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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Denna studie undersöker frågan om vem som anses vara turisten, d v s, vem turist 
subjektet är, hur denna föreställs i turismstudier och turismnäringen, samt varför. 
Intresse för denna fråga väcktes av personliga erfarenheter. Det har att göra med hur jag 
inte fick samma uppmärksamhet som andra svenska turister både när jag turistade i mitt 
eget land (Turkiet) och även när jag turistade i Sverige handlar om varför jag inte 
ansågs vara turist och behandlades annorlunda. Varför och vad är de bakomliggande 
aspekter som urskiljer mig från svenskar (västerlänningar) som turist subjekt? Det är 
detta som föranledde huvudfrågan för denna uppsats: vem är eller anses vara en turist?  
 
Ytterligare en anledning till varför jag valde att undersöka frågan är att jag ville veta 
huruvida “invandrare” i Värmland uppfattas som turist subjekt eller inte. Råder samma 
föreställning om turist subjektet även i Värmland? I anknytning till denna fundering 
ställde jag också frågor till ”invandrare” i Värmland om de ser sig själva som turister 
eller inte och vilka faktorer som påverkar det. Vidare ville jag också undersöka 
huruvida föreställningen om turist subjektet färgar vilka som anses vara målgrupper 
inom turismnäringen i Värmland, samt hur kommer detta till uttryck i bland annat 
broschyrer, planeringsdokument och destinationsutveckling av turistorter. Arbetets 
tonvikt kommer att läggas på vem eller vilka anses vara turister och vem eller vilka 
som turistar i Värmland. 
 
1.1Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka föreställningar om det turistiska Subjektet, d v 
s, vem anses vara turist. Vidare är syftet att undersöka vilka målgrupper turismen 
inriktar sig till och var befinner sig “invandrare” i denna föreställning. Problematiken 
kan ses som en del av föreställningen om Subjektet som präglar turismvetenskap, 
utbildning och turism industrin i synnerhet men även vetenskap, filosofi och kultur i 
allmänhet (Tesfahuney & Grip 2007). Jag menar att föreställningen om det turistiska 
Subjektet både inom turismvetenskap och turistiska verksamheter är mättad med 
”vithet”.  
 
Utgångspunkten för denna studie är att det turistiska subjektet likställs med ”vita” 
västerlänningar (individer). Det andra syftet är att analysera turismen utifrån en 
postkolonial teoribildning och kritik om Subjektets föreställning som ”vit”/ 
västerländskt. Ett närliggande syfte är också att problematisera bilden av målgrupper 
inom turismen i Värmland. I den bemärkelsen försöker studien att belysa allmänt de 
historiska, kulturella, ekonomiska och geografiska aspekter i konstruktionen av 
Subjektet som ”vit” samt vilken roll dessa har spelat i synen på turism, turister och 
turistiska aktiviteter. Jag menar att en konsekvens av detta är att andra 
befolkningsgrupper eller etnicitet än ”vita” åsidosätts, osynliggörs eller suddas ut som 
turistiska subjekt. En annan konsekvens av detta är att en viktig målgrupp för turism i 
allmänhet och turismen i Värmland inte uppmärksammas. Det tredje syftet är att ta reda 
på om ”invandrarnas” förväntningar och tankar om turistiska resemål och turistiska 
upplevelser i Värmland.  
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1.2 Frågeställningar 
 
Arbetets grundläggande tes är att både turismvetenskap och -näringen präglas av 
föreställningen om turisten som ”vit”. Utifrån det har jag formulerat nedan följande 
frågeställningar. 
  
 (a) Varför likställs turisten med vithet?  
 (b) Vilka faktorer/aspekter har bidragit till denna föreställning? 
 (c) Vad innebär denna föreställning för turism i allmänhet och turism i Värmland i   
 synnerhet? 

 
2. Teoretiska perspektiv: postkolonialteori, rörlighet och makt över rummet 
 
I det följande kommer jag att lägga fram mina teoretiska utgångspunkter och kritiskt 
granska begreppet turism utifrån postkolonial teori. 
 
2.1 Begreppet turism 
 
Turismen är ett komplex fenomen som är starkt sammanbunden till turisten (subjektet) 
och turism som företeelse och dessa är svåra att skilja åt och studera som separata 
företeelser. Det finns flera definitioner av begreppet turism. Karlsson (1994)1 menar att 
idag utgår många av definitioner av turism utifrån syftet med resan. En annan vanligt 
förekommande definition av turism är att det innebär någon form av förflyttning från 
hemorten till en eller flera besöksmål samt återvändning till hemorten.  
 
Burns & Holden (1995)2 tar up tre aspekter som generellt beaktas, när det gäller 
definition av turism. Den första är motivet, syftet med resan om det är t: ex business 
eller fritids relaterad. Den andra aspekten är tiden, det vill säga om det är en dagsresa 
eller en resa som kräver övernattningar. Den tredje aspekten är på vilket sätt resan 
utförs, är det t ex en kryssning, eller rundresa.  
 
2.2Vem är (anses) vara turisten 
 
Det som saknas i flertalet definitioner av turism är en diskussion och problematisering 
av föreställningar om det turistiska subjektet. Det verkar som om subjektet inom 
turismstudier är given. Intressant nog, även i det som kallas för ”etnisk turism” anses 
Subjektet vara ”vit” eller västerlänning. Denna för givet tagna uppfattning av turist 
Subjektet har konsekvenser för t ex potentiella målgrupper inom turism. Det finns 
således anledning att fundera kring just föreställningar om Subjektet inom turism som 
”vit” och ta lärdom av dess konsekvenser i en rad verksamheter. 
 

        Methan identifierar olika turistgren såsom natur-, kultur-, äventyrs-, dyk-, etnisk-, 
upplevelseturism, mm. (2001)3. Jag menar dock att han sällar sig till raden av turist 
forskare som inte problematiserar och ifrågasätter själva turism subjektet. Det som är 
gemensamt för olika turistgrenar är att dessa är primärt utformade med den ”vite” 
personen i åtanke och ämnar till att tillgodose dennes behov, önskemål och krav, som 

                                                 
1 Karlsson  (1994) 
2 Burns & Holden  (1995) 
3 Methan  (2001) 
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påpekas av bland andra Grinell (2002). Grinell menar att det faktum att den 
internationella turismen uppstår i samband med kolonialism och imperialism har 
bidragit till den rådande föreställningen om turisten som ”vit”. Turism uppkommer 
under kolonial modernitet och som sådan är den förknippad med europeisk erövring 
och imperiebygge. Vad det gäller turism ses denna historiska koppling i t ex Grund 
Tour, på 1600-talet (Franklin 2004)4. Det är fortfarande synen på turisten som ”vit”, 
europé, eller västerlänning som uppkom under denna epok som präglar uppfattningen 
om turist subjektet. Koloniala fantasier och bilder om andra exotiska människor och 
länder kommer till uttryck inte minst i ”etnisk turism”.  
Den globala turismen präglas av det västerländska och dess världsbilder. Flera 
postkoloniala teoretiker menar att det är den västerländska världsuppfattning som har 
varit dominerande vad det gäller vems historia som skall berättas och vilka berättelser 
som ska skildras (Tesfahuney 2001)5. Detta präglar även synen på turism, resandet och 
uppfattningen om det turistiska Subjektet som ”vit”. Turismstudier kännetecknas 
således av Eurocentrism där europeiska intressen, mål och behov definierar vad turism 
är för något, vem turisten anses vara, och vilka önskemål den tilltänkte turisten har, 
mm. Turismen skapas utifrån västvärldens kultursyn perspektiv och utifrån det synen 
på andra som är icke västerländer (tredjevärlden) dess kultur anses som underlägsna 
och med primitiva kulturer. Den västerländska kulturen anses vara normerande. Således 
bör icke-västerlänningar behålla den ”primitiva” kulturen och identiteten för att kunna 
erbjuda genuint autentiska upplevelser av det exotiska för den ”vite” turisten. Det är 
den heterosexuella vita individen som utgör sinnebilden av turisten (Larson 2003:358)6. 
Därför är det viktigt att turismforskning fäster mycket större uppmärksamhet vid 
turismens roll i reproduktionen av den västerländska världsordningen och den globala 
kapitalismen7. Exempelvis hänvisas länder i tredjevärlden att utveckla turismen för att 
få en del av den globala ekonomin men invånarna i dessa länder har inte så mycket att 
säga till om hur den globala turismen bör utformas så att det gagnar deras intressen. I 
den bemärkelsen är dagens turism en form av nykolonialismen (Grinell 2002).8  
 
2.3 Turism, Rörlighet och Makt över Rummet 
 
2.3.1 Turism och globalisering 
 
Globaliseringen är en mångtydlig process som innefattar kulturella, politiska, sociala, 
ekonomiska och ekologiska dimensioner. Eriksson m.fl. menar att globalisering är 
präglats av västvärlden och de välutvecklade kapitalistiska länderna och att den är ett 
resultat av en lång process med historiska rötter i kolonialism och imperialism. Shaw & 
Williams tolkar att globaliseringen är förflyttningar av människor, kapital, information 
och gemensam media och konsumtionskultur. Världen har krympt för dem som har 
ekonomiska tillgångar. Globalisering är förknippad med en tid- rum komprimering och 
ökade förflyttningar och rörlighet av människor, varor och tjänster (Harvey 1989)9. 
Globalisering har naturligtvis konsekvenser för turismen. 
 

                                                 
4 Franklin (2004)  
5 Tesfahuney (2001) 
6 Larson (2003) 
7 Tesfahuney (2005) 
8 Grinell (2002) 
9Harvey  (1989)  
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Enligt Shaw Williams (2004) Några nycklar aspekter av globalisering av turismen är 
belyst i den nedan följande texten: 
1. Turismen är i en stor skala påverkat av globalisering. Det breda nätverket av 
information har bidragit till att globalisering av turismen är fast knyten till 
globaliserings utveckling. Turismen kan bidra till att skapa och förstöra imagen av 
objekten runt om i världen. Den väl utvecklade teknologin tillsammans med 
ekonomiska kapitalistiska tillgångar har medverkat till en globalisering av turismen. 
2. Globalisering har bidragit till nya skapelser av strukturer i dem redan existerade 
turism landskapen, den har förstärkt turismen i dem stora städerna med en massturistisk 
besökare. Turismen är utformat och strukturerat varken i Europa (väst/east 
Amerika/east/ Asia ) och i dem turismländer efter vad turisten vill uppleva. 
3. Globalisering beaktar inte bara produktion och konsumtion 
Turismen tillsammans med globalisering påverkar på kulturen och kan i sin tur bidra 
till mixade multikulturella identiteter samt överförnig av tankar, artefakter och 
erfarenheter. 
5. Globalisering har modifierat placering av makten och naturen av turismen. 
 Den lokala makten är i en anpassning av globaliseringsförändringar och utveckling. 
Lokal makten är inte passiv i att följa och anpassa sig till globaliseringsmakt. Det finns 
således en stark relation mellan globalisering och plats av makten. Globalisering kan 
medverka till förståelse av bilden på en plats och platsens ambition för att få sin plats i 
världs kapitalistiska, imperialistiska och ekonomiska systems utveckling. 
Globaliseringen kan genom rimliga lokala uppträdande erbjuda möjligheterna att 
kombinera en lokal och global potentialitet.10  
En missuppfattad syn är relationen mellan dem sociala kulturen, ekonomin och 
naturens relation till turismen. Turismen anses som en ny form av ekonomiska 
hjälpmedel för att bota den sjuka ekonomin samt förföra det traditionella samhället till 
modernitet. Den som kallas ekonomiska hjälpmedlet medfört med sig rad av negativa 
konsekvenser som påverkar på turistortens invånares kultur och miljön. 
 
2.4 Turism och Synen på de Andra 
 
Postkoloniala teoretiker i flera fall har kritiserat det traditionella synsättet som betraktar 
olika kulturella identiteter. Det perspektivet är alltför bundet till nationsbegrepp som 
innefattar föreställningar om identiteten som är knuten till en specifik plats och given 
historia och ett specifikt ursprung (Tesfahuney 2001; Eriksson m.fl. 1999; Grinell 
2002).  
 
Synen på de andra ”icke väst” utifrån turismnäring (västvärlden) är det hur kunskap om 
andra platser och människor konstrueras i olika västerländska texter, reklam, filmer och 
primärt genom att konstruera och producera andra platser och människor. Det vill säga 
att tredjevärlden förknippas med det kvinnliga, sensuella, irrationella, och traditionella 
medan väst anses i termer av som är rationell, progressivitet, demokrati, och manligt.11 
”De exotiska andra” är ett exempel på denna syn.12 Citatet nedan belyser hur turist 
Subjektet uppfattar sig själv och de andra. 
 
“There is nobody else in the world and the world was made for me”12

 
                                                 
10Shaw & Williams (2004) S:6-7 
11Eriksson, Bazz,& Thörn (1999) S;21 
12Alan, Lew& Hall, Williams (2000) S-242 
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De Andra konstrueras som annorlunda, och underlägsna den ”vite” mannen och denna 
mentalitet är historisk sammanlänkad med kolonialism och kan spåras även i samtiden, 
inte minst i kopplingen mellan turism och nykolonialism.13 Det är västvärlden som har 
skapat det etablerade vetenskapliga postkoloniala tänkesättet och kunskapen om 
människor. Det är det kritiken mot det vetenskapliga förtroendet och objektiv kunskap 
om människan. Turismen skapas av västvärlden och det är den rika västvärlden som har 
kontroll över det. Det är således kontroll i främmande regioner utanför turism 
destinationens lands gränser, ty västvärlden är imperialist och turismen är en form av 
imperialismen, lokalbefolkningens öde är i andras händers som dem inte själva har 
kontroll över. En sevärdhet i en utsträckning av turistort är alltid skapad utifrån vad den 
västerländske turistens föreställningar (faktiska/föreställda) om världen. Turismen är 
sammanvävd med identifikation av kulturella skillnader. Detta kan man se genom vad 
turisten söker och hur turismentreprenörer försöker upprätthålla turistens önskan om 
upplevelsen. Ex; turisten söker den äkta autenticitet och således kännetecknas den av 
den fattigdom som upprätthålls av det globala systemet som den koloniala 
imperialismen skapat och framställs som en naturlig enkelhet. 
 
2.5 Turism som Nykolonialism 
 
2.5.1 Postkolonial teori 
 
Postkolonialismen är ett diffust begrepp som har sina rötter i historien. Många forskare 
har gett sin syn på postkolonialismen. Alan, Lew & Williams menar att det är 
västvärdens strukturering av kunskap. Makt som definierat kunskap, världssyn, och det 
normativa om bland annat litteratur, kultur, ekonomi och politik.14  
 
Enligt Eriksson, Bazz, & Thörn, post begreppet ”post” innebär inte en absolut brytning 
mot kolonialismen. Postkoloniala tänkare hävdar att världen i hög grad fortfarande 
präglas av kolonialismen. Enligt Hallward är postkolonialism stark kopplat till 
modernitet. Eriksson & Bazz och Thörn (1999:17) ser postkolonialismen som en del 
av:  
 
en allmän avkolonialiserings process, i likhet med kolonisering, påverkat de 
koloniserade samhällen i lika hög grad som de koloniserade samhällena (självklart på 
olika sätt) det är orsaken till att den gamla motsättningen mellan kolonisatör och 
koloniserade tenderar att upplösas i vår tid. En av fördelarna med begreppet 
”postkolonial” har därför varit att det riktat uppmärksamheten på det förhållandet att 
kolonisering egentligen aldrig lämnade kolonialmaktens eget samhälle opåverkat. 
Tvärtom var den inskriven djupt inom den liksom den blev outplånligt inskriven i dem 
koloniserades 
 
Eriksson, Bazz och Thörn hävdar att vi lever i en postkolonial värld och detta synsätt 
innebär att kolonialismen inte är ett fenomen som bara kan avgränsas till det förflutna 
utan det snarare i hög grad präglar världens ekonomi och kultur än idag. Inget samhälle 
kan anses som opåverkade av postkolonialismen och ingen samhälle kan identifieras 
utan förstående av postkolonialismen. Alla kulturer är påverkade av den europiska 
imperialismen således post kolonialismen betecknar en serie av frågoställningar som 

                                                 
13Eriksson, Bazz & Thörn (1999) S: 23 
14Eriksson, Bazz, & Thörn (1999)  
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handlar om sammanbanden mellan kultur och imperialismen samt kritik av synsättet 
som beaktar och analyserar samtida kulturella processer.15

 
Postkolonial teoribildnings utskiljer sig från tidigare perspektiven, när det gäller 
frågeställningar och förhållanden mellan kultur och imperialism. Post koloniala 
perspektiv betonar stark på språkets betydelse för skapande av identitet, institutioner 
och politik. Utifrån denna syn språket skall inte bara beaktas som en spegel som 
reflekterar den existerande världen och inte heller som ett enkel talande uttryck eller 
skrivande objekts avsikter. Detta är hur världen är strukturerat genom språkliga 
praktiker och sociala relationer som objektvärlden.16 Postkolonialismen och turismen 
tillsammans förevigar mynten av kolonial exotismens image som är konsumerad på en 
rekreations tillfredställning och behag av destinationen. Inte som en fantasi eller en 
frånvaro från vardagens strukturerade rutiner livet som turismens definierar. 
 
Relationen mellan post kolonialismen och turismen är bland annat fokuserad på 
”exotismen”. Exotism som är historiskt djup sammanbunden med kolonialismen. 
Landskap av koloniserade världsdelar är utsatts på kulturella manuskript i betydelserna 
som förmedlats, mening av landskapen är suddat bort och återigen skriven i en 
geografisk utsträckning av västvärldens företräde. Turismen likhet med 
nykolonialismen har sina rötter i kolonialismen, som en teoretisk upplevda 
tankeskapelse mekanism. Det kan framhävas att den globaliserade turismen har sin 
utvecklings genomgång i tredje världs länder, ( i form av kurort, enklav och 
internationell standardiserat hotell kedjor).17

 
Turismen är likhet andra näringar är packat klart för utbyte genom mediers stora 
dominanta manipulerade makt över samhället. Media fokuserar att vad turistens 
fantasier och önskar sig och ofta detta är förknippat med sexuella erfarenheter, eftersom 
sexuella upplevelser är en största drivkraft bakom resande.18

 
 Subjektet strävar efter exotiska upplevelser och exotismen är ofta förknippad med 
sexuella erfarenheter. Imagen av exotismen skapas för att locka besökare att dras in till 
destinationen med utländsk valuta. Intäkter av turismen är stor och turism destinationer 
har en stor roll i skapelsen av den exotiska imagen.  
 
Således i subjektets ögon, turistiska destinationer är alltid förknippat med något 
feminint, (en vacker kvinna som väntar på det subjektet, den ”västerländska vita 
mannen”). Kvinnan som en stereotyp av sexobjekt för att locka ”vita mannen” Det är 
enbart västvärldens ”vita män” som anses vara Subjektet (turisten). 
Turismen är inriktat till den individuellas resa konsumtion genom medias förmedling. 
Således media har en stor effekt över avspegling av bilden på Subjektet (turisten) då 
exempelvis den globala media har skapats en bild och förmedlat en uppfattning såsom 
de ”vita männen” är mer värd en svart lesbisk medelklass kvinna19

 
 

 

                                                 
15Eriksson, Bazz, & Thörn (1999)  
16 Eriksson, Bazz & Thörn (1999).S:17 
17Alan, Lew& Hall & Williams (2000  )chapter, 19 S:237 
18 Larson (2003 :13) S: 354 
19 Pritchart & Morgon  (2000).  
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         3. Tillvägagångssätt och material 
 
Jag använder av mig kvalitativa metoder. Eftersom frågeställningar handlar om 
föreställningar, känslor och tolkningar som individer har som turister i Värmland. 
Studien är abduktiv och kombinerar induktion och deduktion. Jag använder av mig 
intervjuer, samt analyser av bilder och texter. 
 
3.1 Intervjuer 
 
Jag har intervjuat 10 personer från olika världsdelar, varav fem är kvinnor och fem är 
män, och från fem regioner: två vardera från Europa, Östeuropa, Sydamerika, 
Mellanöstern och Sydafrika. Tanken på att jag har valt att intervjua fem män och fem 
kvinnor är undvika könsskillnader i resultatet.  
 
Ytterligare har jag gjort ett urval att intervjua personer som har en högre 
utbildningsnivå och möjligheten att turista. Jag har också intervjuat Monika Karlsson 
som är ansvarig för regionens turismutveckling för att kunna få information om vilka 
som utgör målgrupperna för turism. Detta jämförs med intervjupersonernas syn på 
turism. Alla intervjuer, förutom intervjun med Monika Karlson, är skrivna direkt på 
plats. Eftersom innehållet i intervjuerna inte var djupt, ansåg jag inte att det var 
nödvändigt att spela in. Intervjuerna är inte skrivna exakt ord för ord utan justeringar 
har gjorts för att underlätta för läsaren. Intervjuerna anges i Bilaga 1 och 2 
 
3.2 Analys av bilder och texter 
 
Eftersom arbetes syfte är vem eller vilka som anses vara turister i ”landskapet 
Värmland” har jag gjort deskriptiv bild - och textanalyser av i broschyrer och texter 
som används i marknadsföring av turismen i Värmland. Bildanalysen är gjord för att 
närmare kunna svara på frågan, om vem eller vilka som är de tilltänkta turisterna i det 
tryckta materialet, om det går att ”känna igen sig” i bilderna. Jag har analyserat följande 
texter: Värmland (2005-2006) skolresor Värmland, låter spännande (2006) Herrgårdar, 
Värmland låter spännande (2006) kulturresor, Värmland (2005) Turistguide, Värmland 
låter spännande (2006) Välkommen till Värmland och Värmland låter spännande 
(2006) äventyr i Värmland, läger- och skolresor. Ytterligare har jag undersökt bilder 
och texter på Internet där Värmland har valt att marknadsföra sig. 
 
4. Analys av dokument 
 
4.1Redovisning och analys av intervjuer  
 
Här nedan följer intervju resultaten utifrån de utförda intervjuerna med de tio personer 
som kommer från olika världsdelar. Fem av dem intervjuade personerna är kvinna och 
andra fem är män för att undvika könsskillnader samt kunna få en jämlikt resultat från 
respondenterna. Där jag har utformat korta svar som nyckelord av de längre svar som 
redovisas under som sin helhet. Men om det skulle råda till någon oklarhet, kan de 
intervjuades svar läsas under rubriken Intervjuar i sin helhet. Tanken med att utforma 
nyckelord utifrån intervjun är att resultat delen blir mer lätt hanterligt för läsaren och att 
följa intervju resultaten. 
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Jag har i studien intervjuat 10 personer som har en etnisk bakgrund tillhörighet till olika 
världsdelar: Två personer som kommer vardera från Europa, Östeuropa, Sydafrika, 
Mellanöstern samt Sydamerika.  
 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland? 
Från Europa:  
Man: det är väl inte så stort 
Kvinna; Det är väl inte så stort 
Från Mellanöstern:  
Man: Har stort utbud av vinter och sommar turism 
Kvinna: drar in många utländska turister.  
Från Sydamerika:  
Man: naturen, Sunne med Selma Spå och Mårbacka 
Kvinna: Rally, Klarälven, människans motiv, Sven Ingvarssons dans band 
Från Sydafrika:  
Man: Natur och kultur 
Kvinna: Natur och kultur, drar in många utländska turister 
Från Östeuropa: drar in många utländska turister. 
Man: drar in många utländska turister 
Kvinna: natur, kultur och drar in många utländska turister  
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Från Europa:  
Man: utifrån vad jag har sett 
Kvinna: har ingen direkt uppfattning 
Från Mellanöstern:  
Man: via media och genom mitt arbete 
Kvinna: via media och eget intresse 
Från Sydamerika:  
Man: via media  
Kvinna: via media, utifrån mitt eget intresse 
Från Sydafrika:  
Man: via media 
Kvinna: och under arbetet skrivande 
Från Östeuropa: 
Man: via media 
Kvinna: genom mitt arbete 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en 
potential (lokal) turist?  
Från Europa:  
Man: nej det har dem inte 
Kvinna: nej det har dem inte 
Från Mellanöstern:  
Man: ja de har nått mig 
Kvinna: nej det har dem inte 
Från Sydamerika:  
Man: nej de har dem inte 
Kvinna: ja de har nått mig 
Från Sydafrika:  
Man: nej det har dem inte 
Kvinna: nej det har dem inte 
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Från Östeuropa 
Man: nej det har dem inte 
Kvinna: nej det har dem inte 
4. Anser du dig som turist i Värmland? Varför? Varför inte? 
Från Europa:  
Man: syftet med att komma till Värmland är inte att turista 
Kvinna: syftet med att komma till Värmland är inte att turista 
Från Mellanöstern:  
Man: nej för att har bott här så pass länge 
Kvinna: både och även har bott här så pass länge 
Från Sydamerika:  
Man: både och för att jag bor här 
Kvinna: syftet med att komma till Värmland är inte att turista, har inte den 
motivationen 
Från Sydafrika:  
Man: nej har bott här så pass länge och har inte den motivationen 
Kvinna: nej för att har inte den motivationen 
Från Östeuropa 
Man: nej har inte haft de förutsättningarna att utöva turismen 
Kvinna: ja för att har aktivt turistat många gånger, känner mig som turist 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, Varför? Om nej, 
Varför inte? 
Från Europa:  
Man: ja det har jag, men bara omkring karlstad, det var det när jag var först på besök 
här i Karlstad innan jag flyttade hit 
Kvinna: nej det har jag inte 
Från Mellanöstern:  
Man: ja många gånger, för att naturen är så avkopplande tycker jag 
Kvinna: ja många gångar, när har det fått möjligheten 
Från Sydamerika:  
Man: ja några gångar, när jag var på besök här, innan jag flyttade hit 
Kvinna: nej ej intresserade av natur och kultur 
Från Sydafrika:  
Man: ja tillsammans med skolklass men ingen frivilligt motiv 
Kvinna: ja, tillsammans med skolklass. Ej på eget intresse 
Från Östeuropa 
Man: nej känner mig inte som turist, har inte det motiven 
Kvinna: ja många gångar, är intresserade av att upptäcka och se och har den motiven 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska 
upplevelser i Värmland? 
Från Europa:  
Man: ja det tror jag, turismen är förknippat med stora attributen för mig, ingen natur, 
kultur 
Kvinna: nej det tror jag inte 
Från Mellanöstern:  
Man: ja de första åren, men har gått över med tiden 
Kvinna: nej tror inte samt det beror vad man söker för turistiska upplevelse 
Från Sydamerika:  
Man: nej tror inte 
Kvinna: nej tror inte, har bott i Sverige så pass länge 
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Från Sydafrika:  
Man: nej tror inte, brist på intresse till turismen i Värmland 
Kvinna: nej absolut inte, bara brist på intresse 
Från Östeuropa 
Man: nej, har inget intresse alls för turismen i Värmland 
Kvinna: nej det tror jag inte, känner inte som påverkad  
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Från Europa:  
Man: den annorlunda än hemma men Värmland erbjuder inte det jag söker tycker jag 
Kvinna: den annorlunda än hemma men tror inte att detta finns i Värmland 
Från Mellanöstern:  
Man: den annorlunda än hemma 
Kvinna: både den annorlunda och den jag hade i hemlandet. 
Från Sydamerika:  
Man: den annorlunda 
Kvinna: den jag hade i hemlandet 
Från Sydafrika:  
Man: både och men tror inte Värmland erbjuder det jag söker  
Kvinna: både och men tror inte Värmland erbjuder det jag söker 
Från Östeuropa 
Man: inget, har inte turistat i mitt hemland 
Kvinna: den annorlunda än i mitt hemland 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser eller souvenir 
som har påmint dig om din bakgrunds hemland? 
Från Europa:  
Man: nej det har jag inte 
Kvinna: ja naturen lite gran 
Från Mellanöstern:  
Man: nej det har jag inte 
Kvinna: ja någon gång när jag var på besök av historiska souvenirer utställningar i små 
platser 
Från Sydamerika:  
Man: ja någon gång när jag var på Bomstad stranden 
Kvinna: nej det har jag inte 
Från Sydafrika:  
Man: nej det har jag inte 
Kvinna: nej det har jag inte 
Från Östeuropa 
Man: ja naturen lite gran 
Kvinna: nej det har jag inte 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
Från Europa:  
Man: någonting som fastnar i minnen, något oförglömlig, ingen natur, kultur 
Kvinna: sommar turism 
Från Mellanöstern:  
Man: sommar, äventyr bad turism 
Kvinna: sol och bad både på sommaren, vintern  
Från Sydamerika:  
Man: sommar turism 
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Kvinna: som en komplett paket, natur aktiviteter på dagen och bekväma boende och 
lunga aktiviteter på kvällen 
 
Från Sydafrika:  
Man: äventyr, vatten aktiviteter, nöjes evenemang 
Kvinna: någon form av Spå turism 
Från Östeuropa 
Man: nöjes och evenemang 
Kvinna: som en komplett paket, natur aktiviteter på dagen och bekväma boende och 
lunga aktiviteter på kvällen 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna 
tänka dig att delta i? 
Från Europa:  
Man: javisst, skulle kunna tänka mig 
Kvinna: ja absolut, kan tänka mig 
Från Mellanöstern:  
Man: ja tycker att det är intressant och jag kan tänka mig 
Kvinna: ja jag kan tänka mig 
Från Sydamerika:  
Man: ja absolut 
Kvinna: det är intressant, kan tänka mig 
Från Sydafrika:  
Man: det är intressant, kan tänka mig 
Kvinna: det är positivt, kan tänka mig 
Från Östeuropa 
Man: ja absolut 
Kvinna: ja skulle kunna tänka mig 
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4.1.1 Analys av intervjufrågor utifrån respondenternas svar 
 
Tabell 1: Vad har du för uppfattning om turismen Värmland? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Drar in mycket 

Utländska turist 

   ja   ja ja ja ja 5 

Natur & kultur   ja  ja ja  ja  ja 5 

Det är inte stort ja ja         2 

 
Fem av de intervjuade personerna tycker att Värmland attraherar mängder av utländska turister.  
Tre av de intervjuade personerna tycker att Värmland har ett stort utbud av natur och kultur. Två av 
de intervjuade personerna tycker att Värmland attraherar mängder av utländska turister samt har ett 
stort utbud av natur och kultur. Två av de intervjuade personerna uppfattar att turismen i Värmland 
inte är så stort. 
 
2. Tabell 2: Hur har du fått den uppfattningen om turismen i Värmland? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Har ej 

uppfattning 

 ja         1 

Genom 

media 

  ja ja ja ja ja  ja  6 

Genom 

eget 

intresse 

ja  ja ja  ja  ja  ja 6 

 
Fem av de intervjuade personerna tycker att de har fått uppfattningen om turismen i Värmland via 
media. Tre av de intervjuade personerna har fått den via media och på eget intresse. Två av de 
intervjuade personerna har fått den via sitt arbete. Två av intervjuade personerna på eget intresse. 
En av intervjuade personerna har fått den uppfattningen under ett skolarbete som handlade om 
turismen i Värmland och en av de intervjuade personerna har fatt den uppfattningen utifrån vad 
personen sett och ytterligare en av de intervjuade personerna har ingen uppfattning om turismen i 
Värmland 
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Tabell 3: Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potentiell 
(lokal) turist  

 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja   ja   ja     2 

Nej nej nej  nej nej  nej nej nej nej 8 

Totalt           10 

 
Åtta av de intervjuade personerna tycker att turism organisationer och entreprenör inte har lyckats 
med att nå dem. Det är bara två av intervjuade personerna som tycker att turistorganisationer nått 
dem. Detta förknippar jag med att en av de personerna har bott i Värmland så pass länge och är 
eget förtagare som har goda förutsättningar att turista. Den andra intervjuade personen som anser 
att turismnäring i Värmland har nått ut till personen är för att personen är väldigt mycket turism 
intresserade. Utifrån respondents intervjuade svar. 
 
Tabell 4: Anser du dig som turist i Värmland? Varför? Varför  inte? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja   ja        1 

Nej nej nej  nej nej nej nej nej nej nej 9 

Totalt           10 

 
Tre av de intervjuade personerna tycker att syftet med dem har flyttat till Värmland inte är att turista. 
Tre av de intervjuade personerna tycker att de har bott i Värmland så pass länge och inte känner sig 
som turister. Två av intervjuade personerna har inte haft det motivet att känna sig som turister. En av 
de intervjuade personerna anser sig både som turist och inte, utifrån hur man definierar turisten. Att 
bo på samma område och att turista är utskiljda uppfattningar för personen. En av de intervjuade 
personerna har inte haft förutsättningar att turista, och det är bara en av intervjuade personerna som 
känner sig som turist. Jag anser att bakom liggande motiven på att personen känna sig som turist är 
personens eget intresse och är förfogande av bättre förutsättningar för att turista. 
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Tabell 5: Har du någon gång utövat turism i Värmland? Om ja, Varför? Om nej, Varför inte? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja ja    ja  ja ja   4 

Nej  nej    nej   nej  3 

Många gånger   ja ja      ja 3 

 
Tre av de intervjuade personerna har många gånger utövat turism i Värmland. Tre av de intervjuade 
personerna har inte utövat turism i Värmland. En av de intervjuade personerna har bara besökt och 
utövat turism omkring karlstad. Två av de intervjuade personerna har någon gång utövat turism men 
inte frivilligt. En av de intervjuade personerna har några gånger utövat turism i Värmland och det 
var under ett besök till Värmland innan personen har flyttade till Värmland.  
Att utöva turism kräver förutsättningar så som ekonomi och tid. De som har utövat turism är dem 
som har ekonomiska förutsättningar. 
 
Tabell 6: Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska  
upplevelser i Värmland? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja ja  ja        2 

Nej  nej  nej nej nej nej nej nej nej 8 

 
Åtta av intervjuade personer tycker att deras etniska bakgrund inte har påverkat sökande av 
turistiska aktiviteter. En av de intervjuade personerna tycker att det möjligtvis har påverkat, men 
bara de första åren och detta har gått över med tiden. En av de intervjuade förknippar turismen med 
stora attribut och finner inte Värmland intressant för att överhuvudtaget jämföra. 
Jag tycker att detta har att göra med att hur länge respondenten har bott i Värmland och var ifrån i 
världen personen kommer ifrån. Att ha upplevt mycket turism i sitt hemland eller ingenting alls kan 
påverka nya upplevelser. En annan faktor kan vara hur länge personen har varit bosatt på 
turismområden och detta kan också påverka synen på turismupplevelser. 
 

Tabell.7: Söker du det du hade i hemlandet eller vill du uppleva det annorlunda? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Den annorlunda ja ja ja  ja     ja 5 

Det i hemlandet      ja     1 

Både    ja   ja ja   3 

 
Fem av de intervjuade personerna är villiga att uppleva annorlunda upplevelser än de hade i 
hemlandet. Tre av de intervjuade personerna vill uppleva både det annorlunda och det i hemlandet. 
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En av de intervjuade personerna vill uppleva samma upplevelser som i hemlandet. En person kan 
inte ens jämföra för att personen inte har haft möjligheterna och förutsättningar att turista i sitt 
hemland. 
Tabell.8: Under din vistelse i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenirer som har 
påmint dig om din bakgrunds hemland?    
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja  ja  ja ja    ja  4 

Nej nej  nej   nej nej nej  nej 6 

Totalt           10 

 
Sex av de intervjuade personerna tycker inte att de har blivit bemötta av platser som påminner om 
deras hemland. Två av de intervjuade personerna tycker att naturen har påmint lite grand om deras 
hemland. En av de intervjuade personerna tycker att historiska souvenirer såsom utställningar i orter 
runt om Värmland har påmint personen om hemlandet. 
 
Tabell.9: Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Natur, kultur            

Sommar  ja ja ja ja      4 

Packat & klart      ja    ja 2 

Äventyr, nöje   ja    ja  ja  4 

Spå turism        ja    

Oförglömliga 

upplevelser 

ja          1 

 
Fyra av intervjuade personerna ville uppleva både sommar och bad turism. Två av de intervjuade 
personerna ville uppleva en form av turism som är ”packat & klart”. En av de intervjuade personerna 
vill uppleva en form av turism såsom ”spå turism”. En av de intervjuade personerna vill uppleva 
något som är oförglömligt och som fastnar i minnet. Två av de intervjuade personerna vill uppleva 
nöjes och evenemangs aktiviteter. 
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10. Tabell.10: Om det hade organiserats multikulturella evenemang, skulle du kunna tänka 
dig att delta? 
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 10 

Nej            

Totalt           10 

 
Samtliga intervjuade personer har visat ett stort intresse till det multikulturella evenemanget och att 
de skulle kunna tänka sig delta i sådana aktiviteter. 
 
4.1.2 Analys av intervjun med Monika Karlsson 
 
Utifrån intervjun med Monika Karlsson kan det framhävas att turisten i Värmland inte kan 
definieras under en enda målgrupp eller en enda nationalitet. Detta kan ifrågasättas, då det inte 
finns någon bild av andra etniciteter än västerlänningar i det tryckta materialet i 
marknadsföringen av turismen i Värmland? Finns det ingen utav etniciteterna som bor i 
Värmland som deltar i turistiska aktiviteter där? Varför finns de inte på bilder? Är det så 
eftersom att de inte är från västvärlden? Det är hur jag personligen uppfattar det. 
 
 En av intervjuns frågor till Monika Karlsson var; 
Vem anses vara den potentiella turisten i Värmland, är det ett specifik målgrupp? 
Varför är det så? 
Enligt Monika Karlsson är de turistiska målgrupper som turistar i Värmland främst 
Hollandare, Tyskar, Danskar och Norrmän. Frågan är varför det bara är de målgrupperna som 
turistar i Värmland. Är det för att Värmlands marknadsför sig i dessa länder? Ja, Värmlands 
marknadsförs i de länderna direkt eller indirekt av turism ansvariga organisationer, men utifrån 
intervjun med Monika Karlsson marknadsförs Värmland utomlands via Visit Sweden. Det kan 
ifrågasättas varför inte Värmland marknadsförs till hemmamarknaden. Då delvis till de 
etniciteter som bosatt sig i Sverige. Kan andelen utländska turister som kommer till Värmland 
jämföras med de invandrar grupper som bor i Värmland eller i Sverige? Hur stor är 
kostnadsskillnaden mellan att marknadsföra sig till invandrargrupper i Sverige jämfört med att 
marknadsföra sig utomlands är frågor som kanske måste granskas utifrån 
turistorganisationernas sida.  
Ytterligare en intervjufråga till Monika Karlsson var;  
Utifrån andelen besöknäring kan du säga att vilka målgrupper kommer ni att inrikta 
turismen Värmlands i framtiden? 
De målgrupper som Värmland redan har jobbat och marknadsförts sig till, annars skulle det 
vara en bortkastad investering enligt Monika. Däremot tycker jag att det bör göras en kalkyl av 
kostnadsskillnader i marknadsföring internationellt jämfört med i Värmland. 
 
Slutligen kan jag framhäva att utifrån de utförda intervjuerna med personer som kommer från 
olika världsdelar och intervjun med Monika Karlsson (länsturismchef) samt utifrån analys av 
bilder och texter att den typiska turisten i Värmland hämtas från västvärldens målgrupper och 
att turismen i Värmland är inriktat till de målgrupperna. Detta bidrar till förståelsen av 
postkoloniala perspektiv och synsätt; varför turisten anses vara västvärldens medelklass, den 
”vite mannen” 

 17



5. Turism i Värmland 
 
Den bakomliggande tanke på att jag har detta avsnitt i mitt arbete är att belysa att invandrade 
grupper i Värmland inte turistar och vad är det anledning till detta? Är det för att det är brist på 
turistiska aktiviteter och just därför ”invandrare” grupper i Värmland inte turistar? 
Anledningen till ”invandrare” grupper i Värmland inte turistar är inte för att det inte finns 
någon forma av turism i landskapet, snarare de ”invandrare” som inte turister med anledning 
till att de är inte från västvärlden och ses inte som turistiska målgrupper vid sidan av 
turismnäring i Värmland. Därför finner jag det nödvändig att kort beskriva turismen i 
Värmland. 
 
5.1 Värmland  
 
Landskapet Värmland gränsar till Norge och det är bara 10 mil till Oslo från riksgränsen och 
25 mil till Stockholm från landskapsgränsen i öster. Värmland är ett landskap som är beläget 
med 11 118 sjöar med den stora insjön i Värnen i söder. Värmland benämns ofta som 
landskapet som vilar på vatten. Några andra kända vatten anläggningar i Värmland är 
Klarälven som strömmar 30 mil genom Värmland och Fryken sjöarna, Glafsfjorden, 
bergslagskanalen och Dalslands kanal.20 Värmland har en yta på 19 371 kvadratkilometer och 
består av 16 kommuner. Torsby är den största kommunen och Hammarö är den minsta i 
jämförelse med geografisk yta. Flest invånare bor i karlstad kommun med invånare på drygt 
82 000 och minst invånare med 41 00 bor i kommunen Munkfors.21  
 
5.2 Värmlands turistiska image 
 
Image av en turism destination är väldigt viktigt i turistens ögon och det krävs vissa bas 
förutsättningar, d.v.s. resurser som skapar rekreations möjligheter för att skapa den imagen. 
För att överhuvudtaget turism skall få plats och anpassas i ett visst område måste områden 
kunna äga vissa attribut, attraktioner och symboler som skapar en unik identitet och utgör att 
det är värt att åka till destinationen. 
I fallet av turismen i Värmland är attributen natur och kultur som skapar en unik identitet och 
representerar landskapets turistiska image utomlands. Således är natur och kulturer bas för 
attraktioner som attraherar besökare till Värmland.22

 
5.3 Naturturism i Värmland 
 
Naturturismen i Värmland styrs i stort sätt av företaget ”Vildmark i Värmland” som det enda 
turism företaget som är certifierat med Varumärke” Naturens bästa”. 
Vildmark i Värmland har stort utbud av natur baserade aktiviteter. Aktiviteter som kan utövas 
genom företaget vildmark i Värmland är, timmerflottfärd på Klarälven, kanotturer, 
forspaddling, Äventyrs bana. Timmerflottfärd är en av den mest attraktiva aktiviteten som 
lockar många turister. Timmerflottfärd byggs utav stockar och rep på egenhand och färdas ner 
på Klarälven23

 
 
 
                                                 
20 www.varmland.org.  
21 http://www.regionvarmland. 
22 Berit (1995:17)  
23 Länsstyrelsen i Värmland län (1993)  
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5.4 Kulturturism i Värmland 
 
Värmland har ett stort utbud av kulturturism attraktioner. Värmland benämns ofta med  
världskända författare och deras levnadssätt som avspeglar historien och fastknyter landskapet 
med en rikedom av kultur. Då Värmland som ”sagans och diktens landskap”.  
De världskända författare som har utsatt en image av Värmland som nått även utanför 
Sveriges gränser är Geijer, Tegnér; Lagerlöf och Fröding. Idag är de mest intressanta 
kulturturistiska  
besöksmål i Värmland bland annat herrgårdar som Geijersgården i Ransäter, Rämens herrgård, 
Marbacka och Alster herrgård24

 
6. Analys  
 
 6.1 Vem (vilka) är turisten (er) i Värmland  
 
Arbetets grundtes var att utifrån postkolonial teori med intervjuer som primär undersökning 
och då ta reda på vem turisten är. Och i fallet av Värmland, vem eller vilka som anses vara 
turister. Utifrån postkolonial teori och den primära undersökningen som utfördes kan 
författaren konstatera att turisten i Värmland är en av de målgrupper som aktivt turistar i 
Värmland. Utifrån besöknäringen i Värmland kan det konstateras att turister i Värmland ofta 
är utländska turister.25

 
Med hänsyn till analys av bilder och texter samt intervjun med Monika Karlsson 
(länsturistchef) kan jag konstatera att turismen i Värmland är inriktat till fyra utländska 
turistiska målgrupper, holländare, tyskar, danskar och norrmän. Turistmålgrupperna hör därför 
till Europa. 
 
Med hänsyn till respondenternas tolkning (de nya svenskarna) kan jag framhäva att turismen i 
Värmland inte är inriktat mot de invandrade grupper och därför och därför känner de sig inte 
som turister. Invandrargrupperna i Värmland anses inte vara turister även om de har samma 
ekonomiska förutsättningar som många andra grupper i samhället. Det kan vara intressant att 
fundera över varför invandrargrupperna i Värmland inte anses vara turister. Vad är det som 
åtskiljer dem från de målgrupper (holländare, tyskar, danskar och norrmän) som anses vara 
potentiella turister i Värmland. 

 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har invandrargrupperna en förutsättning att turista men de 
har inte någon uppfattning om turismen i Värmland och inte heller motiv att känna sig som 
turister. Eftersom de inte ses som turister får de således ingen direkt information om turismen 
i Värmland. Just därför att det inte finns något som väcker deras intresse och motiv att känna 
sig som turister.  
Detta kan följas upp utifrån respondentens svar för uppfattning om turismen i Värmland. 
Fem av de intervjuade personerna tycker att Värmland lockar många utländska turister och 
har ett stort utbud av aktiviteter. Tre av de intervjuade personerna tycker att Värmland har en 
natur och kultur och två av intervjuade personerna tycker att turismen i Värmland inte är så 
stor. 

 
 

                                                 
24Aldskogius (1993) S 112 
25 Tem (2005) Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Värmland  
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 Figur 1: Vad har du för uppfattning om turismen i Värmland? 
  

 

                                                                                                                                                              
De intervjuade personernas uppfattning om turismen i Värmland som lockar många utländska 
turister som har ett stort utbud av natur och kulturella attraktioner, tyder på att de intervjuade 
personerna är medvetna om att det finns potentiella attraktioner som attraherar besökare.  

Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Drar in mycket 

Utländska turist 

   ja   ja ja ja ja 5 

Natur & kultur   ja  ja ja  ja  ja 5 

Det är inte stort ja ja         2 

Men problemet är varför turistar inte dessa invandrargrupper i Värmland? Detta är en viktig 
punkt att fundera över. Vad är orsaken till att det är på det här viset? Vilka är de 
bakomliggande faktorer som leder till att invandrargrupperna inte turistar i Värmland? Det 
enda som jag kan peka på är att dessa invandrargrupper inte anses vara turister vid sidan av 
den övriga turismnäringen i Värmland och för att sinnebilden av subjektet som är given antas 
vara västvärldens ”vite man”. 
 
Utifrån en analys av globaliseringseffekten på resande, kan det konstateras att globaliseringen 
har haft en stor effekt på utformningen av resandets utveckling och har skapat gynnsammare 
förutsättningar för förflyttningar av människor, internätverk av information och bidragit till 
upptäckten av nya destinationer för turismnäringen. Detta har således i sin tur underlättat för 
Värmland att marknadsföra sig utomlands. Och de utländska målgrupperna kan lättare ta sig 
till Värmland. 
 
Det finns en påtaglig stark känsla av interkommunikation som medförts av globaliseringen och 
detta möjliggör att Värmland kan marknadsföra sig utomlands. Men problematiken är att 
Värmland inte kan marknadsföra sig till invandrargrupperna i Värmland och varför är det så? 
Är det p.g.a. att de invandrargrupperna inte har europeisk etnisk bakgrund? Eller är det för att 
den koloniala sinnebild av turisten som enbart är västvärldens ”vite man” och den mentaliteten 
idag bevaras. Utifrån denna mentalitet anses de andra etniciteterna inte vara turistiskt 
intressanta subjekt. 
Åtta av de intervjuade personerna tyckte att turism organisationer och entreprenörer i 
Värmland inte har lyckats med att nå dem. Detta tycker jag att det ska tolkas som att 
turismnäringen i Värmland inte är villiga att nå dem. Om de hade velat nå invandrargrupperna 
så skulle de enkelt kunna göra det. Turismnäringen i Värmland har lyckats med att nå 
utländska turister, men de har inte lyckats nå invandrargrupperna i Värmland. Detta för att 
dessa invandrargrupper i Värmland inte är från Västeuropa och därför anses inte vara turister. 
 
Globalisering är en ”tid – plats” komprimering. Destinationer som är i geografisk periferi har 
mentalt blivit centralt. Världen har krympt för den som har ekonomiskt styrka och rörlighet. 
Här kan det konstateras att världen har krympt just bara för Västerlänningar. De människor 
med annan etnisk bakgrund än västvärlden men som ändå bor i västvärlden eller som i detta 
fall boende i Värmland, har således förutsättningar att turista, men anses ändå inte som 
turister. Följaktligen får invandrargrupperna ingen information om turistiska aktiviteter för att 
bli lockade och utifrån detta har världen krympt endast för den koloniala, kapitalistiska och 
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imperialistiska västvärlden. Nedanstående tablå och diagram bekräftar att turism 
organisationer i Värmland inte lyckats med att nå invandrargrupperna. Har turismnäringen i 
Värmland lyckats med att nå invandrargrupperna? Och är dessa turistorganisationer 
överhuvudtaget villiga att nå invandrargrupperna? 
 
Figur 2: Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en 
potential (lokal) Turist?  
 
Region Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

Kön man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja   ja   ja     2 

Nej nej nej  nej nej  nej nej nej nej 8 

Totalt           10 
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Åtta av de tio intervjuade personerna tyckte att turism organisationer och entreprenör i 
Värmland inte har lyckats med att nå dem. Detta kan tolkas som att de inte ansåg vara som 
turistiska målgrupper och därför inte har blivit informerad.   
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Vem turisten är i Värmland, kan följas i ned följande tablå och diagram som utformades 
utifrån respondenternas svar.  
 

Figur 3. Anser du dig som turist i Värmland? 
 

 

 

Etniskbackgrund Europa Mellanöstern Sydamerika Östafrika Östeuropa Totalt 

 man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna  

Ja   ja        1 

Nej nej nej  nej nej nej nej nej nej nej 9 

Totalt           10 
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Nio av de tio intervjuade personerna känner sig som turister utifrån olika anledningar t: ex 
syftet med att komma till Värmland är inte att turista eller inte har det motivet och känslan att 
känna sig som turist. Åtta av de intervjuade personerna tycker inte att deras etniska bakgrund 
har påverkat deras syn på sökandet av turistiska upplevelser. Om det är så att de intervjuade 
personerna inte känner sig välkomna till den turistiska miljön, vad är då anledningen till att de 
inte känner sig som turister? Härmed kan jag poängtera att turismnäringen i Värmland inte ser 
de etniska grupper som några potentiella turister. Detta är kopplat till postkolonial teori, 
Eurocentrism och Europas imperialistiska system makt. Turismen är starkt förknippad med 
västerlännings idé perspektiv och ur detta perspektiv är det enbart västvärlden som anses vara 
turister. Utifrån det västerländska koloniala perspektivet ”etniciteter” kan dessa i västvärlden 
inte anses som turister och den koloniala mentala mentaliteten inte beaktar ”de nya 
svenskarna” som turistiska målgrupper. 
 

6.2 Analys av relationen mellan postkolonial teori och turism 
 
Postkolonial teori bildning är en efterföljare av kolonialismen, den kan inte avgränsas med det 
förflutna och kan inte heller anses som avbrytning av kolonialismen. Vi lever i en postkolonial 
värld och detta synsätt innebär att kolonialismen inte är något fenomen som bara kan 
avgränsas till det förflutna utan det är snarare i hög grad något som präglar världen ekonomisk 
samt kulturellt. Postkoloniala stater är präglade av kolonialismen och dess kolonialistiska arv 
som i sin tur har en betydlig betydelse för skapande av olika kulturella identiteter. Under 
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rubriken ”det mångkulturella samhället” menas i detta sammanhang de som har ekonomiska 
rörligheter (turisten= västvärlden) under historiska perioder, koloniserade över övriga världen.  
 
I vårt mångkulturella samhälle har kolonialismens arv, även inom turismnäringen, lett till att 
bevarningen av den koloniala sinnebilden av subjektet och utifrån det förstås att varför 
invandrargrupperna i Värmland inte ses som turister. Detta kan synnerligen följas när nio av 
tio intervjuade personer inte anser och känner sig som turister. 
Jag kan konstatera att den mentala bilden av subjektet under kolonialism, som utfördes utifrån 
västvärlden till tredje världen, fortfarande bibehållas och detta förklarar hur makt och kunskap 
är starkt sammankopplat. Hur detta både i historien och samtid leder till födelse och uppväxt 
av olika ideologier såsom rasism, olika perspektiv inom olika kulturer och etnicitet som ”vi 
och de andra” och olika identiteter som förknippas med enskilda samhället eller etnicitet. Detta 
tankesätt bidrar också till förståelsen av varför subjektet anses vara för given för den 
västländska ”vite mannen” och här således har vi svaren till att varför andra etniciteter i 
Värmland inte ses som turister. Turismnäringen är starkt påverkad av de rasistiska ideologier 
som bildas under kolonialismen och växte upp under moderniteten såsom subjektet mätas 
enbart med ”västerländsk vithet” och andra etniciteter än västvärlden inte ses i ramen av 
turistiska målgrupper.  
 
Subjektet är de ”vite” västerlänningar och det har varit så under kolonialismen och modernitet. 
Utifrån det perspektivet kan turismnäringen idag ses som nykolonialism, d.v.s. en uppföljning 
av kolonialismen som fortsätter kolonisera olika världsdelar särskilt tredjevärlden26. Ett 
perspektiv som uppfattar att det är enbart västerlänningar som har rätta makten turista överallt. 
 
Turismnäringen koloniserar genom befattning av vad som kallas turismutveckling på turistiska 
destinationer. Därför bör det s.k. Destinationsutveckling ifrågasättas: Vart går intäkterna från 
turismen? Vilka är de som mest tjänar på den destinationsutvecklingen?  
 
Visst, kan turismen sätta fart på ett områdes ekonomi. Men att överhuvudtaget investera och 
sätta fart på turismområdens ekonomi måste det först finnas ett visst kapital och detta kapital 
finansieras för det mesta av västvärlden27. Detta kapital i sin tur tar åter med sig en stor del av 
vinsten tillbaka till sin uppkommande plats. Det sker en turism utveckling på 
turismdestinationen, men intäkterna blir inte kvar på destinationen, utan dessa intäkter hamnar 
i väst. 
 
Utifrån lokalbefolkningars relation till turisten, leder det till uppfattningen om att västvärlden 
är det modernaste samhället, väst är det samhälle som har den balanserade sociala välfärden 
och bättre livs standard för alla invånare. Denna uppfattning som västvärlden förmedlar ut till 
invånarna i turismdestinationen, som det ”önskade levnadssätt” bidrar till immigrationen, till 
Europa och västvärlden. Det är önskan, drömmen om ett bättre liv, som ger upphov till att 
immigrationen från olika världsdelar, särskilt från tredje världen till Europa.  
 
Detta belyser tydligt vem eller vilka som anses vara turister i Värmland 
Turisten är endast västvärldens ”heterosexuella vita man”, det har historisk ägt rum och det 
tycks vara så i dagens samhälle. Subjektet har skapat den mentala bilden av sig genom 
historiska trender. Den mentala bilden av subjektet behålls idag och kommer att bibehållas så 
länge globaliserings kapitalistiska imperialistiska system kategoriserar olika världsdelar under 

                                                 
26 Larsson (2003 :13)  
27 Larsson (2003:13)  
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olika kategorier, utifrån ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv såsom kulturella identiteter, 
etniciteter och relationer mellan makt och kultur. 
 
7. Diskussion & slutsatser 

 
Turism, rörlighet och makt över rummet 
 
Vem är turisten? Finns det en universell turist? Utifrån relationen mellan turism, globalisering 
och postkoloniala perspektiv illustreras tydligt att turismen skapas utifrån västvärlden och 
återigen erbjuds och marknadsförs till västvärlden. Turisten är den ”vite mannen” den bilden 
av subjektet är skapat i historiska trender (kolonialism, imperialism, Eurocentrism) och detta 
perspektiv bevaras fortfarande i dag i vår moderna samhälle. Detta är en tydlig bild av 
relationen relation mellan makt och kunskap. Turismen skapas och utformas utifrån vad 
turisten vill uppleva. Således i ramen av relationen mellan de termer globalisering, turism och 
postkolonialism, Subjektet (turisten) är västvärlden heterosexuell medelklass ”vite man” och 
turismen är alltför skapat ur den ”vita mannens” syn perspektiv, ett perspektiv som har sina 
rötter djupt sammanlänkat med kolonialismen och modernitetens historiska perioder. 
 
Denna studie har huvudsakligen undersökt föreställningar om turism, vem som anses vara 
turist och vilka målgrupper turismen inriktar sig och vart befinner sig invandrargrupper i 
Värmland. Varför det tas det för givet att turisten är den ”vite mannen” Vilka är de 
bakomliggande aspekter i skapande bilden av just Subjektet som ”vite” mannen. 
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Monika Karlsson (2006/12/18), Länsturistchef 
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Bilagor 
 
Bilaga.1 
Intervjufrågor till Monika Karlsson, länsturistchef 
 
1. Vad har ni för turism i Värmland? 
2. Vad har Värmland för turistisk image? 
3. Vem el vilka är det som bestämmer att om vilka bilder ska representera image landskapets 
image? 
4. Hur har ni kunnat skapa den imagen? 
5. Vilka anses vara de potentiella turisterna att sälja imagen till? Om det ett specifik 
målgrupp? Varför är det så? 
6. Vad har du för bild av en turist? 
7. Utifrån andelen av besöknäring kan du säga att vilka målgrupper kommer ni att inrikta 
turismen Värmlands i framtiden? 
8. Utifrån analys av bilder, kan det tydligt ses att bilderna representerar ett tyskiskt europisk, 
turist varför är det så? 
9. Anser du de ”invandrare” grupper här i Värmland som turister? 
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Bilaga. 2 
 
Detta är inte de exakta intervjusvaren, redigeringar har gjorts för att underlätta för läsaren. Jag har 
utfört en sammanfattnings av intervjun med Monika Karlsson, eftersom det var en djup intervju och 
en sammanfattning av den intervjun var nödvändig  
 
Namn: Rolle 
Kön: Kvinna  
Ålder: 23 
Utbildning: Universitet 
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: Europe 
Hur länge har du bott i Värmland: 4 månader 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland? 
Det är väl inte mycket, för att jag inte har kommit till Värmland med syftet att utöva turism samt jag 
är inte intresserad av vinter turism och jag har kommit till Värmland under vinter säsongen. Jag 
kanske skulle kunna tänka mig att utöva sommar turismen. I fall om jag blir tillräckligt informerad, 
men så länge har Värmland inte väckt mitt intresse. 
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
 Som sagt jag har ingen direkt uppfattning om turismen i Värmland och jag är ingen en aktiv turism 
intresserade person, jag är inte en sådan person som söker information på Internet heller. Om jag 
inte får direkt information via media eller direkt till brevlådan, då har jag ingen aning om turistiska 
aktiviteter. 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
Nej det har dem inte för att jag inte har blivit informerad om någon turism aktiviteter i Värmland 
och detta delvis kan vara så att jag har bott här under ett kort period och inte har hunnit att se mycket 
av landskapet. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte? 
Nej det är för att jag inte har kommit till Värmland med syftet att turista, men om turism 
organisationer skulle nå mig, då kanske kan jag tänka mig att utöva bara sommar turism. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Nej et har jag har inte utövat någon turism i Värmland, eftersom att jag är ingen vinter turism 
människa,. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Det tror jag inte att det skulle påverka, så länge har inte sökt någon form av turism här i Värmland, 
men jag tror inte att jag skulle få någon känsla av att jag inte tillhör till miljön. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Jag skulle nog vilja uppleva den annorlunda. Men tror inte att Värmland är så värst annorlunda än i 
mitt hemland. Eller utifrån vad jag har sett, det har inte upplevt som är annorlunda  
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
Naturen har lite gran påmint mig om mitt hemland, men ingen direkt känsla som jag skulle kunna 
associera till en del av landskapet som jag har levde i mitt hemland. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
Jag skulle vilja någon form av sommar turism och sommar aktiviteter, som sagt är ingen direkt 
vinter turism intresserade person. 
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10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Det är jätte intressant, jag skulle absolut kunna tänka mig att delta i sådana aktiviteter. Om det 
organiseras och det blir aktuellt. 
 

Namn: Havolo 
Kön: man  
Ålder: 25 
Utbildning: universitet 
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: europé  
Hur länge har du bott i Värmland: 3,5 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland?    
Turismen i Värmland är inte så stort, i alla fall upplever jag inte Värmland såsom en attraktiv 
destination. Jag vet faktiskt inte mycket om turismen i Värmland, det är enda jag vet är rally och 
Värmland har finn natur.  
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Utifrån vad jag har sett och upplevt, jag kan väl säga att jag inte har varit någonstans som skulle tyda 
på vara typisk Värmland. Jag har den uppfattningen utifrån vad jag har sett här i karlstad för att jag 
inte har varit någonstans annans än karlstad  
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
Nej det har dem inte tycker jag, för att jag inte har blivit tillräcklig informerad och inte har fått 
någon information om turismen i Värmland. Därför anser jag att de inte direkt marknadsför sig mot 
mig. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte?   
Jag känner mig inte som turist för att syftet med flytta till Värmland var inte för att turista. Jag inte 
har heller blivit bjuden in till turismen i Värmland som en lokal turist tycker jag. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte?  
Ja det kan jag säga för att jag först hade kommit till karlstad på besök och under det besök tiden fick 
jag se mycket av omkring karlstad och själva staden. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland?   
Ja, jag tror att det har påverkat för att jag kommer från ett turismland (Italien) och turismen för mig 
är förknippade med stora attraktioner och kända symboler. Natur och kultur turismen är inte vad jag 
söker som turism. för att jag har högre förväntningar om turismen när det gäller turism 
7. Söker du det du hade i hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Jag vill alltid uppleva något nytt men tror inte att Värmland erbjuder det jag söker. Jag är öppen till 
att upptäcka de nya upplevelser men är tveksam att om detta finns här i Värmland. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland?  
Nej det har jag inte. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland?  
Jag tror att det måste vara någonting som kommer att fasta i minnet, någon oförglömlig upplevelse. 
Att bara promenera i naturen och komma hem är ingen turism upplevelse för mig. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Javisst det skulle jag nog göra. 
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Namn: Nali 
Kön: man 
Ålder: 44 
Utbildning: universitet  
Yrke: egen företagare 
Etnisk bakgrund: mellanöstern 
Hur länge har du bott i Värmland: 19 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland?  
Värmland har ett stort utbud av vinter och sommar turism som lockar många utländska turister 
särskilt från Holland och Tyskland. Områden omkring Sunne är jätte fint tycker jag. 
2. Hur har du fått den uppfattningen?  
Som egen företagare har jag kommit i kontakt med många turister och via media vet jag att 
Värmland är en attraktiv destination. 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
Ja det tycker jag att de har nåt mig för att jag har blivit väl informerad via media, jag kan säga att har 
uppföljt alla aktuella turistiska aktiviteter som skett i Värmland. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte?  
Jag är inte turist, med tanken på att jag har bott här så pass länge och känner mig hemma. En turist 
för mig är personen som turistar utanför sin omgivning 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Jag har utövat många gånger. Jag tycker att naturen i Värmland är så avkopplande och så lockande 
för mig. När jag har fått möjligheten så har jag nog åkt till någonstans, där är det lugnt, fredsfull och 
avkopplande. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland?  
Det tror jag inte längre, jag var lite försiktigt de första åren, om hur omgivningen skulle reagera 
o.s.v. men nu har bott i Värmland så pass länge och den känslan har gått över. Det känns att jag är 
hemma. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda?  
Jag vill alltid uppleva nya upplevelser och att se nya platser. Jag söker främst uppleva det 
annorlunda. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? Nej det har jag inte. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland?  
Jag skulle helst vilja uppleva solbad och äventyr turism men tror inte att Värmland kan erbjuda det 
jag söker. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Ja det tycker jag att det är jätte intressant. Det kanske skulle fungera som en enkel steg för 
integrations politik, samt att uppleva naturens skönhet och att lära känna olika kulturer. 
 
Namn: Nure 
Kön: kvinna 
Ålder: 41 
Utbildning: universitet  
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: mellanöstern  
Hur länge har du bott i Värmland: 18 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland?  
Värmland drar in rätt mycket turister utifrån utomlands, särskilt från Tyskland och Holland. Sunne 
och Torsby är kommuner som skapar en stark image för turism Värmlands anser jag 
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2. Hur har du fått den uppfattningen?  
Jag har varit en aktiv turism utövande person. Således har jag fått mycket av information om 
turismen på egen hand.  
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
Nej det tror jag inte för att jag inte har fått några broscher hem skickade eller nyheter om aktuella 
evenemangen. Varje gång har jag turistat, då fick jag på eget intresse att få fram det information som 
jag behövde. Jag tycker att turism organisationer kunde bättre väcka mitt intresse och locka mig Det 
kan vara så att jag har missat en hel del som skulle kanske vara jätte intressant. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte?  
Både och för att jag ser Värmland så intressant att upptäcka, Värmland har en unik skönhet av natur 
och det är ett nytt land för mig även jag har bott i Värmland i många år. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte?  
Eftersom jag har barn, det är ganska svårt att ordna med tiden och allt, men vi som familj har alltid 
försökt att se där vi bor. Och har många gånger rest rund kring om Värmland. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland?  
Det är väl beror på vad man söker. Jag tycker att alla platser har sin egen natur och kultur som 
utskiljer den från andra platser. Men jag känner inte liksom jag inte tillhör till miljön och har inte 
känt så i alla fall. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda?  
Både och ibland så skulle jag vilja få den upplevelsen som jag fick när jag turistade i sitt hemland 
samt vill uppleva den annorlunda upplevelsen som kan förvärvas i andra platser. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
Ja den kan jag säga att när jag var på ett besöka i mindre samhälliga orter i Värmland, där hade de 
uppställningar av gamla historiska bevarande verktyg och souvenir. Detta har lite gran påmint mig 
mitt hemland. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland?  
Jag skulle vilja uppleva en form av turism som både på sommar vinter erbjuder sol och bad 
anläggning Exempel, öppen area bad anläggningar på sommaren och inne bad anläggningar på 
vinter 
Jag skulle bara vilja åka till små stugor som är byggda i naturen, där det finns ingen tv, ingen telefon 
och att stugorna helst inte tätt byggda varandra. För att jag inte vill bli bestört. Jag skulle vilja bara 
njuta av tystnade och avkoppla. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Det tycker jag gör, varför inte! Det skulle nog vara jätte intressant 
 
Namn: Bronke 
Kön: man 
Ålder: 25 
Utbildning: Universitet 
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: Sydamerika 
Hur länge har du bott i Värmland: 4 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland? 
Den första som slår mig i tanken om turismen i Värmland är naturen och det är väl allt vad jag vet. 
Sunne med Selma spå och mårbocka är andra a attraktioner som jag har läst och hört 
om. 
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2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Jag har fått den uppfattningen genom media, broschyrer, utifrån besök på platsen och utifrån 
återberättelse av kompisar 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist? 
Nej jag har aldrig fått någon information av turism organisationer som skulle upplysa mig, om att 
vad det finns för turism i Värmland. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte? 
Bode och det beror på hur man definierar turisten, jag kan anse mig som en lokal turist för att jag har 
många gångar rest rund och försökt se lite av Värmland. Men jag känner mig inte ändå som en turist 
för att jag bor i Värmland. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, Varför? Om nej, Varför inte? 
Ja, det har jag många gångar, när jag var här på besök här i Sverige(Värmland) för det första gången 
fick jag se mycket av Värmland 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Nej det tror jag inte för att jag kommer från en turism stad och turismen för mig är förknippade med 
stora symboler. Således tror jag inte att detta finns i Värmland för att kunna överhuvudtaget göra en 
jämförelse. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Jag vill uppleva den annorlunda, för att jag alltid vill uppleva nya upplevelser och att upptäcka nya 
platser. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
Ja någon gång, när jag var Bomstad stranden i Karlstad, stranden och vattnet lite gran påmint mig 
min hemstad som är en sol och bad turism stad 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
Jag skulle helst vilja uppleva sommar turismen, och aktiviteter baserad på sommar turism. Jag är 
ingen direkt vinter turism intresserade person. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Ja absolut det är intressant och varför inte! 
 
 
Namn: Kaceres 
Kön: kvinna 
Ålder: 25 
Utbildning: Universitet 
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: Sydamerika  
Hur länge har du bott i Värmland: 1,5 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland?  
Jag först associerar turismen i Värmland med rally, Klarälven, människans motiv att bli bemöttas av 
trevliga folk, sedan dansband av Sven Ingvarsson och självklart natur och kultur. Men här vill jag 
nämna att innan jag hade flyttat till Värmland, då var det bara dans bandet och rally som jag kände 
till om Värmland. 
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Jag har fått den uppfattningen efter att jag har bosatta mig i Värmland, delvis via media och jag är en 
aktiv turism intresserad person. Jag fick reda på mycket om värmland på egen hand.  
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist         
Ja det kan jag väl säga att det finns marknadsförig och tycker att jag har blivit tillräckligt informerad 
för att bli lockat det finns tillgänglig information om man söker tycker jag. 
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4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte? 
Nej jag känner mig inte som en turist för att syftet med att komma till Värmland är inte att turista. 
Jag har inte riktigt fått den motivationen heller för att känna mig som turist. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Ja det kan man väl säga om det ishockey matcher betraktas som en turist attraktion men ingen natur 
och kultur upplevelse har jag utövat. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Nej det tror jag inte det för att har bott i Sverige så pass länge sedan jag var 7 år gammal. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Som sagt har bott i Sverige så pass länge och vill nog uppleva det annorlunda, vilket för mig är att 
söka mina rötter och att uppleva den formen av turismen  
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
Nej, det har jag inte blivit bemötts. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
 Jag vet inte riktigt, men att jag är ingen direkt natur turism intresserade människa. Jag skulle kanske 
ändå kunna tänka mig att utöva natur turismen, om det hade skapas någon form av turism som utöva 
natur turistiska aktiviteter på dagen och kompletteras med bekväma boende och finare aktiviteter på 
kvällen 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Det är intressant och jag kan tänka mig att delta i ett sån evenemang.  
 
 
Namn: Germawit 
Kön: kvinna 
Ålder: 22 
Utbildning: Universitet 
Yrke: Student 
Etnisk bakgrund: Sydafrika  
Hur länge har du bott i Värmland: 1,5 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland?   
Det är väl natur och kultur, jag inte har bott i Värmland länge, men innan jag hade flyttat till 
Värmland hade jag ingen uppfattning om turismen i Värmland. 
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Jag fick veta att Värmland har mycket natur och kultur, när jag började skriva en uppsatts om 
turismen i Värmland. 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
Det har dem inte gjort tycker jag, det enda som jag förknippar med Värmlands turism image är 
staden karlstad som solens stad. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte? 
Nej jag ser mig inte som en turist för att jag inte har fått den motivationen och känner mig inte som 
en turist. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Ja det har jag utövat men det var en skolklass resa och det var inget som jag frivillig utövat. De har 
inte väckt mitt intresse samt jag är ingen natur och kultur turism intresserade person. Men skulle 
kunna ändå tänka mig att turista, om det hade funnits någon annan form av turismen som lockar mig  
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Nej absolut inte jag känner mig inte som det inte tillhör miljön. Det är bara brist på intresse  
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7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Ja både och för att Värmland inte är värst lockande för mig. Och jag skulle helst vilja uppleva den 
annorlunda och liknande turism som jag hade hem landet. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
Nej det har jag inte. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
Jag skulle vilja någon form av att spå turism eller liknande för att jag är ingen natur och kultur 
intresserade människa. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Det är intressent och positivt utifrån min sida, varför inte! 
 
Namn: Riso 
Kön: man 
Ålder: 22 
Utbildning: universitet  
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: Sydafrika 
Hur länge har du bott i Värmland: 11 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland? 
Värmland drar rätt mycket folk utifrån utomlands, många statsmänniskor och Värmland har ett stort 
utbud av natur och kultur aktiviteter rund om året. 
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Jag har fått den uppfattningen genom medias förmedlelse samt min mamma hade ett litet 
verksamhet på en natur turismens område i Karsltad. Där har jag bemött med många utländska 
besökare som turistade i Värmland. 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
De har inte direkt nått mig som en lokal turist, för att jag fick veta mycket om turismen i Värmland 
som sagt genom min mammas verksamhet och utifrån återberättelse av andra som har deltagit i 
turistiska aktiviteter. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte? 
Nej för att har bott i Värmland alldeles för länge och känner mig inte som sen lokal turist och har 
inte den motivationen heller. Jag tycker inte turistiska aktiviteter som finns i Värmland är för mig  
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Ja när jag var yngre turistade jag i Värmland tillsammans med min skolklass kompisar, då tyckte jag 
att det fanns ett stort utbud av aktiviteter. Men nu finner jag inte den känslan igen. Men om det 
skulle skapas någon form av turismen som lockar mig, så skulle jag kunna tänka mig att turista. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Nej det har inte gjort men jag tycker att Värmland erbjuder ingenting som är direkt inriktat till mitt 
intresse. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Både och men nu känns det som det finns ingenting som lockar mig i Värmland. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
Nej det har jag inte eller är ingen aktiv turism utövande person heller, det kanske finns men då är jag 
inte medveten om det. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
Jag skulle vilja uppleva äventyr, vatten aktiviteter, nöjes och evenemang. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
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Det är jätte intressant med den tanken på en multikulturella evenemangen eller någon sort av 
festival. Jag kan delta i sådana aktiviteter om det organiseras.  
 
Namn: Baho 
Kön: man 
Ålder: 21 
Utbildning: Universitet 
Yrke: student 
Etnisk bakgrund: östeuropé 
Hur länge har du bott i Värmland: 9 år 
1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland? 
Min uppfattning om turismen i Värmland är att Värmland har guide turer för utländska turister och 
inget mer. Har inte så mycket information om turismen i Värmland 
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Har fått den information om landskapets turistiska guide turer genom media. 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?  
De har inte lyckat nå mig tycker jag för att jag inte är väl informerad om landskapets turistiska 
aktiviteter. Jag har inte fått någon direkt information om turismen i Värmland. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? Varför? Varför inte? 
 Jag Känner mig inte som en lokal turist, delvis för att jag inte har haft dem förutsättningar att utöva 
turismen och delvis anser jag att turismen i Värmland är inte inriktat mot mig.  
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Nej, eftersom att jag inte anser mig som turist och vet inte vad som finns för form av turism och 
därför att har inte utövat turistiska aktiviteter.  
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Nej det har det inte, för att jag inte vet, vad som finns för form av turism i Värmland. För att 
överhuvudtaget göra en utvärdering och att tolka det utifrån min bakgrunds perspektiv. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Har inte haft förutsättningar för att utöva turism i mitt hemland och kan inte ens göra någon 
jämförelse med turismen i Värmland. 
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint dig 
om din bakgrunds hemland? 
 Ja skogen här i Värmland har lite gran påmints mig mitt hemland. 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland? 
Jag skulle uppleva nöjes och evenemang. 
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Ja absolut, tycker att skulle underlätta att integrera  “invandrare” och utöva turistiska aktiviteter. 
Sådana aktiviteter skulle kunna skapa ett multikulturellt rum, för att jag själv på sidan skolan jobbar 
på en ungdoms fritidsgård, där vet jag att vi har sådana multikulturella kväller. Där alla ungdomar 
umgås och lär känn varandra och utövar samma aktiviteter. Detta kan det vara ett bra sätt att locka 
personer med olika bakgrund lär känna och att delta i samma aktiviteter. 
 
Namn: Vanda 
Kön: kvinna  
Ålder: 34 
Utbildning: högskola 
Yrke: hotell, restaurant 
Etnisk bakgrund: Östeurope 
Hur länge har du bott i Värmland: 16 år 
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1. Vad har du för uppfattning om turismen Värmland?  
Värmland drar in väldigt många turister från utomlands och har en populär kultur och natur 
turistiska aktiviteter.  
2. Hur har du fått den uppfattningen? 
Jag har jobbat inom hotell restaurant branschen väldigt länge, inom yrket har jag träffats många 
utländska turister. Som har anlitat sig till boende och andra närlagda aktiviteter rund boenden 
3. Har turism organisationer, entreprenörer lyckats med att nå dig som en potential (lokal) turist?   
Nej det har de inte, jag har inte blivit tillräcklig informerad även jag är en aktiv turistande person 
som utöver ganska mycket natur turismen. 
4. Anser du dig som turist i Värmland? varför? Varför inte? 
Ja det gör jag för att jag har många gångar utövat turismen i Värmland och således kan jag väl påstå 
att jag ser mig som en turist. 
5. Har du någon gång utövat turismen i Värmland? Om ja, varför? Om nej, Varför inte? 
Som tidigare har jag nämnt att jag har turistat många gånger i Värmland, jag är en person som är 
intresserade av att upptäcka och att se olika platser. Därför att jag har turistat många gånger, när jag 
har fått möjligheten. För att det kräver både ekonomi och tid. 
6. Har din etniska bakgrund tillhörighet påverkat ditt sökande av efter turistiska upplevelser i 
Värmland? 
Nej det har det inte tycker jag. Jag är uppvuxen i en turism stad och turismen har alltid varit en 
aktuell livs kvalitet händelse för mig. Det är inte så stort skillnader mellan min hemstad och 
turismen i Värmland. Jag har aldrig känt mig som en frammanade, som inte tillhör till miljön. 
7. Söker du det du hade hemlandet eller vill du uppleva den annorlunda? 
Som jag har tidigare nämnt att jag är uppvuxen i turism stad och där turismen är likhet i Värmland. 
Men Jag är en öppen person som vill uppleva och att upptäcka olika platser  
8. Under din vistelse tid i Värmland, har du blivit bemötts av platser, souvenir som har påmint 
dig om din bakgrunds hemland? 
Nej det har jag inte 
9. Vad skulle du vilja uppleva som form av turism i Värmland?   
Jag skulle vilja uppleva en komplett ”packat och klart” turism såsom att turista i naturen på dagen 
och njuta av mysiga fina upplevelser i bekväma boende anläggningar på kvällen. Jag vill inte vara i 
naturen hela dagen för att jag tycker att under dagen kan man utöva natur baserade aktiviteter, men 
på kvällen bör det kompletteras med behagliga evenemangen och aktiviteter.  
10. Om det hade organiserats multikulturella evenemangen, skulle du kunna tänka dig att delta i? 
Ja, Jag skulle kunna tänka mig för att prova, eftersom att jag är en öppen och nyfiken person som är 
intresserade av att lära känna nya människor, och jag skulle nog delta i sådana aktiviteter. 
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