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Sammanfattning 
 
Sommaren år 2008 började Stadsmuseet i Stockholms anordna vandringar i 
kriminalromanförfattaren Stieg Larssons fotspår, nämligen 
Millenniumvandringen. Stieg Larssons ”Millenniumtriologi” har nått framgång 
både utomlands och i Sverige. Framgångarna har omtalats i massmedia, där 
även Millenniumvandringen har nämnts. 

 I denna uppsats undersöks hur Stadsmuseet kan arbeta med marknadsföring 
av fotspårsturism och utveckla konceptet för att locka fler turister till 
vandringen. Vidare studeras även om det är böckerna i sig eller den aktiva 
marknadsföringen som får turister att besöka Millenniumvandringen. Detta 
undersöks genom att ta en närmare titt på konsten av att marknadsföra en 
upplevelse och sedan jämföra Millenniumvandringen med ”I Arns och 
Wallanders fotspår”, där utvecklingen och marknadsföringen av konceptet 
granskas. Den empiriska delen av undersökningen genomförs på Södermalm i 
Stockholm där Millenniumvandringen utspelar sig. Där utförs även intervjuer 
med arrangörer, guider samt besökare av Millenniumvandringen. 

Utifrån en jämförelse med Millenniumvandringen har de framkommit att ”I 
Arns och Wallanders fotspår” har varit mer driftiga i utvecklingen av 
vandringarna och att storleken på destinationen är betydande för utvecklingen 
av ”I Stieg Larssons fotspår”. Stadsmuseet kan utveckla konceptet genom att 
samarbeta med restaurang Kvarnen samt Mellqvist Kaffebar, tillföra olika 
företeelser till vandringen, som exempelvis en souvenirshop samt utveckla 
Millenniumpaketet.  

Vandringarna ”I Arns och Wallanders fotspår” har varit mer aktiva i de 
marknadsföringsåtgärder som jämförts. En ökad medvetenhet om 
marknadsföring kan leda till att Stadsmuseet fokuserar på att attrahera fler 
turister, både läsare av Millenniumtrilogin och turister som vill uppleva 
Stockholm genom ett annorlunda perspektiv. För att marknadsföra vandringen 
kan Stadsmuseet använda sig av storytelling, massmedia, internet och word-of-
mouth. Vidare kan de även delta i olika mässor och evenemang hos 
bokhandlare samt synas med olika erbjudanden vid filmpremiärer i de länder 
som alla Millenniumfilmer ännu inte haft premiär. 

Det är främst Millenniumböckerna som attraherar besökarna till att söka 
information om vandringen. Marknadsföringen som Stadsmuseet har 
genomfört är inte tillräcklig aktiv för att uppmärksamma turisten. Därför är det 
fördelaktigt för Stadsmuseet att fånga upp turisterna genom en mer aktiv 
marknadsföring.  
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Tourism in authors' footsteps 

A comparison of different tours and its marketing 

Abstract 

The summer of 2008 the city museum in Stockholm began to organize a tour in 
the novelist writer Stieg Larsson's footsteps, called the Millenniumtour. Stieg 
Larsson's "Millennium trilogy" has achieved success both abroad and in 
Sweden. The success has been mentioned in the media, in which the 
Millenniumtour also has been mentioned. 

 This essay examines how the museum can work with the marketing of 
footstep tourism and develop the concept to attract more tourists to the tour. 
The essay also examines if it is the books themselves or the active promotion 
that brings tourists to visit the Millenniumtour. 

 This is examined by taking a closer look at the art of marketing an 
experience and then compare Millennium tour with the tours in ”Arns and 
Wallander's footsteps", where development and marketing of the concept are 
compared. The empirical part of the investigation carried out on Södermalm in 
Stockholm, where the Millenniumtour takes place. Interviews with organizers, 
guides and visitors of the Millenniumtour have also been implemented. 

Based on a comparison with the Millenniumtour, it revealed that the tours 
"In Arn and Wallander's footsteps" have been more energetic in the 
development of the tours and the size of the destination is important for the 
development of Millenniumtour. The City Museum can develop the concept by 
collaborating with the restaurant Kvarnen and cafe Mellqvist and bring 
different things to the tour, such as a souvenir shop. They can also develop the 
Millennium package. 

The tours "In Arn's footsteps and Wallander" has been more active in the 
promotion. To promote the tour can the City Museum use storytelling, media, 
internet and word-of-mouth. They can also participate in various fairs and 
events at bookstores, and appear with different offers at film premieres. It is 
mainly the Millennium books that attract visitors to seek information about the 
tour. The advertising that City Museum has implemented are not sufficiently 
active to alert tourists. With a more active marketing can the City Museum get 
the tourists attention.  
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1 Inledning 

Uppsatsens inledande kapitel beskriver bakgrunden till problemet, presenterar problemet och 

studiens syfte samt redogör för uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problembakgrund  

Varför är det intressant att besöka platser som skildras i litterära verk eller där 
filmer utspelar sig?  
Idag söker turister efter totalupplevelsen, alla sinnen ska stimuleras. Att resa i en 
författares fotspår tillför en ny dimension i både läsandet och resan dit, vilket 
ger en unik inre upplevelse. Etnologen Carina Sjöholm berättar i Sveriges Radio 
att litteraturturism inte är något nytt fenomen, det är något som har funnits i 
många år, men det är först under de senaste åren som denna turismnisch har 
ökat. Den tekniska utvecklingen, globaliseringen och andra utvecklingstrender 
är faktorer som bidrar till det ökade intresset av bok- och filmturism. Sjöholm 
förklarar vidare att litteraturturism har blivit en stor industri, eftersom 
omsättningen på denna form av upplevelse ökar. Litteraturturism bidrar till en 
lekfullhet hos besökaren och arrangörerna bör skapa en berättelse kring boken, 
filmatiseringen, författaren och platsen som historien utspelar sig på (Sveriges 
radio P1 2008). 

Resemagasinet Vagabond (Brändström 2008) radar upp listor på 
deckardestinationer världen över och dagstidningar skriver reportage om resor i 
fotspår efter boksuccéer blir allt mer populärt. Expressen skriver om resor på 
film-, tv- eller boktema som erbjuds i följande former; paketresor med flyg och 
hotell inkluderat, rundvandring med guide på orten eller rundvandring på egen 
hand med en skriftlig guide. Vidare beskrivs tio resemål och några exempel på 
detta är Dan Browns bästsäljande thriller ”Da Vinci-koden” som utspelar sig i 
Paris, där besökaren numera kan delta i en två timmars rundvandring med Da 
Vinci-tema. I Nya Zeeland erbjuds besökaren olika rundresor kring 
inspelningsplatserna där filmatiseringen av Tolkiens klassiker ”Sagan om ringen” 
utspelade sig, bland annat en fyra timmar lång bussutflykt till Midgård med 
omnejd. JK Rowlings välkända böcker om Harry Potter har blivit en hel 
industri i Storbritannien och det finns ett utbud i alla tänkbara former och 
prisklasser för besökarna (Ivarsson 2009).  
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En turismprodukt kräver en destination och människor som har sociala och 
ekonomiska förutsättningar för att kunna ta sig till denna destination (Blom & 
Nilsson 2005). Dahlström (2008) menar att dagens konsumenter är villiga att 
betala mer för tjänster eller produkter som upplevs unika. Turismprodukten 
kräver även informations- och kommunikationsteknologi för att sammanföra 
turisterna med turistattraktionen (Blom & Nilsson 2005). Det finns en 
mångfald av turistattraktioner som ursprungligen inte har någon koppling till 
turism, men som genom produktutveckling och aktiv marknadsföring kan 
omvandlas till en betydande attraktion (Blom & Nilsson 2000). Det anses vara 
unikt att använda sig av berättelser, myter och fabler som kan vara muntliga, 
skriftliga eller bildliga vid marknadsföringssyfte av olika upplevelser. Vilket 
tenderar att bli allt viktigare för företag som erbjuder immateriella tillgångar, 
såsom upplevelser (Mossberg & Johansen 2006). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Upplevelsen ”I Stieg Larssons fotspår” som anordnas av Stadsmuseet, har nått 
oanade publikframgångar och vandringen har uppmärksammats både nationellt 
och internationellt. Le Figaro är en dagstidning som tillsammans med Le 
Monde är Frankrikes mest inflytelserika och i en jämförelse med svenskt 
näringsliv kan Le Figaro närmast jämföras med Svenska Dagbladet. Artikeln 
nedan (Figur 1-1) är hämtad från Le Figaro och beskriver att när den 13 maj 
2009 har passerat, kommer det att dröja ytterligare innan vi får följa Lisbeth 
Salander äventyr, eftersom filmatiseringen av den andra och tredje filmen precis 
avslutats i Stockholm. Vidare skrivs i artikeln att resultatet av detta evenemang 
är historiskt för svenskarna och en effekt av Millenniumtrilogin är att antalet 
franska besökare ökat med 20% i Stockholm. Avslutningsvis nämner Le Figaro 
att efterfrågan är sådan att Stockholm organiserar guidade turer 
”Millenniumvandringen” och även på franska i mars (Neveux 2008). I nuläget 
är det ytterst relevant för Stadsmuseet att tillämpa olika marknadsföringsmedel 
samt utveckla konceptet för att ta till vara på intresset kring 
Millenniumvandringen. 

Intresset för Millennium märks bland annat genom att Stieg Larssons 
kriminalromaner har sålts i närmare 3,5 miljoner exemplar i Sverige och 22 
miljoner exemplar internationellt, varav 10% har sålts i Frankrike. Enligt 
Norstedts Agency, som förvaltar rättigheterna till Millenniumtrilogin, finns 
kontrakt med förlag i över 40 länder. Förra året var Stieg Larsson den näst 
bästsäljande författaren i världen. Filmatiseringen av den första filmen ”Män som 
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hatar kvinnor” har sålts till ett 30-tal länder vid sidan av norden. Hittills har totalt 
6,6 miljoner besökare sett filmen, varav 1,2 miljoner är svenskar och den har 
hittills omsatt över 600 miljoner kronor (Hellekant 2009). Produktionsbolaget 
Yellow Bird kommenterade att det är ovanligt för en icke engelskspråkig film 
att få den här typen av omfattande internationell distribution (Horney 2009). 

 
Figur 1-1: Artikel från den franska tidningen ”Le figaro” 
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1.2.1 Författaren Stieg Larsson 

 
Stieg Larsson, journalist och författare, föddes den 15 augusti 1954 i 
Skelleftehamn utanför Skellefteå, Västerbottens län. År 1995 grundade Stieg 
Larsson stiftelsen Expo med avsikten att studera, kartlägga och motverka 
antidemokratiska, högerextrema och rasistiska rörelser i samhället. Stieg 
Larsson var även chefredaktör för stiftelsens tidning Expo och klassades som 
en expert på antidemokratiska och högerextrema rörelser. I egenskap av expert 
arbetade Stieg Larsson även som föreläsare och debattör 
(Nationalencyklopedin, Stieg Larsson 2009).  

År 2001 började Stieg Larsson skriva en serie av kriminalromaner på sin 
fritid, denna serie är idag känd som Millenniumtrilogin. Lisbeth Salander och 
Mikael Blomkvist är huvudkaraktärerna i böckerna. Lisbeth Salander är en tjej i 
20 års åldern, piercad, tatuerad och med få sociala förmågor, men hon är också 
otroligt intelligent, en utmärkt researcher med fotografiskt minne och en av 
världens främsta hackers. Stieg Larsson förklarade i en intervju att inspirationen 
för huvudpersonen Lisbeth Salander baseras på en uppvuxen version av Astrid 
Lindgrens Pippi Långstrump. Karaktären Mikael ”Kalle” Blomkvist är en 45-
årig undersökande journalist som arbetar på en egen tidning, Millennium och i 
böckerna utreder Mikael Blomkvist den ena härvan efter den andra. Handlingen 
kretsar främst kring tidningsredaktionen och Lisbeth Salanders liv. Innehållet i 
romanerna baseras på finslipade personporträtt och intriger som berör 
exempelvis trafficking, våld mot kvinnor och ekonomisk brottslighet (Larsson 
091220). 

Stieg Larsson avled, 50 år gammal, i en hjärtinfarkt på tidningen Expos 
redaktion i Stockholm den 9 november 2004. Vid hans död lämnade han efter 
sig en serie av tre kompletta opublicerade manus, där de första två titlarna var 
antagna. Den första boken ur Millenniumtrilogin ”Män som hatar kvinnor” gavs 
ut år 2005 i Sverige (Nationalencyklopedin, Stieg Larsson 2009). Romanen 
nominerades och belönades med Glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman 
år 2005. Den andra boken, ”Flickan som lekte med elden”, utnämndes till Årets 
bästa svenska kriminalroman år 2006 (Larsson 091220). En tredje roman 
”Luftslottet som sprängdes” gavs ut år 2007. Trilogin och filmatiseringen av 
böckerna med bland annat Noomi Rapace och Mikael Nykvist i huvudrollerna 
har blivit kritiker- och försäljningsframgångar (Nationalencyklopedin, Stieg 
Larsson 2009). 
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1.2.2 Vandring ”I Stieg Larssons fotspår” 

 

 

Figur 1-2: Karta över Millenniumplatserna i Stockholm 

 
Stockholms stadsmuseum ligger vid Ryssgården, Slussen, på Södermalm i 
Stockholm. Museets främsta uppgift är att berätta om Stockholm och 
stockholmare. Stadsmuseet arbetar med att hitta olika ingångar till att visa 
staden och genom utställningar, program och publikationer visas 
ögonblicksbilder samt sammanhang ur Stockholms historia. Stadsmuseet har 
även stadsvandringar med olika teman. Museet har fått förmånen att erhålla 
rättigheterna för att genomföra vandringen ”I Stieg Larssons fotspår”. 
Norstedts Agency och Stieg Larssons familj godkände vandringen och tyckte 
att Stadsmuseet hade en rolig och bra idé. Enligt Norstedts ses Stadsmuseet 
som en seriös och ickekommersiell partner som kan ge mervärde till Stieg 
Larssons fans, inte i första hand tjäna pengar1.  

Sommaren år 2008 började Stadsmuseet i Stockholms anordna vandringar i 
kriminalromanförfattaren Stieg Larssons fotspår, eftersom hängivna läsare till 
Millenniumtrilogin önskade att besöka platserna som de fascinerats över i 
böckerna. Vandringen tar omkring två timmar och utspelar sig på Södermalm i 
Stockholm, turen går runt Slussen, Mariaberget och Mosebacke. Kartan i Figur 
1-2 illustrerar ”Millenniumplatserna” som besökaren får ta del av under 
vandringen. Stadsvandringarna hålls på svenska och engelska, men turerna kan 
även bokas på franska, danska, tyska, italienska samt spanska. Vandringarna 
pågår under alla årets säsonger, från 6 juni till om med 26 september, och från 
oktober till och maj (Stockholms stadsmuseum).  

                                              

1 Litteraturagenten Magdalena Hedlund, Norstedts Agency [091209] 
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Stadsmuseets Millenniumvandringar var en av de sju upplevelser som 
nominerades av utländska researrangörer till utmärkelsen ”Den bästa 
upplevelsen i Sverige”. Bakom utmärkelsen stod Rese- och Turistnäringen i 
Sverige i samarbete med Visit Sweden, där syftet var att ta reda på vad 
utländska besökare önskar boka via researrangörer och uppmärksamma dem 
som erbjuder Sveriges bästa upplevelse (Carlén 2009). 
 

1.2.3 Arnrike i Västergötland  

 
Jan Guillos roman om riddaren Arn Magnusson har frambringat känslor hos 
det svenska folket och läsarna vill nu besöka platserna där böckerna utspelades.  

Den fiktive medeltidshjälten Arn Magnusson föddes år 1150 och blev 
uppfostrad av munkarna i Varnhem till en Kristi stridsman och tempelriddare i 
det heliga landet. Det skevs fyra böcker som utspelar sig i gamla Skaraborg, 
Herrljunga och Visingsö, detta område är nu föremål för en betydande turism. 
Arn finns inte och historien är uppdiktad, men scenen är verklig och platserna 
samt miljöerna finns på riktigt. Böckerna har bidragit till ett ökat intresse för 
Västergötlands medeltida historia. För att ta till vara på det allmänna intresset 
som finns för Arn och medeltiden startade projektet ”I Arns fotspår” år 1999 
under ledningen av Västergötlandsmuseum och i samarbete med lokala samt 
regionala turistorganisationer (Aronsson et al. 2008).  
 

1.2.4 Wallander i Ystad 

 
Författaren Henning Mankell har skrivit en serie av 11 böcker om den fiktive 
karaktären Kurt Wallander. Wallander är kriminalkommissarie vid polisen i 
Ystad och miljoner av människor världen över har läst om kommissariens jakt 
på mördare genom de trånga kullerstensgränderna i Ystad. Wallanderböckerna 
har översatts till över 40 olika språk (Ystads kommun 2009) och sålts i över 30 
miljoner exemplar internationellt (Hellekant 2009). Böckerna är främst populära 
på den tyska marknaden, där 12 miljoner exemplar har sålts (Dahlström 2008). 
Den första boken ”Mördare utan ansikte” gavs ut år 1991 i Sverige och året efter 
började turisterna resa till Ystad för att besöka Wallanderplatserna. Ystad 
kommun erbjöd de intresserade läsarna färdigmarkerade kartor med 
Wallanderomgivningarna (Ystads kommun 2009). 

Mankell har skapat en påhittad karaktär och berättarvärld, men handlingen 
utspelar sig i verkliga, existerande miljöer i Ystad. Böckerna och filmerna 
återspeglar en förhållandevis autentisk bild av miljön och dess karaktär, till 
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exempel namnen på gatorna och matställen samt skildringen av det skånska 
landskapet och klimatet (Ystads kommun 2009). 

     

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående diskussion, ämnar uppsatsen att försöka problematisera 
fenomenet litteraturturism och nysta i frågan om hur en upplevelse kan 
utvecklas samt marknadsföras. Detta implementeras genom att studera 
vandringen ”I Stieg Larssons fotspår” och föra en jämförelse med ”I Arns och 
Wallanders fotspår” där utvecklingen och marknadsföringen av konceptet 
granskas.  
 

1.4 Syfte 

I denna uppsats undersöks hur Stadsmuseet kan arbeta med marknadsföring av 
fotspårsturism och utveckla konceptet för att locka fler turister till vandringen. 
Vidare studeras även om det är böckerna i sig eller den aktiva 
marknadsföringen som får turister att besöka Millenniumvandringen.  
 

1.5 Avgränsningar 

Jämförelsen med ”I Arns och Wallanders fotspår” har begränsats till att endast 
beröra specifika områden som handlar om marknadsföring och utveckling av 
konceptet, men någon närmare undersökning av upplevelseområdena har inte 
utförts. Avgränsningen innefattar även att intervjuer med besökare, guider samt 
arrangörer till vandringarna ”I Arns och Wallanders fotspår” inte genomfördes. 
 

1.6 Disposition 

I uppsatsens första kapitel diskuteras bakgrunden till problemet, syftet med 
uppsatsen samt en presentation av Stieg Larsson vandringen och två liknande 
fotspårsvandringar, ”I Arns och Wallanders fotspår”. Uppsatsens andra kapitel 
innefattar de metoder som används för genomförandet av studien samt valet av 
respondenter. Tredje kapitel beskriver teorin bakom definitionen av en 
upplevelse, en attraktions livslängd samt konsten att marknadsföra en 
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upplevelse. Det fjärde kapitlet innehåller den empiriska undersökningen och en 
sammanställning av utvecklingen och marknadsföringen av vandringarna ”I 
Arns och Wallanders fotspår”. I det femte kapitlet redovisas en analys av det 
empiriska underlaget som kopplas samman med de teoretiska avsnitten i 
uppsatsen. Det sjätte och avslutande kapitlet redogör för de slutsatser som 
grundas på analysen av undersökningen. 
 

1.7 Begreppsdefinitioner  

Följande definitioner används i uppsatsen: 
Attraktion:  Är ofta konkreta lockande företeelser (nationalencyklopedin, 

Attraktion 2009). 
Autentisk:  Något som verkligen existerat på det sättet som påstås 

(nationalencyklopedin, Autentisk 2009).  
Destination:  Beskrivs traditionellt från ett kulturgeografiskt perspektiv och 

är enligt detta perspektiv ett geografiskt definierat område 
med naturliga eller konstruerade attraktioner som lockar 
besökare (Smith 1989). 

Fiktiv:  Påhittad, som inte verklig, men tänks vara det 
(nationalencyklopedin, Fiktiv 2009). 

Fotspårturism:  Är uttryck för de aktiviteter, då besökare färdas till platser 
som särskilt kan förknippas med en verklig eller fiktiv person, 
men även för resor i en fiktiv värld som helhet.  

Turist:  Person som vistas utanför sin hemkommun, antingen över 
dagen eller med övernattning (Turismens Utredningsinstitut 
2004). 

Storytelling:  Att berätta eller berättande (Mossberg & Johansen 2006). 
Upplevelserum:  Ett ”rum” som kan vara antingen inom- eller utomhus – där 

turisten konsumerar turistprodukten eller turisttjänsten 
(Hanefors & Mossberg 2007). 

Upplevelseområde:  Ett större område vilket det finns flera upplevelserum 
(Hanefors & Mossberg 2007). 

Upplevelseindustri:  Består av följande 13 delområden, som har gemensamt att de 
producerar eller levererar upplevelser: arkitektur, design, 
film/foto, litteratur, konst, marknadskommunikation, media, 
mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och 
upplevelsebaserat lärande (KK-stiftelsen 2008). 
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2 Metoddiskussion 

Uppsatsens andra kapitel beskriver metod samt genomförandet. 

 
Arbetsprocessen i föreliggande studie kan ses som en pendling mellan det 
empiriska underlaget och den teoretiska referensramen som studien utgår ifrån. 
Underlaget för diskussionen utgår ifrån de intervjuer och samtal som 
genomförts samt för uppsatsen relevant vetenskaplig litteratur. Vidare har 
analysen sin utgångspunkt i en specifik upplevelse samt en jämförelse med två 
liknande fenomen, ”I Arns och Wallanders fotspår”. Jämförelsen berör som 
tidigare nämnts vissa specifika områden om marknadsföring samt utvecklande 
av vandringen. Urvalet av dessa har skett selektivt då de har som syfte att 
exemplifiera en aktiv marknadsföring och en utförd utveckling av konceptet. 
  

2.1 Deduktiv 

I denna uppsats används en deduktiv ansats, eftersom studien har en teoretisk 
grund som utmynnas i en empirisk undersökning. Vilket stämmer överens med 
Brymans (2002) resonemang kring en deduktiv forskning. Där författaren 
nämner att en deduktiv ansats grundas på den insamlade teorin inom det valda 
ämnesområdet, där det sedan framställs olika antaganden för att slutligen utföra 
en empirisk undersökning.  
 

2.2 Metodval 

Val av metod tog sin utgångspunkt utifrån fakta som ansågs vara relevant att 
samla in för det resultat studien ämnar utmynna. 

 

2.2.1 Kvalitativ metod 

 
Föreliggande studie handlar främst om hur Stadsmuseet kan arbeta med 
marknadsföringen samt utveckla konceptet. De muntliga diskussionerna med 
besökarna på vandringen gav en djupare inblick i hur turisten upplever 
turistattraktioner av detta slag samt hur de uppmärksammade vandringen ”I 
Stieg Larssons fotspår”. Samtal med guiderna på vandringen och arrangörerna 
har medfört en kännedom om vilken bild de önskar förmedla till besökarna och 
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hur de framställer fenomenet genom marknadsföring.  Enligt Andersen (1998) 
och Bell (2006) är denna inriktning en kvalitativ undersökning.  
 

2.2.2 Val av respondenter 

 
Urvalet av respondenter var noggrant utstuderat och fokuserade på 
nyckelpersoner som kunde tillföra undersökningen relevant information. 
Philippa Norman, programproducent för vandringen ”I Stieg Larssons 
fotspår”, och Sara Claesson, kommunikationschef på Stadsmuseet är väl insatta 
i arbetet med upplevelsen och dess marknadsföring. Carin Christensen, anlitad 
som marknadsplanerare för ”I Stieg Larssons fotspår” av Stadsmuseet och har 
insikt i vandringens framtida utveckling.  

Stockholm Visitors Board, (SVB) marknadsför Stockholm som 
turistdestination för både privat- och affärsresenärer och samordnar 
marknadsföringen av Stockholm under det gemensamma varumärket 
"Stockholm - the Capital of Scandinavia". Claudia Quas, Marketing manager, 
SVB, kontaktades för att få ytterligare insikt i arbetet om marknadsföringen av 
Millenniumvandringen. För att vittna om fenomenets storhet i utlandet 
kontaktades Sofie Flensburg, PR-coordinator för VisitSweden, Barcelona. 

Litteraturagenten Magdalena Hedlund sköter Norstedts Agency försäljning 
av trilogin utomlands och har kännedom om rättigheterna till 
Milleniumvandringen samt den internationella efterfrågan.  

Besökarna som deltog på den internationella, samt nationella vandringen 
söndagen den 29 november tillfrågades och totalt intervjuades 11 av 25 
besökare, varav 4 deltog i den internationella turen. Besökarna återger sina 
uppfattningar om upplevelsen och informationskällan till vandringen, vilket gav 
ett bredare perspektiv till uppsatsen.   

Stockholmsguiderna Elisabeth Daude och Åsa Danilesson representerar den 
internationella samt nationella vandringen. De besitter kunskap om besökarna 
som deltagit på vandringarna och information om hur de förmedlar en 
berättelse som kopplas direkt till upplevelsen.  

 

2.3 Datainsamling 

Insamlingen av relevant information har skett genom att använda både 
primär- och sekundärdata. Material har samlats in från studiebesöket i 
Stockholm, denna insamlingsmetod benämner Halvorsen (1992) som 
primärdata. De uppgifter som presenteras om internationella marknadsföringen 
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har kontaktpersonerna på Stockholm Visitors Board gett ut. Under arbetet 
samlades ett stort antal broschyrer, kartor och reklamhäften in, som handlade 
om Millenniumvandringen, Stadsmuseets sevärdheter eller övriga relaterande 
tillställningar. Skillnaden mellan reklam och information är liten och reklam kan 
i viss del ses som information. Syftet var att relatera materialet till 
undersökningen. Vidare utfördes en grundlig insamling av befintlig information 
om vandringarna ”I Arn och Wallanders fotspår”. Dessa samlades in genom 
olika rapporter och broschyrer samt vetenskaplig litteratur. 

Teoriramen är material som sammanställts av tidigare forskare och 
institutioner och kallas enligt Andersen (1998) för sekundärdata. I insamlingen 
av vetenskapliga källor lades fokus på ämnen som upplevelseindustrin, 
platsidentitet, marknadsföring genom kommunikationsredskap och storytelling.  

Ett flertal icke vetenskapliga källor i form av tidningsartiklar och 
radioreportage samlades in. Tidningsartiklarna handlar om Stieg Larsson och 
Millenniumvandringen, syftet var att återge hur fenomenet har 
uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Svenska Dagbladet 
användes som källa vid statistik av antalet sålda böcker av Stieg Larsson samt 
antalet besökare på första filmen. Radioreportaget användes vid viss 
information av Wallanderturismen samt för att framställa etnologen Carina 
Sjöholms perspektiv av litteraturturism.  

 

2.4 Intervjumetod 

En intervju kan vara strukturerad, ostrukturerad eller en kombination av de 
båda. En strukturerad intervju är tämligen ytlig och liknar en enkät, där frågorna 
och frågeområdena är bestämda i förväg. Skillnaden mellan en strukturerad 
intervju och en enkät är att den som intervjuar respondenten kan påverka svaret 
genom utformningen av frågorna, vilket kallas för intervjuareffekten. En helt 
ostrukturerad intervju kännetecknas av att det inte finns några förutbestämda 
teman, vilket är fördelaktigt vid undersökning av ett visst ämne på djupet 
(Christensen et al. 2001). En kombination av både strukturerad och 
ostrukturerad intervju användes för att få tillgång till ytterligare information och 
en djupare förståelse för hur vandringen ”I Stieg Larssons fotspår” 
marknadsför sig och om det finns möjligheter för Millenniumvandringen att 
utveckla sitt koncept för att uppnå liknande resultat som ”Arnrike” och 
Wallanders Ystad.  
På grund av tidsbegränsningen från arrangörernas sida utfördes intervjun med 
Stadsmuseets kommunikationschef och programproducent vid ett tillfälle. 
Intervjuerna med arrangörerna och guiderna bestod inledningsvis av bestämda 
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frågor, varpå intervjun övergick till en mer informell och ostrukturerad dialog 
kring problemområdet. Detta medförde att respondenterna utifrån 
frågeställningarna kunde uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett mer fritt sätt 
och på så sätt berätta och dela med sig av sina tankar samt åsikter. Intervjuer 
gav även möjlighet till att ställa följdfrågor, där svaren utvecklades och 
fördjupades ytterligare, vilket inte var möjligt i en enkät. Enligt Halvorsen 
(1992) utförs en djupintervju när intervjuaren motiverar informanten att med 
egna ord beskriva sina erfarenheter som är relevanta för det undersökta 
området. 

Stockholmguiderna var informerade om studiebesöket, vilket underlättade 
för de intervjuer som utspelade sig på plats, samt kontakten med besökarna på 
Millenniumvandringen. Stadsmuseet betalar guiderna endast för den tid som 
vandringen äger rum och kan därför inte bistå för extra arbetstimmar. 
Intervjuerna med guiderna skedde således under de tillfällen då guiderna inte 
kommunicerade med besökarna.  

Det finns fördelar med att använda enkäter som ett metodalternativ vid 
empiriska undersökningar och enligt Bell (2000) är det bra att använda enkäter 
för att snabbt samla in en viss information från ett större antal respondenter. 
En enkätundersökning vid vandringen kan dessvärre störa besökarnas 
upplevelse och därför gavs ingen möjlighet att nå ut till ett större antal 
besökare. På grund av dessa metodbegränsningar användes inte enkäter som en 
del i insamlingstekniken, utan endast personliga intervjuer genomfördes med de 
besökare som deltog i turerna söndagen den 29 november 2009. Vid intervju 
med besökarna var intervjun mer strukturerad och frågeställningarna var 
förutbestämda med utrymme för en helt fri dialog.  För att få en övergripande 
inblick i hur besökarna uppmärksammande vandringen och om böckerna var 
den främsta anledningen till deras besök samt hur de upplevde turen. Genom 
att intervjuer användes framkom mer utförliga svar från respondenterna, de 
kunde uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett mer fritt sätt. Utifrån deras 
tonfall, mimik och pauser uppkom information som kan vara svår att få vid ett 
skriftligt svar i en enkät. Intervjuer gav även möjlighet till att ställa följdfrågor, 
där svaren utvecklades och fördjupades ytterligare, vilket inte var möjligt i en 
enkät.      

De övriga respondenterna intervjuades genom telefonintervjuer eller mail. 
På grund av att en informell dialog utfördes med respondenterna var det 

fördelaktigt att spela in intervjuerna, därigenom minskades risken att viktig 
information förbisågs, Bell (2000). Under sammanställningen av intervjuerna 
gavs möjlighet att ta del av den utförda intervjun flera gånger och alla utförda 
intervjuer kunde transkriberas. För att plocka ut relevant fakta som 
framkommit ur intervjuerna kodades och sammanställdes materialet i studiens 
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empiriska avsnitt. Kodningen bestod i att bestämma nummer för de ämnen 
som skulle redovisas i det empiriska avsnittet och plocka ut fakta från 
intervjuerna för att sammanställa dessa under respektive siffra. Vilket sedan 
underlättade sammanställningen av insamlad data. Vid sammanställningen av 
det empiriska underlaget användes citat och figurer för att framställa relevant 
fakta. Analys kapitlet baserades på kopplingar mellan teori och empirisk fakta, 
där det utgavs förbättringsförlag angående marknadsföring och utveckling av 
konceptet ”I Stieg Larssons fotspår”. Slutligen gavs en tydlig slutsats för att 
summera framställd fakta 

 

2.5 Validitet 

Hänsyn har tagits till validiteten, eftersom samtal har utförts med de som har 
det största ansvaret för Millenniumvandringen och därmed gavs information 
om hur verksamheten kring vandringen bedrivs. Vidare togs del av dokument 
som beskrev arbetet kring vandringarna ”I Arns och Wallanders fotspår” 
marknadsföring. Samtal med personer som arbetar med marknadsföringen ger 
studien rätt bakgrundsfakta till genomförd analys, vilket säkrar validiteten. 
 

2.6 Källgranskning 

I denna studie har inriktningen varit ”problemorienterad”. Redan från början 
var forskningsområdet förutbestämt och utifrån relevant sekundärdata 
studerades primärdata. Vid granskning av sekundärdata jämfördes olika källor, 
vilket gav en tydligare bild av ämnesområdet och enligt Tosh (2000) upptäcker 
forskaren vilka källor som har relevans till ämnet, då helhetsuppfattning 
uppstått. De tidningsartiklar och radioreportage som presenterades i uppsatsen 
kan tillföra viss problematik, men påverkar inte resultatet negativt. 
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3 Teori  

Uppsatsens tredje kapitel beskriver teorin bakom definitionen av en upplevelse, en attraktions 

livslängd samt konsten att marknadsföra en upplevelse. 

 

3.1 Upplevelseindustri  

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen 2008) 
definierar upplevelseindustrin på följande sätt:  
 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för kreativa människor och företag med ett 

kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i 

någon form”2.  

 
Här ingår allt från böcker, musik och film, inrednings- och kläddesign till 
turism, museer och konserter. Denna sektor skapar 4,7 procent av Sveriges 
BNP och omsatte under år 2007 485 miljarder kronor, vilket sysselsätter 
ungefär 280 000 människor i Sverige (KK-stiftelsen 2008).  

Definitionen av upplevelser blir något oklar, eftersom upplevelser i någon 
mening kan tas i uttryck av vad helst önskas, vidare framställs olika författares 
perspektiv på en upplevelse. För att begreppet ska kunna preciseras blir det 
enklast att fokusera på turism och resande som upplevelseindustrialism. Tom 
O´Dells (1999) inledande kommentarer i boken Nonstop-turist i 

upplevelseindustrialismen kan ses som ett komplement till KK-stiftelsens definition. 
O´Dell (1999) beskriver turistindustrin som en industri som lovar upplevelser, 
spänning och upptäckter. Turistindustrin har alltid varit beroende av att kunna 
erbjuda nya upplevelser och redan innan turisten börjat drömma om sin resa 
fanns ett flertal aktörer, till exempel turistbyråer, bokförlag och reklambyråer, 
på plats, förberedda att påverka och hjälpa turisten med den kommande 
upplevelsen.   

Hanefors och Mossberg (2007) menar att en upplevelse kan ses som ett 
personligt fenomen, där individen i egenskap av en social och kulturell varelse, 
är delaktig i något som personen delvis själv varit med och skapat. Vilket även 
kan nämnas som ett tillstånd hos den enskilde, där en stark upplevelse oftast 
förknippas med att individens nyfikenhet har frambringats av någonting som är 

                                              
2 KK-stiftelsen. (2008). Nybyggarna’08-Upplevelseindustrin 2008. Stockholm. Tillgänglig: 
http://www.upplevelseindustrin.se/repository/typify/files/Nybyggarna08.pdf [091123] 
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nytt, spännande och annorlunda (Hanefors & Mossberg 2007). Pine och 
Gilmore (1999) för ett liknande resonemang och menar att upplevelser är 
aktiviteter som på ett personligt sätt engagerar individen. Personen kan 
engageras genom fyra olika nivåer: känslomässigt, psykologiskt, intellektuellt 
eller spirituellt. Varje upplevelse härstammar ifrån interaktionen mellan utförd 
aktivitet och individens psykiska och fysiska tillstånd. Med upplevelser vill 
individen således fånga upp en känsla, behålla ett minne samtidigt som en tjänst 
utförs (Pine & Gilmore 1999). I studien kommer vandringen ”I Stieg Larssons 
fotspår” att definieras utifrån Pine och Gilmores teori. 

 

3.1.1 Upplevelse till skillnad från tjänst 

 
Idag används ordet upplevelse vid nästan all slags marknadsföring (Mossberg 
2001). När det talas om upplevelser, som att gå ”I Stieg Larssons fotspår”, kan 
konceptet kännas som en tjänst, men Pine och Gilmore (1999) påpekar att 
upplevelser ligger ett steg före vid tal om tjänster. När en person betalar för en 
upplevelse, betalar denne för att njuta av en stund med minnesvärda händelser, 
däremot vid köp av tjänst betalar personen för opåtagliga aktiviteter som utförs 
för dennes räkning (Pine & Gilmore 1999). En upplevelse påverkas av en 
mängd faktorer som medför en helhet till upplevelsen, faktorerna kan till 
exempel vara personal, andra besökare och omgivning (Mossberg 2001). Elbe 
(2003) förklarar att när det handlar om marknadsföring av turism används 
destinationen som utgångspunkt, men vid traditionella studier om 
marknadsföring sker fokus ofta på ett enskilt företag eller en bransch.  

Ett upplevelseområde kan ses som en destination och det finns olika sätt att 
beskriva och förpacka en destination på. Grängsjö (2001) hänvisar till Smiths 
(1989) definition av begreppet destination som ett geografiskt definierat område 
med naturliga eller konstruerade attraktioner, vilket lockar besökare. Vidare 
menar Grängsjö (2001) att det ges möjlighet att betrakta en destination som 
delar av skilda produkter och upplevelsemöjligheter, som i kombination formar 
den totala upplevelsen på den besökta platsen.  
 

3.1.2 Turistens möten 

 
Under resans gång möter en turist oftast flera olika människor, bland annat 
inträffar interaktion med personal samt andra turister. Den första interaktionen 
sker oftast med personal som har en betydelsefull roll i bemötandet och 
servicen av kunden. Personalen kan bestå av reseledare, hotellpersonal, 
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restauranganställda eller annan personal, exempelvis guider som arbetar vid 
turistattraktioner. Personalen har ytterligare en viktig roll inom 
upplevelseområdet, de ansvarar för att vara företagets ansikte utåt och kan 
därför påverka kundens kvalitetsuppfattning av upplevelsen. Personalen bör 
även besitta bra kunskaper inom service samt ha en god människokännedom 
för att därigenom snabbt kunna läsa av turistens behov. Det kan vara viktigt för 
turisten att få tillgång till kunnig personal, exempelvis när frågor uppstår eller 
besökaren behöver hjälp med att lokalisera sig i upplevelseområdet. Även 
guiden har en viktig roll vid rundvandringar i denna form av turistattraktioner, 
eftersom en bra och trevlig guide kan se till att attraktionen blir en del av resans 
höjdpunkt. Nästa möte sker med de andra turisterna eller besökarna på 
attraktionen. När det gäller upplevelser möts vanligtvis turister som har 
gemensamma intressen, vilket gör det lättare för turisterna att kommunicera 
med varandra. Vidare medför detta en trevlig samvaro och turisten upplever 
attraktionen som ett nytt sätt att få ta del av andras kommentarer samt dela med 
sig av sina egna reflektioner och tankar kring fenomenet (Hanefors & Mossberg 
2007). 
 

3.1.3 De fem sinnena  

 
Pine och Gilmore (1999) påpekar att ju mer en upplevelse påverkar dina sinnen 
desto mer minnesvärd blir upplevelsen. Detta speciellt om turisten genom sina 
sinnen får en stark och positiv upplevelse. De fem sinnena som påverkar hela 
upplevelsen är hörsel, syn, smak, känsel och lukt. För att stimulera sinnena bör 
upplevelsen kombineras med olika aktiviteter som exempelvis musik, färg och 
smakrika rätter. Sinnena ger en uppfattning om omvärlden, vilket medför att 
upplevelsen blir alltmer meningsfull (Hanefors & Mossberg 2007).  
 

3.1.4 Upplevelseområdet - en del av attraktionen 

 
Stadsmiljöer kan ses som upplevelsearenor skapade av platsens resurser, där 
olika tider och platser värdesätts samt används för att skapa vitt skilda 
möjligheter till upplevelser (Ashworth & Voogd 1990). 

Det är speciellt viktigt i upplevelseområdet att öka aktiviteterna och stimulera 
alla sinnen (Mossberg & Johansen 2006). När en ökning av aktiviteterna sker, 
medförs ett mervärde för kunden eller besökaren. För att förstärka 
nöjesinslaget är det fördelaktigt att verksamheten lägger till olika tjänster samt 
produkter till konceptet, vilket skapar en helhet av attraktionen. De tjänster och 
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produkter som tillkommer bildar tillsammans med attraktionen, ett paket och 
skapar samtidigt en ny bild av attraktionen (Mossberg 2001). Tjänsterna och 
produkterna i paketet kan bland annat inkludera transport, inkvartering, 
aktiviteter, måltider och reseledare (Hanefors & Mossberg 2007). Paketet kan 
sedan marknadsföras genom olika evenemang och aktiviteter som ökar platsens 
och upplevelsens attraktionskraft. Försäljning av ”attraktionspaketet” kan äga 
rum på plats eller genom olika resebyråer.  

En sammanflätning av nytta och nöje till kunden medverkar ofta till att 
kundens tid på upplevelseområdet täcks med olika aktiviteter. En sådan 
aktivitet kan vara ett café eller en restaurang, som är kopplat till evenemanget 
och ansluten till attraktionen (Mossberg 2001). När verksamheten använder sig 
av souvenirer eller produkter i anslutning till attraktionen förstärks upplevelsen 
ytterligare för besökaren. Det kan vara en del av rekvisitan och relaterade prylar 
(Mossberg & Johansen 2006).  

För att kunden ska uppleva någon skillnad på attraktionen i jämförelse med 
andra evenemang är det viktigt att lägga till något extra för kunden. 
Attraktionen ska naturligtvis möta kundens förväntningar, men den ska också 
medföra något som kunden inte haft någon tanke på (Mossberg 2001). 
Mossberg (2001) förklarar att det vore fördelaktigt för företaget om kunden 
uppfattar företagets erbjudande som ”Wow”.  

En turistattraktion som ständigt utvecklas och erbjuder turisten ett extra 
värde lockar fler besökare och kan hållas vid liv längre. En turistprodukts 
livslängd är betydande för marknadsföringen och förklaras nedan.   

 

3.2 Produktlivscykeln 

Här följer en beskrivning om produktlivscykeln som vanligtvis kopplas till en 
produkt. Även om en upplevelse är immateriell har den i likhet med en produkt 
en begränsad livstid, då intresset för upplevelsen är lika föränderlig som för en 
produkt och därför ansågs produktlivscykeln passande för studien.  

Jobber och Fahy (2006) förklarar att produktlivscykeln (PLC) är ett 
användbart redskap för att tydligt urskilja de förändringar som kan uppstå 
under den tid som en produkt finns på marknaden. Produktlivscykeln betonar 
att inget varar för alltid och består av fyra faser: Introduktionsfas, tillväxtfas, 
mognadsfas och nedgångsfas. Figur 3-1 visar hur de olika faserna förhåller sig 
till varandra. 
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Figur 3-1: Produktlivscykelns olika faser 

 
Vid introduktionsfasen är försäljningen relativt låg. För att skapa försäljning är 
det fördelaktigt att utföra en strategisk marknadsföring. Målet bör vara att skapa 
ett medvetande om produkten hos kunderna. Vidare diskuterar Jobber och 
Fahy (2006) att marknadsföra en produkt vid ett tidigt stadium är mer effektivt 
än marknadsföring som sker vid slutet av en produkts livstid. Nästa steg i 
produktlivscykeln är tillväxtfasen, då är företaget bekant för kunderna och 
försäljningen har ökat. I mognadsfasen är produkten väletablerad på marknaden 
och har ett stabilare tillstånd. Det är här viktigt att maximera vinsten, vilket är 
möjligt genom ytterligare satsning på marknadsföring samt olika erbjudanden. 
Den sista fasen i produktlivscykeln är nedgångsfasen. Nedgångsfasen inträffar 
när intresset för produkten minskar och nya produkter etableras på marknaden 
(Jobber & Fahy 2006). 
 

3.3 Marknadsföring 

Rolf Jensen (1999) beskriver i boken ”The Dream Society” hur marknadsförare 
bör ändra och byta riktning på sin kommunikation för att nå kunderna i 
framtiden. Jensen (1999) redogör vidare för en förändring i förhållandet mellan 
kunden och produkten, där kundernas fantasi bidrar till att berättelsen blir 
huvudprodukten och själva produkten blir en bi-produkt. För marknadsföraren 
handlar det således om att kommunicera erbjudandet genom en berättelse som 
kan engagera och beröra kunden. Hanefors & Mossberg (2007) för ett liknande 
resonemang och menar att det ställs nya och särskilda krav på 
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marknadsföringen, för företag i upplevelseindustrin som riktar in sig på 
försäljning av upplevelser, förväntningar och känslor. 
 

3.3.1 Att marknadsföra sig 

 
Planering är en viktig del i marknadsföringen och Elbe (2003) hänvisar till 
Kotlers planeringsmodell och menar att det finns fem steg att följa vid 
planeringen av marknadsföringen till en destination eller upplevelse. Först och 
främst är det viktigt att analysera sin destination genom att undersöka 
destinationens styrkor och svagheter samt hot och möjligheter. En målgrupp 
ska sedan väljas, där erbjudandena eller evenemangen utformar sig efter 
målgruppen. Strategier utformas utifrån målgruppen och en planering med 
avsikten att beskriva genomförandet av strategierna ska implementeras. 
Slutligen sker utförandet av strategierna. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid 
marknadsföring är att inte lova för mycket, turisten kan få en negativ inställning 
till attraktionen om den inte levererar vad som utlovats (Röst et al. 2003). 

Marknadskommunikationen är en slags strategisk kommunikation som sker 
mellan olika intressenter på en eller flera marknader. Det finns olika 
kommunikationsredskap att välja mellan när det gäller marknadsföring av 
upplevelser, några exempel är internet, word-of-mouth samt media (Hanefors 
& Mossberg 2007) som diskuteras djupare i följande avsnitt.  

Marknadsföring av platser som blivit attraktiva på grund av litterära verk, 
bygger delvis på själva berättelsen. Vilket Mossberg och Johansen (2006) 
beskriver som ”storytelling”. För att förmedla upplevelsens värde till turisten 
kan storytelling användas i marknadsföringen, där berättelse fungerar som en 
länk mellan turisten och attraktionen.  
 

3.3.2 Storytelling i bokturism   

 
Människor har i alla tider varit fascinerade av historier och lika länge har den 
som behärskar berättartekniken kunnat samla människor omkring sig. Oavsett 
genre på berättelsen, till exempel jakthistorier, berättelser om prinsar, prinsessor 
och kungar, reklamfilmer, finns det åhörare som lyssnar och betraktar. När en 
berättelse är underhållande och fängslande blir personen bakom ofta populär 
och berättelsen får en större kraft (Mossberg & Johansen 2006). Författarna 
Mossberg och Johansen (2006) skriver om begreppet ”storytelling”, begreppet 
innefattar berättelser, myter och fabler, som kan vara muntliga, skriftliga eller 
bildliga. Storytelling har blivit ett övertygande medel att använda sig av vid 
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marknadsföring och anledningen till att det anses var unikt och kraftfullt i 
marknadsföringssyfte är kopplat till det mänskliga behovet. Historierna 
involverar individer känslomässigt, de stimulerar föreställningar, roar och 
kommunicerar kunskap. Mossberg och Johansen (2006) beskriver hur olika 
organisationer i kommersiella sammanhang kan bygga hela eller delar av 
verksamheten runt en historia. Historien används då i marknadsföringssyfte för 
exempelvis en specifik produkt, en organisation eller en destination.    

Det har vuxit fram nya turismkoncept på grund av litteraturens eller filmens 
kraft och individens längtan efter att befinna sig i den fantasivärld som skildras i 
de böcker som personen läst (Mossberg & Johansen 2006). Mossberg och 
Johansen (2006) hänvisar till nyheter från BBC att var tionde turist beräknas 
besöka Nya Zeeland på grund av Sagan om ringen filmerna. Globaliseringen, 
den tekniska utvecklingen och andra utvecklingstrender bidrar till att denna 
form av turism tilldrar sig allt mer uppmärksamhet (Dahlström 2008).  

Ovanstående resonemang leder till att det finns en trend i utvecklingen av 
koncept runt fiktiva eller verkliga personer. Den här formen av turism har 
uppmärksammats i media, bland kunder och andra intressenter samt genererat 
en hel del pengar. Mossberg och Johansen (2006) menar att storytelling gör det 
möjligt för företag att kunna skapa en helhetsbild av sitt koncept, levandegöra 
sitt varumärke samt bidra till att ge kunderna en upplevelse.  Vidare beskrivs 
storytelling som ett konkurrensmedel i en ny dimension, vilket sparsamt 
omnämns i tidigare teorier om marknadsföring. Det finns ett flertal forskare 
som anser att synsättet bör förnyas och Grönroos (1996) menar att det är 
förvånande att de marknadsföringsmodeller som existerade på 70-talet 
fortfarande dominerar i marknadsföringens område, eftersom samhället 
ständigt utvecklas och förändras.  

Mossberg och Johansen (2006) nämner att företag ofta har som mål att få 
tillfredställda kunder. Alla företag har olika tillvägagångssätt att försöka skapa 
individuella lösningar för varje kund, till exempel, god service, individanpassad 
information och rätt pris till rätt kund. Att använda storytelling och därigenom 
bygga ett koncept runt en historia kan också påverka tillfredställelsen hos 
kunderna. Det viktiga i konceptet är att erbjuda ett värde som kunden själv 
skapar utifrån företagets erbjudande. Mossberg och Johansen (2006) påpekar 
också att det finns platser som har fått ett ökat värde utan ett strategiskt arbete 
och syftar bland annat på platser som har fått en ökande attraktionskraft genom 
kända personer. Vidare förklarar Mossberg och Johansen (2006) att 
användningen av historier i marknadsföringen blir viktigare för företag som inte 
erbjuder produkter som går att ta på, utan använder immateriella tillgångar 
såsom upplevelser.  
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Som tidigare nämnts behöver en destination eller ett upplevelseområde 
använda sig av olika kommunikationsredskap för att uppmärksamma individen 
på vad som erbjuds.  
 

3.3.3 Internet 

 
Internet är en av de mest tilltalade kommunikationsredskapen, då den bidrar till 
en ökad tillgänglighet för attraktionen och förmedlar informationen på ett 
snabbt och bekvämt sätt. Internet kan också användas för att nå en större 
målgrupp. Vid en turistattraktion kan internet till exempel användas för att nå 
andra länder genom att en internetsajt byggs upp. Många upplevelseinriktade 
produkter är dessutom lämpliga och attraktiva för att visa på nätet. Det kan ges 
ett helt annat intryck av en turistattraktion, då attraktionen presenteras med 
rörliga bilder jämfört med bilder i en broschyr (Mossberg 2001).  
 

3.3.4 Word-of-mouth 

 
Vid reklam har word-of-mouth en stor betydelse och är ett bra redskap för att 
få uppmärksamhet och sprida information om attraktionen. Word-of-mouth är 
den vardagliga kommunikationen som sker mellan människor och som handlar 
om produkter och tjänsters positiva samt negativa egenskaper. Ofta märker inte 
personen själv att han/hon sprider eller lyssnar till word-of-mouth. 
Undersökningar visar att människor litar mer på sin omkrets, släkt och vänner, 
än på traditionell reklam, då släkt och vänner anses vara opartiska och 
tillförlitliga i jämförelse med företag (Hanefors & Mossberg 2007). Image har 
enligt Mossberg (2001), framförallt inom upplevelseindustrin, en stor betydelse 
vid spridning genom word-of-mouth. På grund av att turisten oftast inte har 
någon tidigare erfarenhet av upplevelsen och vet därmed inte om upplevelsen 
kommer vara positiv, givande eller negativ. För att turisten ska bli intresserad av 
attraktionen är det därför viktigt att turisten får en positiv återkoppling av 
tidigare besökare. Med image menas den bild som en person har av ett företag, 
en produkt och en plats etcetera (Mossberg 2001). Att lova för mycket av 
attraktionen till turisten kan medföra ett negativt resultat i slutändan. I och med 
att turistens förväntningar kommer att vara höga, kan det leda till att turisten 
blir missnöjd med upplevelsen om dennes förväntningar inte uppfylls. Därför 
är det alltid bättre att hålla en image som stämmer överens med verkligheten 
(Röst et al. 2003).  
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3.3.5 Massmedia  

 
Enligt Hanefors och Mossberg (2007) är journalistiken en av turismens 
bildskapare. Journalister presenterar resemålet eller turistattraktionen på ett 
annat sätt än researrangörer, turistbyråer samt andra organisationer och företag 
i turismbranschen gör. Eftersom journalister har ett annat syfte än att sälja resor 
när de skriver om turistmål i resereportage och nyhetsartiklar kan kunden eller 
den kommande turisten få en annan syn av resemålet. Journalistikens 
trovärdighet och räckvidd är också faktorer som bidrar till turistens syn på 
resemålet. Därför är nyhetsjournalistik en viktig informationskälla som kan ge 
både en positiv och negativ synpunkt på resemålet eller attraktionen, beroende 
på hur journalisten framställer resemålet i exempelvis ett resereportage. 
Mediebilden av en turistattraktion är någons uppfattning av hur denne har 
upplevt attraktionen. I detta fall handlar det om journalistens uppfattning av 
attraktionen, där journalisten påverkas av en rad deltagare i och utanför 
resebranschen. För att en turistattraktion ska beaktas av tidningarna krävs det 
att den har ett massmedialt värde genom att den kopplas med en händelse, plats 
eller person (Hanefors & Mossberg 2007).  
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4 Empiri  

Kapitlet som följer berör den empiriska undersökning som genomfördes med samtliga 

respondenter samt en sammanställning av utvecklingen och marknadsföringen av 

vandringarna ”I Arns och Wallanders fotspår”. 

 

4.1 Att gå ”I Stieg Larssons fotspår” 

Med en gest mot tornlägenheten på Bellmansgatan 1, Södermalm i Stockholm, 
börjar Stockholmsguiden Åsa Danielsson berätta:   
 

”Här uppe har ni Mikael Blomkvists hemvist. Det var nog ingen slump att Stieg Larsson 

valde just den här platsen för honom att bo på, det är en perfekt lägenhet att spionera på. Ni 

kommer väl ihåg tredje boken när alla spionerar på alla?” 

 
Både svenskar och norskar nickar, hummar och skrattar instämmande. Visst 
minns alla i gruppen. De flesta har läst böckerna och nu får de uppleva dem på 
riktigt, eller nästan i alla fall. Vandringen fortsätter Bellmansgatan upp där den 
korsar Tavastgatan. Här ligger ”The Bishop Arms”, Åsa Danielsson säger: 
 

”Här tror jag att han har tänkt sig att Samirs gryta ligger. Där är Mikael Blomkvist ofta 

och äter och där är det skottlossning i en av böckerna.” 

 
Vandringen passerar de olika delar på Södermalm som har en anknytning till 
böckerna. Gruppen får exempelvis ta del av Lisbeth Salandes 21-rumslägenhet 
på 350 kvadratmeter på Fiskargatan 9, Millenniums redaktion, en lokal på 150 
kvadratmeter med glasfasad mot Götgatan och Kvarnen, där Lisbeth träffar 
tjejerna i rockbandet ”Evil Fingers” på tisdagskvällarna. 

Det är inte bara fiktion som får plats i den två timmar långa vandringen utan 
en hel del stadshistoria som till och med kryddas med något extra, någon har 
murat in en geting i en stenmur inte långt från Lisbeth Salanders barndomshem, 
besökarna diskuterar om det kan vara en hemlig hyllning till Lisbeths alias 
”Wasp” eller om någon bara tyckte det var en rolig grej. 
Åsa Danielsson förklarar vad som gör vandringen speciell: 
 

”Folk tycker att böckerna är så speciella och de blir engagerade av Stiegs sätt att väva in 

personer och platser på ett sätt som får hans berättelse att verka verklig. Karaktären Lisbeth 

Salander är en person som reser sig upp från det omänskliga och hon vill byta liv. Detta gör 
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att vi alla tycker om henne, hon är en överlevare. Intresset för henne lockar besökare att 

uppleva de miljöer på södermalm som hon befinner sig på i böckerna.” 

 
Den nationella vandringen riktade mer in sig på detaljer kring 
Millenniumtrilogin medans den internationella vandringen fokuserade mer på 
att presentera Stockholm stad.  

Intresset för ”I Stieg Larssons fotspår” skildras i massmedia och omnämns 
som ”Millenniumhysterin”, där fransmän har framstått som den främsta 
intressentgruppen. Stockholmsguiden Elisabeth Daude förklarar att: 
 
 ”Vi har märkt av en ökning av fransmän som vill gå vandringen. Jag vet inte om det är 
enbart för vandringen som de kommer hit till Stockholm, men de kommer hit vetandes att de 

vill besöka Stockholm och att de tänker gå på en Millenniumtur. Möjligtvis kan 

Millenniumtrilogin få tankarna att rulla igång på ett besök till Stockholm, men de ser också 

till att bygga in en massa andra aktiviteter i Stockholmsresan”.  
 
Vidare beskriver Elisabet Daude ”Millenniumturisten”:  
 

”De har olika nationaliteter; Italien, Spanien, Frankrike, Schweiz, Finland, Norge, 

Danmark, Tyskland, Tjeckien, Kanada, Australien och några fler…Sen är det flest 

deckarfantaster som har läst böckerna och turister i Stockholm som går vandringarna.”   

 

Vandringen avslutas på Stadsmuseet. Där besökaren får ta del av utställningen 
”I huvudrollen Stockholm”, där bland annat delar av scenografin från första filmen 
finns att beskåda. 
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4.2  Besökarnas perspektiv 

Besökarna tillfrågades om de hade läst någon av böckerna eller sett någon av 
filmerna. Figur 4-1 visar utfallet av denna fråga: 

  

Figur 4-1: Antal besökare som läst böckerna eller sett filmerna 

 
Huvuddelen av besökarna hade läst böckerna om Millennnium.  

Besökarna hade möjlighet att utförligt uppge vad som är speciellt med 
Millenniumtrilogin och initiativet till att delta i vandringen.  
En medelålderskvinna från södermalm, Stockholm, uttryckte: 

 
 ”För mig berodde det på två saker. För det första är en av huvudkaraktärerna en stark tjej, 
vilket känns ”jäkligt bra”. För det andra känner jag väl till miljöerna, eftersom det utspelar 

sig i mina trakter.”  
 

Ett medelålders par från Norge beskriver att:  
 

”Stieg Larsson skriver fantastiskt bra. Det är skrivet på ett sätt att det skulle kunna vara 
verkligt. Det här med att Lisbeth är en grym hacker och att teknologin beskrivs utan att det 

blir för mycket fiktion. Den andra boken om trafficing känns också till viss del 

sanningsbaserad.”  
 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det var Millenniumböckerna som var 
attraktionskraften till att delta i stadsvandringen på Södermalm.  

Besökarna tillfrågades om hur de värdesatte Millenniumvandringen och 
samtliga besökare uppgav att de uppskattade vandringen samt att upplevelsen 
var mer positiv än väntat. Vidare uppmärksammades att bilden som 
Stadsmuseet delger inte återspeglar vandringens fulla potential, besökarna 
betonar att Millenniumvandringen gav mer än vad som utlovats.  
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De vanligaste informationskällorna som 
”I Stieg Larssons fotspår” summeras i 

Figur 

 
Den vanligaste informationskällan var ”Internet” uppgav 7 av 11 besökare. Det 
kan bero på att internet är lättillgängligt och att flertalet av Stadsmuseets samt 
SVB:s informationskällor finns åtkomligt på webben. Tre besökare hade fått 
information via en artikel i Dagens Nyheter, vilket ytterligare påvisar 
massmedias värde genom marknadsföring. 

Vidare ställdes frågan om det var den aktiva marknadsföringen eller 
böckerna av Stieg Larsson som lockade. 

 

Figur 4-3: Andel som gick turen på grund av böckerna

 
Huvuddelen av respondenterna svarade att intresset för att söka 
om vandringen väcktes genom böckerna
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”I Stieg Larssons fotspår” summeras i Figur 4-2. 

Figur 4-2: De vanligaste informationskällorna 

Den vanligaste informationskällan var ”Internet” uppgav 7 av 11 besökare. Det 
kan bero på att internet är lättillgängligt och att flertalet av Stadsmuseets samt 
SVB:s informationskällor finns åtkomligt på webben. Tre besökare hade fått 

ion via en artikel i Dagens Nyheter, vilket ytterligare påvisar 
massmedias värde genom marknadsföring.  

Vidare ställdes frågan om det var den aktiva marknadsföringen eller 
böckerna av Stieg Larsson som lockade. Figur 4-3 visar utfallet av denna fråga:

: Andel som gick turen på grund av böckerna 

Huvuddelen av respondenterna svarade att intresset för att söka information 
om vandringen väcktes genom böckerna.  
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Den vanligaste informationskällan var ”Internet” uppgav 7 av 11 besökare. Det 
kan bero på att internet är lättillgängligt och att flertalet av Stadsmuseets samt 
SVB:s informationskällor finns åtkomligt på webben. Tre besökare hade fått 

ion via en artikel i Dagens Nyheter, vilket ytterligare påvisar 

Vidare ställdes frågan om det var den aktiva marknadsföringen eller 
visar utfallet av denna fråga: 
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4.3 Arbetsprocessen med vandringen ”I Stieg Larssons fotspår”   

Första boken ur Millenniumtrilogin ”Män som hatar kvinnor” gavs ut år 2005 på 
den svenska marknaden och boken vann samma år Glasnyckeln för bästa 
nordiska kriminalroman. Första boken blev en försäljningsframgång i Sverige 
och utomlands fanns intresset för Millenniumtrilogin. När ”The girl with the 
dragon tattoo” gavs ut i Frankrike, bidrog boken till att läsarna började intressera 
sig för att besöka de platser i Stockholm som Stieg Larsson beskriver i 
böckerna. Sommaren 2008 genomförde programproducenten Phillipa Norman 
ett litterärt tema på stadsvandringarna i anslutning till Stadsmuseet i Stockholm. 
Stieg Larssons Millenniumtrilogi toppade boklistan och fick tjänstgöra som en 
av sommarens tema för stadsvandringarna. Phillipa Norman nämner att det är 
något helt nytt för Stadsmuseet och beskriver att:  
 
”Vi har lyckats fånga det här tåget, tagit chansen och nu rusar det iväg”.  
 
Millennumvandringen schemalagdes tre gånger sommaren 2008, men på grund 
av det ökade intresset fick Stadsmuseet ansöka om rättigheterna att hålla 
vandringen. Förlaget Nordstedts och familjen godkände vandringen och 
Stadsmuseet fick den exklusiva rättigheten att genomföra ”I Stieg Larssons 
fotspår”. Intresset för Millenniumvandringen anser Philippa Norman handlar 
om en verklighetsflykt, där besökarna vill upptäcka och få tillträde in i 
böckernas värld. Sara Claesson, kommunikationschef på Stadsmuseet, anser att 
de utländska besökarna är otroligt fascinerade av Lisbeth Salander som person 
och att de inte kan motstå att ta reda på någonting mer om henne.  

Millenniumvandringen fick lika stort marknadsföringsutrymme som de 
övriga aktiviteter på Stadsmuseet och fanns med som en nyhet i en 
programfolder för sommaraktiviteterna år 2008. En Millenniumkarta i färg 
producerades och finns tillgänglig på engelska, franska, italienska, spanska samt 
tyska, vilket bidrog till att besökarna kunde utforska ”Millenniumplatserna” på 
egen hand. Kartan medförde att projektet blev mer kommersiellt, detta blev 
startskottet för vandingen ”I Stieg Larssons fotspår”. Stadsmuseet har tidigare 
inte arbetat internationellt, eftersom det normalt inte ingår i deras vardagliga 
uppgifter, men Stockholm Visitors Board (SVB) kontaktade Stadsmuseet i 
samarbete med Visit Sweden i Paris, och ordnade en resa ner till Paris för att 
locka turoperatörer att erbjuda ”Millenniumpaket” till Stockholm. Resan 
genomfördes under den period som tredje boken ur Millenniumtrilogin hade 
givits ut i Frankrike och Sara Claesson nämner att: 
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 ”Det var verkligen Millenniumfeber i Frankrike och böckerna fanns överallt. Både jag och 
SVB blev ”lite tagna på sängen” av att det här verkade bli så himla stort”.  
 
Fyra turoperatörer i Frankrike introducerade Millenniumpaketet som inkluderar 
en resa till Stockholm, övernattning på hotell samt vandringen ”I Stieg Larssons 
fotspår”.  

Våren år 2009 besöker franska journalister, stora franska TV-kanaler, 
radiokanaler samt tidningar Stadsmuseet för att göra reportage och gå ”I Stieg 
Larssons fotspår”. Även ett franskt modemagasin hade ett 8-sidigt reportage 
om Salandermode. Philippa Norman uttrycker att: 

 
 ”Under våren har trycket varit större än någonsin, telefonerna ringde konstant!” 

 
I slutet på februari år 2009 hade den första filmen premiär i Sverige och tätt 
följde premiären av de två resterande filmerna. Stadsmuseet tog tillvara på 
möjligheten att tillföra ytterligare en dimension till vandringen genom att 
tillägga de platser på Södermalm som filmteamet nyttjade i produktionen av 
Millenniumfilmerna. En filmutställning med Millenniumkontoret från filmen 
har iscensatts på museet, där besökarna får ta del av hur redaktionen kunde sett 
ut i verkligheten. Stockholm turistcenter i Kungsträdgården har en monter med 
olika scenrekvisita från första filmen, bland annat Lisbeth Salanders läderjacka. 
I anslutning till turistcenter ges möjlighet att köpa biljetter via Ticnet. Biljetterna 
finns även tillgängliga på Stadsmuseet och på internet. 

Under mars-april samma år anställde Stadsmuseet utbildade och legitimerade 
Stockholmsguider. På grund av det ökade intresset under våren, startade 
vandringarna ”I Stieg Larssons fotspår” i mars, de brukade genomföras på 
somrarna, men turerna gick utöver den ordinarie säsongen.  

Sommaren år 2009 planerades över 100 Millenniumvandringar och de 
överfyllde vandringarna på sommarens turer, sammanlagt år 2009 besökte 2091 
personer Millenniumvandringen. Sara Claesson är förvånad över att 
attraktionen fortsätter locka besökare och förklarar att Stadsmuseet tänkte lägga 
ner vandringen efter år 2009, men turen var mer populär än väntat.  
Vidare talar Sara Claesson om att: 
 
 ”Vi har inte varit extremt aktiva i marknadsföringen, utan det har mest rullat på. Vi har 
ingen planerad marknadsföring, men det vi har gjort väldigt bra är att skicka ut 

pressmeddelanden när någonting nytt har inträffat. Det är viktigt att hela tiden mätta pressen 

och detta har vi dragit nytta av ”.  
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Den marknadsföring som utförts är bland annat annonsering i tidningen 
”What’s On”, Stockholms officiella turist- och evenmangsguide med 
information om evenemang, konserter, gallerier samt nattliv i ett samarbete 
med SVB. Vandringen finns även med i Stadsmuseets nyhetsbrev som skickas 
ut via e-mail. Stadsmuseets hemsida är deras främsta informationskälla, övriga 
internetlänkar till Millenniumvandringen finns bland annat på Visit Swedens 
hemsida samt i de reportage där vandringen omskrivs.  

Philippa Norman nämner att de delvis använder sig av storytelling i 
marknadsföringen och med hjälp av reportagen för de berättelsen vidare till 
allmänheten. Sara Claesson berättar att det främst handlar om hur de väljer att 
framställa Millenniumvandringen. Sara Claesson beskriver två sätt att gestalta 
fenomenet, ”det är en fantastisk succé” eller ”vi får en högre arbetsbelastning”, dessa 
vinklingar ger olika uppfattningar hos besökarna. Vidare förklarar Sara Claesson 
att de presenterat berättelsen som ”Succé på Stadsmuseets Millenniumvandringar” för 
att få en positiv respons.  

Sara Claesson uppger att de funderar över vad som kommer att hända 
framöver och hur de ska kunna hålla liv i entusiasmen för Millennium inför 
nästa år. Till sin hjälp har de hyrt in en extern marknadsplanerare Carin 
Christensen. Nedan presenteras de åtgärder som Carin Christensen kommer att 
framföra till Stadsmuseet i början av år 2010.  

4.3.1 Inriktning år 2010 

 
Carin Christensen uppger att Stadsmuseet kommer att arbeta genom andra 
verksamheter som marknadsför Stockholm och förklarar vidare att ett 
samarbete med SVB samt VisitSweden är viktigt. SVB har exempelvis 
Millenniumvandringen med som ett av deras huvudteman på den finska 
turistmässan och genom samarbetet sprids informationen om ”I Stieg Larssons 
fotspår”, även om Stadsmuseet inte själva deltar.  

Nästa år väntas Stadsmuseet rikta in sig på kryssningsverksamheter. 
Millenniumvandringen har sålts in till ett antal rederier och vid ett lyckat 
samarbete kan konceptet utvecklas med en souvenirshop i hamnen samt 
försäljning av böckerna ombord på fartyget. Bussarrangörer är också ett nytt 
segment de kommer att arbeta emot. Stadsmuseet har planerat in extra turer i 
Millenniumsfotspår från och med maj år 2010. 
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4.3.2 Marknadsföringsåtgärder 

 
Det är viktigt med kontinuitet vid marknadsföring och därför satsar de på att 
hålla vandringarna en gång i veckan. De kommer att byta dag från söndag till 
lördag på grund av att Stockholm marknadsförs i Europa som en weekend 
destination och för att fånga turisterna som besöker Stockholm under helgerna, 
är lördagen mest lämplig. Marknadsföringsaktiviteter där Stadsmuseet kan delta 
för att uppmärksammas ytterligare är ”Swedish workshop”, cirka 150-200 
researrangörer deltar i workshopen och erbjuds köpa in olika koncept vid 
intresse, uppger Carin Christensen. Journalistbesök, i form av redaktionelltext, 
kommer Stadsmuseet fortsätta utnyttja, eftersom det är både billigt och 
effektivt.  Carin Christensen uttrycker att: 
 
”Intresset hos journalister kommer att leva länge, i alla fall internationellt.” 

 

4.3.3 Förbättringsåtgärder  

 
Översättningarna av kartan ska göras om inför TUR- mässan i Göteborg som 
äger rum i mars 2010 på grund av felaktigheter i översättnigen. Vandringarna 
kommer under våren att erbjudas på finska och kartan kommer även att 
produceras på finska. De franska vandringarna har inte varit ekonomiskt 
bärande och därför ger Carin Christensen förslag om att höja biljettpriset för att 
nå en nollpunkt, där intäkten är lika stor som kostnaden, på 14 personer. 
Stadsmuseets bokningssystem och webbsida är faktorer som ses över för att 
turister själva ska kunna boka via internet.  
 

4.3.4 Stockholm Visitors Board 

 
Stockholm Visitors Board AB marknadsför Stockholm som turistdestination  
och Claudia Quas, Marketing manager på SVB, uppger att: 
 
 ”Millennium är en otrolig succé utomlands, mycket mer än i Sverige. Böckerna 
uppmärksammar kvinnor, politik och intriger, vilket är något som passar alla. Kanske är 

Millennium inte ett huvudskäl till en resa till Stockholm, men det kan vara en av 

anledningarna.” 
 
Claudia Quas, SVB, förklarar att upplevelsen av exempelvis en stadsvandring 
som baseras på böcker är ett nytt sätt att marknadsföra en destination på, där 



 

fokus inte bara finns på boken, utan även på Stockholm som stad. 
bedömer att Millenniumvandringen kommer att fortsä
beräknar att intresset för vandringen tidigast år 2011 kommer att minska.

De marknadsföringsåtgärder som SVB har använt sig av är främst 
massmedia. För att attrahera intresserade turister till Millenniumturen lanserar 
SVB olika kampanjer, till exempelvis webb
I och med att filmerna har haft premiär i Sverige har både svenska och 
utländska journalister funnits på plats i Stockholm och journalisterna har även 
återkommit när filmerna har haft premi
journalistebesök som dokumenterats av SVB med fokus på 

Figur 4-

 
Stockholm Visitors Board har knutit till sig turoperatörer för att skapa paket, 
där besökaren erbjuds flyg till Stockholm, ho
Larssons fotspår”. Stadsmuseet framstår främst som en leverant
upplevelse, medan samarbetet med turoperatörerna är till för att kunna sälja 
Millenniumvandringen.  

SVB är delaktig i marknadsföring
exemplifiera de marknadsföringsåtgärder och utvecklingen av Millennium som 
skett utomlands genom SVB, ges en kort presentation av fyra utvalda länder.
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Frankrike 

 
Claudia Quas uppger att hela ”Millenniumaffären” har bidragit till att de franska 
övernattningarna har ökat i Stockholm.  

De tre Millenniumböckerna ligger kvar, sedan två år, på Topp 10 listan av de 
mest köpa böckerna i Frankrike. Fyra turoperatörer har sålt Millenniumpaketet, 
vilket inte ännu uppnått den förväntade försäljningssiffran. Pressvisning, 
presskonferenser samt intervjuer tillsammans med filmregissören och 
skådespelarna har genomförts på Svenska institutet i Paris.  

Det finns 22 dokumenterade mediebesök genom pressresor med ”Millenium 
tour” samt tävlingsarbeten med tv- och radiokanaler.  

 

Spanien 

 
I nuläget är “I Stieg Larssons fotspår” en nyhet i Spanien, eftersom böckerna 
om Millennium nyligen lanserats och alla filmer har ännu inte haft premiär. Den 
första filmen sågs av 1,3 miljoner besökare och den andra filmen hade premiär 
den 16 oktober år 2009 och hamnade på spanska biotoppens andra plats. Sofie 
Flensburg, PR-Coordinator för Visitsweden i Barcelona, uttrycker att:  

 
“All I can tell you is that The Millennium books are very popular here in Spain and that 
media in general is interested about knowing more about the Millennium- tour and the books. 

 There are also a few trips “in the footsteps of Millennium/Salander/Sieg Larsson” to 

Stockholm with the tour included.”  
 
I våras genomfördes en lyckad förhandspremiär i Madrid av filmen ”Män som 
hatar kvinnor” med en webb-baserad konsumenttävling, där första priset var en 
resa till Stockholm i Millenniums fotspår. 
 

 Storbritannien  

 
Alla böckerna ur Millenniumtrilogin har lanserats och böckerna har sålt relativt 
bra i Storbritannien. Problemet var att de gavs ut samtidigt som Dan Browns 
”Angels & Demons”, vilket bidrog till att de inte hamnade som nummer ett på 
topplistan, men sålde ändå 34 000 exemplar under första veckan. Premiären av 
filmerna kommer förmodligen äga rum i mars. En webb-baserad tävling 
anordnades och totalt deltog 12 000 personer.  
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USA 

 
Alla tre böckerna har givits ut och det Chicagobaserade bolaget ”Music Box 
Films” har köpt distributionsrättigheterna för USA. Den första filmen i 
Millenniumtrilogin, ”Män som hatar kvinnor” planeras få premiär i mars 2010. 
Tävlingsaktiviteter och annonsering av Millennium har skett i stora tidskrifter 
såsom New York Times, The New Yorker och LA Times. 

De tävlingsaktiviteter som omnämns i dessa fyra länder har anordnats för att 
lyfta upp intresset för Millennium hos befolkningen, inte enbart för 
intressegruppen.  
 

4.4 Vandringen ”I Arns fotspår” 

Det finns fiktiva personer som blivit välkända trots att de inte finns på riktigt, 
ett exempel på en sådan person är den påhittade tempelriddaren Arn 
Magnusson, som får besökare att resa till Västergötland för att vandra ”I Arns 
fotspår”. Upplevelsen erbjuder besökare turer med en Arn- och medeltidsguide 
klädd i medeltidsinspirerade kläder som tar besökaren tillbaka till de 
omgivningar som skildras i böckerna och filmerna. En 5-kamp med exempelvis 
bågskytte, hinderbana och yxkastning samt tillfällen där besökaren får testa på 
att göra medeltida hantverk såsom spinna en tråd, göra mönster i läder och 
smida i smedjan (Medeltidens värld 2010). Vidare kan besökare också upptäcka 
det historiska Västergötland med en karta som hjälp, eller hänga med på 
gruppresor som tar besökaren till inspelningsplatserna från filmerna och andra 
ställen ur Arns rike (Aronsson et al. 2008).  

I ”Arnrike” har turisten även möjlighet att köpa med sig souvenirer, som 
exempelvis kan bestå av Arn-vin, vikingasvärd och övriga medeltidsrelaterade 
saker som finns med i konceptet. ”I Arns fotspår” består av 13 specifika 
besöksmål, vilka tillsammans har ca 50 lokalguider, 20 Arn-guider till deras 
förfogande. Vidare arrangeras det årligen 100-tals resor av researrangörer och 
bussbolag till ”Arnriket”. Det sker en ständig produktutveckling kring Arn och 
för närvarande erbjuds olika paket som exempelvis ”Arn och golf”, ”Arn för 
barn”, ”Arn och shopping” för att möjliggöra en längre vistelse (Aronsson et al 
2008). På hemsidan, www.arnmagnusson.se, kan turisten kombinera sitt eget paket, 
där det går att boka plats på olika hotell, restauranger, kafeterior samt köpa 
entrébiljetter till exempelvis utställningen ”Arn the movie”, industrisamhällets 
kulturarv ”Forsviks Bruk” och Klostret ”Varnhems Klosterstad”. Turisten kan 
också kombinera sitt paket med en privat guidad tur, en CD guide med 
information om medeltiden och en medeltida sångunderhållning.   
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En undersökning angående besöksutvecklingen i ”Arnrike” utfördes av 
Turismens Utredningsinstitut (2004) vilket bland annat visar på att antalet 
besökare tredubblades mellan år 1999 och 2002, från 131 499 besökare till 
451 947.  
 

4.4.1 Massmedia 

 
I massmedia har Arnprojektet figurerat på ett flertal ställen: 100 stycken artiklar 
om Arnturismen i dagstidningar, 20 stycken inslag i radio och TV, 10 stycken 
resereportage i fackpress samt 2 stycken tidningsbilagor i Aftonbladet och 
Svenska Dagbladet har registrerats (Praesto & Selmosson 2006-2008).  

 

4.4.2 Marknadsföring  

 
Vid marknadsföring av ”Arnrike” fokuseras det på att nå slutkunden 
(resenären/turisten) genom olika erbjudanden och allmän information om 
utbudet. De 13 specifika besöksmålen medverkar tillsammans till en mer 
fokuserad marknadsföring (Aronsson et al. 2008). En del 
marknadsföringsåtgärder som vidtagits är internet, trycksaker, turistmässor och 
bilder. Det har även skapats en virtuell marknadsplats ”ARNIA”, 
www.prodz.net/arnia och en ny hemsida www.arnmagnusson.se på internet. På den 
nya hemsidan har turisten tillgång till en webbshop, där Arn relaterade föremål 
går att beställa samt information om upplevelsen ”I Arns fotspår”. Hemsidan 
ger även turisten möjlighet till att boka resan till Arnriket online och ladda ner 
broschyren ”I Arns fotspår”, som beskriver de platser som skildras i böckerna 
och filmerna, samt nedladdning av kartan över Arnriket. Vidare utförs det 
kontinuerligt utskick av e-nyhetsbrev, som innehåller information om 
Arnprojektet, till de företag och kommuner som är delaktiga (Praesto & 
Selmosson 2006-2008).  
 

4.5 Vandringen ”I Wallanders fotspår” 

 
Ystad var först i Sverige med att erbjuda ett koncept som grundas på litterära 
verk. Under sommarmånaderna kör ”Frivillige Bergningscorpsen” 
Wallanderturer med veteranbrandbil runt Ystad och projektet ”Mordgåtor i 
Ystad” engagerar besökare i att lösa mordgåtor runt om i staden. Det går också 
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att upptäcka Wallanders Ystad med hjälp av turistbyråns karta över platser från 
böckerna och filmerna om Wallander samt genom guidade turer (Skåne 2010). 
Besökare erbjuds Kurt Wallanders ”silla-macka” på konditoriet Fridolfs som 
har en utsikt över Mariagatan, där Wallander bor i böckerna och filmerna, samt 
ett besök på polishuset där Wallander arbetar. Från år 2008 kan besökare 
dessutom välja att övernatta på Mariagatan (Ystads kommun 2009).   

År 2003 ägde Ystad rätten att bygga Skandinaviens största inspelningsstudio, 
där 13 nya Wallanderfilmer skulle spelas in. Fram till år 2003 omsatte 
verksamheten totalt 437 miljoner svenska koronor. Efter inspelningarna av de 
13 nya Wallander filmerna ökade omsättningen, fram till år 2008, till 684 
miljoner svenska kronor3. TV-kanalen BBC nyttjade inspelningsstudion för att 
spelade in tre Wallanderfilmer med Kenneth Branagh i huvudrollen under 
sommaren år 2008, vilket möjliggör att Storbritannien kan bli framtida turister i 
Ystad (Ystads kommun 2009).  

Varje år besöker mer än 2 miljoner människor Ystad, varav 75-80 % är 
svenskar och merparten av de internationella besökarna består av tyskar4.  
 

4.5.1 Massmedia  

 
Ystad har utnyttjat massmedia genom att arrangera mediebesök. Dessutom 
förekommer det även att utländska medier kommer på eget initiativ för att göra 
reportage om Wallander. Vidare dokumenterades det under år 2006 över 80 
journalistbesök som representerades av dagstidningar, magasin samt 
reseprogram som till exempel Polens version av ”Packart & klart” (Dahlström 
2008). 
 

4.5.2 Marknadsföring 

 
I platsmarknadsföringssyfte kommer en dokumentär om Skåne att sändas 
tillsammans med BBC:s Wallanderfilmer. Ystad kommun har samarbetat med 
olika partners för att attrahera turister med hjälp av filmerna, till exempel 
genomfördes en kampanj på den tyska marknaden tillsammans med Visit 
Sweden och Position Skåne. Kampanjen bestod av att sända 10 Wallanderfilmer 
på den rikstäckande TV-kanalen ARD med början i december år 2006. 
Samtidigt som filmerna visades marknadsfördes Skåne och Ystad genom 
temaresan ”I Wallanders fotspår”. Resan publicerades i en 16-sidig reseguide 

                                              
3 Itta Jonsson, marknadsstrateg i Ystad kommun [091215] 
4 Ibid. [091215] 
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om Skåne som distribuerades i dagstidningar i Hamburg och Berlin. Visit 
Sweden deltog i mässor och evenemang hos tyska bokhandlare och det 
lanserades även en kampanjsajt med en resetävling. Det var 10 000 tyskar som 
deltog i tävlingen och första halvåret år 2007 ökade antalet tyska övernattningar 
med 58 procent i regionen Ystad-Tomelilla-Simrishamn. ”Tourism in Skåne” är 
Skånes offentligt ägda marknadsföringsbolag och vänder sig på sin hemsida till 
Wallander filmturisterna (Dahlström 2008). På hemsidan finns en karta med 
information om de filmer som spelats in i Skåne och de tre filmmuseerna, 
möjlighet att ladda ner broschyren ”I Wallanders fotspår” som innehåller en 
karta över alla Wallanderplatser samt bokning av Wallander-paketet. I paketet 
ingår entré till ”Ystad Saltsjöbad”, middag och fika på någon av Wallanders 
favoritrestauranger och caféer samt övernattning på något av hotellen 
Sekelgården och Continental, som är kända från böckerna och filmerna. 
Turisten kan också välja att bo i en lägenhet på Mariagatan. Under sommartid 
ingår dessutom entré till filmupplevelsecentrat, Cineteket (Skåne 2010). 
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5 Analys 

Kapitlet redogör för en analys av det empiriska underlaget som kopplas samman med de 

teoretiska avsnitten. 

 

5.1  Millennium som en upplevelseindustri 

Upplevelseindustri beskrivet under teoriavsnitt kan i Millennium sammanfattas 
till en stadsvandring som erbjuder en unik upplevelse, där de flesta av 
besökarens sinnen stimuleras. Stockholms stadsmuseum har tagit tillvara på de 
resurser som platsen tillhandahåller och skapar en upplevelsearena genom att 
väva ihop stadsmiljöerna på Södermalm med hjälp av en känd författares 
litterära verk. De olika stadsmiljöerna tjänstgör som en teaterscen under turen 
”I Stieg Larssons fotspår” och genom att använda stadens miljö skapas ett 
levande intryck av Stockholm. Besökaren får ta del av utvalda platser som 
beskrivs i både böckerna och filmerna, som sammanflätats med Stockholms 
historia och avslutas på Stadsmuseet. Besökaren får även ta del av utställningen 
”I huvudrollen Stockholm”, vilket markerade slutet på upplevelsen. Stadsmuseet 
har till viss del satsat på att utöka upplevelsen av ”I Stieg Larssons fotspår” 
genom filmutställningen av ”Millenniumkontoret” samt montern i 
Kungsträdgården. För att Millennium ska liknas en industri behövs ett antal 
samarbeten som exempelvis souvenirshop, matställe eller andra 
”Millenniumaktiviteter”. Saknaden av dessa samarbeten tyder på att 
Millenniumvandringen ännu inte har utvecklats till en upplevelseindustri. 
 

5.2 Millenniumvandringens attraktionskraft  

Attraktionskraft är viktigt för en upplevelse, eftersom det bidrar till att turister 
besöker attraktionen. Huruvida det är Millenniumtrilogin eller Stadsmuseets 
aktiva marknadsförings som lockar besökare till Millenniumvandringen tolkas 
genom de svar besökarna uppgav i undersökningen. Majoriteten av besökarna 
svarade att det var böckerna som var attraktionskraften till att delta i 
vandringen, vilket tyder på att det framförallt är Millenniumböckerna som är en 
bidragande faktor till varför besökaren söker eller uppmärksammar information 
kring Millenniumvandringen.  

På grund av att samtliga besökare hade läst någon av böckerna eller sett 
någon av filmerna ur Millenniumtrilogin antas turisterna på vandringen vara 
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läsare av Stieg Larssons böcker, vilket utifrån antalet sålda exemplar av Stieg 
Larsson trilogin, framstår som en betydande målgrupp. För att rikta sin 
marknadsföring till den gruppen är det viktigt att synas med olika erbjudanden 
vid premiären av filmerna och hitta på en intresseväckande berättelse att sprida 
ut genom olika mediekanaler.  

Stockholmsguiden Elisabeth Daude har märkt av en ökning av fransmän på 
vandringarna och det finns flest dokumenterade mediebesök genom pressresor 
från Frankrike som deltagit i vandringen. Millenniumböckerna toppar listan av 
de mest köpta böckerna i Frankrike och fyra turoperatörer erbjuder 
Millenniumpaketet. Vidare nämner Claudia Quas att hela ”Millenniumaffären” 
har bidragit till att de franska övernattningarna har ökat i Stockholm. Dessa 
faktorer visar på att franska marknaden är en av de främsta målgrupperna och 
Stadsmuseets kan lägga mer fokus på marknadsföring som riktas till fransmän.  

 

5.3 Guidens betydelse 

Guiden är en viktig resurs under vandringens gång, eftersom en bra och trevlig 
guide kan förhöja attraktionens värde (Hanefors & Mossberg 2007). Under 
vandringen framhävde guiderna viktiga delar i böckerna och kopplade samman 
dessa med platser som besöktes under vandringen, detta för att få en helhet i 
upplevelsen. Engagerade Millenniumguider använde sig av olika vinklingar 
beroende på gruppens kännedom om Stockholm. Stockholmsguiderna Åsa 
Danielsson och Elisabeth Daude fängslade besökarna under vandringarna 
genom en intresseväckande berättarteknik, där guidens eget intresse kring 
”Millenniumtriologin” satte sin prägel på vandringen och medförde en positiv 
effekt i berättandet. 
 

5.4 En jämförelse av vandringarna  

Ystads attraktionskraft har ökat på grund av Henning Mankells böcker om Kurt 
Wallander och kommunen har valt att med framgång kommersialisera den 
ökande populariteten kring Wallander, genom att producera besökskartor 
utifrån böckerna och filmerna. Författaren Stieg Larsson använder sig av 
verkliga platser blandat med fiktion i böckerna om Millennium, vilket har 
medfört ett intresse för att besöka de platser som omnämns i böckerna. I likhet 
med ”I Arns och Wallanders fotspår” har Stadsmuseet gripit tag i samma 
koncept och producerat en attraktiv vandring på Södermalm som med hjälp av 
guider eller en karta tar besökaren tillbaka till Millenniumtrilogins värld. 
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Konceptet ”I Stieg Larssons fotspår” ingår inga samarbeten med relevanta 
företeelser som exempelvis Mellqvist Kaffebar och restaurang Kvarnen, vilka 
omnämns i böckerna samt presenteras för besökarna. Liknande samarbeten tas 
däremot tillvara på ”I Arns och Wallanders fotspår”. Det är fördelaktigt att 
tillföra ett extra värde till vandringen (Mossberg 2001) som uppnås exempelvis 
genom att Ystad erbjuder besökarna en ”silla-macka” på Fridolfs konditori. 
Sommartid erbjuds även besökaren ”I Wallanders fotspår” en entrébiljett till 
Cineteket, vilket bidrar till att turisten kan uppleva erbjudandet som någonting 
utöver förväntningarna och därmed bringa mervärde till upplevelsen.  

Till Millenniumvandringen har det inte utvecklats en souvenirshop i 
anslutning till Stadsmuseet. I ”Arnrike” kan besökaren köpa med sig ett Arn-vin 
eller en Arn-tatuering och enligt Mossberg och Johanssen (2006) förstärker 
produkter och souvenirer upplevelsen för besökaren.  

Besökssiffrorna för ”Arnrike” har tredubblats mellan år 1999 till år 2002 och 
resultatet av ökningen av antalet besökare tyder på att utvecklingen av 
konceptet har genererat en positiv effekt för ”Arnrike” eftersom en ökad 
efterfrågan leder till högre omsättning. Efter satsningen av inspelningsstudion i 
”Wallanders Ystad” har omsättningen ökat markant och filmprojektet är en 
grundläggande faktor för att turismen kring böckerna ska breddas. Det tyder på 
att Stadsmuseet, tillsammans med SVB, har möjligheten att utveckla 
Millenniumvandringen för att uppnå en ihållande besöksnäring och inbringa en 
högre intäkt. I ”Arnrike” ökar besöksantalet successivt med deras utveckling av 
konceptet och aktiva marknadsföring. De erbjuder olika paket som ”Arn och 
golf” eller ”Arn för barn”. Den ständiga produktutvecklingen tyder på att 
”Arnrike” inte rider på en industrivåg utan de skapar den. Ystad säljer 
Wallanderpaketet som inkluderar middag och fika på något av Wallanders 
favoritställen samt övernattning på något av Wallanders hotell. Både ”I Arns 
och Wallanders fotspår” tar således tillvara på att öka aktiviteterna inom 
upplevelseområdet, vilket överensstämmer med Mossberg (2001) som förklarar 
att de aktiviteter som läggs till upplevelsen ökar nöjesinslaget och därigenom 
mervärdet för besökaren.  Utifrån ovanstående resonemang skulle ”I Stieg 
Larssons fotspår” bringa ett större värde till besökaren om den kan erbjuda en 
helhetsupplevelse genom olika aktiviteter som kombineras till ett paket.  

”I Arns fotspår” arrangeras det årligen 100-tals resor av researrangörer samt 
bussbolag, Millenniumvandringens kan utnyttja samma möjlighet med den 
massmediala uppmärksamhet som finns kring vandringen.  

Stockholm är till skillnad från Ystad och Skaraborg en stor destination som 
har ett flertal attraktioner som utgör en större betydelse än ”I Stieg Larssons 
fotspår”, vilket kan vara en bidragande faktor till att vandringen inte kommer 
att utvecklas till en industri såsom ”Arnrike” och ”Wallanders Ystad”. Ystad är 
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en mindre stad och det är lättare för dem att utveckla Wallanderkonceptet i 
staden eftersom det inte existerar ett lika stort utbud av turist attraktioner 
såsom i Stockholm. Skaraborg är också en mindre ort som lättare kan fokusera 
på att utveckla vandringen och ge orten en större attraktionskraft.  
 

5.5 Förslag till fortsatt utveckling av Millenniumvandringen  

Det är inte självklart att Stadsmuseet ska driva ett projekt som är så tydligt 
turistinriktat eftersom museet även bedriver andra aktiviteter. Fördelen är att 
Stadsmuseet inte har några kommersiella syften och därmed gör museets 
neutralitet Stadsmuseet till en bra projektledare. Det bör också finnas vissa 
egoistiska skäl till varför de vill utveckla konceptet och hålla ansvaret för 
vandringen. Det finns nämligen en chans för Stadsmuseet att nå en ny publik 
och dessutom en möjlighet att bevaka kunskapsinnehållet i mötet med 
turisterna. ”I Stieg Larssons fotspår” får sannolikt en del statuspoäng av 
Stadsmuseets inblandning eftersom museet traditionellt förknippas med kvalitet 
och trovärdighet.  

Ett förslag är att erbjuda besökarna en gratis kaffe på Mellqvist Kaffebar 
efter avslutad tur. Eftersom turisterna på vandringen har ett gemensamt intresse 
kan den avslutande kaffestunden bidra till samhörighet mellan turisterna och 
därigenom öka värdet på vandringen ytterligare. 

Stadsmuseet bör utveckla en souvenirshop. I souvenirshoppen kan det vara 
framgångsrikt att sälja souvenirer som kopplas med Lisbeth Salander, 
exempelvis hennes tatueringar eller hennes klädesplagg, eftersom de utländska 
turisterna finner henne fascinerade.  

Vandringen ”I Stieg Larssons fotspår” ger turisten mer än en litterär 
vandring, den ger turisten möjlighet att upptäcka Stockholm från ett annat 
perspektiv. Därför kan vandringen även marknadsföras som en stadsvandring 
på Södermalm som exempelvis ”upptäck nya delar av Stockholm” eller ”se 
Stockholm utifrån en unik upplevelse”. Genom att rikta marknadsföringen på 
olika sätt blir Millenniumvandringen mer attraktiv som turistattraktion, vilket 
också medför att vandringen troligtvis lockar fler turister.   

Det Millenniumpaket som turopertörerna erbjuder inkluderar en resa till 
Stockholm, övernattning på hotell samt vandringen ”I Stieg Larssons fotspår”. 
Stadsmuseet kan fördelaktigt utveckla detta paket genom att bland annat 
erbjuda ”Millenniumvandring och shopping” eller kombinera vandringen med 
andra aktiviteter för att locka utländska turister. 
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Paketet ”Millenniumvandring och shopping” kan förslagsvis inkludera:  
Två hotellnätter, biljett till vandringen, en middag på restaurang Kvarnen och 
fika på Mellqvist Kaffebar. För att erbjuda turisten shopping i Stockholm stad 
kan Stadsmuseet, i samarbete med olika butiker, erbjuda turisten ett antal 
förmånliga rabatter.  
Paket med Millenniumvandringen och andra aktiviteter: 
Utöver de två hotellnättera, biljett till vandringen, middag på Kvarnen och fika 
på Mellqvist Kaffebar kan Millenniumpaketet kombineras med andra 
upplevelse som exempelvis takvandring i Stockholm för att beskåda Stadshuset, 
Västerbron och Globen från ett fågelperspektiv.  

Genom att utveckla paket i samarbete med turoperatörer finns det en 
möjlighet att bussbolag, kryssningsverksamheter och researrangörer intresserar 
sig mer för ett samarbete med Stadsmuseet och försäljning av 
Millenniumvandringen. 
 

5.6 Produktlivscykeln (PLC) 

Produktlivscykeln (PLC) ger en bra uppfattning om hur Millenniumvandringen 
har utvecklats. Startskottet då Stadsmuseet fick den exklusiva rättigheten att 
genomföra ”I Stieg Larssons fotspår” och producerade en Millenniumkarta, 
över de platser på Södermalm som omnämns i böckerna, ger en bra bild av 
introduktionsfasen. Vidare följer tillväxtfasen då Stadsmuseet fick utöka 
millenniumvandringarna och journalister från alla världens hörn deltog i turerna 
för att skriva reportage om vandringen. Vidare gjorde Stadsmuseet en 
filmutställning, satte upp en monter i Kungsträdgården och anställde 
legitimerade Stockholmsguider. I dagsläget befinner sig troligen ”I Stieg 
Larssons fotspår” i början av mognadsfasen, eftersom Stadsmuseet har uppnått 
stabilitet på marknaden. De har ett samarbete med Stockholm Visitors Board 
som är engagerade och arbetar aktivt med upplevelsen Millennium. Stadsmuseet 
har också hyrt in en extern marknadsplanerare, Carin Christensen, som hjälper 
till med planeringen inför framtiden.  Intresset av vandringen har också uppnått 
en betydande nivå, vilket märks bland annat genom antalet besökare under år 
2009 samt antalet dokumenterade journalistbesök. Enligt Jobber och Fahy 
(2006) är det i denna fas lämpligt att tillämpa strategier för en effektiv 
marknadsföring samt vidareutveckla konceptet för att bevara intresset. 
Filmernas premiär har haft en betydelse för det ihållande intresset för 
Millennium. Massmedia har uppmärksammat varje filmpremiär, vilket bidrar till 
att ämnet ständigt aktualiseras. När alla länderna har tagit del av böckerna samt 
filmerna, kommer förmodligen intresset för Millennium att svalna. Författaren 
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Stieg Larssons död påverkar också utvecklingen av konceptet, eftersom fler 
böcker inte kommer att publiceras. SVB bedömer att Millenniumvandringen 
kommer att fortsätta i ytterligare två år och beräknar att projektet tidigast år 
2011 kommer att träda in i nedgångsfasen.  
 

5.7 Storytelling 

Vid marknadsföring av upplevelser handlar det om att kommunicera 
erbjudandet genom en berättelse som kan engagera samt beröra kunden. Viktigt 
är också att reflektera över att inte lova besökaren någonting i 
marknadsföringen som inte realiseras, eftersom besökaren kan få en negativ 
inställning till attraktionen (Röst et al. 2003).  

Arrangörerna är stolta över museets insatser, vilket återspeglas i deras 
framställning av berättelsen om Milleniumvandringen. När en positiv 
storytelling förmedlas utåt kan berättelsen resultera i en ökning av besökare 
samt fungera som en intresseväckare för massmedia och engagera övriga 
verksamheter som vill ta del av idén. Däremot skiljer sig arrangörernas 
användande av storytelling mot Mossberg och Johansens (2006) teori. Genom 
storytelling ges en möjlighet för Millenniumvandringen att få ett ökat värde 
utan ett strategiskt arbete, eftersom en berättelse är något unikt och kraftfullt 
som involverar individer känslomässigt. De stimulerar, roar och kommunicerar 
kunskap. Stadsmuseet kan fördelaktigt skapa en underhållande och fängslande 
berättelse kring Millenniumtrilogins kraft i Stockholm och även väva in Stieg 
Larssons tragiska livsöde. Storytelling kan också fokusera på Lisbeth Salander 
eftersom besökarna är så fascinerade av henne, vilket framkommer i intervjuer 
med besökarna, Åsa Danielsson och Sara Claesson. Berättelsen ska leverera en 
helhetsbild av den fantasivärld som besökaren ges möjlighet att tillträda och 
med hjälp av berättelsen kan Stadsmuseet även levandegöra utställningen av 
”Millenniumkontoret”. Det blir viktigt att nå ut med berättelsen till målgruppen 
och eftersom Stadsmuseet främst väljer att nyttja massmedia, är det förmånligt 
att sprida berättelsen i olika mediekanaler. 

 

5.8 Massmedia 

Attraktionens image kan förstärkas genom att attraktionen finns med på film 
eller böcker och i andra fall genom populära underhållare och kända personer. 
Författaren Stieg Larssons öde har blivit uppmärksammat i massmedia och har 
därigenom påverkat intresset för vandringen. Det har blivit en sorts dramatik 
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kring författarens död, arv samt populariteten omkring böckerna. Detta tyder 
på att attraktionen har förstärkts genom medias framställning av författarens 
tragiska öde. Stockholms guider återger att böckerna bidrar till att vandringen 
blir speciell, där författarens berättarteknik har en stor betydelse. Stieg Larsson 
väver samman verklighet och fiktion, till exempel genom att namnge de 
gatunamn som existerar på Södermalm och beskriva karaktärerna i dessa 
verkliga miljöer.  

Sara Claesson upplyser om att de har fått en god hjälp av press och media 
och antalet dokumenterade journalistbesök tyder på att Millenniumvandringen 
har ett massmedialt värde, eftersom en irrelevant turistattraktion normalt inte 
tilldrar den uppmärksamheten i media. Fördelen för Stadsmuseet är att med 
massmedias hjälp kan flertalet människor ta del av informationen, då den når ut 
till en större målgrupp. Böckerna har figurerats i media och detta har skapat en 
positiv bild hos allmänheten, vilket stöds genom Hanefors och Mossbergs 
(2007) resonemang, där journalistiken anses vara mer opartisk i framställandet 
av ett resemål än turistbyråer, då de inte har som syfte att sälja resor.  

Carin Christensen nämner att intresset hos journalister kommer att leva 
länge, främst internationellt. Utifrån de fyra länder som presenterades i 
undersökningen visas en tydlig skillnad i Millenniums utveckling. Det finns 
många olika marknader och ämnet aktualiseras genom de olika tidpunkter som 
respektive land uppmärksammar Stieg Larsson. Ett exempel är att alla tre 
filmerna haft premiär i Sverige och böckerna ur Millenniumtrilogin har länge 
funnits på topplistan, medans Storbritannien ännu inte har haft premiär på 
första filmen. I norden kommer antagligen intresset för Millennium 
återupplivas genom filmpremiärerna, vilket kommer att locka ytterligare 
journalister till Stockholm för att skriva reportage och delta i vandringen. När 
böckerna lanserats och alla filmer har haft premiär i respektive land, kommer 
ämnet Millennium antagligen inte vara lika aktuellt att göra reportage om. Detta 
kan undvikas om en aktiv marknadsföring genom exempelvis storytelling 
skapas redan nu och håller intresset levande för besökare under de kommande 
åren som upplevelsen förväntas vara attraktiv. Vidare är det viktigt att inte 
endast förlita sig på den gratis marknadsföring som journalister bidrar med, 
utan också använda sig av andra alternativa marknadsföringsåtgärder. 
 

5.9 Internet  

Internet är en av de mest tilltalade kommunikationsredskapen påpekar 
Mossberg (2001) och därför bör Stadsmuseet ta till vara på de möjligheter som 
internet erbjuder.  
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Huvuddelen av besökarna angav att de fått informationen om 
Millenniumvandringen från internet, vilket är en annan anledning till att internet 
bör utnyttjas fullt ut. För att ta till vara på de möjligheter som internet medför 
kan Stadsmuseet exempelvis utveckla en egen hemsida eller en virtuell 
marknadsplats för ”I Stieg Larssons fotspår”. Hemsidan kan innehålla 
information om vandringen i form av en broschyr, nedladdningsalternativ av 
Millenniumkartan samt information och bokning av paketet. Hemsidan kan 
också ge turisten möjlighet att på egen hand boka Millenniumvandringen. 
Stadsmuseet bör utnyttja internet maximalt eftersom internetbokning gör 
Millenniumvandrigen mer tillgänglig, vilket underlättar för turister som vill boka 
vandringen. Genom att möjliggöra en enklare bokning kan antalet bokningar av 
vandringen öka. Vidare föreslås att Stadsmuseet upplyser om internettjänsten 
genom turoperatörerna, researrangörer, mässor, olika biografers webbplatser 
samt bokförsäljningshemsidor.  
 

5.10 Word-of-mouth 

Marknadsföring genom word-of-mouth är lämpligt för Stadsmuseet, då detta 
alternativ inte kräver några extra resurser och är enligt Hanefors & Mossberg 
(2007) ett bra alternativ för att få uppmärksamhet och sprida information om 
attraktionen. Här gäller det bara att förmedla en så positiv upplevelse som 
möjligt till turisten och därigenom få turisten att sprida information om 
upplevelsen ”I Stieg Larssons fotspår” genom word-of-mouth. 
   Stadsmuseet, tillsammans med guidernas hjälp, tycks ha uppfyllt de funktioner 
besökaren väntar sig av en tur ”I Stieg Larssons fotspår”. Samtliga besökare 
uppgav att de uppskattade vandringen samt att upplevelsen var mer positiv än 
deras förväntningar, vilket tyder på att Stadsmuseet också lyckats leverera en 
upplevelse som ger besökaren en högre tillfredställelse än väntat. Det positiva 
intrycket som besökarna fick av vandringen, kommer de förmodligen sprida 
vidare till sina släkt och vänner och därigenom ”starta” spridningen genom 
word-of-mouth.  
 

5.11 En jämförelse av marknadsföring 

Stadsmuseet nämner att de inte har varit extremt aktiva i marknadsföringen. 
Frånvaron av Stadsmuseets aktiva marknadsföring infinner sig på grund av 
böckernas popularitet. Eftersom böckerna och därigenom berättelsen, säljer sig 
själv har Stadsmuseet en fördel i marknadsföringen av vandringen, vilket de inte 
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utnyttjar fullt ut. Det anses vara unikt att använda sig av berättelser vid 
marknadsföringssyfte av olika upplevelser (Mossberg & Johansen 2006). 
Storytelling används flitigt i marknadsföringen av Arn Magnusson. Arn är 
påhittad, men ändå välkänd och turister får en god kännedom om 
fantasivärlden i ”Arnrike” genom den berättelse som sprids i olika 
mediekanaler. Tar Stadsmuseet tillvara på att utnyttja storytelling kan de också 
uppnå ett liknande resultat.  

Den marknadsföring som Stadsmuseet erhållit genom massmedia har 
utvecklats lite av sig självt, då journalister på eget initiativ har besökt vandringen 
för att göra reportage. Förutom detta har de annonserat i tidningen ”What’s 
On” och haft pressresor till Frankrike.  De har således inte använt sig av 
massmedia på samma nivå som vandringarna ”I Arn fotspår” och ”I 
Wallanders fotspår” har gjort. Arnprojektet har till exempel ett stort antal 
artiklar i dagstidningar, reportage i fackpress samt tidningsbilagor i Aftonbladet 
och Svenska Dagbladet. Ystad kommun har arrangerat mediebesök och har 
dokumenterat ett flertal journalistbesök som representerats av dagstidningar, 
magasin samt reseprogram och de har även haft utländsk media som genomfört 
reportage om Wallander. Även Stadsmuseet kan utnyttja massmedia på ett mer 
omfattande sätt och därigenom ta tillvara på uppmärksamheten kring 
Millenniumtriologin. 

Stadsmuseet har inte utvecklat någon egen hemsida till 
Millenniumvandringen utan Stadsmuseets hemsida är den främsta 
informationskällan om vandringen, på internet. På ”Arnrikets” hemsida, 
www.arnmagnusson.se kan turisten exempelvis ta del av information om 
vandringen, en webbshop, bokning av vandringen, kombinera ett eget Arnpaket 
samt ladda ner kartan och broschyren ”I Arns fotspår”. Upplevelsen ”I 
Wallanders fotspår” har, i likhet med Millenniumvandringen, inte heller någon 
egen hemsida men erbjuder turisten, genom ”Tourism in Skåne”s hemsida, 
nedladdning av broschyren ”I Wallanders fotspår” samt bokning av Wallander-
paketet. Med fördel kan även Stadsmuseet utveckla en egen hemsida till 
vandringen ”I Stieg Larssons fotspår”, där det ingår liknande erbjudanden som i 
hemsidorna ”Arnrike” och ”Tourism in Skåne”.  

Ystad kommun har i samarbete med olika partners genomfördes en kampanj 
på den tyska marknaden, eftersom tyskar är deras främsta målgrupp. Dessutom 
har Visit Sweden deltagit i mässor och evenemang hos tyska bokhandlare och 
även lanserat en kampanjsajt med en resetävling om vandringen ”I Wallanders 
fotspår”. För att locka fler besökare till Millenniumvandringen kan även 
Stadsmuseet genomföra kampanjer och delta i olika mässor och evenemang hos 
bokhandlare, framförallt på den franska marknaden, då fransmän verkar vara 
Millenniumvandringens främsta målgruppen. För att rikta sin marknadsföring 
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till länder där Millenniumfilmerna ännu inte haft filmpremiär kan Stadsmuseet 
synas med olika erbjudanden vid premiären av filmerna, exempelvis genom 
utdelning av gratis biljetter till vandringen, till de första biobesökarna.  
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6 Slutsats 

Det femte och avslutande kapitlet redogör för de slutsatser som grundas på analysen av 

undersökningen. 

 
I denna uppsats undersöks hur Stadsmuseet kan arbeta med marknadsföring av 
fotspårsturism och utveckla konceptet för att locka fler turister till vandringen. 
Vidare studeras även om det är böckerna i sig eller den aktiva 
marknadsföringen som får turister att besöka Millenniumvandringen.  
 
Utifrån en jämförelse med Millenniumvandringen har det framkommit att ”I 
Arns och Wallanders fotspår” varit mer driftiga i utvecklingen av vandringarna 
och att det har en betydelse för ökningen av besökare. Det har också 
konstaterats att storleken på destinationen är grundläggande för att ”I Stieg 
Larssons fotspår” inte kommer att utvecklas till en industri såsom ”Arnrike” 
och ”Wallanders Ystad”. 
 

• För att locka fler utländska turister till ”I Stieg Larssons fotspår” kan 
Millenniumpaketet utvecklas genom kombination av olika aktiviteter. 
Fler kombinationsmöjligheter kan öka intresset för att sälja paketen hos 
turoperatörer och därigenom öka paketförsäljningen.  

 

• Stadsmuseet kan öka antalet besökare på vandringarna genom att 
samarbeta med restaurang Kvarnen och Mellqvist Kaffebar för att öka 
upplevelsens värde. 

 

• För att utveckla konceptet kan Stadsmuseet förankra vissa företeelser till 
vandringen, såsom en souvenirshop, eftersom det bidrar till en förstärkt 
upplevelse för besökare.  

 
Vandringarna ”I Arns och Wallanders fotspår” har varit mer aktiva i de 
marknadsföringsåtgärder som jämförts. En ökad medvetenhet om 
marknadsföring kan leda till att Stadsmuseet fokuserar på att attrahera fler 
turister, både läsare av Millenniumtrilogin och turister som vill uppleva 
Stockholm genom ett annorlunda perspektiv. 
 

• Storytelling är ett bra alternativ för Stadsmuseet eftersom en berättelse 
fångar turistens uppmärksamhet samt förmedlar ytterligare värde till 
Millenniumvandringen. 
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• De journalistiska artiklar som skrivits om Millenniumvandringen är 
betydande för ”I Stieg Larssons fotspår”. Denna form av 
uppmärksamhet leder till att budskapet når fler än bara den tilltänkta 
målgruppen. Med hänsyn till den globala mediebevakningen kan 
Stadsmuseet, genom storytelling, kommunicera erbjudanden av 
upplevelsen. 
 

• Stadsmuseet kan nyttja internet på ett mer förmånligt sätt genom att 
skapa en egen hemsida till ”I Stieg Larssons fotspår”. 

 

• Marknadsföring genom word-of-mouth är lämpligt för Stadsmuseet, då 
detta alternativ är bra för att uppmärksamma vandringen och sprida 
information till turisterna utan att det kräver några extra resurser från 
Stadsmuseet.  

 

• För att locka fler besökare till Millenniumvandringen kan Stadsmuseet 
dessutom delta i olika mässor och evenemang hos bokhandlare, 
framförallt franska bokhandlare, då dessa är en av de främsta 
målgrupperna.  

 

• För att rikta sin marknadsföring till länder där Millenniumfilmerna ännu 
inte haft premiär kan Stadsmuseet synas med olika erbjudanden vid 
filmpremiären.  

 
Det är främst Millenniumböckerna som attraherar besökarna till att söka 
information om vandringen. Marknadsföringen som Stadsmuseet har 
genomfört är inte tillräcklig aktiv för att uppmärksamma turisten. Därför är det 
fördelaktigt för Stadsmuseet att fånga upp turisterna genom en mer aktiv 
marknadsföring.  
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Författaren Stieg Larsson (Lång version)  

Stieg Larsson, journalist och författare, föddes den 15 augusti 1954 i 
Skelleftehamn utanför Skellefteå, Västerbottens län. Intresset för demokratiska 
rättigheter medförde en rad artiklar om högerextremism och våld som 
publicerades under 1980-talet, dessa framkallade en stor uppmärksamhet. År 
1991 publicerade Stieg Larsson tillsammans med Anna-Lena Lodenius 
fackboken ”Extremhögern”, där författarna redovisade en kartläggning av den 
organiserade rasismen i Sverige. Fem år senare grundade Larsson stiftelsen 
Expo med avsikten att studera, kartlägga och motverka antidemokratiska, 
högerextrema och rasistiska rörelser i samhället. Stieg Larsson var även 
chefredaktör för stiftelsens tidning Expo och klassades som en expert på 
antidemokratiska och högerextrema rörelser. Expertkunskapen resulterade i 
publiceringen av ett flertal böcker bland annat ”Sverigedemokraterna: Den nationella 
rörelsen”(2001), tillsammans med Mikael Ekman och ”Debatten om hedersmord: 
feminism eller rasism”(2004) som skrevs ihop med Cecilia Englund. I egenskap av 
expert arbetade Larsson även som föreläsare och debattör. 
(Nationalencyklopedin, Stieg Larsson 2009)  

År 2001 började Stieg Larsson skriva en serie av kriminalromaner på sin 
fritid, denna serie är idag känd som Millenniumtrilogin. Lisbeth Salander och 
Mikael Blomkvist är huvudkaraktärerna i böckerna. Lisbeth Salander är en tjej i 
20 års åldern, piercad, tatuerad och med få sociala förmågor, men hon är också 
otroligt intelligent, en utmärkt researcher med fotografiskt minne och en av 
världens främsta hackers. Stieg Larssons förklarade i en intervju att 
inspirationen för huvudpersonen Lisbeth Salander baseras på en uppvuxen 
version av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump. Karaktären Mikael ”Kalle” 
Blomkvist är en 45-årig undersökande journalist som arbetar på en egen 
tidning, Millennium.  I böckerna utreder Mikael Blomkvist den ena härvan efter 
den andra och handlingen kretsar främst kring tidningsredaktionen och Lisbeth 
Salanders liv. Innehållet i romanerna baseras på finslipade personporträtt och 
intriger som berör exempelvis trafficking, våld mot kvinnor och ekonomisk 
brottslighet. (Larsson 091220). 

Stieg Larsson avled, 50 år gammal, i en hjärtinfarkt på tidningen Expos 
redaktion i Stockholm den 9 november 2004. Det har funnits misstankar om att 
Stieg Larsson inte dog en naturlig död, eftersom han har fått hotbrev skickade 
till sig under en period då han var chefsredaktör för Expo, men dessa rykten 
har förnekats. Vid hans död lämnade han efter sig en serie av tre kompletta 
opublicerade manus, där de första två titlarna var antagna. Den första boken ur 
Millenniumtrilogin ”Män som hatar kvinnor” gavs ut år 2005 i Sverige. 
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(Nationalencyklopedin, Stieg Larsson 2009) Romanen nominerades och 
belönades med Glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman år 2005. Den 
andra boken, ”Flickan som lekte med elden”, utnämndes till Årets bästa svenska 
kriminalroman år 2006.(Larsson 091220) En tredje roman ”Luftslottet som 
sprängdes” gavs ut år 2007. Trilogin och filmatiseringen av böckerna med bland 
annat Noomi Rapace och Mikael Nykvist i huvudrollerna har blivit kritiker- och 
försäljningsframgångar. (Nationalencyklopedin, Stieg Larsson 2009)     

Stieg Larssons och Eva Gabrielsson var sambos i 30 år, men aldrig gifta. När 
Stieg Larsson avled fanns inget skrivet testamente och enligt lag gick 
upphovsrätten till hans böcker samt övriga tillgångar till hans far och bror. Eva 
Gabrielsson menade att hon periodvis försörjde Stieg Larsson och borde få 
förvalta arvet. Arvstvisten mellan de båda partnerna har pågått i fem år utan att 
någon uppgörelse har skett. (El Mahdi 2009).  

Inkomsterna från Stieg Larssons böcker beräknas inbringa över 200 miljoner 
kronor i royalties för dem som har rättigheterna (Hellekant 2009). Franska 
elittidningen Le Monde kommenterade att Eva Gabrielssons öde har väckt 
känslor och kritik världen över, eftersom hennes rättigheter anmärkningsvärt 
nog inte beaktas i ett land ”där jämställdhet mellan kvinnor och män är ett 
påbud och där ett stort antal par inte är gifta”.(Poellinger 2009). Utländska 
medier kommer till Sverige för att för att skriva om Stieg Larsson och de 
pengar som böckerna genererar. Arvstvisten skildras ofta i reportagen på ett 
Salanderskt sätt: en kvinna som tar kampen med två män som genom stöd av 
lagen har blåst henne. (El Mahdi 2009). 
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Intervjumall 

 
Intervjumall – Arrangörerna  

1. Hur uppstod idén för projektet ”I Stieg Larssons fotspår”?  
2. På vilket sätt kunde ni gestalta Millenniumvandringen?  
3. Vilken bild av konceptet ”I Stieg Larssons fotspår” vill ni förmedla utåt 

till era besökare? 
4. Dagstidningar påpekar att det finns ett ökat intresse för Stieg Larsson 

vandringen i Stockholm utomlands, håller ni med om detta? 
5. I sådana fall på vilket sätt har ni märkt av att intresset utomlands har 

ökat? 
6. Vilka grupper är främst intresserande av Millenniumvandringen? Hur 

många går turen? Vilka? Nationalitet? Varför? 
7. Det har framgått i massmedia att fransmän har ett speciellt intresse för 

Stieg Larsson, är det något som ni har uppmärksammat?  
8. Vad är det i Millenniumtrilogin som är speciellt? 
9. Har Stieg Larsson som person egentligen någon betydelse för 

Millenniumhysterin? 
10. På vilket sätt marknadsför ni upplevelsen ”I Stieg Larssons fotspår”?  
11. Beskriv arbetet med att marknadsföra Millenniumvandringen (gärna 

detaljrikt och i kronologisk ordning vad gjorde ni först, och sedan..) 
12. I marknadsföring kan berättelser användas för att locka besökare, anser 

ni att er marknadsföring bygger på en historia kring den upplevelse 
som ni erbjuder i form av Millenniumvandringen? 

13. Av det som gjorts, hur upplever ni responsen av er marknadsföring? 
Vad har varit lyckat/mindre lyckat? Vilka hinder och svårigheter har 
funnits på vägen?  

14. Hur stor del av er budget lägger ni på att marknadsföra 
Millenniumvandringen? Har ni fått tillgång till bidrag? 

15. Har ni samarbete med andra aktörer? Har det funnits något samarbete 
med produktionsbolaget Yellow Bird? 

16. Kan ni se en ökning på intresset för turen ”I Stieg Larssons fotspår” 
efter att filmerna har haft premiär? 

17. Vilka har framgångsfaktorerna varit? 
18. Fortsatt inriktning – Vad ska göras nu i marknadsföringssyfte och hur 

kommer arbetet med Millenniumvandringarna att fungera i framtiden? 
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Intervjumall – Guiderna 

1. Hur länge har du guidat turen ”I Stieg Larssons fotspår”? 
2. Hur använder du dig av Stieg Larssons deckartrilogi i din guidning? 
3. Vilken bild av upplevelsen vill du förmedla till besökarna? 
4. På vilket sätt tycker du att din insats är betydelsefull? 
5. Vad är det i Millenniumtrilogin som är speciellt? 
6. Har Stieg Larsson som person egentligen någon betydelse för 

Millenniumhysterin? 
7. Vem anser du är ”Millenniumturisten”? Vilka nationaliteter är 

förekommande på vandringarna? Kulturintresserade, deckarfantaster, 
turist i Stockholm?  

8. Det har framgått i massmedia att fransmän har ett speciellt intresse för 
Stieg Larsson, är det något som ni har uppmärksammat?  

9. Har du uppmärksammat en ökning av intresset för att vandra ”I Stieg 
Larssons fotspår” sedan du började guida? 

10. Vandringen var nominerad till ”Den bästa upplevelsen i Sverige”, 
varför tror du att den har blivit populär?  

 

 

Intervjumall – Besökarna 

1. Vart kommer du ifrån? 
2. Är Stieg Larsson turen en av de främsta anledningarna till ditt besök i 

Stockholm? 
3. Har du läst böckerna av Stieg Larsson eller sett filmerna?  
4. Anser du att det skulle vara intressant med djupare information om 

författaren Stieg Larsson? 
5. Hur uppmärksammade du Stieg Larsson turen? Vilken bild fick du av 

Millenniumvandringen i den informationen? 
6. Anser du att det är böckerna i sig eller marknadsföringen som fick dig 

att besöka vandringen? 
7. Speglade turen dina förväntningar? 
8. Vad är det som gör Millenniumtrilogin speciellt?  
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Intervjumall – Besökarna (Engelsk version) 

1. Where are you from? 
2. Is “Stieg Larsson tour” one of the main reasons for your visit in 

Stockholm? 
3. Have you read books by Stieg Larsson or seen the movies? 
4. Do you think it would be interesting with deeper information about the 

author Stieg Larsson? 
5. What drew your attention to the “Stieg Larsson tour”? What image did 

you get from the information about the “Millenniumtour”? 
6. Do you think it is the marketing or the books themselves that got you 

to visit this tour? 
7. Did the tour reflect on your expectations? 
8.  What makes Millennium trilogy special? 

 


