånarantalet ska öka. Därför ser vi en möjlighet för andra forskare att undersöka hur staden 

skulle kunna klara av en ökning av besökare och hur det skulle påverka naturen som är en viktig 

del för Karlstad men även länet i stort. Mer ingående skulle det gå att undersöka hur Karlstad 

arbetar med att bevara naturen och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i samband med en ökning 

av befolkning och besökare. En ökning kan självklart vara positiv för en stadsutveckling men det 

kan därför vara viktigt att se över hur arbetet sker med de sociala, ekonomiska, ekologiska och 

kulturella aspekterna i staden. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Berätta kort om ditt arbete och din verksamhet 
 
Har du några tidigare erfarenheter inom besöksnäringen? 
I sådana fall vilka? 
 
Vad anser du är Karlstads image idag? 
 
Vad har ni för roll när det gäller att vara medskapare till Karlstads image? 
 
Hur tror ni att framtidens image av Karlstad kommer se ut? 
 
Vilken image vill ni ha av Karlstad? 
Hur ska ni arbeta för att nå den imagen ni vill framställa? 
 
Vilka besöksmål finns som främjar imagen av Karlstad?  
 
Anser ni att ni har någon annan destination som konkurrent/konkurrenter? 
Vilken/vilka isåfall? 
 
Anser ni ha någon annan verksamhet som konkurrent/konkurrenter till ert arbete? 
 
Vilka kanaler är allra viktigast att synas i när det gäller att stärka Karlstads image? 
 
Hur identifierar ni vad människor söker efter? Trender o.s.v? 
 
Hur viktigt är det med samarbete för att stärka bilden av Karlstad? 
Följdfråga: Och hur samarbetar ni? 
 
Finns det något som du tror kan orsaka en negativ image av Karlstad? 
 
Är det någon geografisk del av Karlstad som ni väljer att aktivt marknadsföra mer eller mindre 
jämfört med andra? 
 
Vi funderar på om den marknadsföring som ni gör skiljer sig något när det kommer till att locka 
till sig turister och inflyttare? 
Samt skiljer ni denna något när det kommer till att försöka locka till sig nya företag till Karlstad? 
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Bilaga 2 – Uppdelning av skrivande 

I denna bilaga kommer vi att presentera genomförandet och uppdelningen av uppsatsen olika 

delar. En stor del av uppsatsen har skrivits gemensamt för att få ett liknande språk genom hela 

men vi har även valt att dela upp vissa delar för att effektivisera arbetet och dela upp 

arbetsbördan. 

Kapitel 1 

Detta kapitel innehållande inledning, problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning 

har vi skrivit gemensamt. 

Kapitel 2 

Detta kapitel har vi delat upp skrivandet men har letat fram relevanta teorier tillsammans. 

Semiotik och utveckling av turistdestinationer: Andreas 

Kommersialisering: Andreas 

Samarbeten: Björn 

Imagestrategier: gemensamt 

Kapitel 3 

Urval: Andreas 

Undersökningsobjekt: Gemensamt 

Undersökningsteknik: Dokumentanalys Andreas, Intervju Björn 

Kodning och analysprocess: Gemensamt 

Reliabilitet och validitet: Gemensamt 

Metod och källkritik: Andreas 

Etiska åtaganden: Andreas 

Kapitel 4 

Stor del av empirin har skrivits tillsammans men transkribering av intervjuerna har vi delat upp. 

Semiotik och utveckling i Karlstad: Björn 

Kommersialisering i Karlstad: Andreas 
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Samarbeten bland aktörer: Björn 

Imagestrategier i Karlstad: Andreas 

Kapitel 5 

Analyskapitlet har vi skrivit gemensamt 

Kapitel 6 

Hur arbetar de olika aktörerna för att stärka imagen av Karlstad: Andreas 

Hur samarbetar aktörer för att främja Karlstads image: Björn 

Rekommendationer för framtida forskning: gemensamt 

 

 

 

 


