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Abstract  
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om gränsturistbyråernas särskilda ställning 
som inkörsport till Sverige kan förstärkas. Vi ville även studera vilka förutsättningar det 
finns att utveckla lokala gränsturistbyråer till att bli mer regionala och nationella 
turismportaler. Gränsstationernas funktion som inkörsport till landet ställer särskilda krav 
på att de kan ge en mer utförlig information om hela Sverige. Vi har valt att avgränsa oss 
till Årjängs, Strömstads, Karlstads, Eurotax i Töcksfors och Morokuliens turistbyråer. 
Turistresan startar med att det uppstår ett behov av att resa till en destination någonstans. 
Denna turistdestination omfattar både en kärnprodukt och en biprodukt. Denna ”plats” 
kan uppfattas som perifer eller central, men det är beroende på av var man befinner sig på 
jordytan och vilken kunskap man har om andra människor och om andra platser. Med 
mer kunskap av en plats eller område kan det mentala avståndet minskas, med 
exempelvis symboler. Symboler kan på ett enkelt sätt förmedla olika budskap eller ge en 
association till en plats och har därför blivit allt viktigare i marknadsföringen av olika 
platser. Turistbyråernas symboler blå/gul och grön/vit skapar associationer om vad 
turisten kan förvänta sig att få för service. Den blå/gula turistbyrån har exempelvis ett 
större utbud av service än vad den grön/vita har. Gränser är betydelsefulla delar av 
reseupplevelserna, för att turisten ska få känna att denne kommit till ett nytt land. 
Turisterna förflyttar sig inte bara fysiskt utan även mentalt över en gräns när man går från 
det vardagliga till det icke-vardagliga.   

Resultatet av undersökningen visar att det idag finns ett stort behov av gränsturistbyråer, 
tyvärr finns det inte några direkta resurser till att bli mer regionala och nationella på 
grund av att det inte finns tillräckligt med tid. Att vara en gränsturistbyrå i vårt 
studieområde innebär bl. a. att man skall ha kunskaper inte bara om området utan även 
om både Sverige och Norge, de skall även finnas möjlighet för turisterna att kunna växla, 
tax-refund service samt kunna få uppdateringar om vägar. De resurser som turistbyråerna 
skulle kunna använda sig av är att söka olika EU-bidrag samt söka mer samarbete med 
olika turistföretag och kommuner, men då krävs det mer tid.    
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1. INLEDNING 

Vi har valt att skriva vår uppsats i kulturgeografi med inriktning mot turism, då vi båda är 
mycket intresserade av att arbeta inom turismnäringen i framtiden. Geografiämnet lämpar 
sig väl för studier av turism av följande skäl; all turism har en rumslig utbredning; alla 
aktiviteter kring turismen får rumsliga konsekvenser, exempelvis när turisten färdas i 
rummet mellan hemmet och turistorten samt att turisten konsumerar en turismtjänst på 
samma plats som den produceras. Detta gör att konsument och producent närvarar 
samtidigt på en plats. 1 

Vi kontaktade Eva Hedenström VD för organisationen FörTur, (Föreningen Turism i 
Sverige) som är en intresseorganisation för svensk turism. De behövde någon som hade 
möjlighet att studera gränsturistbyråernas särskilda ställning som inkörsport till Sverige. 
FörTur verkar aktivt för utvecklingen av den svenska turismnäringen. FörTur 
representerar lokala och regionala turistorganisationer samt företag som producerar resor 
i Sverige. FörTur har också ansvaret för auktoriseringen av Sveriges turistbyråer”.2 Av 
föreningens Internethemsida framgår att: 

”FörTur - Föreningen Turism i Sverige 

 

arbetar för en positiv utveckling av Sverigeturismen  

 

bevakar branschfrågor för den svenska inrikesturismen  

 

följer utveckling och trender inom turismområdet  

 

verkar för ökad tillgänglighet av svenska turistprodukter  

 

arbetar för en branschanpassad utbildning  

 

verkar för goda relationer med myndigheter, näringsliv och massmedia  

 

ingår i Svensk Turism AB”   

Förturs medlemmar ger information till turister, producerar paketresor och arrangemang 
för svenska och utländska resenärer”.3  

Vi fick möjligheten att inom ramen för ett internationellt ämnesutbyte åka till Greifswald 
i Nordöstra Tyskland, för att där hjälpa till att undersöka och utveckla turismnäringen i 
området. Våra erfarenheter från detta har gett en ökad förståelse för olika aspekter på 
turismnäringen, vilket vi har tagit till vara på i detta arbete.   

1.1 Bakgrund 

Vår avsikt är att undersöka gränsturistbyråernas4 särskilda ställning som inkörsport till 
Sverige.  Gränsstationernas funktion som inkörsport till landet ställer särskilda krav på att 
de kan ge en mer utförlig information om hela Sverige. Sannolikt förväntar sig de 
inkommande turisterna att de skall kunna få information om hela landet. Att uppfylla 
dessa förväntningar skulle för den lokala turistbyrån medföra högre kostnader i form av 

                                                

 

1 Aronsson L, Turism och lokal utveckling, 1989, Göteborg, sid. 19 
2 http://www.fortur.se/, 2006-04-23 
3 http://www.fortur.se/fortur.om_fortur.asp, 2006-04-23 
4 Vår definition på gränsturistbyrå, är en turistbyrå som ligger i närheten av en nationsgräns. 

http://www.fortur.se/
http://www.fortur.se/fortur.om_fortur.asp
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lokalytor till utrymme för nationellt material samt kostnader för att införskaffa detta, 
liksom högre kostnader för utbildning av personalen för att svara upp mot höjda 
kompetenskrav m.m. Vissa av de kommuner som ligger i ”gränslandet” är små 
kommuner med begränsade resurser. De ser ingen anledning till att i sina turistbyråer 
bekosta en nationell information och marknadsföring till turister som huvudsakligen bara 
passerar. Effekten kan dessutom bli den motsatta, de uppmuntrar snarare turisterna att åka 
vidare till större och bättre besöksmål än dem de själva kan erbjuda. Gränsturistbyråerna 
skulle kanske ha en särskild status med tanke på att de är inkörsportar till Sverige. De 
behöver inte nödvändigtvis ha bilder och föreställningar om platserna men de borde ha 
information om besöksmål i hela landet. Om alla gränsturistbyråer hade symbolen 
blå/gul 5  skulle de uppfylla det kravet, men det går knappast att kräva av 
gränskommunerna att de ska bekosta turistbyråer med blå/gul symbol. Det krävs därför 
en form av nationell eller regional medverkan för att uppnå detta syfte.6

   

1.2 Syfte 
Vi har valt att skriva denna uppsats i syfte att ta reda på om gränsturistbyråernas särskilda 
ställning som inkörsport till Sverige kan förstärkas. Vi vill även studera vilka 
förutsättningar det finns att utveckla idag lokala gränsturistbyråer till att bli mer regionala 
och nationella turismportaler.   

1.3 Frågeställningar 
Utifrån de angivna syftena har vi formulerat ett antal frågställningar som vi kommer att 
försöka belysa, framförallt med hjälp av intervjuer med initierade personer. Följande 
frågeställningar har formulerats:   

 

Kan turistbyrån utvecklas till att bli mer regional och nationell?  

 

Vad innebär det att vara en gränsturistbyrå?  

 

Vilka olika vägar finns det att tillgå resurser för gränsturistbyråerna? 

 

Vad innebär det att vara en grön/vit alternativt blå/gul gränsturistbyrå idag? 

 

Vilka skillnader är det mellan en kommunal och en icke-kommunal 
gränsturistbyrå? 

 

Är de undersökta gränsturistbyråerna rätt lokaliserade ifråga om tillgänglighet?     

                                                

 

5 Blå/gul turistbyrå- besökaren får information om det lokala, regionala samt nationella utbudet. Få hjälp 
med bokning av logi m.m. Internet och telefon finns tillgängligt.  
Grön/vit- besökaren får information om det lokala utbudet inom en dagsutflykt. Få hjälp med förmedling 
av logi samt tillgång till telefon. Se vidare kapitel 4.2 
6 Hedenström E, e-mail,2006-01-16 
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1.4 Disposition 
Föreliggande uppsats är uppbyggd kring sju kapitel. I vårt första kapitel introducerar vi 
vår uppsats och dess syfte samt våra frågeställningar. Kapitel två (metodavsnittet) 
innehåller en redovisning och problematisering av det valda tillvägagångssättet. Kapitel 
tre består av de teoretiska referensramar som vi använt oss av.  Kapitel fyra innehåller 
bakgrundsfakta om turistbyråverksamheten samt om respektive kommun. I det femte 
kapitlet presenterar vi vårt resultat av de intervjuer vi har genomfört. I det sjätte kapitlet 
redovisar vi vår analys och slutsats. I det avslutande kapitlet återfinns våra egna 
reflektioner och framtida forskning. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
I vår undersökning vill vi kunna dra olika slutsatser med hjälp av empiriska studier, vilket 
kan sägas innebära ett induktivt tillvägagångssätt. Men vår metod är inte ”rent” induktiv 
eftersom vi har en viss förförståelse till vår problemställning. Vi strävar dock härefter att 
tillskriva resultaten av de empiriska studierna ett stort värde även om vi inte är ute efter 
att klarlägga generella samband.    

2.1 Undersökningens ansats 
För att vår undersökning skall leda fram till de svar vi söker krävs det att vi måste gå in 
på djupet för att få en förståelse. Denna förståelse erhålls när vi besöker turistbyråerna 
och gör djupintervjuer på platsen med ett begränsat antal personer kring vissa givna 
punkter och teman. Vår avsikt är att göra en kvalitativ undersökning men under 
intervjuerna kommer vi också att få fram kvantitativa uppgifter, såsom statistik m.m. 
dessa kommer dock i sin tur att komplettera de kvalitativa uppgifterna. Dessutom 
kommer vi även att ta tillvara på det vi observerat under intervjuerna samt under de besök 
vi gjort. Allt detta kommer på så sätt att skapa ett större värde till vår undersökning.   

Vid genomförandet av intervjuerna använder vi oss av en bandspelare. Det positiva var 
att vi som intervjuare kunde lyssna aktivt och ställa följdfrågor, vilket ledde till att vi fick 
fram svar som vi annars kanske inte hade fått om vi gått efter ett frågeformulär. Vi är 
dock medvetna om att under intervjuerna kan intervjupersonerna ta upp saker vi kanske 
inte tänkt på eller vinklar en frågeställning på ett oanat sätt. Detta ser vi dock som en 
positiv effekt av intervjuformen och för vår undersökning, eftersom vi kan klargöra 
frågor som intervjupersonen kanske missuppfattat. Även om vi får fram uppgifter som vi 
från början inte tänkt på kommer det att berika vår uppsats med en djupare förståelse i 
problematiken. De intervjuade visade inga direkta tendenser på att vara obekväma i 
situationen, när vi använde oss av bandspelaren. Däremot är vi medvetna om att de 
intervjuade kan ha känt sig stressade och inte visat detta och att svaren därmed kan ha 
vinklats olika om vi inte använt oss av en bandspelare. Vi anser dock att det inte varit ett 
stort problem för trovärdigheten i vår undersökning.   

Vi är medvetna om att det är viktigt att ha klara och konkreta frågor, som därmed leder 
till tydligare svar hos respondenten. För att kunna göra detta ville vi testa vår 
undersökningsmetod genom att göra en liten pilotstudie. Vi gjorde en intervju med Ann-
Lousie Axelsson, turistchef för Morokuliens turistbyrå, för att se hur våra frågor 
fungerade och för att få en chans att ändra frågorna om det var något som var oklart7. 
Detta medförde att problem som skulle kunna ha uppstått i den ”riktiga” undersökningen, 
kunde förhindras. Pilotstudien gav oss en indikation på att undersökningsmetoden var 
användbar för vår studie och resultatet var att vi gjorde ett par förändringar i vår 
intervjumall bl.a. kommer vi att ställa följdfrågor för att försöka förstå situationen ur den 
intervjuades perspektiv/situation. Vi kommer alltså att använda oss av en 

                                                

 

7 Kitchen, R & Tate, N, Conducting Research in Human geography, theory, methodology & practice, 
Pearson Educated Limited. Harlow, 2000, England, sid. 42 
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strukturerad ”open-ended” intervju8, dvs. det är en djupintervju där vi som intervjuare 
lyssnar, antecknar samt ställer följdfrågor, men med strukturerade frågor där 
respondenten kan ge ett öppet svar. Med hjälp av dennes svar kan vi slutligen dra 
slutsatser, och visa på om en teori eller generalisering är möjlig.9   

2.2 Insamling och bearbetning av data 
I vår insamling och bearbetning av data har vi använt oss av material som vi själva har 
samlat in genom djupintervjuerna och genom observationer på platserna. Vi har också 
använt oss av kulturgeografisk och turismvetenskaplig litteratur, artiklar, sökt via Internet, 
samt också annan litteratur som vi funnit relevant för vår undersökning. Det finns både 
för- och nackdelar med att använda detta material. En nackdel är att vi blir tvungna att 
tolka det och därmed kan det få en annan mening än vad som var tänkt från början.10 Vi 
ser dock inte det som något problem i vår undersökning utan ser det positiva i och med 
att vi spar tid genom att slippa ta fram allt material själva som annars hade tagit väldigt 
lång tid. Vi är dock uppmärksamma på det material som någon annan tagit fram och de 
källor vi använt oss av anser vi är tillförlitliga. En del kritik kan riktas mot 
Internetkällorna som vi använt oss av eftersom det finns många oseriösa hemsidor på 
nätet. Vi anser dock att det material vi har hämtat ändå är från seriösa källor och är 
därmed användbara i vårt vetenskapliga arbete. De tryckta källorna vi använt oss av är 
välkända och har också en hög trovärdighet.    

2.3 Studiens representativitet 
I vår undersökning har vi bl.a. valt att göra djupintervjuer med företrädare för 
Morokuliens, Strömstads och Årjängs turistbyråer, Eurotax i Töcksfors, Karlstads 
turistbyrå, Eda kommun samt tull- och vägverk i respektive kommun. För att visa en 
bättre och mer nyanserad bild av gränsturistbyråer har vi även gjort en djupintervju med 
en företrädare för Karlstads turistbyrå. Anledningen till att vi valt att göra kortare 
intervjuer med Eda kommun, tullverket och vägverket är för att se från både turistbyrån 
och de andra parternas sida om det finns något samarbete sinsemellan. Ett par intervjuer 
är gjorda på plats och ett par per telefon och de vi inte besökt har varit pga. förhinder. Det 
finns en viss risk att vi som intervjuare kan påverka respondenten med våra egna 
värderingar eller på något annat sätt. Exempelvis kan frågorna vara luddigt formulerade 
och ställda, intervjupersonerna kan skämmas för att avslöja detaljer eller håller hårt om 
den ekonomiska situationen etc. Därför är det viktigt att vi mäter det vi avsatt att mäta 
och inget annat. Det var därför intressant att se resultatet av vår pilotstudie, om vi fick 
indikationer på att vi hade ställt rätt frågor samt att vi även hade tagit upp olika teoretiska 
kopplingar. Det var av stor vikt för oss att se ifall intervjumallen stämmer och kunna 
ändra den innan den stora undersökningen. 11 Även om vi inte vet om resultaten är 

                                                

 

8 Kitchen, R & Tate, N, Conducting Research in Human geography, theory, methodology & practice, 
Pearson Educated Limited. Harlow, 2000, England, sid. 39 
9 Svenning C., Metodboken, Lorentz förlag, 2003, Eslöv, Sid 74 
10 Kitchen, R & Tate, N, Conducting Research in Human geography, theory, methodology & practice, 
Pearson Educated Limited. Harlow, 2000, England, sid. 39 
11 Svenning C., Metodboken, Lorentz förlag, 2003, Eslöv, Sid 66 
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representativa för alla gränsturistbyråer i landet bör det ändå ge en bra bild av hur det 
förhåller sig.   

2.4 Avgränsning och urval 
Vi har valt att geografiskt avgränsa oss till Årjängs och Eda kommuner i Värmland och 
Strömstads kommun i Bohuslän, vid gränsen till Norge. Vi har valt att koncentrera oss till 
dessa kommuner då vi avser att få en djupare förståelse för dessa studieobjekt. Det är tre 
geografiskt intressanta områden att studera dels på grund av gränsen till Norge samt 
närheten till de trafikerade vägarna E6, E18 och riksväg (RV) 61. Vi har även gjort en 
underökning hos turistbyrån i Karlstad av den anledningen att vi vill få en ökad förståelse 
hur en gränsturistbyrå kontra en turistbyrå som befinner sig i en stad arbetar samt om de 
har olika förutsättningar av att driva en turistbyrå. Detta för att slutligen göra reflektioner 
utifrån dessa exempel. Se Appendix 1.  

Det finns för- och nackdelar med att avgränsa oss geografiskt till Årjäng, Eda och 
Strömstad. Fördelen är att vi kan besöka respektive turistbyrå och kommun då de ligger 
förhållandevis nära till Karlstad och få så mycket information som möjligt. Detta 
underlättar i vårt fortsatta forskningsarbete där vi valt att använda oss av metoden 
djupintervjuer. Pilotundersökningen var en hjälp på vägen om vi valt rätt 
tillvägagångssätt. Nackdelen skulle kunna vara om vi skulle kunna ha utelämnat något för 
vår studie. Eftersom vi valt att avgränsa oss till Årjäng, Eda och Strömstad som ligger vid 
gränsen mot Norge kan avgränsningen innebära att studiens representativitet inte är 
fulländad. Vi kanske skulle ha fått en helt annan slutsats om vi inte hade avgränsat oss till 
just dessa. Vi kommer enbart att få svar om hur gränsturistbyråernas särskilda ställning 
som inkörsport till Sverige ser ut i våra valda geografiska områden. Detta skulle kunna 
vara en nackdel om en utvecklingsprocess genomförs eller inte. Urvalet kunde kanske ha 
varit större, men vi var samtidigt begränsade av den tid vi haft till förfogande. 
Avgränsningen gjordes dock i samråd med Eva Hedenström då vi inte hade tillräckligt 
med tid och pengar för att kunna genomföra en större studie.    

Den tidigare forskning och de teorier som vi valt att begränsa oss till ser vi har en stark 
och tydlig koppling till de svar vi fått av våra respondenter, därför har vi också valt att 
använda dessa teorier och begrepp. Pilotstudien som genomfördes visade ändå på att vi 
tagit upp relevant forskning men det finns fortfarande en liten risk att vi missat att ta upp 
något.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Vi kan se att vårt undersökningsproblem hänger samman med flera olika teorier och 
tidigare forskning. Då vi inte har funnit någon tidigare identisk forskning inom vårt 
område kan vi endast förankra problemet genom att dra paralleller till närliggande teorier 
och forskning. Vi tar bl.a. upp turist- och turismbegreppet, plats- och symbolbegreppet, 
lokaliseringsteorier, destinationsbegreppet och gränsbegreppet, detta för att kunna 
förankra problem med tidigare forskning och teorier.   

3.1 Turism 
Turism kan betyda så mycket och olika för olika människor. Beroende på hur man 
definierar turism kan man få olika innebörder av begreppet. WTO:s definition anser vi är 
en bra definition för vårt syfte och arbete: ”Turism innebär att en person förflyttar sin 
konsumtion till ett annat område, stad eller land än där han eller hon vanligtvis vistas, 
det gäller både i tjänsten och på fritiden”.12 Definitionen på turism är helt beroende på 
hur vi definierar en turist. (Se kapitel 3.2 Skillnader mellan turist och resenär).   

Definitioner av turism bygger delvis på gränser, t.ex. statistiskt att man som turist 
förflyttar sig över en kommungräns eller nationsgräns. 13 Man kan också som turist 
förflytta sig mentalt över en gräns när man går från det vardagliga till det icke-vardagliga. 
Turister är ”outsiders” som därmed överträder gränser för att uppleva andra platser. 
Första steget i processen är en rumslig och social separation från sin hemmiljö till den 
okända miljön. Andra steget innebär ett passerande av en ”tröskel”. Individen befinner 
sig därmed i vad som kan kallas en främmande struktur. Tredje steget är återkomsten till 
den vardagliga situationen.14  

Vidare kan man se på turismen att turistresan startar med att det uppstår ett behov av att 
resa någonstans. Detta behov har sin grund i att det finns något som attraherar oss och 
som därmed lockar oss att transporteras till en specifik plats. Vi söker dock inte alltid 
attraktionen som sådan utan även den känsla och den identitet platsen skapar för oss.15   

Det är viktigt att veta vad turism och en turist är samt vad definitionen är för dessa. Det är 
för att alla skall ha en och samma bild, exempelvis när man för statistik över antal 
besökare på en destination. Vi fick se exempel vid en föreläsning i staden Greifswald (i 
området Vorpommern som ligger i nordöstra Tyskland) på hur det blir när man inte har 
samma definition och på så sätt kan ändra statistiken. De har en relativt stor turism 
(inrikes) med många turister men turismen är dock inte så utvecklad. Det finns ett område 
i södra Tyskland som har fler turister och som är mer utvecklade än dem och 
Vorpommern vill visa att deras område är bättre och mer positivt. För att kunna visa detta 

                                                

 

12 http://www.nsh.se/elektroniska_publikationer/Sektorsoversikt_turism.pdf, 2006-02-27 
13 Aronsson L & Wahlström L, Vad är Turismgeografi eller Turisten är en populärgeograf!, Nordisk 
Samhällsgeografisk Tidskrift Nr.28, 1999, Stockholm, sid 70 
14Ibid.  
15 Blom T & Nilsson M, Symbolturism- Morbidturism- Mytturism Turistiska produkter av vår tid?, 
Arbetsrapport Nr.11. Nov. 2000, Karlstad, sid 15 

http://www.nsh.se/elektroniska_publikationer/Sektorsoversikt_turism.pdf
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har de tagit med ytterligare en faktor, antal turister per 1000 invånare. Med denna faktor 
har Vorpommern mer turister än området i södra Tyskland, dock per 1000 invånare. En 
sådan sak visar hur viktigt det är med en gemensam bild så att alla vet hur/vad som ska 
räknas.  

3.2 Skillnader mellan turist och resenär 
Turist är en fråga om en person, om en resa från hemorten till en annan ort och tillbaka 
till hemorten. Turisten skiljer sig ifrån en vanlig resenär som inte uppfyller ovanstående 
krav, exempelvis flyktingar och emigranter. Utöver föregående definition kännetecknas 
turisten av: 16 

 

Att han/hon är hemifrån under en relativt kort tidsperiod. 

 

Att han/hon är frivilligt hemifrån  

 

Att han/hon är relativt långt hemifrån 

 

Att han/hon inte återkommer så ofta till samma plats  

WTO:s (World Tourism Organization)  definition av en turist:  ”människors aktiviteter 
när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett 
år för affärer, fritid eller andra syften”.17  Tidsperspektivet är att turisten måste vara 
borta i minst ett dygn.   

Resenären i sin tur skiljer sig från turisten i flera avseenden men samtidigt kan denne 
resenär också uppföra sig som en turist. Han/hon utnyttjar olika turistiska produkter, 
han/hon är frivilligt hemifrån, han/hon återkommer ofta till samma plats, han/hon besöker 
platsen tillfälligt dvs. mindre än 24 timmar. Hur skall de definiera så att statistiken blir 
rätt vid gränsövergångarna eller turistbyråerna? Det är viktigt att vi kan skilja på ”dags”-
resenärer och turister. Hos alla de tre kommuner vi studerat finns det en stor gränshandel 
där många norrmän kommer till Sverige för att handla över dagen. I både Årjängs och 
Eda kommun har de utnyttjat detta genom att bygga stora shoppingcenter för att locka 
fler norrmän över gränsen, även i Strömstad finns en stor gränshandel. På så sätt blir 
shoppingcentrumen och gränshandeln destinationer där en mängd olika turistiska 
faciliteter byggs upp. Resenärerna eller ”dagsresenärerna” blir gränsturister men vi anser 
att det ändock är viktigt att göra en åtskillnad mellan vad en turist och vad en resenär är.  

3.3 Destinationsbegreppet 
Turistdestinationer kan både innehålla turistfaciliteter och vara en sådan facillitet och 
attraktion. Destinationen är både den enskilda produkten och det centrala innehållet av 
produkterna, dvs. vanligtvis ett geografiskt område. Turistdestinationen omfattar en 
kärnprodukt och en biprodukt. Kärnprodukten är destinationen som helhet och 
biprodukten är den specifika service och attraktion som existerar på en given plats. 
Turistdestinationer innehåller privata och offentliga producenter eller aktörer genom 
vilka destinationer formas och säljs. Kommunen har ofta ett intresse av att stödja 

                                                

 

16 Karlsson S-E, Natur och kultur som turistiska produkter, Forskningsrapport 94:11, 1998, Karlstad, sid 20 
17 http://www.nsh.se/elektroniska_publikationer/Sektorsoversikt_turism.pdf,  2006-02-27 

http://www.nsh.se/elektroniska_publikationer/Sektorsoversikt_turism.pdf
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destinationens verksamhet ur sysselsättningssynpunkt samtidigt får de en utvecklad 
turistdestinationsimage som automatiskt blir en god marknadsföring för kommunen i dess 
helhet t.ex. med turistbyråer som skapare av den bild kommunen vill ha utåt. Kommunen 
kan också som markägare och som ansvarig för den fysiska planeringen påverka 
destinationsutvecklingen. Länsstyrelsen har som uppgift att förverkliga den statliga 
regionalpolitiken, bl.a. genom ekonomiskt stöd i olika former, något som också påverkar 
destinationens utformning och verksamhet.18   

Den enskilda turistprodukten på destinationen gör det huvudsakliga intrycket på turisten. 
Det kan vara en helt irrelevant händelse, exempelvis kommunal service eller den lokala 
sociala kulturen, som gör det största intrycket på turisten, positivt eller negativt. 19 

Turisten vill förmodligen inte mötas av en illa skött rastplats där soporna hopas, eller få 
ett dåligt bemötande i en turistbyrå.   

Turisten besöker också ofta mer än en destination på en semester och därmed formas 
s.k. ”nätverk” av destinationer, där vissa är centrala och styrande medan andra är perifera. 
Destinationerna uppfattar ofta varandra som konkurrenter men lika ofta är det helt 
beroende av varandra.20  Exempelvis skulle en perifer destination inte få några besökare 
alls om den inte ligger nära en kärndestination medan den samtidigt ger kärndestinationen 
en stödtjänst.   

En turistdestination säljs vanligtvis på flera sätt samtidigt. Nationella, regionala och 
lokala resebyråer och reseoperatörer är involverade att sälja samma produkt vilket gör 
samarbete i marknadsföringen till något betydelsefullt. Kontakterna mellan marknad och 
enskilda producenter kan variera mellan producenter på en och samma destination eller 
från destinationen som helhet.21   

Turistbyråerna säljer mer eller mindre ”hela paket” vilka kan ses som kärnprodukter. 
Deras uppgift är att ge information till turisterna och då de måste de ge en hel bild och 
inte bara en liten del av destinationen dvs. att turistbyrån säljer kommunen (det 
geografiska området) som en destination. Men kommunen är inte alltid medveten om vad 
som kan göras, vilket också visas i en undersökning som FörTur gjort. De har kommit 
fram till att “hälften av alla Sveriges kommuner saknar en strategi för hur turismen ska 
kunna utvecklas”.22 Utan strategi är det idag svårt eller nästan omöjligt att utveckla 
turismen och ta de fördelar som den ger. Exempelvis i de områden som anses vara 
perifera är det extra viktigt att ha en strategi. 

                                                

 

18 Nilsson P-Å & Petersen T, Former för överföring av kunskapstyper i små företag i perifera områden. 
Fallet Arjeplog. Rapport 2000:1, Östersund 2000. Sid 22 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 http://www.fortur.se/media/press/Debatt%20-
%20hälften%20saknar%20turismstrategi%20med%20GC%20och%20EH.doc, 2006-04-13 

http://www.fortur.se/media/press/Debatt%20-
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3.4 Periferi och centralitet 
Det finns olika varianter av periferi. När man diskuterar perifera regioner kan betydelsen 
yttre, i omkretsen och utkanten vara väsentliga förklaringar. Människan kan inte utesluta 
att en perifer region kan uppfattas som mindre betydelsefull av aktörer som verkar i eller 
utifrån ett centra. Därför måste vi värna om alla platser, annars blir helheten lidande. 
Periferi är främst ett uttryck för ett förhållande till något som av någon med ett visst syfte 
definieras som centralt. En region kan definitionsmässigt befinna sig geografiskt centralt 
samtidigt som den ekonomiskt och socialt befinner sig förhållandevis perifert. En perifer 
region kan t.ex. vara en kommun som är belägen utanför ”pendlingsområdet”. En perifer 
region kan också befinna sig i beroendeställning till något som är centralt. Men man 
måste dock ställa det perifera i relation till något för att få en mening eller innebörd.23  

Blom skiljer på två begrepp inom periferin, materiell och immateriell periferi. Med 
materiell periferi avses primärt en fysiskt materiell gleshet i bebyggelse och service. 
Denna typ av periferi är också mätbar. Den immateriella periferi avser främst det som 
även kan benämnas mental periferi. Den mentala periferin är mycket svårdefinierbar ur 
gränsdragningssynpunkt då varje enskild individ i sitt medvetande uppfattar centralitet 
och periferi på olika sätt. Bedömningen och uppfattningen om något anses perifert är 
beroende av vilket perspektiv man har som utgångspunkt. Vad som kan upplevas som 
centralt av en person kan av en annan upplevas som perifert. Exempelvis en person som 
bor i Grums, anser att Karlstad känns ganska centralt men om man skulle fråga en 
Stockholmare skulle kanske Karlstad eller hela Värmland anses vara perifert beläget. 
Aktörers olika syn på centrum- periferi är i hög grad beroende om det antingen är ett 
inifrånperspektiv eller ett utifrånperspektiv.24 Ett sätt på hur individer kan se eller hur vi 
kan mäta centralitet är genom det antal servicefunktioner en ort kan erbjuda25. Men då 
måste man samtidigt ha något att jämföra med. Samma gäller mätandet av periferi, där ett 
sätt att mäta periferi är att försöka se hur beroende det perifera är av det centrala26.   

Att kunna visa på en centralitet är viktigt, och det är också vanligt att man använder sig 
av detta i turistbroschyrer. Exempelvis Enköping som kallar sig ”Sveriges närmaste 
stad... med närhet från storstadens puls och tempo... ” eller Hässleholm ”Nära till allt, 
långt ifrån dyrt”. 27 Genom att visa på en centralitet kan man visa på en ”gemenskap” 
bland befolkningen, dvs. om ”alla” har en bild om hur det förhåller sig skapar det en 
gemenskap. Detta kan sättas i kontrast till periferins tre egenskaper avstånd, skillnad och 
beroende, och tillsammans kan de samverka för att skapa osäkerhet, ambivalens och 
konflikter bland befolkningen28. Därför är det viktigt att visa på en centralitet om nu inte 
det perifera är något som företagen vill sälja, för att på så sätt kunna locka till sig 
investerare.   

                                                

 

23 Blom T, Periferi och centralitet, Arbetsrapport 96:11 Samhällsvetenskap, Karlstad 
24 Ibid. 
25http://www.isak.liu.se/content/1/c6/04/59/13/Rapport%202001_5%20Var%20slutar..L%C3%B6negren.p
df, 2006-04-28 
26 http://www.folkrorelser.nu/rorelsemapp/bakgrunder/rokkan.html, 2006-04-28 
27 Blom T, Periferi och centralitet, Arbetsrapport 96:11 Samhällsvetenskap, Karlstad 
28 http://www.folkrorelser.nu/rorelsemapp/bakgrunder/rokkan.html, 2006-04-28  

http://www.isak.liu.se/content/1/c6/04/59/13/Rapport%202001_5%20Var%20slutar..L%C3%B6negren.p
http://www.folkrorelser.nu/rorelsemapp/bakgrunder/rokkan.html
http://www.folkrorelser.nu/rorelsemapp/bakgrunder/rokkan.html
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Den information man tar till sig om andra regioner kan sägas bilda byggstenar i ens 
mentala karta. Mentala kartor utgörs av föreställningar vi bildar oss om enskilda orter, 
regioner men också av hela länder eller jorden som helhet. En individs mentala karta 
förändras över tid och påverkas av den information man har av platser. Vad som upplevs 
vara perifert respektive centralt är beroende av den enskilda individens kunskaper och 
erfarenheter. Utifrån dessa bygger vi upp en mental karta i vårt medvetande vilket har en 
stor betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld och hur vi upplever attraktionen av olika 
platser. Känslan om vad som upplevs nära och vad som upplevs långt borta är en funktion 
av resans längd. En Karlstadsbo som t.ex. varit på semester i Stockholm, kan få en känsla 
att han/hon nästan är hemma då man passerat Värmlandsgränsen. Har individen däremot 
varit i Australien upplever han/hon att man nästan är hemma när de mellanlandar i 
Frankfurt. Det är således inte sträckan i kilometer eller i tid som är det primära utan mera 
hur individen mentalt förhåller sig till den resa han/hon gör.29  

Uppfattningen om vad som upplevs perifert och centralt, är en funktion av var individen 
befinner sig på jordytan och vilken kunskap han/hon har om andra människor och om 
andra platser. Med mer kunskap av en plats eller område kan det mentala avståndet 
minskas, Thailand är ett sådant exempel. Thailand är ett av svenskarnas favoritresmål och 
det känns inte som att det ligger så mycket längre bort än vad exempelvis Kanarieöarna 
gör.30  

Hur är det med turistbyråerna (Morokulien, Årjäng, Töcksfors, Karlstad och Strömstad 
Tourist)? Är de perifera eller hur uppfattas de? De flesta turistbyråerna är relativt centralt 
placerade, i den mening att många har eller kan få tillgång till dem, exempelvis mitt i 
stadens centrum eller nära förbindelse med tågstation etc. Eda, Årjäng och Strömstad 
befinner sig alla vid eller på gränsen till Norge, vilket också gör att de känns perifera. 
Samtidigt är inte denna periferi något problem, utan de kan snarare se den som något 
positivt för turistbyrån. En möjlighet där man kan locka till sig turister och att styra de 
mot något mål i Sverige. Dessutom ligger turistbyråerna vid de tre mest trafikerade 
vägarna till och från Norge.   

3.5 Plats och symbol 
Yi-Fu Tuan diskuterar i sin artikel ”Space and Place: Humanistic Perspective” om plats 
och symbolbegreppet. Där menar han att en plats kan vara liten som ett hörn men stort 
som jorden själv. Tuan nämner tre faktorer som är viktiga för att skapa mening av en 
plats; ande (spirit), personlighet (personality) och känsla (sense). Utifrån dessa faktorer 
diskuterar Tuan vidare om ”Public symbols” och ”fields of care”, vilka är begrepp som 
kan beskriva olika typer av platser. Symboler kan ge en plats större betydelse, vilket Tuan 
menar som en känsla för en plats. En plats kan innebära olika för olika individer. 31  Det 
vill säga att en plats för person A betyder en sak och för person B en helt annan sak.   

                                                

 

29 Blom T, Periferi och centralitet, Arbetsrapport 96:11 Samhällsvetenskap, Karlstad 
30 Ibid.  
31 Agnew J, N Livingstone, D & Rogers A, Human Geography, 1996, UK, sid 447 
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Lage Wahlström beskriver begreppet ”place-image” som ett viktigt och centralt begrepp 
för att skapa förståelse för vilka bilder och föreställningar som är kopplade till en viss 
plats eller område. Begreppet är kopplat till en plats symbolvärde, detta symbolvärde 
försöker fånga de känslor, idéer och föreställningar som en plats kan tänkas ha. Image är 
alltså en föreställning som breda grupper har om känd person eller företeelse32. Att 
studera en plats ”image” är viktigt bl.a. då man gör en jämförelse av olika platsers 
geografiska konkurrens men den kan också ge uttryck för viss identitet.33   

Vad betyder då gränser för bilden av platser? Vilken betydelse har olika typer av gränser 
mellan platser? Det kan handla om mentala eller administrativa t.ex. församlings-
/stadsgränser. Enligt Möller har gränser följande betydelse; det inringar en viktig enhet, 
de kan ha ett historiskt värde, de kan vara betydelsefulla för människors tillhörighet och 
de kan vara viktiga i sig.34 Turistbyrån är en symbol som förmedlar information till i 
första hand turisterna. Turistbyrån används när turister kommer till ett nytt land, eller till 
en ny destination och behöver information. För att ta exemplet Morokulien som ligger vid 
gränsen till Norge, är det mycket positivt att turistbyrån finns där, då turisterna kan få 
information om området samt om hela nationen då de har en blå/gul skyltning. Det finns 
två olika sorters symboler som turistbyråerna använder sig utav, den ena är grön/vit och 
den andra är blå/gul (se nästa sida). Turistbyråerna är symboler för hela Sverige som 
därmed blir några av landets viktigaste markandsföringsportaler enligt våra åsikter.    

Symboler som vi konfronteras med utgör mentala etiketter för vår upplevelse och de 
förväntningar vi har av en plats och av en attraktion. Vi har vissa förhandsuppfattningar 
av resan och vad resmålet kommer att innebära, om vi tidigare inte varit där. Detta kan 
baseras på vad vi vet i form av vad andra har berättat och vad vi tagit del av 
broschyrmaterial, litteratur samt genom våra medier. Symboler har blivit allt viktigare i 
marknadsföringen av olika platser. Det pågår en ständig kamp för att skapa nya och unika 
symboler på olika platser över hela världen. Symbolen ger en plats en identitet, vilket är 
viktigt när man vill locka dit människor. En symbol kan vara ett tecken, en bild, en 
byggnad, en staty eller någonting annat som är betydelsefullt för en stad, plats eller 
region. Symboler används ofta i marknadsföringen av en plats då de på ett enkelt sätt kan 
förmedla olika budskap eller ge en association till en plats. Symboler kan vara globalt 
kända som känns igen över hela världen. Motsatsen till globala symboler är symboler 
som är kända lokalt, regionalt eller nationellt. Symboler har alltså en stor betydelse då de 
skapar associationer som i sin tur ger en plats en identitet.35       

                                                

 

32 http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O191627&i_word=image, 2006-04-28 
33 Wahlström L. Bilder av platser 2 exempel på tillämpningsområden,Kulturgeografiska 
Institutionen,Göteborgsuniversitet, 1997:7, sid.3 
34 Ibid. sid. 44. 
35 Blom T & Nilsson M, Symbolturism- Morbidturism- Mytturism Turistiska produkter av vår tid?, 
Arbetsrapport Nr.11. Nov. 2000, Karlstad, sid 17 
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Turistbyråerna använder sig idag av två välkända symboler:  

  

Bild 1. Blå/gul turistbyrå. 36   Bild 2. Grön/vit turistbyrå. 37      

Symbolerna skapar associationer om vad man som turist kan förvänta sig att få. Den 
blå/gula turistbyrån har exempelvis ett större utbud av service än vad den grön/vita har. 
(Se kapitel 4.2 Vad innebär det att vara en blå/gul respektive grön/vit turistbyrå?). 
Däremot kan denna symbol inte ge en identitet till en plats, eftersom den inte är 
platsbunden.   

Representationen av turismattraktioner är centralt och kulturellt förankrat i turismen. 
Distributionen av turismbilder är världsomfattande, och för de flesta människor skapar 
bilden i broschyrer, tidningar, kalendrar och TV höga förväntningar av turismattraktioner 
i fråga. Turisten förväntar sig att se bilden från broschyren och att de skall få samma 
känsla som de fick av bilden, när de väl besöker platsen.38   

3.6 Identitetsbegreppet 
Nationalencyklopedin definierar identitet som personers eller gruppers egen 
identifikation som tillhör en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation. Man talar således 
om kulturell identitet, etnisk identitet eller nationell identitet.39 Att man på så sätt kan 
känna sig hemma i en viss grupp men inte en annan. Det kan handla om värderingar, 
känslor m.m. som gör att man kan känna igen sig och vill tillhöra gruppen.   

Varje individuell turist söker olika attraktioner för att uppfylla sina behov, beroende på 
deras krav. Dock är det många som söker lika attraktioner såsom sol och bad. Kraven kan 
variera från fysiska, sociala, status, intellektuella och mentala behov som turisten har. 
Dessa behov är skapade av det potentiella turistlivet som är summan av personlighet, 

                                                

 

36 http://www.fortur.se/media/img/iskyltblagul.jpg,. 2006-04-11  
37 http://www.fortur.se/media/img/ibyragroncmyk.jpg, 2006-04-11 
38Johnston R.J., Gregory D., Pratt G., Watts M., The dictionary of Human Geography 4 th edition, 2000, 
sid. 841-842 
39 http://0-ww.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209859&i_word=identitet, 2006-04-10 

http://www.fortur.se/media/img/iskyltblagul.jpg,
http://www.fortur.se/media/img/ibyragroncmyk.jpg
http://0-ww.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209859&i_word=identitet
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familjestatus, jobb, ekonomisk och social omgivning.40 Men det är inte alltid attraktionen 
som sådan vi söker utan även den känsla och den identitet platsen för oss skapar.41 För att 
kunna få den känsla för platsen eller identiteten krävs det symboler och dessa symboler 
använder sig turistbyråerna av, bland annat broschyrer, kartor, souvenirer m.m. 
exempelvis hur många har inte en souvenir från någon plats, som när personen tittar på 
den får han/hon en känsla om hur platsen var när man köpte den. Sådana typer av 
symboler har förmågan att ge platsen en identitet eller åtminstone associationer. Dessa 
symboler som vi har hemma på hyllorna m.m. använder vi oss av för att visa andra var vi 
har varit. Det visar också en bild av sig själv (image) som vi vill visa upp inför andra.  

3.7 Gränsbegreppet 
Vad är en gräns? En gräns är en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst förhållande 
upphör och ersätts med ett annat.42 Innanför och längs med stadsgränserna löper gränser 
av en mängd olika slag, t.ex. några välutmärkta stängsel, häckar eller vallgravar och 
andra osynliga men inte mindre viktiga. De formellt mest påtagliga gränserna hör 
samman med statens indelning i administrativa och eller politiska delområden och olika 
hierarkiska nivåer exempelvis län, landskap och kommuner.43  

Miljöministrarna i de fem nordiska länderna Danmark, Finnland, Norge, Island och 
Sverige har kommit fram till att när det gäller näringsutveckling, stadsutveckling, stad-
land relationer, transportstrukturer och turism bör de få en speciell uppmärksamhet i 
gränsområden eftersom utvecklingen inte stannar vid landsgränserna och regioner bildas 
oberoende av dessa. Gränsområdena bildar självständiga regioner där det sker utväxling 
av varor, tjänster, arbetskraft, kunskap och kultur tvärs över länderna. Gränserna är 
emellertid ofta mycket hämmande för bildandet av regioner tvärs över nationerna. Där 
stöter olika landspecifika regler och praxis samman och vållar problem för en 
ändamålsenlig utveckling av regionen, t.ex. olika detaljhandels- och 
arbetsmarknadsregler. Gränserna definierar dessutom ekonomi, skatter och avgifter och 
ofta också språk, kultur, vanor, produkter och förbrukningsprioriteringar. Ett 
planläggningssamarbete tvärs över landsgränserna är speciellt viktigt för att de olika 
regelverken och praxisen inte medför oavsiktligheter i den fysisk-funktionella 
utvecklingen i dessa regioner.44  

Vid en undersökning gjord av INTERMETRA45 som behandlar ”Trafikanternas intresse 
för utökad service vid gränsövergången Töcksfors/Örje Årjäng och Marker kommuner” 
skriver de att de utländska turisterna saknar en ”riktig” gräns. Det skulle få vara en 
betydelsefull del av reseupplevelsen att få känna att man kommer till ett nytt land. Man 
vill också ha en upplevelse kring själva gränspassagen. 
                                                

 

40 Burton R., Travel geography, 1995, sid. 62-63  
41 Blom T & Nilsson M, Symbolturism- Morbidturism- Mytturism Turistiska produkter av vår tid?, 
Arbetsrapport Nr.11. Nov. 2000, Karlstad, sid 15 
42Lundén, T ,Över gränsen. Om människan vid territoriets slut, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid 17 
43 Ibid. Sid. 60 
44 Miljöministrarna I de fem nordiska länderna Danmark, Finnland, Norge, Island och Sverige, 
Planläggning som instrument för hållbar utveckling i Norden. Handlings program 2001- 2004, 2001, sid 22 
45 Broo R & Larsson N,Business and Market Resarch Group Projektnr.1208-701, 1997 
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Tidigare nämnde vi att turister är ”outsiders” som överträder gränser för att uppleva andra 
platser. Turisterna förflyttar sig inte bara fysiskt utan även mentalt över en gräns när man 
går från det vardagliga till det icke-vardagliga.46 Många är fascinerade av begreppet gräns 
och en gräns behöver inte vara något som skiljer det ena från det andra utan kan också 
skapa en identitet. En av de kanske mer tydliga gränserna var mellan Öst- och 
Västtyskland. De identiteter som skapades i denna delning är fortfarande kvar idag, i den 
mening att man fortfarande skiljer på öst och väst på hur man identifierar sig. Trots att 
den fysiska gränsen är borta finns den mentala gränsen kvar.   

I turistsammanhang är gränser attraktiva då turister ofta ser dem som attraktioner. Detta 
är tydligt i Morokuliens turistbyrå där de tagit tillvara på detta. Hur kan man se på 
turistbyråernas lokalisering? Är gränsen attraktiv?  

3.8 Lokaliseringsteori 
De naturgeografiska förutsättningarna på en viss plats har genom historien spelat en stor 
roll för lokalisering av näringslivsverksamhet 47 . Den traditionella lokaliseringsteorin 
handlar primärt om företagslokalisering och utgår från att minimera kostnader. Denna 
traditionella tankemodell bygger på att ”den optimala lokaliseringen för en ekonomisk 
verksamhet är den punkt där de samlade produktionskostnaderna, inklusive kostnaden 
för att frakta insatsvaror till anläggningen och de färdiga produkterna till kunderna, är 
som allra lägst”. Utifrån ett sådant perspektiv är det framför allt tre faktorer som kan 
skilja olika lokaliseringar från varandra, produktionskostnader (främst 
arbetskraftskostnader), transportkostnader samt den lokala marknadens storlek. 48 

Morokuliens turistbyrå har en central lokalisering dels för att den ligger vid RV 61 vilket 
gör att många passerar turistbyrån, den ligger vid gränsen (eller här även på gränsen) 
vilket gör att den är/kan bli en viktig inkörsport där Sverige kan marknadsföra sig till 
turisterna. Dessutom är turistbyråns byggnad så speciell att den blir en fördel för 
turistbyrån, vilket gör att man också kan se den som en attraktion.   

Lokaliseringen av turistbyråer är väldigt betydelsefull dvs. den skall vara lättillgänglig, 
synlig, och det skall vara rent vid turistbyrån, det genererar till att turisterna känner sig 
mer välkomna, något som anses vara mycket viktigt. 49 Vi kan bl.a. se att Morokulien, 
Årjäng och Strömstad turistbyråer har en mycket bra plats då de ligger vid gränsen till 
Norge vid RV 61, E18 samt E6:an, som är de mest trafikerade vägarna mellan Sverige 
och Norge. Norgemarknaden har en stor betydelse för utvecklingen av den svenska 
turismnäringen i och med att det finns flera norska investerare samt att Norge som land 
har en god ekonomi.  

                                                

 

46Aronsson L & Wahlström L, Vad är Turismgeografi eller Turisten är en populärgeograf!, Nordisk 
Samhällsgeografisk Tidskrift Nr.28, 1999, Stockholm, sid 70 
47 http://www.sou.gov.se/tillvaxt/pdf/Uvan_arbetsrapport.pdf, 2006-04-28 
48  http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/46/c62ae77c.pdf, 2006-02-21  
49 Hagsmo L. Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete. Arbetsrapport September 2004:14. Karlstad. 
Sid 95 

http://www.sou.gov.se/tillvaxt/pdf/Uvan_arbetsrapport.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/46/c62ae77c.pdf
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Det finns en mängd olika faktorer som har inverkan på val av lokaliseringen för 
företag/service bl.a. närhet till kunderna/turisterna, varför ska kunderna komma dit 
när ”företaget” ligger 7 mil bort? Men fysisk närhet är inte allt, idag har ett företags 
rumsliga lokalisering minskat i betydelse över tid eftersom dagens teknik medför 
billigare och säkrare transporter samt kommunikationer över jordytan50. Det gäller att 
hitta det område där det finns ett kundbehov och där kunderna vill ha den erbjudna 
tjänsten. Det skall också finnas goda kommunikationer. Men även andra faktorer såsom 
hur synlig en skylt är från vägen kan också leda till en medvetenhet och därmed bidra 
till ”försäljning”.51  

Inrättningar inom turismsektorn (servicesektorn) är också nästan alltid placerad i deras 
affärsområden. Detta på grund av att deras service inte kan hållas i lager. Produktion och 
konsumtion av turism sker samtidigt på platsen. Den ultimata platsen för den som 
levererar tjänsten och andra konsumenter är således platser med hög marknadstäthet.52   

3.9 Sammanfattning av teori  

 

Turistresan startar med att det uppstår ett behov av att resa någonstans. Detta 
behov har sin grund i att det finns något som attraherar oss och som därmed 
lockar oss att transporteras till en specifik plats. Vi söker dock inte alltid 
attraktionen som sådan utan även den känsla och den identitet platsen för oss 
skapar.   

 

Det är viktigt att veta vad turism och en turist är och vad definitionen är för dessa. 
Det är för att alla skall ha en och samma bild, exempelvis när man för statistik 
över antal besökare på en destination. Definitionen på turism är helt beroende på 
hur vi definierar en turist.   

 

WTO:s (World Tourism Organization)  definition av en turist:  ”människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 
kortare tid än ett år för affärer, fritid eller andra syften”.  Tidsperspektivet är här 
att turisten måste vara borta i minst ett dygn.    

 

Turistdestinationer kan både innehålla turistfaciliteter och vara en sådan facillitet 
och attraktion. Turistdestinationen omfattar en kärnprodukt och en biprodukt. 
Kärnprodukten är destinationen som helhet och biprodukten är den specifika 
service och attraktion som existerar på en given plats. Den enskilda 
turistprodukten på destinationen gör det huvudsakliga intrycket på turisten. Det 
kan vara en helt irrelevant händelse, exempelvis kommunal service eller den 

                                                

 

50 http://www.sou.gov.se/tillvaxt/pdf/Uvan_arbetsrapport.pdf, 2006-04-28 
51 http://www.ies.luth.se/log/courses/iet066/lokalisering.pdf, 2006-04-18 
52 M. Hanink D, principles and applications of Economic geography, 1996, USA, sid. 280 

http://www.sou.gov.se/tillvaxt/pdf/Uvan_arbetsrapport.pdf
http://www.ies.luth.se/log/courses/iet066/lokalisering.pdf
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lokala sociala kulturen, som gör det största intrycket på turisten, positivt eller 
negativt. Turisten vill förmodligen inte mötas av en illa skött rastplats där soporna 
hopas, eller få ett dåligt bemötande i en turistbyrå.    

 

Periferi är främst ett uttryck för ett förhållande till något som av någon med ett 
visst syfte definieras som centralt. En region kan definitionsmässigt befinna sig 
geografiskt centralt samtidigt som den ekonomiskt och socialt befinner sig 
förhållandevis perifert. Men man måste dock ställa det perifera i relation till något 
för att få en mening eller innebörd. Uppfattningen om vad som upplevs perifert 
och centralt, är en funktion av var man befinner sig på jordytan och vilken 
kunskap man har om andra människor och om andra platser. Med mer kunskap av 
en plats eller område kan det mentala avståndet minskas.    

 

Symboler har blivit allt viktigare i marknadsföringen av olika platser då de på ett 
enkelt sätt kan förmedla olika budskap eller ge en association till en plats. 
Symbolen kan vara ett tecken, en bild, en byggnad, en staty eller någonting annat 
som är betydelsefullt för en stad, plats eller region. Symbolen ger en plats en 
identitet, vilket är viktigt när man vill locka dit människor. Symbolerna blå/gul 
och grön/vit skapar associationer om vad man som turist kan förvänta sig att få. 
Den blå/gula turistbyrån har exempelvis ett större utbud av service än vad den 
grön/vita har. Däremot kan dessa symboler inte ge identiteter till en plats, 
eftersom de inte är platsbundna.    

 

Nationalencyklopedin definierar identitet som personers eller gruppers egen 
identifikation som tillhör en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation. Man talar 
således om kulturell identitet, etnisk identitet eller nationell identitet. Att man på 
så sätt kan känna sig hemma i en viss grupp men inte en annan. Det kan handla 
om värderingar, känslor m.m. som gör att vi kan känna igen oss och vill tillhöra 
gruppen.    

 

En gräns är en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst förhållande upphör 
och ersätts med ett annat. De formellt mest påtagliga gränserna hör samman med 
statens indelning i administrativa och eller politiska delområden och olika 
hierarkiska nivåer, exempelvis län, landskap och kommuner. Gränser är 
betydelsefulla delar av reseupplevelserna, för att turisten ska få känna att denne 
kommit till ett nytt land. Turister är ”outsiders” som överträder gränser för att 
uppleva andra platser. Turisterna förflyttar sig inte bara fysiskt utan även mentalt 
över en gräns när de går från det vardagliga till det icke-vardagliga. Många är 
fascinerade av begreppet gräns och en gräns behöver inte vara något som skiljer 
det ena från det andra utan kan också skapa en identitet.  
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Fysisk närhet är inte allt idag, ett företags rumsliga lokalisering har minskat i 
betydelse över tid eftersom dagens teknik medför billigare och säkrare transporter 
samt kommunikationer över jordytan. Det gäller att hitta det område där det finns 
ett kundbehov och där kunderna vill ha den erbjudna tjänsten. Det skall också 
finnas goda kommunikationer. Men även andra faktorer såsom hur synlig en skylt 
är från vägen kan också leda till en medvetenhet och därmed bidra 
till ”försäljning”. Inrättningar inom turismsektorn (servicesektorn) är också nästan 
alltid placerad i deras affärsområden. Detta på grund av att deras service inte kan 
hållas i lager. Produktion och konsumtion av turism sker samtidigt på platsen. 
Den således ultimata platsen för den som levererar tjänsten och andra 
konsumenter blir platser med hög marknadstäthet.   
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4. BAKGRUND  
De svenska turistbyråerna har en lång tradition av informationsverksamhet för turister 
och har en nästan självklar roll som samarbetspartner för de svenska turistföretagen. Efter 
andra världskriget när den nya eran inom turismnäringen successivt växte fram fick 
turistbyråerna en mycket betydelsefull roll. Det var den självklara informationskanalen 
mellan resmålet och de tillfälliga besökarna. Under denna tid var det en självklar uppgift 
för kommunerna att svara för lokal turistinformation.53   

Turistbyråernas verksamhet kan enkelt beskrivas som att de är som ”oljan i 
turismmaskineriet”, ett forum för samverkan mellan turismens olika intressenter på en 
ort.54  

FörTur har sedan 1996 hand om auktoriseringen av turistbyråerna i Sverige och de äger 
även rätten till den grön/vita och den blå/gula I-skylten. Syftet med olika kategorier 
(grön-vita respektive blå/gul-skylt) är att ge konsumenten en uppfattning om vilka 
förväntningar och krav denne kan ställa på en turistbyrå beroende på vilken skylt som 
finns utanför dörren. Auktorisationen syftar till att garantera en service- och kvalitetsnivå 
som gör att konsumenten med förtroende kan vända sig till turistbyrån. Turistbyrån ger 
information och tips om kommunen. Turistbyrån är en kugge i det stora maskineriet, som 
är en del av turismnäringen. Det är viktigt för den svenska turismen att servicen fungerar 
väl på turistbyrån och att personalen svarar mot såväl svenska som utländska besökares 
behov.55

  

Det finns 314 auktoriserade turistbyråer i Sverige med antingen en grön/vit eller en 
blå/gul I-skylt utanför dörren. På den grön/vita byrån kan besökarna få hjälp med 
information om turistutbudet i närområdet. På den blå/gula byrån kan man dessutom få 
hjälp med information om hela landet. 239 av landets 314 turistbyråer är helårsöppna.56  

4.1 Hur drivs turistbyråerna? 
I artikeln ”Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv” skriver Magnus 
Bohlin att i nästan alla kommuner finns det idag en turistchef med tillhörande turistbyrå. 
Det har varit en nedgång speciellt under slutet av 1990-talet då ett stort antal av 
turismorganen försvann. Både tillkomst och avskaffande var i många fall inte särskilt 
genomtänkta, och fortfarande kan man inte minst på lokal och regional nivå ställa sig 
frågande till hur och varför samhället ska utgöra en part i turismsammanhang. Trots det 
samhällsengagemang som finns inom turismen förblir de både sammansatta och ibland 
diffusa, kan man ändå se att turismen som en näringsgren alltmer hamnar i fokus. I flera 
kommuner har t.ex. turistfrågorna övergått från fritidsnämnden till att läggas direkt under 

                                                

 

53 Norgren C, Grängsjö P, Turistbyråernas framtid, U 2003:15, ETOUR, sid 5 
54 Ibid. sid. 6 
55 http://www.fortur.se/fortur.auktorisation.asp, 2006-04-10 
56 http://www.fortur.se/Prm%20turistbyråförteckningen%20riks.doc, 2006-04-10 

http://www.fortur.se/fortur.auktorisation.asp
http://www.fortur.se/Prm%20turistbyr�f�rteckningen%20riks.doc
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kommunstyrelsen, ofta inom ett näringslivskontor.57 När vi tittar närmare på Morokulien, 
Årjäng och Strömstad turistbyråer ser vi att turismbyråverksamheten i Morokulien drivs i 
år (2006) av kultur och fritidsförvaltningen i Eda kommun. I Årjäng bedrivs 
verksamheten av fritid/kultur/turism i kommunen. I Strömstad däremot bedrivs inte 
turismbyråverksamheten genom kommunen utan är istället en ekonomisk förening.   

Vidare skriver Bohlin att en destination är ett resmål vars geografiska utsträckning inte är 
absolut och därför kan verka en aning diffus. Det kan vara en plats, såsom Strömstad, 
men det kan lika gärna vara en region som Västra Götalandslän.58 En turistbyrå är inte en 
destination i sig men vi vill ändå dra parallellen att man kan antyda att en turistbyrå 
skulle kunna vara det. Detta eftersom exempelvis Morokuliens turistbyrå är en så speciell 
byggnad och eftersom platsen är så unik. Man åker kanske inte enbart för att få 
turistinformation till Morokulien utan kanske för att faktiskt besöka platsen/byggnaden.   

Turisten har ett motiv för sitt resande som är funktionellt i den meningen att motivet styr 
vart man reser. Turistbyrån kan på så sätt styra turisten vart han/hon skall åka. Det 
geografiska nedslag detta resulterar i är egentligen en biprodukt av själva meningen med 
resan. För den som betjänar turisten finns däremot ett intresse av att så mycket som 
möjligt av turistens konsumtion hamnar inom det vardagliga området inom vilket 
turistarbetaren verkar. Turisten har däremot inget intresse av att skapa vare sig 
arbetstillfällen eller någon annan aspekt av regional utveckling med sitt resande, detta är 
en biprodukt av resenärens aktiviteter.59  

Turismnäringen kan liknas vid en sammansättningsindustri, där åka, äta, bo, göra och 
shoppa är de fem komponenterna av turistprodukten. Hur den färdiga produkten uppstår 
varierar avsevärt, 60 exempel kan man som turist vända sig till en turistbyrå där denne kan 
få hjälp med vissa tjänster av produkten, samtidigt kanske man som turist införskaffar sig 
på egen hand kompletterande tjänster/produkter om den samlade produkten. Kunskaper 
om resandets geografi är av stor betydelse för att turistnäringen skall utvecklas till en 
sammansättningsindustri, som kan leverera de produkter som turister efterfrågar. 61  

4.2 Vad innebär det att inneha en blå/gul respektive grön/vit symbol? 
Gemensamt för de båda är att de skall ge grundläggande information om den plats 
turistbyrån är verksam på. Hos en turistbyrå med symbolen blå/gul ska besökaren få 
information om det lokala, regionala samt det nationella turistutbudet. Turisten skall få 
hjälp med bokning av logi lokalt samt förmedling över hela landet, han/hon skall även 

                                                

 

57 Bohlin, M, Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv, Det nya samhällets geografi, 
Jönköping, 2000. sid. 294 
58 Bohlin, M, Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv, Det nya samhällets geografi, 
Jönköping, 2000. sid. 296 
59 Ibid.. sid. 297 
60 Ibid. sid. 298 
61Ibid. sid. 298 
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kunna betala med erkända kreditkort, telefon och Internet skall även finnas tillgängligt 
för turistinformation.62   

Hos turistbyrån med symbolen grön/vit skall turisten kunna få information om det lokala 
turistutbudet inom en dagsutflykt, få hjälp med förmedling av logi samt att telefon skall 
finnas tillgänglig för turistinformation.63  

Turistbyråer med blå/gula skyltar uppfyller högre krav på service och kan ge information 
om regionala och nationella frågor. De har längre öppettider och större andel fast anställd 
personal. De kan också erbjuda att kunden själv får söka information via dator. 
Turistbyrån med blå/gul symbol kan också boka logi på platsen medan den med grön/vit 
symbol endast förmedlar boende.64   

4.3 Eda kommun 
Eda kommun ligger i nordvästra Värmland och har en landareal på 825 km2. 
Invånarantalet för hela kommunen är 8601 (2005-12-31) och har ett invånarantal per km2 

på 10,4. 65 Förra året (2005) passerade 1.797.300 personbilar tullstationen vid RV61.66  

Det som utgör tyngden i näringslivet är industrin där Åmotfors är en av Sveriges starkaste 
industriorter i förhållande till antal invånare. I kommunen finns bland annat 
underleverantörer till fordonsindustrin, ammunitionstillverkning, pappersbruk och 
sågverk. I kommunen finns cirka 1500 arbetsställen med ett varierat småföretagande. 
Många är privata jord- och skogsbruk. Det finns också en stor andel tjänsteföretag, 
handel och besöksnäring. Handeln är väl utbyggd och ett nytt köpcentrum om 28 000m2 

planeras att byggas i Charlottenberg.67  

Gränshandeln har en stor betydelse för kommunen. Det kan vi se genom att inom en radie 
av 15 mil runt Eda kommun finns det över 2 miljoner människor. Det är ca 12 mil till 
Oslo-området med marknaden runt Gardermoen och Lilleström. Åt andra hållet finns 
Karlstad med flygplats och Bergvikområdet som har expanderat snabbt de senaste åren. 
Orterna Charlottenberg och Åmotfors ligger strategiskt placerade längs RV 61 samt 
järnvägslinjen Stockholm-Oslo. RV 61 är Sveriges näst största gränsövergång till Norge 
och enbart E6:an vid Svinesund är större.68  

Eda ligger vid gränsen till Norge vilket också gjort att en rad händelser har utspelat sig 
där och än idag är många av händelserna synliga i form av olika historiska minnesmärken, 
där bl.a. orten Morokulien är en dem. Namnet Morokulien kommer från norskans Moro 

                                                

 

62http://www.fortur.se/turism.turistbyraer.sok.asp?province=&municipality=&kind=B&kind=G&submit=S
%F6k, 2006-04-10 
63http://www.fortur.se/turism.turistbyraer.sok.asp?province=&municipality=&kind=B&kind=G&submit=S
%F6k, 2006-04-10 
64 Ibid. 
65 http://www.eda.se/Fakta_om_Eda.asp,2006-04-27 
66 Intervju med Stefan Uggla, tulltjänsteman vid Eda kommun 
67 http://www.eda.se/Naringsliv.asp, 2006-04-27 
68 http://www.eda.se/Kommunikationer.asp, 2006-04-27 
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och svenskans kul som har samma betydelse. 1914 restes ett 18 meter högt 
granitmonument som ett minne av den 100-åriga freden mellan de forna unionsländerna. 
Precis som folket på båda sidor av gränsen växer monumentet i två delar ur samma rot. 
På toppen förenas de igen i ett fredligt handslag över gränslinjen. Morokulien Infocenter 
(turistbyrån) är en unik byggnad som placerats mitt på gränsgatan mellan Norge och 
Sverige. Troligen den enda byggnaden i världen som har en nationsgräns markerad tvärs 
igenom hela golvet och taket.69  

4.4 Årjängs kommun 
Årjängs kommun ligger i sydvästra Värmland och har en landareal på 1420 km2. 
Invånarantalet för hela kommunen är 9800 personer (2005-12-31) och har 7 invånare per 
km2.70 Förra året (2005) passerade 777 660 personbilar tullstationen vid E18.71   

Årjängs kommun har ett differentierat näringsliv med över 1 200 företag registrerade. 
Kommunen är känd för ett bra företagsklimat och toppar bl.a. den regionala listan vad 
gäller flest antal egenföretagare i Värmland. I kommunen finns en lång tradition inom 
tillverkningsindustrin. Särskilt tillverkning av avancerad elektronik och precisions-
mekanik till mobiltelefonin samt kablage och värmesitsar till bilindustrin finns 
representerad i kommunen. Annan tillverkning som Årjäng är känd för är ljus- och 
reklamskyltar samt regn och fritidskläder.72   

Kommunen gränsar i väster mot Norge och det är ungefär 12 mil till Oslo i väster och 
Karlstad i öster. Det finns tre stycken tätorter: Årjäng, Töcksfors och Lennartsfors och 
genom två av dem, Årjäng och Töcksfors, går E18 som är en av de mest trafikerade 
vägarna till/från Norge.73 Gränshandeln är av stor betydelse för kommunen. Inom en 
radie av 10 mil bor 1,5 miljoner människor varav ca 300 000 på den svenska sidan och ca 
1,2 miljoner på den norska sidan.74 År 2005 öppnade ett nytt köpcenter i Töcksfors, bara 
7 km från gränsövergången vid E18/Örje. Shoppingcentrat är på ca 28 000m2 och inhyser 
ca 40 butiker.75   

I Årjäng är naturen väldigt tilltalande. Det finns över 1 000 sjöar och mycket skog, 
exempelvis naturreservatet Glasskogen som är på 28 000 hektar och ca 300 km 
vandringsleder eller Dalsland-nordmarkens sjösystem på ca 10 000 km2 som sträcker sig 
från norra Dalsland till Årjängs kommun. I övrigt finns det Nordiska Travmuseet i Årjäng 
som invigdes 1998. Där försöker man visa hela hästens historia och är också det enda av 
sitt slag i Europa. 76   

                                                

 

69 http://www.eda.se/Turistbyra.asp, 2006-04-20 
70 http://www.kommunfakta.se/kommun.php?Kommunval=225, 2006-04-27 
71 Ulriksson. E.  Tulltjänsteman Årjäng. 2006-05-22 
72 http://www.arjang.se/templates/Page____5070.asp, 2006-04-27 
73 http://www.arjang.se/templates/Page____8429.asp, 2006-04-27 
74 http://www.tocksforsshopping.se/, 2006-04-27 
75http://www.tocksforsshopping.se/./index.asp?title=Pressmeddelande&aid=18011&path_by_id=/18001/18
011/, 2006-04-27 
76 http://www.arjang.se/templates/Page.asp?id=6452, 2006-04-27 
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4.5 Strömstads kommun 
Strömstads kommun ligger i norra Bohuslän och har en landareal på 472 km2. 
Invånarantalet för hela kommunen är 11 373 (2004-12-31) och har 23 invånare per km2.77 

Förra året (2005) passerade 1 807 620 bilar på den gamla bron och 629 640 på den nya 
bron vid E6:an i Svinesund.78 Näringslivet i kommunen är varierande och präglas av 
småskalighet. Turismen och gränshandeln har fått en allt större betydelse året, om 
exempelvis är mer än 20 % av näringen inriktad mot service och handel och ca 20 % 
inom tillverkningsindustrin.79  

Strömstad har i århundraden varit känd för sin handel, så även idag. Dagens 
stora antal besökare under sommaren samt gränshandeln gör att Strömstad året runt har 
ett handelsutbud utöver det vanliga. Staden ligger geografiskt mitt i en av Norges mest 
händelserika näringslivsregioner, Östfold. Det är ca 17 mil till Göteborg och ca 15 till 
Oslo. Genom att utveckla gränssamarbetet kan man utnyttja fördelarna i en gränsregion. I 
kommunen har man också E6:an som är den största och mest trafikerade 
gränsövergången till/från Norge. Dessutom finns det dagliga färjeförbindelser mellan 
Strömstad och Sandefjord (Norge).80 

 

Norr om kommunen går gränsen och enligt sägnen fastställdes gränsen mellan Sverige 
och Norge till Idefjorden efter slaget vid Svolder, som avslutades utanför Idefjordens 
mynning den 9 september år 1000. Idag är Svinesundsbron över fjorden en av världens 
vackraste gränsövergångar, som också blivit en turistattraktion i sig. 81  

4.6 Karlstads kommun 
Karlstads kommun ligger i södra Värmland och har en landareal på 1165 km2. 
Invånarantalet för hela kommunen är 82 096 (2005-12-31) och har 70 invånare per km2.82 

Karlstad är Värmlands residensstad, som ligger vid den övre delen av Vänerns strand. 
Karlstads näringsliv kännetecknas av stor mångfald och dynamik. Som regioncentrum är 
Karlstad av tradition en besöks- och handelsstad. Det finns en lång tradition inom risk- 
och säkerhetsområdet, bl.a. Räddningsverket har sitt säte i Karlstad. Karlstad är idag en 
universitetsstad med ca 10 000 studenter och det finns idag några tydliga kompetens-
kluster som skogsnäring, IT, offentliga och privata tjänster. 83   

Kommunen har ett rikt kultur- och idrottsutbud som lockar många från och utanför 
regionen. Värmland är känt som skaldernas landskap och i Karlstad har flera av dem 
verkat. En av de mest uppskattade är Gustaf Fröding. Han föddes på Alsters herrgård en 
halv mil öster om staden och på somrarna står huset numera som ett museum. Karlstad 

                                                

 

77 http://www.stromstad.se/webbtillbehor/kortafakta.4.738d08fc1601f28b7fff11.html,2006-04-27 
78 Oleniusson, G, gruppchef vid Tullklareringsexpedition Svinesund 2006-05-02 
79 http://www.stromstad.se/organisation/kommunstyrelsen/naringsliv.4.2f729efc72cc9a027fff145.html, 
2006-04-27 
80 Ibid. 
81 http://stromstadtourist.vastsverige.com/templates/article____474.aspx,2006-04-27 
82 http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf, 2006-05-09 
83 http://www.karlstad.se/ko/fakta/faktaomkarlstad.shtml, 2006-05-09  
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har genom åren haft många framgångsrika idrottare samt stadens stolthet ishockeylaget 
Färjestads BK.84 Från Oslo, Stockholm och Göteborg är det nära till Karlstad. Med tåg, 
buss eller bil tar det inte mer än ett par timmar. Det finns även en flygplats som kan ta dig 
till flera av Europas storstäder, och tillbaka igen, över dagen.85   

Här i Karlstad kan du som besökare ta del av en mängd olika sevärdheter. Kommunens 
omväxlande natur med den natursköna Klarälvsdalen, de djupa skogarna och 
Vänerskärgården ger den naturintresserade sitt lystmäte. Närheten till Vänern och 
Klarälven sätter sin prägel på staden, och är i sig en sevärdhet som är värd att utforska. 
Vänern bidrar till att Karlstad har ett kustklimat med många soltimmar.86 Gränshandeln 
är också påtaglig i Karlstad, bl.a. vid västra infarten till Karlstad ligger Bergvik köpcenter 
som med ca 6 miljoner besökare per år och 53 500 m2 handelsyta är Sveriges 4:e största 
köpcenter.87 

                                                

 

84 http://www.karlstad.se/ko/fakta/faktaomkarlstad.shtml, 2006-05-09 
85 http://www.karlstad.se/boarbeta/kommunikationer/, 2006-05-09 
86 http://www.karlstad.se/ko/fakta/faktaomkarlstad.shtml, 2006-05-09 
87 http://www.karlstad.se/turistinfo/shopping/bergvik.shtml, 2006-05-09 
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5. PRESENTATION AV INTERVJUER 
Vi redovisar respektive turistbyrå var för sig, på grund av att Ni som läsare skall få en 
helhetsbild och en god uppfattning. Vi har därför valt att redovisa kompletta intervjuer i 
uppsatsen istället för att lägga de som bilagor. Därefter följer en kortfattad intervju med 
Lasse Sjöberg på Kultur & Fritidsförvaltningen i Eda kommun och sedan redovisas en 
kort sammanfattning av intervjuerna gjorda med tull- och vägverket. Intervjumallarna 
finner Ni som bilagor i slutet av arbetet. Intervjuerna har gjorts med hjälp av en 
bandspelare och har som tidigare nämnts, gjorts på plats samt per telefon.   

Appendix 2. Underlag för djupintervjuer med Morokulien, Årjäng, Strömstad turistbyrå 
och Eurotax. Appendix 3. Underlag för intervju med Karlstads turistbyrå. Appendix 4. 
Underlag för Eda kommun. Appendix 5. Underlag för intervju med Tullverk samt 
Vägverket. Appendix 6. Statistik över nationaliteter Morokuliens turistbyrå.  

5.1 Morokuliens turistbyrå  
Intervjun gjordes per telefon den 2 mars 2006 samt den 20:e april 2006, med Ann- Louise 
Axelsson, turistsekreterare och ansvarig för Morokuliens turistbyrå sedan 2003. 
Turistbyrån har idag symbolen blå/gul.  

Allmän information 
Ann-Louise Axelsson har varit verksam i 14 år på Morokulien turistbyrå. Axelsson var 
med under tiden då turistbyrån var ett norskt och svenskt bolag under åren 1997-2002.  
Eda kommun och Eidskog kommun (på norska sidan) tog över driften av 
turistbyråverksamheten 2002. Axelssons definition på en turistbyrå är att de skall ha 
turist- och väginformation över Sverige och Norge.   

Det är många turister som stannar i Morokulien på grund av att det är ett så pass speciellt 
område, just för att orten ligger precis vid gränsen. Generellt sett är riksgränser av stor 
betydelse för människor och turistbyrån är mycket speciell eftersom den ligger precis på 
gränsen. Från och med år 2006 drivs huset av Eda kommun och turistbyrån har idag två 
anställda som arbetar heltid samt tre extra sommaranställda.   

Turistbyrån är auktoriserad både i Sverige och Norge och är rikstäckande för båda 
länderna. Med rikstäckande information skall personalen ha kunskap om området, inte 
bara lokalt utan även nationellt. Turistbyråverksamheten består av: Turist- och väg 
information för både Sverige och Norge, valutaväxling, tax-refund, souvenirbutik, 
bokning samt en utställningshall. Med denna service skiljer de sig från många andra 
turistbyråer och för en gränsturistbyrå är bl.a. valutaväxling en mycket viktig del. Att de 
befinner sig i huset som ligger vid gränsen är en inkomstkälla för turistbyrån som gör den 
mycket unik. Det är även viktigt att personalen är uppdaterade om olika vägar, samt om 
det är vägarbeten osv. Turistbyrån skall även vara en mötesplats för lokalbefolkning och 
turister på samma gång.   
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Turistbyrån har haft symbolen blå/gul sedan 1996 då de byggde huset. Det var en 
självklarhet att de fick symbolen ifrån svenska turistrådet, dels för att byggnaden ligger 
mitt på riksgränsen samt att de är den näst största gränsövergången. I och med 
lokaliseringen får de besök av många olika nationaliteter som vill ha information om hela 
Sverige och inte enbart om det lokala området. De frågar ofta bl.a. om Göteborg, 
Stockholm, Karlstad och om båtresor längre söderut i Europa m.m. Axelsson uttrycker 
sig följande: ”Vi är mer som en resebyrå än som en turistbyrå som inte enbart ansvarar 
för en stad”.  

Turistbyrån hade ca 60 000 besökare i huset under år 2005 men det är betydligt fler som 
besöker området enligt Axelsson, då främst fredsmonumentet. Det är inte enbart 
turistbyrån som befinner sig i huset utan även GrenseTjänsten, som är en svensk/norsk 
arbetsförmedling samt att det finns en konferensdel. Många kommer in till turistbyrån för 
att de är/blir nyfikna trots att de inte tänkt använda deras tjänster. För att hålla en 
ungefärlig statistik över besökarantalet använder de sig bl.a. av en dörräknare samt 
manuellt räknar antalet förfrågningar över disk. Axelsson tycker dock att detta går att 
utveckla ännu mer. De för även statistik över vilka nationaliteter som besöker turistbyrån 
och de är förutom svenskar och norrmän bl.a. danskar, finnar, tyskar, holländare, israeler, 
amerikaner osv. Se appendix 6.   

Axelsson tror att det är svårare idag att vara en gränsturistbyrå än att vara 
en ”stadsturistbyrå”, eftersom det är fler uppgifter i en gränsturistbyrå. För att vara en 
gränsturistbyrå med symbolen blå/gul måste man dessutom ha mer kunskap om ett 
mycket större område. Är man enbart grön/vit kan man hänvisa till en blå/gul turistbyrå 
eller hänvisa till den turistbyrå som finns i det specifika området. Axelsson avslutar med 
att säga ”här i vår turistbyrå skall vi kunna allt”!   

Närheten till gränsen anser Axelsson som mycket ”unik och magisk” och berättar 
följande; ”När de baltiska bussgrupperna började anlända till Morokulien innan de var 
med i EU kom det folk till huset och storgrät av avundsjuka för att de inte hade så i sitt 
hemland, det är något som vi i Norden inte har någon förståelse för. Det är av jättestor 
betydelse att vi har fredsmonumentet, fredsduvan och att man kan gå tvärsöver gränsen. 
Under visumtiden hade vi många som hade visum till Sverige men som inte hade det till 
Norge, de vågade inte ens gå på toaletten som fanns vid sidan”.  

Eda kommun anser idag att turistbyrån har för stora uppgifter när den idag skall bestå av 
information om hela Sverige och Norge. Axelsson anser att kommunen bör vara delaktiga 
på ett eller annat sätt. Kommunen har idag spekulationer på att sälja huset vilket skulle 
innebära att turistbyrån måste flytta på sig. Och om de blir tvungna att flytta på sig skulle 
en lokal i det nya köpcentrat vara ett alternativ från kommunens sida, vilket dock 
Axelsson anser som mycket negativt. Hon tror inte att det största antalet turister skulle 
åka in till ett köpcentrum för att få vidare information, när man besöker ett köpcentra så 
är målet att de skall handla. Axelsson fortsätter; ”Om politikerna beslutar att flytta 
turistbyrån finns det ingen anledning för oss att vara blå/gula utan då får vi övergå till 
att vara en grön/vit turistbyrå och enbart marknadsföra kommunen och närområdet. 
Axelsson fortsätter att berätta att de får höra dagligen av turister som besöker 
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turistbyrån att de finns ett stort behov av deras tjänster. Idag finns allt runt turistbyrån, 
som restaurang, bensinstation, toaletter och camping. Vägverket har även ordnat med en 
rastplats. Närheten till Gardemoens flygplats gör också att många turister stannar till vid 
turistbyrån och frågar vad det finns att göra i Sverige”.   

Sverige skulle kunna använda sig mycket mer av gränsturistbyråer än vad de redan gör. 
Idag har Sverige enbart broschyrer i deras utställningshall där man får betala för att synas. 
Resterande material har de bakom disken som de tar fram vid förfrågan. Som Axelsson 
nämnde tidigare har Gardemoen blivit allt mer betydelsefull för resten av norden, 
eftersom många turister kommer in till Sverige via flygplatsen. Axelsson anser också 
personligen att Sverige borde satsa mer pengar vid gränserna, flygplatserna och vid de 
större vägövergångarna lika gärna som att åka ner och marknadsföra på en mässa i 
Tyskland. Om Sverige skulle vilja göra något mer försäljningsbart är turistbyrån mycket 
öppna för förslag. ”Utifrån den information som Sverige vill förmedla genom oss väljer 
kunden vad den skall se och göra, så i slutändan är det kunden som styr. ”Om det skulle 
vara någon som kommer in med obegränsat med pengar blir det en helt annan sak, då 
kan vi lägga upp en rutt individuellt”.  

När det gäller gränsövergången har de försökt att göra den så tydlig som möjlig. 
Fredsmonumentet står som en symbol mitt på riksgränsen, det står ”Riksgräns 
Sverige” ”Riksgräns Norge” utefter vägen. Inne i huset är gränsen markerad i både golvet 
och i taket dessutom har de flaggor som visar vad som är vad. Huset är det enda i världen 
som står på en riksgräns och där man inne i byggnaden kan korsa gränsen, förutom 
gränsen mellan Nord- och Sydkorea där man måste gå in och ut ur samma dörr. Men 
gränsen kan ändå göras bättre då turister som inte är från norden kan missa att de är i ett 
annat land, speciellt då de tror att norden är ett och samma land. Norges tullstation ligger 
enbart på den svenska sidan, detta skulle kunna vara en orsak till att det blir lite 
förvirrande när det gäller i vilket land man befinner sig i. Vet man som turist att man är 
vid en gräns syns det tydligt.  

Ekonomi  
Att driva en turistbyrå idag är mycket dyrt. Morokuliensturistbyrå har en totalbudget för 
hela verksamheten på 1 360 000 kr. Då bidrar Eidskog kommun med 24 000 kr och Eda 
kommun med 420 000 kr.  

När vi diskuterade finansieringen av turistbyrån ser Axelsson att det måste ske en hel del 
förändringar för att kunna överleva som en gränsturistbyrå med symbolen blå/gul och om 
kommunen skall fortsätta ha råd att driva turistbyrån är hon mycket tveksam till om det 
kommer att fungera. Om staten skulle finansiera turistbyrån skulle det vara bättre för 
kommunen eftersom de inte kommer att satsa mer på en turistbyrå som inte enbart gynnar 
kommunen. Axelsson ser också att det kommer ske en förändring när vägverkets kontrakt 
går ut som har inneburit gratis material och information i utställningen. Nu kommer de att 
få betala för att få vara med i utställningshallen. Värmlands turistråd har inget mer att ge i 
finansieringssyfte och de måste alltså börja se efter andra möjligheter att få in resurser 
från. Axelsson fortsätter att nämna flera olika alternativ där man kanske skulle kunna 
finna resurser ifrån och det är bl.a. norska INVA som investerar i Sverige, ”mäklarfirmor, 
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det kanske inte rör turismen direkt men indirekt så länge vi befinner oss i huset kan man 
säkerligen få bidrag eller in pengar på det sättet”. Morokulien är mycket beroende av 
kringkommunerna så där kanske de kan få ut ytterligare resurser från. Axelsson berättade 
att Hedmark på den norska sidan är intresserade av verksamheten, så där kan de bli ett 
samarbete med nu när Eidskog kommun vill gå ur, eftersom de inte har några pengar kvar 
att ta ifrån. Om norrmännen lämnar byggnaden, skulle de göra det inför nästa år. I 
dagsläget skulle det innebära att turistbyrån blir tvungna att lägga ner verksamheten och 
flytta in till köpcentrat i Charlottenberg, eftersom de inte har någon klar ersättare. Vilket 
skulle vara en storförlust för deras del eftersom Eidskog kommun var med och byggde 
huset och det är synd att bryta samarbetet.   

Man skulle kunna göra många fler och större evenemang som skulle locka fler besökare 
att stanna kvar i kommunen. Axelsson drar en jämförelse till Halden som ligger på den 
norska sidan vid Svinesundsbron där de varje år anordnar en mat- och träbåts festival 
samt att de har Fredrikstens fästning som genererar upptill 1 miljon kronor. Morokulien 
har endast ett evenemang och det är Morokulienmarknad som inte är i närheten av vad 
Halden drar in i pengar. Ett annat projekt som inom en snar framtid startas upp av 
turistbyrån är en barnens turistbyrå, som skall locka fler föräldrar till att komma in till 
turistbyrån.  

När det gäller bidrag från EU och Interreg program är det en mycket intressant väg att gå 
om det skulle leda till fler resurser. Men det finns inte tid för att ta tag i sådana uppgifter i 
dagsläget. Om de fanns tillräckligt med resurser skulle de ha gjort det för längesedan. Det 
mest ultimata vore om någon fick en tjänst med att sitta och söka alternativa vägar att gå, 
idag är de fullt upptagna med att ge en god service till kunderna. Axelsson fortsätter att 
prata om denna frågan och har en synpunkt att en enskild turistbyrå kanske inte skulle ha 
lika stora möjligheter som om flera turistbyråer runt om i landet skulle gå ihop och söka 
medel tillsammans då skulle de förmodligen både fungera och vara lättare.   

Fördel med Morokuliens turistbyrå är att de ligger vid en gräns och har möjlighet att söka 
Interreg 88 pengar, som är ett EU-program för utvecklingen av ett samarbete över 
gränsnationer. De skulle även ha varit enklare att söka bidrag om man var ett eget bolag 
och inte ägdes av en kommun eftersom det är svårare att söka pengar när de är 
kommunägda. Det finns ett EU-projekt som heter tillväxtkorridoren Stockholm- Oslo där 
turistbyrån säkerligen skulle kunna få in ett litet bidrag genom, men det är svårt att knyta 
dessa kontakter när inte tiden räcker till. Det pågår just nu ett Interreg projekt som 
heter ”Countryside recreation” som bl.a. Värmlands turistråd är ansvariga över. Det 
projektet kommer att gynna turistbyrån indirekt då trafiken i området kommer att öka.  

                                                

 

88 För att göra en gränsregion mer lockande att bo och verka i så ska svenska och norska intressen 
samarbeta om ett gemensamt och gränsöverskridande projekt. (Interreg IIIA Sverige-Norge) Projekten ska 
öka samarbetet och minska gränshindren över den svensk-norska gränsen och det gemensamma projektet 
ska ge bättre resultat än om länderna drev varsitt projekt separat. På så sätt ska gränsregionen bli mer 
lockande att bo och verka i. Läs mer på: http://www.s.lst.se 

http://www.s.lst.se
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När det gäller markandsföringen har turistbyrån haft hjälp av en säljare för att få in 
pengar till utställningen. Men för att kunna marknadsföra området skulle det krävas 
betydligt mer resurser när det gäller telefoner, kontakter och pengar.   

Samarbete 
Vad det gäller samarbete idag är det en mycket viktig nyckelfaktor för att lyckas. Idag har 
turistbyrån ett bra samarbete med västra Värmland med Årjäng, Säffle och Arvika. De 
har en gemensam pott med pengar, Internetsida, uniform och så träffas de på 
turistchefsmötena. Samarbetet med Värmlands turistråd är ett mycket viktigt samarbete 
och som sker mycket tätt, de delger all information sinsemellan samt med andra 
turismnäringar i området. Turistbyrån kallar företag i området till möten där företagen får 
ha önskemål om utbildningar, föreläsningar mm. De har även ett gott samarbete med 
Glomdahl Reiseliv i Norge samt med Hedmark. Axelsson berättar vidare att de har ett bra 
samarbete med vägverket men som kan bli ännu bättre.   

Samarbetet med Eidskog minskar medan samarbetet ökar med Hedmark. Axelsson 
önskar ett bättre samarbete med den norska sidan i framtiden. Sverige och Norge borde 
samarbete betydligt mer och dra nytta av de kunskaper som finns vid gränsen. Samarbetet 
är bättre med den svenska sidan än den norska i dagsläget. När det gäller samarbetet från 
den norska sidan har de enbart den regionala kontakten och ingen nationell kontakt alls. 
För att ett samarbete skall utvecklas är det viktigt att det finns en vilja från båda parterna. 
På den norska sidan har de gjorts stora förändringar i organisationen. I dagsläget vill Eda 
kommun låta turistbyrån vara kvar vid gränsen, men då krävs det större engagemang med 
nya idéer för att de skall lyckas.  

Turismmaterial 
Om man jämför broschyrmaterialet mellan Sverige och Norge är det ganska så likvärdigt. 
Utbudet av broschyrer är 50/50 och för att få det till sig är de tvungna att kontakta 
leverantörerna personligen via telefon. Någon gång ibland händer det att de får materialet 
automatiskt. Ibland händer de att de blir inbjudna till informationsmöten om nyheter som 
har tillkommit i broschyrmaterialet. Sverige har idag mer faktaupplysningar tex. 
öppettider, priser osv. men Norge är inte långt efter.   

Turistfrågor 
Morokuliens turistbyrå besöks av flest svenskar. För majoriteten av svenskarna skall 
resan vara väl planerad i förväg, medan norrmännen åker gärna runt lite mer spontant. 
Därmed skiftar frågorna också. Svenskarna har fler detaljerade frågor som t.ex. om det 
finns kabel-tv på hotellet. Norrmännen har frågor om vilka olika campingplatser det finns 
och vart Scandic hotellen ligger. Att frågorna skiljer sig åt har med kulturen att göra. 
Tyskarna frågar ofta om vilken väg man skall åka och vart man kan få se älgen. 
Holländarna frågar ofta om olika alternativ av aktiviteter. Israeler vill se så mycket som 
möjligt på kortast tid, till följd av att de är hushållsamma med pengar. Italienarna är 
mycket kvalitetsmedvetna och frågar om olika kultursevärdheter. Intressant är när 
turisterna från öststaterna kommer frågar de efter var man kan köpa märkesprylar, och 
tyvärr är det inget som Eda kommun har. De som kommer långväga frågar ofta om vad 
växlingskursen står i. Turisterna som kommer med bil frågar ofta vilken som är den 
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kortaste vägen och vilka boendealternativ det finns att tillgå. Fler resenärer är på väg in 
till Norge än till Sverige, dock har den norska kronan lett till att många stannar och 
övernattar på den svenska sidan och gör enbart dagsturer över till Norge.  

För att få turisterna att stanna kvar i kommunen borde Eda anordna fler evenemang och 
aktiviteter. Hade de haft råd att ha öppet längre på kvällarna skulle fler stanna i 
kommunen, så att vi kunde ta hand om turisterna. Förr hade turistbyrån öppet till nio på 
kvällen, med idag kan de bara ha öppet till halv sex. Det är många som börjar leta boende 
senare på kvällen. Turistbyrån är tvungen att öppna tidigare på morgonen för då kommer 
bussresenärerna som skall växla. En fördel är att det finns en camping precis vid gränsen 
men det är många som vill ha annat boende och som i sin tur kör vidare till Arvika.  

Turistbyrån marknadsför sig i stor utsträckning mot pensionärerna eftersom Eda kommun 
är ett speciellt område som många äldre känner till, de har exempelvis radioriket, Lennart 
Hylland och en historia om hur Morokulien kom till osv. Turistbyrån anordnar extra 
aktiviteter som riktar sig till pensionärerna. Ser man nationellt sett riktar de sig till alla 
som passerar vägen, men de skulle gärna vilja nå turisterna tidigare. Fler folk väljer att 
åka på RV 61 istället för E18 och det ser de som mycket positivt. Så prioritering ett är att 
fånga upp de resenärer som passerar på RV61. Axelsson berättar att hon personligen 
informerar kommunledningen om vad som är på gång utifrån en omvärldsanalys. Men 
hon märker inget intresse från kommunen, politiker eller lokalbefolkningen. Vi har tyvärr 
inget stort ”dragplåster” som lockar folk att stanna över natten, det enda vi har är området 
runt turistbyrån som man skulle kunna kalla för en destination. De har tre tätorter men 
ingen huvudort, så de måste marknadsföra sig lika till alla.  

Framtiden som gränsturistbyrå 
Kommunen skulle kunna göra mycket mer än vad de gör idag för att hålla kommunen vid 
liv för att i sin tur locka till sig fler turister. Det skulle vara av stor betydelse eftersom 
Eda är en så pass liten kommun. De behöver bli mer sammansvetsade och starka utåt än 
vad de är idag. Föreningslivet i kommunen skulle kunna bidra med mer resurser. Hela 
området behöver utvecklas. Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra sig via tåg, 
hyrbilar, flygplatser och hos researrangörer. Turistbyrån skulle kunna starta någon form 
av uthyrningsverksamhet av kanoter, cyklar och fler boendealternativ men som det ser ut 
idag finns det inga pengar att ta av.   

Förmodligen kommer inte kommunen kunna hålla kvar verksamheten i deras armar. Det 
finns ett stort behov av att vara en gränsturistbyrå idag. Någon utifrån kommer 
förhoppningsvis att se detta och köpa verksamheten, men kommunen skulle inte sälja till 
vem som helst. Turistbyrån skulle kunna utveckla verksamheten kring tax-free, minska 
ner utställningshallen eftersom det tar alldeles för mycket tid och bygga ut 
konferensdelen. Idag finns det för mycket små saker runt turistbyrån som skall göras, 
man borde enbart fokusera på näringen.   

”Vi hoppas kunna få mer pengar till den regionala och den nationella delen i framtiden. 
Får vi inte det och ingen vill köpa ut verksamheten kommer vi inom en snar framtid att 
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bli grön/vita och flytta in i Charlottenbergs nya köpcentrum som öppnar i oktober 2006” 
avslutar Axelsson.  

5.2 Eurotax i Töcksfors 
Intervjun gjordes per telefon den 25:e april 2006 med Malte Johansson, ägare av Eurotax 
sedan starten 1991. Vi  besökte Eurotax personligen den 26:e april 2006. Turistbyrån har 
idag symbolen blå/gul.  

Allmän information  
Eurotax är ett privatföretag och består idag av en turistbyrå, valutaväxling, tax-refund, 
moneytransfer, global-refund, butik med mat, smycken och souvenirer. Eurotax har fem 
heltider och fem sommaranställda. Det var en tillfällighet och tur att Johansson fick ett 
kontrakt vid gränsen, eftersom det inte var någon som visste att det fanns en stor 
efterfrågan på turistservice. Johansson definierar deras turistbyrå; de skall ha en personal 
som kan svara på turisternas frågor, de svarar mest på frågor om Norge, idag är de 
specialiserade på frågor om Norge samt om närområdet Årjäng och Marker kommun på 
den norska sidan En turistbyrå skall innehålla det som turisterna frågar efter. De har i 
samarbete med vägverket etablerat fyra toaletter vid området då de är en stor efterfrågan 
på denna service. De ställer krav på att personalen skall kunna engelska, tyska och om det 
går även ett tredje språk. Idag är det inte lika vanligt att boka hotell och färjor, för folk 
gör det mer själva via Internet. Därmed är det ett måste att ha datorer tillgängliga för 
turisterna, där de själva kan leta information och boka.  

Turistbyrån har symbolen blå/gul på den svenska sidan och grön/gul på den norska sidan. 
De har varit blå/gula sedan starten av den blå/gula symbolen. Det innebär att de är 
tillgängliga för turister. De har öppet från 8-21 alla dagar plus att de har kompetens att 
svara på de frågor som berör hela Sverige. Den statistik de idag kollar är hur många det är 
som handlar i butiken. 2005 var det 84 204 stycken som handlade i butiken. De 
uppdaterar ständigt hur det går i butiken, de ligger i en stadigt ökande kurva med 
besökande och de ökar med 20-30 % varje år sedan år 1998 då de byggde deras 
nuvarande lokaler.   

Det är övervägande norrmän som besöker butiken idag och anledningen till det är att de 
handlar tobak. Förutom norrmän och svenskar besöks Eurotax av folk från Asien, 
Ryssland, baltstaterna, Sydamerika och från diverse EU länder.   

Johansson säger att de inte så ofta kan styra turisten vart de skall åka. Ibland behöver 
turisten hjälp med att veta vilken väg den skall åka, vilka bomavgifter och 
trängselavgifter som gäller och det är generellt sett bara enbart information som turisten 
frågar efter.   

Johansson anser inte att det är svårt att vara en gränsturistbyrå, utan ser snarare mycket 
positivt på det. Johansson uttrycker sig följande; ”det är inte svårt att leva med något 
som man tjänar pengar på”.   
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Johansson fortsätter att diskutera, ”det är väldigt viktigt med en gränsturistbyrå, men det 
har varken Sverige eller Norge förstått. Johansson har haft samtal med Sveriges 
turistbyrå och frågat varför de inte satsar på en nationell turistbyrå, och de har gett mig 
rätt och sagt att detta har vi förbisett och de tror att vi kanske inte har en så stor trafik 
och betydelse som det faktiskt är. Hade vi haft en nationell turistbyrå tillsammans med en 
regional och kommunal turistbyrå vid gränsen hade det varit mycket positivt”.  

De får ofta frågan om vart gränsen går, gränsövergången kan göras mycket tydligare. Nu 
är det bara en gränsgata i skogen som markerar gränsen. De har haft önskemål till 
turistmyndigheterna och till kommunen om att de skulle kunna göra en tydligare 
gränsdragning, så att folk verkligen kan se gränsen. Johansson berättar att det är mycket 
viktigt för turisterna att veta var gränsen går för att kunna ställa sig där och fotografera. 
Han föreslår att man skulle kunna göra något mer i anslutning till ett större och mer 
utvecklat informationskontor för turisterna. Johansson anser att detta är en regeringsfråga 
och att de inte är medvetna om hur stort behovet är att ha turistinformation vid gränsen. 
Johansson har försökt med flera olika kanaler men än så länge inte sett något resultat. 
Vidare fortsätter Johansson berätta att de varit låsta på grund av att tullverket skall bygga 
ny tullstation som de inte bestämt vart den skall byggas. När tullen bestämt sig har de 
första prioritet att försöka hitta en ny lösning på en mer utvecklad turistinformation. Detta 
är en mycket viktig fråga då efterfrågan hela tiden ökar. Johansson har också planer på att 
bygga ut sin verksamhet.    

Ekonomi 
Deras budget för turistverksamheten är inte separerad från övrig verksamhet och därför är 
totalbudgeten mycket stor eftersom gränshandeln är stor. Länsstyrelsen i Värmland gav 
Eurotax bidrag vid starten. Det var ett lån som de fick när de startade men som efter fem 
år blev avskrivet till ett bidrag. Idag baserar Eurotax all sin verksamhet genom den egna 
ekonomin.  

De har försökt att få bidrag från Årjängs kommun men inte lyckats, men de får bidrag 
från Marker kommun på den norska sidan då de ansvarar för deras telefon och all 
turistinformation. De har även sökt bidrag från FörTur och Värmlands turistråd, men det 
finns ingen hjälp att få. Johansson anser att FörTur och Värmlands turistråd skulle ha 
distribuerat det som de önskat att Eurotax skall framföra till turisterna, utan att de skall 
hålla på att truga och be. Han anser att det inte finns någon som helst automatik på detta 
trots att de har symbolen blå/gul.   

Samarbete 
Eurotax anser sig ha ett bra samarbete med vägverket där de tillsammans har etablerat en 
rastplast med toaletter. De finansieras dels av Marker kommun, Årjäng kommun och av 
Eurotax. Johansson ser att samarbetet med vägverket skulle kunna utvecklas men då 
krävs det större lokaler och det hoppas de på att skaffa i framtiden. Eurotax har en stor 
betydelse för tullverkets sida då de är många som kommer och växlar till kontanter hos 
Eurotax som sedan betalar sin tullavgift hos tullen. Johansson menar också att Eurotax 
har ett mycket bra samarbete med Marker kommun i och med att de hjälper kommunen 
med deras turistinformation. De har ett visst samarbete med skandinavisk gränsspedition 
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och det kommer också att öka när Eurotax bygger ut sin verksamhet, då de skall hyra 
lokaler av Eurotax.  

Eurotax önskar sig ett bättre samarbete med Årjängs kommun, Värmlands turistråd samt 
med FörTur. Johansson fortsätter att diskutera: ”Så länge vi inte kan få ett ekonomiskt 
stöd för turistavdelningen är de tvungna att utveckla deras kommersiella del istället”. 
Det kommer i viss mån leda till att turistdelen trängs undan. Johansson säger att han 
gärna skulle vilja ha en renodlad turistdel separerad från deras kommersiella verksamhet 
men ändå i anslutning till butiken. Om det skall bli något bättre samarbete hänger det på 
en viljeinriktning, från FörTur och Värmlands turistråd anser Johansson.  

Johansson ser bara möjligheter med att bli mer regionala och nationella i och med den 
trafik som passerar på E18, som är pulsådern mellan Stockholm och Oslo. Fler turister 
skulle stanna till om gränsövergången var tydligare samt om byggnaden var mer 
inbjudande.   

De har haft ett direkt avtal med Marker kommun och Reiseliv Inre Östfold som är en 
sammanslutning mellan turistföretag och kommuner som sträcker sig längs med E18 
nästan ända fram till Oslo. De samarbetar med att ge ut en turistbroschyr där Eurotax blir 
en central del vid tillverkandet av broschyren.   

Turismmaterial  
Eurotax har fördelat broschyrerna efter efterfrågan från turisterna. De är fler norska 
företag som vill ha sina broschyrer hos Eurotax än svenska och som vill betala. Över 
hälften av materialet är norskt. Eurotax har ett avtal om broschyrdistribution, som skickar 
de broschyrerna som de vill ha, om de tar slut ringer Eurotax efter fler, samt att det finns 
några broschyrer som de personligen hämtar. Johansson anser att broschyrmaterialet från 
både Sverige och Norge är likvärdiga.  

När det gäller broschyrmaterial går de på turistmässor och samlar material och pratar med 
olika destinationer runt om i Sverige och Norge. De kan i sin tur köpa plats hos Eurotax 
för att få ha sina broschyrer där. ”Skulle vi inte haft en butiksverksamhet skulle vi inte ha 
klarat oss” säger Johansson.   

Turistfrågor 
När det gäller turistfrågor är det flest svenskar (trafik från Sverige) som frågar om Norge. 
Johansson tror att det kan bero på att man färdats en lång sträcka i Sverige, och när man 
närmar sig gränsen vill man ha lite mer information. Norrmännen har i princip inte rest 
lika långt och kanske väntar med att ta information.   

Svenskar frågar efter vad det kostar med bompengar, övernattningar, färjan mellan 
färjeförbindelser bl.a. Moss- Horten och avstånd. Norrmännen frågar vart man kan handla 
billigt i Sverige, sevärdheter såsom Skara sommarland och Astrid Lindgrens Värld, 
Finnlandsfärjan, om det finns bompengar i Sverige och om campingplatser. Asiater frågar 
om pengar tillbaka från sina taxfreevaror samt köper souvenirer. De mest förekommande 
frågorna gäller valuta, vägval, bompengar och boende. 
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På frågan om de vet om de flesta stannar i kommunen är deras uppfattning att de passerar 
Årjängs kommun, och fortsätter till andra destinationer längre bort. Därför är det extra 
viktigt att de skulle ha en större nationell turistbyrå vid gränsen. De turister som vill 
stanna i kommunen hänvisar Eurotax vidare till Årjängs turistbyrå. De har en bättre 
översikt över de lokala möjligheterna.   

Den största målgruppen som kommer in till Eurotax är medelålders och pensionärer, men 
även affärsfolk som stannar för att växla pengar. Det är flest norrmän som stannar för att 
köpa tobak.  

Många frågar efter fiske och älgsafari som Eurotax erbjuder till mindre grupper. Annars 
är det storstäderna som de flesta är intresserade av. Johansson hoppas att kommunen vet 
vad turisterna efterfrågar. Johansson försökte för ett antal år sedan att styra samman 
turistföretagen och att de gemensamt skulle försöka samarbete med Årjängs kommun. 
Den huvudsakliga uppgiften skulle vara att gemensamt marknadsföra området som en 
destination med tillhörande boende, attraktioner och service men projektet lyckades inte 
och det var på grund av att turistchefen i kommunen inte var intresserad. Han skulle vara 
sammankallande men det rann ut i sanden. Johansson tror att intresset är bättre idag med 
bildandet av ett nätverk med bl.a. Säffle, Årjäng, Marker kommun samt några andra 
kommuner från den norska sidan. De ska tillsammans försöka hitta en gemensam figur 
som man skulle kunna marknadsföra tillsammans och som turistföretagen skulle kunna 
dra nytta av.  

Framtiden som gränsturistbyrå 
De ser väldigt positivt på framtiden om och när de får bygga ut sin verksamhet.  

5.3 Årjängs turistbyrå 
Intervjun genomfördes på plats den 26:e april 2006, med Elenor Karlsson turistchef. 
Turistbyrån har idag symbolen blå/gul.  

Allmän information  
Turistbyrån ligger mitt i centrala Årjäng och är en kommunal verksamhet. Den viktigaste 
uppgiften de har på turistbyrån är att marknadsföra kommunen och dess företag. De har 
också hand om produktutveckling, turistbyrån skall tillhandahålla korrekt information till 
gästerna med material för att få dem att stanna kvar i området och trivas och vara här en 
längre tid. Turistbyrån arbetar mycket med olika företags frågor i näringen, de ser till att 
det finns material och närinformation.   

Turistbyråns grundtanke är hur de skall kunna få besöksnäringen att gå framåt i Årjängs 
kommun, dels för att få hit besökare, att de stannar och att de kommer tillbaka. Karlsson 
beskriver turistbyrån som en säljorganisation för såväl kommunen och för företagen i 
närområdet. De är tre personer som arbetar på turistbyrån men alla har inte heltid, det 
beror på vad de får in för projekt. Under sommaren arbetar ytterligare tre personer på 
turistbyrån samt en på turistbyrån i Töcksfors shoppingcentrum. Personalen skall ha 
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kompetens och vara välutbildade för att kunna ta emot gäster och vidarebefordra 
information. De har idag arbetat mycket med värdskap på kommunnivå, Värmlandsnivå 
och i andra samarbetsformer och det tror Karlsson kommer bli viktigare och viktigare i 
framtiden.   

Det är viktigt att de har material över närområdet, Värmland, Dalsland och Norge som de 
har ett mycket gott samarbete med. De har även information om övriga Sverige som 
deras kunder kan få ta del av. Turistbyrån marknadsför sig via Internet. De försöker att i 
första hand ha den information som turisterna efterfrågar eftersom de inte har tillräckligt 
med plats. Resten av informationen hjälper de till och beställer eller söker på nätet åt 
gästen vid förfrågan. En vikig funktion är att turisterna själva kan söka sin information 
via nätet på turistbyrån.  

Turistbyrån har varit blå/gul sedan symbolen blev bestämd. Karlsson anser inte att 
betydelsen av blå/gul turistbyrå har någon större inverkan på turisten. Det är FörTur som 
har beslutat att butiken skall ha den kvalitetsstämpeln.   

De för statistik på antal besökare som kommer in på turistbyrån via dörren men även på 
hur många som mailar samt manuellt bakom disken. På detta sätt får de en bra bild över 
hur många som är inne på turistbyrån men Karlsson vill förtydliga att deras uppgift inte 
är att få folk till turistbyrån. ”Man kan inte mäta hur framgångsrik man är genom att föra 
statistik över antal besökare, utan de vill hellre göra ett bra arbete i förväg innan turisten 
kommer till kommunen och då genom kanaler som Internet, broschyrer, telefon, mail och 
övriga informationsplatser som finns tillgängliga för att föra informationen vidare”.   

De som kommer in och inte vet något alls i förväg är de som turistbyrån i förstahand skall 
besöka dem och som de i större utsträckning kan påverka än om det kommer in någon 
som vet vad de skall göra men enbart vill ha mindre information. De andra är 
förhoppningsvis inbokade och aktiva och vet vad de skall göra.   

Turistbyrån använder sig av en sk. TEMA undersökning (turismekonomisk modell) när 
de diskuterar hur de går för turistbyrån med bl.a. politikerna. Där kan man läsa om hur 
det går för företagen osv. Dock är inte gränshandeln inräknad i den statistiken.   

De försöker att göra egna undersökningar i mån om tid, tex. när det var många som 
frågade om deras cykelleder, fick de ta tag i cykelleder och försöka få fram någon typ av 
information. De försöker få fram de produkter till det som efterfrågas. Eftersom 
turistbyrån finns under kommunstyrelsen och är en egen näringsgren är det dit de 
redovisar vad de har för projekt, och vad som händer och sker i näringen. Företagen 
måste träffas och berätta vad de har för något på gång, samt vad de har för material osv. 
Turistbyrån har kontinuerlig kontakt med företagen bl.a. genom utskick av månadsbrev 
och informationsbrev.   

Att vara en gränsturistbyrå idag anser Karlsson inte skulle vara extra svårt. Hon uttrycker 
sig att ”de lever på en gräns som suddas ut mer och mer. Det är en kul grej för turisterna 
att de kan säga att de varit i två länder.” När man ser på produkterna ser de inte till 
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gränsen utan det är viktigast att utveckla turismen efter efterfrågan av turisterna. Ur ett 
Sverigeperspektiv tror Karlsson att gränsturistbyråerna har en stor betydelse.  

Enligt Karlsson är turistbyråns huvudskaliga uppdrag att få kunden att stanna kvar, inte få 
in så mycket fysiska besökare på turistbyrån. Vissa grupper som passerar 
gränsövergången har de svårt att styra, de har ingen påverkan på hur deras fortsatta resa 
skall se ut t.ex. japanska gruppresor som bara skall se större städer. Där kan de inte 
påverka, de har sin rutt planerad men de besöker ändå en turistbyrå men för andra saker 
t.ex. för souvenirer, viss typ av material, de har en liten chans att påverka denna grupp. 
Karlsson berättar att de tar hellre emot tio stycken besökare till turistbyrån som de kan 
påverka istället för hundra som de inte kan påverka.   

I dag skulle man kunna göra betydligt mer vid gränsövergången så att den blir tydligare, 
mysigare och mer välkomnande men då skulle det krävas ekonomiska resurser utifrån.   

Ekonomi 
Turistbyråns budget ligger på ca 1,8 Milj kr, då allt är inkluderat. Förra året gick de med 
vinst men det beror på att de ingår i flera olika projekt. Ett projekt som de bl.a. är 
inblandade i är Interreg projektet Grenseland som pågår till 2006. För att ytterligare söka 
bidrag krävs det tid. För att öka kunskapen och kompetensen skulle man säkerligen kunna 
gå genom organisationer och företag säger Karlsson.  

Samarbete 
Turistbyrån samarbetar i första hand med kommunen som i sin tur samarbetar med 
vägverket och tullen. Karlsson för en kontinuerlig dialog med företagen och 
organisationer som tex. Dalslandskanal, Värmlands turistråd, Glaskogen m.m. De har 
mängder med samarbetspartners i en eller annan form och det finns en bra plattform att 
söka sig vidare till andra kontakter.  

Turismmaterial 
När det gäller materialet som turistbyrån tillhandahåller bestäms det via efterfrågan från 
gästerna. De har mycket material om Sverige. Det är främst till för lokalbefolkningen 
som kommer in och söker material om övriga Sverige. Sedan kollar de på hur mycket 
broschyrer som går åt år till år. Om de skulle bli mera regionala eller nationella anser 
Karlsson att de behövs resurser utifrån på grund av att turistbyrån inte har några 
ekonomiska resurser eller någon annan drivkraft. Karlsson anser att de uppfyller 
tillräckligt hög grad av regional och nationell information.  

Karlsson fortsätter att diskutera frågan, sett från ett Sverigeperspektiv; ”Vid stora 
gränsövergångar kan man börja fundera om man skall etablera ett Sverigehus. Det skulle 
i sådana fall innebära att man marknadsför Sveriges kultur och natur så att det blir ett 
besöksmål i sig, men då krävs det fler ekonomiska resurser om det skulle vara möjligt. 
Det finns ingen kommunal eller företagsbaserad turistorganisation som skulle vilja ta på 
sig den biten.”   
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FörTur är den organisation som bryr sig mest om Årjängs turistbyrå idag, men Karlsson 
anser att fokus ligger lite fel. ”Förtur borde lyfta andra viktiga saker som det 
professionella jobbet som turistbyråerna sysslar med idag så som produktutveckling, 
affärsutveckling tillhandahållande av information i olika forum. Det är inte bara detta att 
man skall se söt ut. Det är mer komplext idag än vad det var när turistbyråerna startade. 
FörTur borde jobba på hur professionellt turistbyråer arbetar idag med 
samarbetspartners, regional, nationell nivå osv”.  

Turistbyrån har den informationen som de anser vara en stor efterfrågan på. Material från 
den norska sidan kan bli bättre, de har huvudsakligen material om Oslo och om 
närområdet. Eftersom de inte drivs tillsammans med den norska sidan är inte materialet 
jämt fördelat, det vore skillnad om de var en norsk/svensk turistbyrå. Det turistbyrån får 
ut av Norge är att de kan sprida sin information via de norska knutpunkterna. Idag har de 
ett broschyr- distrubtionsamarbete. De får även ringa och beställa broschyrmaterialet när 
de börjar ta slut.. Broschyrerna mellan Sverige och Norge anser Karlsson har en likvärdig 
information.    

Turistfrågor 
De mest förekommande nationaliteterna som besöker turistbyrån är svenskar, norrmän, 
tyskar, danskar och holländare. Svenskar frågar efter fler detaljer, normmännen frågar om 
systembolaget och vart de kan bo, tyskar frågar om naturen och olika aktiviteter. De 
vanligaste frågorna är var bensinstation, aktiviteter och boendealternativ ligger.  

Karlsson berättar att de flesta stannar kvar på grund av att de ligger i en stad. Idag har 
Årjäng en stor gränshandel, det turistbyrån vill kunna göra är att nå dessa som enbart 
kommer över dagen för att handla och berätta för dem varför de skall stanna kvar i 
kommunen.  

I Interreg projektet Grensehandel riktar de sig mot målgruppen barnfamiljer. Den största 
målgruppen är de friluftsintresserade och shoppingturisterna. Turistbyrån förmedlar alltid 
vidare till kommunen, företagen och organisationer om vad turisterna efterfrågar.  

Framtiden som gränsturistbyrå 
Karlsson ser mycket positivt på framtiden eftersom Årjäng har en stark besöksnäring. De 
vet att turistbyrån får in många resurser och de anses som en betydande del och det är 
inget prat om nedskärningar för tillfället. Turistbyrån har en mycket viktig funktion att 
fylla och det är också mycket viktigt att turisterna får information via de kanaler som 
finns tillgängliga. I framtiden kanske det även skulle behövas en person som aktivt tar 
hand om denna del. Turistbyrån kommer i framtiden att mer aktivt arbeta med företag i 
området samt med broschyrmaterialet.   



Gränsturistbyråernas särskilda ställning som inkörsport till Sverige 
________________________________________________________________________  

39

 
5.4 Strömstad Tourist 
Intervjun genomfördes på plats den 18:e april 2006 med Gunnel Flodin, turistinformatör, 
samt en kompletterande intervju per telefon den 20:e april 2006 med Solweig Adolfsson, 
turistchef. Turistbyrån har idag symbolen grön/vit.  

Allmän information 
Strömstad Tourist ligger idag vid hamnen i centrala Strömstad med närhet till färjeläget 
Strömstad-Sandefjord som idag är en stor gränsövergång. Gränsövergången vid 
Svinesundsbron är en av de största, och kommer man som turist in den vägen blir det en 
omväg att köra in till Strömstad Tourist. Strömstad Tourist har idag fyra anställda, varav 
två är heltidsanställda, och under sommaren anställer de fyra stycken extra. Deras 
definition på en turistbyrå är att utveckla, marknadsföra och informera om det 
närliggande området Strömstad och Koster. Huvuduppgiften är att informera turisterna 
om Strömstad och Koster samt göra närområdet så attraktivt som möjligt. Men de 
informerar även om vissa delar av Norge samt områdena söder och öster om Strömstad.   

Strömstad Tourist är en ekonomisk förening sedan 1983, vilket innebär att de ägs av 
deras medlemmar, stora som små i kommunen. Alla medlemmarna finns med i deras 
broschyr som idag är ca 200-220 st. Varje år anordnas flera träffar där medlemmarna får 
komma med synpunkter på vad som är bra och vad som är dåligt och vad som kan 
förbättras. Det är en mycket öppen dialog mellan turistbyrån och medlemmarna, bl.a. får 
de information ett par gånger om året via mail eller per post. Som Flodin uttrycker sig ”vi 
på Strömstad Tourist strävar efter att vårda våra medlemmar ömt”.  

De får oftast inga specialutbildningar. För arbete inom turistbyrån har de anställda som 
krav att kunna engelska och tyska. Den kompetens som Strömstad Tourist besitter skaffar 
de allteftersom. Flodin berättade att hon varit på en utbildning för ett par år sedan där de 
fick information om de stora turistmålen runt om i Sverige. Kunskapen på Strömstad 
Tourist är koncentrerad till deras närområde.   

Något som Flodin anser är att de kan satsa mer på är souvenirförsäljning eftersom det 
genererar till en extra inkomst. Det skall installera datorer som turisterna kan använda. 
Ytterligare ett önskemål som Flodin tar upp är större utrymmen för att kunna 
tillfredsställa allas önskemål.  

Adolfsson berättar att de varit grön/vita sedan starten av turistbyrån och det innebär att de 
är en turistbyrå för området, och det som är lokalt runt om och då menar de Göteborg, 
Oslo och Västra Götaland. På frågan om de strävar efter att bli blå/gula svarade 
Adolfsson att som det ser ut idag strävar de inte efter att bli blå/gula, eftersom det inte 
finns några pengar. Om vi fick tillräckligt med pengar skulle de kunna tänka sig att bli 
blå/gula, men bara om de fick pengar på ett annat sätt än från deras egen kassa för där 
finns det inga pengar att hämta. Strömstad Tourist för statistik över antal besökare med 
en räknare bakom disken, då man får en ungefärlig bild över hur många besökare som 
kommer in till turistbyrån. År 2005 hade turistbyrån 105 000 personer som besökte 
turistbyrån. Turistbyrån besöks av många olika nationaliteter under året och majoriteten 
är norrmän, och förutom dem är det svenskar, holländare och italienare som besöker 
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turistbyrån. Många kommer in och frågar vad man kan göra i området, en del av dem är 
väldigt förberedda redan innan de kommer medan andra vet inget alls. Internet har gjort 
väldigt mycket för spridningen av information.  

På frågan om det är extra svårt att vara en gränsturistbyrå svarade Flodin att hon inte har 
något annat att jämföra med. Dock så tror många som ringer från den norska sidan att vi 
kan allt om hela Sverige, men då hänvisar de vidare till specifika turistbyråer.  

En gränsturistbyrå för Sveriges del är viktigt för värdskapet, det är viktigt att som turist 
blir väl omhändertagen och då är en gränsturistbyrå ett bra alternativ där turisten kan 
komma in och få den information som den kan tänkas behöva. Den nära 
marknadsföringen är mycket viktig när man har gästen framför sig. Flodin anser att 
gränsövergången är mycket tydlig. Strömstad Tourist är den närmsta turistbyrån på den 
svenska sidan. Det finns en gränsturistbyrå på den norska sidan i Halden, som Strömstad 
Tourist samarbetar med och betalar en summa pengar till för att få ha broschyrmaterial.  

Ekonomi 
Adolfsson berättar att det är dyrt att driva en turistbyrå idag. Deras intäktsbudget ligger 
på 2,2 miljoner kr och de har en totalkostnad på ca 2,5 milj. kr. där bl.a. 
marknadsföringen, hemsidan, broschyrmaterial, telefoner och mässor ingår.   

Strömstad Tourist får sina medel från deras medlemmar, där de betalar en medlemsavgift. 
Avgiften kan variera från företag till företag och det beror på vilken storlek företaget har. 
Kommunen köper tjänster av turistbyrån som innebär att turistbyrån skall stå för den 
externa markandsföringen. Strömstad Tourist är också delaktig i ett projekt som heter 
SUSET (sustaining small expandning towns) dvs. hur man uppmuntrar, håller och 
utvecklar mindre städer samt ett EU projekt som handlar om kompetenssamverkan. Det 
projektet går ut på att höja kompetensen genom att utbilda personalen. När det handlar 
om kompetensen på medarbetarna på Strömstad Tourist utbildas de på plats. Och om det 
finns resurser kan de låta personalen få åka på kurser. Strömstad Tourist är inte 
intresserad av att söka några bidrag för tillfället eftersom de inte vill bygga upp sin 
verksamhet på det sättet. Det viktigaste för turistbyrån är att få det att gå runt. För att 
söka bidrag krävs det att man har resurser och de har de inte idag. Däremot arbetar 
Strömstad Tourist aktivt med att söka nya medlemmar.  

Samarbete 
Strömstad Tourist är spindeln i nätet, det innebär att de har ett brett samarbete med flera 
olika parter. De arbetar med olika projektgrupper på olika nivåer inom Strömstad, 
regionen och Norge, främst Halden. Strömstad Tourist är öppna för samarbete vid behov. 
Adolfsson uttrycker sig ”Med tiden märker man om man saknar någon och då är det 
bara till att börja samarbeta”.  

För att bli nationella vid gränsen behövs det mer hjälp från den svenska sidan. Det är 
viktigt, som Adolfsson nämnt tidigare, att turisten känner sig välkommen, hon fortsätter 
att diskutera med att säga ”det är inte Strömstad Tourist uppgift, utan det är Sverige som 
måste ta hand om sin nationsgräns. Man får sedan ta ställning till vilken strategi som 
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Sverige tänkt använda sig av om de skulle kunna etablera en ny turistbyrå vid gränsen 
förutsatt att den blir blå/gul, men man skulle även kunna utveckla Strömstad Tourist som 
en blå/gul turistbyrå om medel utifrån fanns att tillgå.” Detta skulle i sin tur leda till att 
fler turister väljer att resa inom Strömstad för att få information om andra resmål. 
Samtidigt ställer sig Adolfsson frågan om turisterna skulle välja att göra denna omväg?  

Turismmaterial  
När det gäller fördelningen av broschyrmaterialet är det något fler broschyrer från den 
svenska sidan. Strömstad Tourist ringer själva och beställer material från den norska 
sidan, och materialet de tar in beställs vid efterfrågan. När man jämför broschyrmaterialet 
mellan den svenska och norska sidan är det likvärdigt ur informationssynpunkt.   

De har i första hand material från deras medlemmar men även deras egna kataloger om 
Strömstad och Koster samt om närområdet. Strömstad Tourist är själva ansvariga över 
broschyrmaterial över området. De har även broschyrmaterial om södra Norge och 
material runt Oslofjorden. De har inte så mycket broschyrplats så de får koncentrera sig 
till vissa utvalda delar. De som ligger lite längre bort är de tvungna att prioritera bort och 
har endast ett referensexemplar av. Annars har de några broschyrer till större 
destinationer som t.ex. Göteborg och Gotland. De skulle vilja ha mer men de har inte 
tillräckligt med utrymme. Om utrymmet hade funnits hade det inte varit några problem, 
då hade kunden själv kunnat gå och plocka det material de önskar.   

Turistfrågor 
Under högsäsongen (juni-augusti) är det ingen större skillnad på vem som ställer frågor 
till turistbyrån. Under lågsäsong är de flest norrmän som kommer in till turistbyrån. 
Frågorna sinsemellan skiljer sig inte så markant. De frågor som förekommer mest bland 
turisterna generellt sätt vart de än kommer ifrån är tex. vart finns toaletten, hur läser man 
av tidtabellen, vart man kan ställa sitt bagage i väntan på kosterbåtarna, var man kan bo, 
vad kan man göra , frågor om Koster och  frågor om resten av Sverige.  

Utifrån personer som handlar på Systembolaget samt i livsmedelshallar är 65 % 
shoppingturister, 15 % "riktiga" turister, resten Strömstadsbor. (siffror från 2002). ”Det 
viktigaste för oss är att vi sprider vad som finns att göra i området så att så många som 
möjligt stannar över natten”, säger Adolfsson.  

Framtiden som gränsturistbyrå 
Adolfsson ser mycket positivt på framtiden, eftersom turismnäringen har blivit ”rumsren” 
dvs. fått status som en egen näringsgren. Strömstad Tourist strävar efter att ge turisterna 
en upplevelse i området.     
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5.5 Karlstads turistbyrå 
Intervjun genomfördes på plats den 24 april 2006 med Christine Öqvist, turistinformatör. 
Turistbyrån har idag symbolen blå/gul.  

Allmän information 
Idag är det tre heltidsanställda och under sommarsäsongen anställs sex personer som 
arbetar på turistbyrån. Varje lördag är det extraöppet då det är studenter från universitetet 
som arbetar.  

Öqvist definierar Karlstads turistbyrå på följande sätt; ”turistbyrån är en 
informationscentral, där turisterna kan få information om Karlstad, Värmland samt 
bokning och information om övriga Sverige”. Vid bokning av övriga Sverige tar de ut en 
bokningsavgift eftersom de gör gästens arbete. De tar även emot e-mail, telefonsamtal 
och kund över disk.  

Med beslut från dåvarande Kulturnämnd finns Karlstads turistbyrå i samma hus som 
biblioteket och vissa avdelningar av Karlstads kommun. Huset ligger perfekt beläget i 
centrala Karlstad, vilket har även lett till en ökning av besökarantalet enligt Öqvist. 
Turistbyrån ligger under Kultur- och fritidsförvaltningen som fortfarande styrs av två 
nämnder sedan januari 2004. Innan dess drevs turistbyrån av Carlstads Conferens Center 
(CCC) i tio år med uppdrag av kommunen. Under den tiden var det inte direkt någon som 
hade konkreta turistfrågor på sitt bord i kommunen. I alla fall inte som idag, det var ingen 
som aktivt arbetade med besöksstaden, som de idag gör. Sedan man tillsatte en turistchef 
för två år sedan har de fått en struktur. Karlstad turistbyrå är mycket positiva till att vara 
kommunala, deras tillvaro har blivit mycket bättre. När de fanns under Carlstad 
Conferens Center var det ingen som var riktigt intresserad av att utveckla turismnäringen 
i Karlstad,  eftersom det inte heller var deras huvuduppgift.   

Öqvist anser att det är personalen som är det viktigaste i en turistbyrå, att de har en 
kompetent personal, med en relevant utbildning. Det måste inte vara en utbildning från 
universitetet utan det kan räcka med folkhögskoleutbildning eller någon 
påbyggnadsutbildning. Det som vidare är viktigt är att man har den sociala kompetensen, 
man är utåtriktad som person, det är nämligen mycket direktkontakt med kunden. Det är 
viktigt att kunna språk, engelska är ett krav och helst tyska. Och det är också viktigt att de 
har ett fungerande datasystem, där de kan använda Internet och deras personliga 
bokningssystem.   

Karlstads turistbyrå har varit blå/gula sedan starten och det anser hon vara väsentligt med 
tanke på det höga antalet besökare de har till turistbyrån. År 2005 hade de 160 000 
besökare till deras enhet, vilket inkluderar besökare till receptionen och till Karlstadbuss. 
Från och med i år önskar de få igång ett fungerande kölappssystem där de har möjlighet 
att särskilja de olika besökskategorierna. Idag har de inte tillräckligt med resurser för att 
kunna föra statistik över antalet nationaliteter pga. att det krävs en manuell hantering. De 
redovisar den ekonomiska uppföljningen till Kultur- och fritidsförvaltningen via deras 
turistchef.  
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På frågan om vilka nationaliteter som besöker turistbyrån, svarade Öqvist att det är flest 
svenskar, sedan kommer norrmännen, tyskar, danskar och holländare osv., men bara för 
att alla inte besöker turistbyrån betyder de inte att de inte kommer hit till området. Det är 
t.e.x. många bussar med spanjorer som kommer till området. Dessa hinner ofta inte 
komma in till turistbyrån men de hinner i alla fall spendera lite pengar i stan.   

Ekonomi 
Den totala budgeten för Karlstads turistbyrå ligger på ca 2,6 milj kr. År 2005 var ett 
positivt år med plusresultat. För att få inkomster arbetar de mycket med försäljning av 
souvenirer och bokningar, främst via deras egna bokningssystem men även via Internet 
och telefon. Och för varje bokning de utför får de provision. Turistbyrån förmedlar även 
stugor från privatpersoner, men det blir lite extraarbete. Det hade underlättat om det fanns 
en stugkatalog som täcker hela Värmland. Turistbyrån får också inkomster från sin 
guideverksamhet, de säljer även båtbiljetter, STF-kort m.m. Allt detta tillsammans 
genererar en extra inkomst för turistbyrån.  

Turistbyrån medverkar i en hel del EU-projekt på olika sätt, bl.a. ett som heter Kanalink 
som är ett projekt som är till för att utbilda personalen. Det är därifrån de får sina pengar 
när de utbildar sin sommarpersonal. Öqvist säger att om de skulle få önska sig mer 
resurser till något så är det till att kunna anställa mer personal, eftersom shoppingen och 
besöksantalet ökar. Vi är dessutom med och tar fram broschyrmaterial och det är sådant 
som också tar mycket av vår tid.  

Samarbete 
Karlstad turistbyrå samarbetar med kringkommunerna Hammarö, Kil, Grums och 
Forshaga. Det är turistbyråchefen som har ett kontaktnät med dessa kommuner för att 
tillsammans utveckla regionen i olika former. Dessutom samarbetar de med 
Karlstadsregionen, Karlstad & CO, Town Net, Visit Karlstad, Turbåtar, guider och 
Värmlands turistråd.   

De ser ett behov att besöka de olika hotellen och turistaktörerna lite mer men tiden räcker 
inte till, om de haft mer tid hade detta varit något som de utvecklat. De tar del av 
information via mail och telefon men informationen skulle kunna förstärkas om man 
skulle göra olika besök med jämna mellanrum. Förövrigt så är de relativt nöjda med deras 
situationen idag när de gäller samarbete med andra parter.   

Turismmaterial 
De har alldeles för mycket broschyrmaterial, de måste börja skära ner och kanske enbart 
ha referenser av de små broschyrerna, eller använda sig alltmer av Internet och beställa 
enskilda ex till kunden. De prioriterar att alltid ha turist- och kommuninformation om 
Värmland samt alla landskapsbroschyrerna. Från den norska sidan har de enbart material 
från Oslo framme, men de har vissa broschyrer bakom disken som de plockar fram vid 
behov. Öqvist påpekar ännu en gång att deras uppgift är att marknadsföra området samt 
övriga delar av Sverige. De anser att när turisterna kommit till Sverige skall de stanna där 
så länge som möjligt.  
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Turistfrågor 
Turister såsom norrmän efterfrågar weekendpaket och kvalité, medan tyskarna frågar om 
vildmark och äventyrsupplevelser. Svenskarna frågar om mer detaljer. De vanliga 
turistiska frågorna gäller avstånd, vägbeskrivningar och billigaste boende. Om turisterna 
stannar kvar i kommunen kunde inte Öqvist svara på, det enda hon kunde svara på var 
deras egna bokningar som de själva gör via deras bokningssystem. Men för att få fler att 
stanna kvar skulle ett äventyrsbad, IKEA, skärgårdsturismen och en husbilsparkering 
vara några alternativ som efterfrågas av turisterna. Öqvist tycker att det kommer att bli 
intressant att se om Sunnes vattenpark kommer generera fler besökare till Karlstad. ”De 
som har bestämt sig för att bara passera gör det, det enda vi kan göra är att erbjuda dem 
en god service och alternativa boenden”. Den största målgruppen som kommer till deras 
turistbyrå är 40-60 åringar som har intresse av kultur och vildmark och som också är 
kostnadsmedvetna. Turistchefen framför detta till kommunen och till företagen runt om i 
området. Problemet med en stor kommun är att man aldrig riktigt säkert vet om en annan 
nämnd sysslar med en fråga som berör oss.  

Karlstads Turistbyrås Framtid 
Tror på att vi kommer öka ytterligare, vad gäller storlek och omsättning, i och med vårt 
växande bokningssystem.  

5.6 Sammanfattning intervjuer 
Att driva en turistbyrå idag är mycket dyrt. Budgeten skall bl.a. täcka marknadsföring, 
broschyrmaterial, telefoner och mässbesök underhåll m.m. Det måste ske en hel del 
förändringar för att kunna överleva som en gränsturistbyrå.  

Det är positivt att de som är kommunägda turistbyråer får bidrag från kommunen men 
detta håller inte i längden. Det skulle vara bättre om staten skulle finansiera turistbyråerna 
eftersom kommuner inte vill satsa på en turistbyrå som inte enbart gynnar kommunen. En 
av fördelarna som gränsturistbyråerna har är att de kan söka Interreg bidrag, vilket är ett 
EU-program för utvecklingen av ett samarbete över gränsnationer. De skulle även ha 
varit enklare att söka bidrag om turistbyråerna var egna bolag och inte ägdes av en 
kommun eftersom det är svårare att söka bidrag som kommunägda.  

Samarbete 
En viktig nyckelfaktor för att lyckas idag är samarbete. Turistbyråerna har mängder med 
samarbetspartners i en eller annan form och det finns bra plattformer att söka sig vidare 
till andra kontakter. ”Med tiden märker turistbyrån om de saknar någon och då är det 
bara till att börja samarbeta”. Det är dock tiden som sätter stopp för utvecklingen av 
olika samarbeten.   

Turismmaterial 
Turistbyråernas uppgift är att marknadsföra området samt övriga delar av Sverige om de 
har symbolen blå/gul. När turisterna kommer till Sverige eller området skall de stanna där 
så länge som möjligt. Turistbyråerna har inte så mycket broschyrplats och får därför 
koncentrera sig till vissa utvalda delar som bestäms vid efterfrågan av gästerna. Internet 
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börjar mer och mer ta över från det tryckta materialet, vilket innebär stora lättnader för 
personalen. Men samtidigt finns risken att Internet tar över för mycket.   

Turistfrågor 
Turistbyråerna får många frågor om natur, kultur, sevärdheter, vilken väg turisten skall 
åka, växlingskurs m.m. Frågorna skiljer sig varifrån turisten kommer och det har med 
kulturen att göra. Exempelvis att svenskar frågar mer om detaljer, tyskar frågar om natur 
och vildmark samt att normmännen frågar om boendealternativ samt vart de kan handla 
billigt.  

Framtiden som gränsturistbyrå  
De intervjuade ser ett stort behov av gränsturistbyråer, men framtiden ser kanske inte 
alltid så ljus ut eftersom det är dyrt att driva en turistbyrå. De kommundrivna 
turistbyråerna har inte alltid stora möjligheter till att utvecklas samt till att kunna söka 
bidrag men de har en säkerhet med kommunen som ansvarar för verksamheten. Därför är 
det svårt att bli mer regionala eller nationella eftersom det kommer att krävas mer 
resurser utifrån av den anledningen att turistbyråer inte har några större resurser eller 
någon annan drivkraft. Trots allt finns det ett stort engagemang hos de anställda inom 
turistbyråverksamheten men som hämmas av bristen av resurser och tid.   

5.7 Eda Kommun 
Intervjun genomfördes per telefon den 2:a maj 2006 med Lasse Sjöberg, kontaktperson 
på Kultur- och Fritidsförvaltningen.  

Idag använder sig inte Eda kommun av någon turismstrategi. Sjöberg anser att detta är 
viktigt att ha och de skall försöka göra en sådan inom en snar framtid. Han anser att de 
har den turistbyrå som de vill ha, att den skall vara traditionell och tillgänglig för 
allmänheten. Sjöberg anser också att det är viktigt med en gränsturistbyrå men de saknar 
resurser för att marknadsföra sig och där skulle de kunna göra ännu mer om resurserna 
fanns. Eda kommun är ansvariga för driftverksamheten av turistbyrån. Och det är svårt 
för en så pass liten kommun att också vara ansvarig för ”hela Sveriges del” genom att 
vara en blå/gul turistbyrå. Resurserna räcker inte alltid till men det är mycket intressant 
att arbeta på det sättet.  

Vad det gäller att söka bidrag eller samarbeta med vägverk eller tullen är idag ett väldigt 
litet engagemang men Sjöberg svarade att det finns mycket att göra på den sidan. 
Samarbetet med Eidskog kommun kommer förmodligen att försvinna i framtiden, 
eftersom Eidskog kommun har inte de resurser som krävs. Men de ser att samarbetet 
mellan Kongsvinger och Hedmark kan komma att bli större i framtiden.  

Även fast resurserna är mycket små ser Sjöberg positivt på turistbyrån. De finns vissa 
inom kommunen som vill att turistbyrån skall flytta till shoppingcentrat men Sjöberg och 
Axelsson arbetar för att turistbyrån skall få stanna kvar där den ligger idag då de båda 
anser att det finns ett stort behov av att den finns vid gränsen. Behovet skulle säkerligen 
stärkas om de kunde marknadsföra turistbyrån mer än vad de idag gör. 
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5.8 Tullverket  
Intervjuer har genomförts per telefon under april månad som en kompletterande del, detta 
för att vi skall få en ökad förståelse. Nedan kommer en sammanfattning av intervjuer med 
Gunnar Oleniusson, gruppchef vid Tulldeklareringsexpedition Svinesund, Stefan Uggla, 
tulltjänsteman vid Eda kommun samt Anders Eriksson, tulltjänsteman vid Årjängs 
kommun.   

Det enda samarbete tullverket har med turistbyråerna är tillsammans med Morokuliens 
turistbyrå, vilket innebär att turisterna kan lämna in sina kvitton där för att få sin tax-free 
moms tillbaka.  

Tulltjänstemännen berättar att många brukar komma in och ställa frågor om 
vägbeskrivningar, vad man kan göra i området samt boendealternativ. De känner sig 
ibland som ett ”infocenter” men de försöker hjälpa till så gott det går men går det inte så 
hänvisas turisterna/resenärerna till respektive kommuns turistbyrå. Uggla berättar dock 
att det är många som förväntar sig att de kan svara på turistfrågor, speciellt under 
sommarhalvåret. Ett exempel är tullverket i Svinesund som gjorde en undersökning under 
14 dagar i februari 2003 och då fick de 170 telefonsamtal som var s.k. "icke-
ärenderelaterade samtal". Varav flertalet handlade om när affärer var öppna i 
Svinesund/Strömstad etc.  

Vad gäller framtiden anser Uggla att Morokulien turistbyrå borde marknadsföra sig ännu 
mer. Han tror att turistbyrån kommer få en ännu större betydelse i framtiden bl.a. på 
grund av att ett shoppingcentra byggs i Charlottenberg. Oleniusson har i sin tur genom 
kontakter och bilburna turister förstått att det saknas någon form av informationskanal 
närmare gränsen på den svenska sidan och därför borde man göra något åt det. Och 
Eriksson är mycket positiv till att Eurotax finns där, eftersom många turister stannar.  

De anser inte att de skulle kunna bidra med några resurser, då de redan idag är ”bantade 
till ett minimum”. De har redan specifika uppgifter på vad de skall göra, men självklart 
hjälper de till att svara på frågor så gott det går i mån av tid. Men som Oleniusson 
säger ”skulle staten skänka mer resurser skulle de givetvis vara positiva till att hjälpa 
turisterna”.  

5.9 Vägverket  
Intervjuer har genomförts per telefon under april månad som en kompletterande del, detta 
för att vi skall få en ökad förståelse. Nedan kommer en sammanfattning av intervjuer med 
Therese Jäger, anställd inom produktionsenheten i Arvika kommun (ansvarar för Eda 
kommun), Thomas Morling, regionchef i Värmland (Årjäng) samt Lars Törnblad, 
sektionschef Region Väst (Strömstad).  

Vägverket har inga direkta samarbeten med turistbyråerna. Det enda samarbetet de har 
idag med Morokulien är en rastplats. Det norska vägverket skall inom en snar framtid ta 
över kontraktet av rastplatsen. Det enda samarbete som vägverket idag har med 
turistcentrat Eurotax i Årjängs kommun är att de betalar för vattnet till toaletterna. 
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Rastplatsen som finns sköter de tillsammans med den norska sidan. När turistbyrån i 
Strömstad är i behov av nya skyltar eller rastplatser tar de personligen kontakt med 
vägverket. De har en väldigt liten kontakt med turismnäringen och det enda de kan hjälpa 
till med är skyltning och göra i ordning rastplatser. Eftersom de är en statlig myndighet 
får de inte vara med och driva kommersiella projekt. De anser dock att det är mycket 
viktigt att det finns en lättillgänglig turistbyrå där turisterna kan tillhandahålla 
information.   
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på om gränsturistbyråernas särskilda ställning som 
inkörsport till Sverige kan förstärkas samt studera vilka förutsättningar det finns att 
utveckla idag lokala gränsturistbyråer till regionala och nationella turismportaler. Vi 
avslutar vår analys med en sammanfattning av våra slutsatser.  

6.1 Turistbyråernas tjänster 
De svenska turistbyråerna har en lång tradition av informationsverksamhet för turister. 
Gränsturistbyråerna besöks idag främst av svenskar och norrmän men även turister och 
resenärer från Europa, Asien, Amerika o.s.v. Anledningen är främst att de vill ha 
information och material om det som finns. Turistresan startar med att det uppstår ett 
behov av att resa någonstans. Detta behov har sin grund i att det finns något som 
attraherar oss och som därmed lockar oss att transporteras till en specifik plats. Vi söker 
dock inte alltid attraktionen som sådan utan även den känsla och den identitet platsen för 
oss skapar.89 Turistbyråerna marknadsför olika platser, både regionalt och nationellt och 
får därför olika typer av frågor som skiljer sig beroende på varifrån turisterna och/eller 
resenärerna kommer ifrån.   

De mest förekommande frågorna hos turistbyråerna handlar bl.a. om avstånd, vilken väg 
de skall köra samt boendealternativ. Ser man till de olika nationaliteterna är svenskarnas 
frågor över lag angående detaljer, exempelvis öppettider, finns det kabel-tv m.m. Medan 
norrmän frågar efter boendealternativ, sevärdheter m.m. Tyskarna frågar om natur, 
vildmark och älgar. Gäster utanför Europa frågar ofta om valutaväxling och Taxfree-
refund i Töcksfors och Morokulien. Turister och resenärer söker inte bara information om 
området, utan även information om andra delar av Sverige. Det visar att 
gränsturistbyråerna har stora krav på sig och behöver därför flera olika vägar för 
information. Personalen skall ha en hög kompetens för att kunna möta turisternas krav 
vilket gör att det sätter stor press på turistbyråerna.   

Turistbyråerna blir/är därmed den självklara informationskanalen mellan resmålet och 
den tillfälliga besökaren. Förutom att det skall finnas materialet från Sverige har även de 
undersökta turistbyråerna material från Norge. När det gäller broschyrmaterialet från de 
båda länderna skiljer de sig inte nämnvärt åt. Exempelvis turistbyrån i Morokulien har 
fördelat materialet 50/50, vilket beror på att de är en svensk/norsk turistbyrå. De andra 
turistbyråerna tar in material från den norska sidan vid efterfrågan. Eurotax skiljer sig 
också från de andra p.g.a. att de sköter turistinformationen åt norska Marker kommun. 
Karlstads turistbyrå har enbart material över Oslo, men hjälper gärna till att ta fram 
material vid förfrågan. I och med att Morokuliens turistbyrå är svensk-norsk är det också 
viktigt att de uppfyller material som är jämt fördelat. De andra turistbyråerna som är 
svenskägda kan man inte ställa krav på att de skall tillhandahålla jämt fördelat material 
från Sverige och Norge, eftersom resurserna är få idag.  

                                                

 

89 Blom T & Nilsson M, Symbolturism- Morbidturism- Mytturism Turistiska produkter av vår tid?, 
Arbetsrapport Nr.11. Nov. 2000, Karlstad, sid 15 
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Att vara en gränsturistbyrå vid den svensk/norska gränsen är inte lätt eftersom de får 
frågor om de båda länderna. Det kan ibland vara svårt att möta turisternas/resenärernas 
krav då det inte alltid finns tid att tillskaffa sig större kunskaper om specifika 
platser/områden.   

6.2 Betydelse av gränser 
Gränser har i alla tider haft en väldigt stor och speciell betydelse för människor. 
Gränserna är emellertid också ofta mycket hämmande för bildandet av regioner eftersom 
man kan stöta på olika landspecifika regler och praxis och kan då vålla problem för en 
ändamålsenlig utveckling av regionen, t.ex. olika detaljhandels- och 
arbetsmarknadsregler. Gränserna definierar dessutom ekonomi, skatter och avgifter och 
ofta också språk, kultur, vanor, produkter och förbrukningsprioriteringar.90 Turism bör få 
en speciell uppmärksamhet i gränsområden eftersom en utveckling inte stannar vid 
landsgränserna och regioner bildas oberoende av ländernas gränser.91   

Ur ett turismperspektiv är gränsen inte bara något som skiljer det ena från det andra utan 
kan ses som en sevärdhet i sig, exempelvis Morokuliens turistbyrå. Där är gränsen 
markerad i golv och tak och är dessutom en klar och tydlig gräns. För att ta exemplet vid 
Eurotax i Töcksfors i Årjängs kommun, är turisterna tvungna att gå ut i skogen för att ta 
en bild av gränsen som inte är mycket mer än en gränsgata i skogen, som innebär att de 
huggit ned skogen som bildar en gata. Det är viktigt med en tydlig och välkomnande 
gränsövergång då gränser anses som väldigt unika. Axelsson berättar följande; ”När de 
baltiska bussgrupperna började anlända till Morokulien, innan de var med i EU, kom det 
folk till huset och storgrät av avundsjuka för att de inte hade så i sitt hemland, det är 
något som vi i Norden inte har någon förståelse för. Det är av väldigt stor betydelse att vi 
har fredsmonumentet, fredsduvan och att man kan gå tvärsöver gränsen. Under 
visumtiden hade vi många som hade visum till Sverige men som inte hade det till Norge, 
de vågade inte ens gå på toaletten som fanns vid sidan”. Karlsson i sin tur uttrycker sig 
följande:”de lever på en gräns som suddas ut mer och mer. Det är en kul grej för 
turisterna att de kan säga att de varit i två länder.”  Johansson anser att ligga vid en 
gräns är viktigt och tänker därför på eget initiativ bygga ut då han ser att det finns ett 
starkt behov av en gränsturistbyrå.  

Många är fascinerade av begreppet gräns och det behöver inte vara något som skiljer det 
ena från det andra utan kan likväl också skapa en identitet. En landsgräns skapar en 
nationell identitet som visserligen skiljer folk men samtidigt kan den kulturella 
identiteten92 göra att man känner sig mer hemma med folk från samma område än från 
samma land. Det kan handla om värderingar, känslor m.m. som gör att man kan känna 
igen sig och vill tillhöra gruppen.   

                                                

 

90 Miljöministrarna I de fem nordiska länderna Danmark, Finnland, Norge, Island och Sverige, 
Planläggning som instrument för hållbar utveckling i Norden. Handlings program 2001- 2004, 2001, sid 22 
91 Ibid. 
92 http://0-ww.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209859&i_word=identitet, 2006-04-10 

http://0-ww.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209859&i_word=identitet
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När turister idag besöker en gräns vill de ha en klar och tydlig gränsövergång, med 
anledningen till att de kan säga att de varit i två länder. För gränsturistbyråer suddas 
gränsen allt mer ut, de ser i förstahand mer till turistens efterfrågan än till att det faktiskt 
är två länder. De vill kunna producera olika aktiviteter som området kan erbjuda, vilket 
leder till att fler gäster stannar kvar i deras kommun.  

6.3 Gränsturistbyråernas lokalisering 
Inrättningar inom turismsektorn är nästan alltid placerad i deras affärsområden eftersom 
service inte kan hållas i lager. Produktion och konsumtion av turism sker samtidigt på 
platsen och därför är den ultimata platsen för den som levererar tjänsten och den som 
konsumerar platser med hög marknadstäthet.93 Lokaliseringen av gränsturistbyråerna kan 
vara rätt med dessa mått mätt, dvs. en såkallad fysisk närhet. Det skall också finnas goda 
kommunikationer, vilket de tre stora vägarna E18, RV 61 samt E6:an ger. Men den 
fysiska närheten är inte allt, eftersom det gäller att hitta ett område där det finns ett 
kundbehov och där kunderna vill ha den erbjudna tjänsten. En synlig skylt från vägen kan 
leda till en viss medvetenhet och därmed också bidra till ”försäljning” eller 
turistinformation.  

Strömstad Tourist hade förra året (2005) ca 105 000 besökare till turistbyrån, och vid 
gränsen (2005) passerade totalt 2 437 260 bilar (1 807 620 bilar på den gamla och 
629 640 på den nya bron). 94 Det är alltså inte många av dem som kommer in till 
turistbyrån. Utifrån personer som handlar på Systembolaget samt i livsmedelshallar är 65 
% dagresenärer (shoppingturister), 15 % "riktiga" turister, resten Strömstadsbor. ”Det 
viktigaste för oss är att vi sprider vad som finns att göra i området så att så många som 
möjligt stannar över natten. ”Exempelvis berättar Adolfsson att för att kunna bli 
nationella vid gränsen behövs det mer hjälp från den svenska sidan samt att ”det är inte 
Strömstad Tourist uppgift, utan det är Sverige som måste ta hand om sin nationsgräns. 
Man får sedan ta ställning till vilken strategi som Sverige tänkt använda sig av om de 
skulle kunna etablera en ny turistbyrå vid gränsen förutsatt att den bli blå/gul, men man 
skulle även kunna utveckla Strömstad Tourist som en blå/gul turistbyrå om medel utifrån 
fanns att tillgå.” Varför skulle turisterna ta en omväg in till Strömstad när man skulle 
kunna ha en turistinformation vid E6: an?   

Enligt Johansson var det en tillfällighet och tur att han fick kontrakt vid gränsen i 
Töcksfors, eftersom det inte var någon som visste att det fanns en så stor efterfrågan för 
turistservice. Han berättar vidare att de flesta passerar Årjängs kommun, och fortsätter till 
andra destinationer längre bort. Därför är det extra viktigt att de skulle ha en större 
nationell turistbyrå vid gränsen som kan fånga upp turisterna.   

Karlsson diskuterar lokalisering av en turistbyråverksamhet sett från ett 
Sverigeperspektiv; ”Vid stora gränsövergångar kan man börja fundera om man skall 
etablera ett Sverigehus. Det skulle i sådana fall innebära att man marknadsför Sveriges 
kultur och natur så att det blir ett besöksmål i sig, men då krävs det fler ekonomiska 
                                                

 

93 M. Hanink D, principles and applications of Economic geography, 1996, USA, sid. 280 
94 Oleniusson, G. Gruppchef vid tullklareringsexpedition Svinesund 2006-05-02 
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resurser om det skulle vara möjligt. Det finns dock ingen kommunal eller 
företagsbaserad turistorganisation som idag skulle vilja ta på sig den biten.”   

Axelsson anser att Sverige skulle kunna använda sig mycket mer av gränsturistbyråer än 
vad de redan gör. Axelsson anser också att Sverige borde satsa mer pengar vid gränserna, 
flygplatserna och vid de större gränsövergångarna lika gärna som att man åker ner på en 
mässa till Tyskland. Det har visat sig att flygplatsen Gardemoen på den norska sidan har 
blivit allt mer betydelsefull för resten av norden, då många turister kommer in den vägen. 
Det är många turister som stannar till vid Morokulien på grund av att det är ett så pass 
speciellt område och huset där turistbyrån håller till idag ses som mycket unikt.   

Öqvist anser att lokaliseringen av Karlstads turistbyrå är mycket bra då den ligger centralt 
i Karlstad, vilket också visas på besöksantalet. År 2005 hade de 160 000 besökare till 
deras enhet, vilket inkluderar besökare till receptionen och till Karlstadbuss. Karlstad har 
idag ett mycket välutvecklat kommunikationsnät och därmed ses inte Karlstad som lika 
perifert som de övriga områdena.  Det är lätt ta sig över dagen till Oslo, Stockholm eller 
Göteborg. Det finns även en flygplats som gör att man kan ta sig till flera av Europas 
storstäder, och tillbaka igen över dagen.  

Eda kommun kan ses som en perifer region men samtidigt relativt central eftersom det av 
en radie på 15 mil runt kommunen finns ca 2 miljoner människor, samt RV61 som är den 
näst största gränsövergången till och från Norge. I Årjängs kommun är det en liknande 
situation där man inom en radie av 10 mil finner ca 1,5 miljoner människor samt den 
tredje största gränsövergången till/från Norge. Strömstad i sin tur ligger geografiskt mitt i 
en av Norges mest händelserika näringslivsregioner, Östfold, med närhet till E6: an och 
Svinesundsbroarna som är de största gränsövergångarna till/från Norge.  

En destination kan definitionsmässigt befinna sig både geografiskt centralt samtidigt som 
den ekonomiskt och socialt befinner sig förhållandevis perifert. För att säga att något är 
perifert måste individen ställa det i relation till något ”centralt” för att få en mening eller 
innebörd.95   

Varje enskild individ uppfattar centralitet och periferi på olika sätt. Det är beroende på 
vilket perspektiv man har som utgångspunkt och där kunskap är ett exempel. Beroende på 
hur mycket kunskap individen har om ett område kan avståndet minskas. Utifrån våra 
egna åsikter anser vi att både Årjäng och Eda är perifera områden, eftersom vi inte hade 
någon tidigare kunskap om områdena. Däremot skiljer sig våra åsikter om Strömstad, då 
Annica är från Uddevalla och har besökt Strömstad ett flertal gånger och finner inte att 
detta område är perifert, medan Anders som är från Norrtälje anser att Strömstad är 
perifert.   

                                                

 

95 Blom T, Periferi och centralitet, Arbetsrapport 96:11 Samhällsvetenskap, Karlstad 
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6.4 Turistbyrå som en destination 
Kommuner har ofta ett intresse av att stödja en destinations verksamhet ur en 
sysselsättningssynpunkt. Samtidigt som att en utvecklad turistdestinationsimage 
automatiskt blir en god marknadsföring för kommunen i dess helhet t.ex. med turistbyråer 
som skapare av den bild kommunen vill ha utåt. Kommunen kan också som markägare 
och som ansvarig för den fysiska planeringen påverka destinationsutvecklingen.96   

Destinationer är resmål vars geografiska utsträckning inte är absolut och därför kan verka 
en aningen diffusa. Det kan vara en plats, såsom Liseberg eller Strömstad, men det kan 
lika gärna vara en region som Västra Götalands län.97 Turistbyråerna kan inte ses som en 
destination i sig men kan ändå vara en del av en destination inom det geografiska 
området. Helheten av destinationen är kärnprodukten och biprodukten kan då ses som 
den service m.m. som turistbyrån ger. Idag stannar turisterna till vid Morokuliens 
turistbyrå av två anledningar, dels för biprodukten dvs. service men även för 
kärnprodukten eftersom huset samt området är en sevärdhet. Ser man till de andra 
turistbyråerna ger de enbart biprodukter i form av service till turisterna men de kan  
samtidigt ses som ett forum för samverkan mellan turismens olika intressenter på en ort.   

Turistens motiv för sitt resande är relativt funktionellt eftersom motivet styr turisten i 
dennes val av resa. Turistbyråerna kan på så sätt styra turisten vart han/hon skall åka. 
Vilket resulterar i geografiska nedslag som egentligen är en biprodukt av själva meningen 
med resan. För den som betjänar turisten finns det ett intresse av att så mycket som 
möjligt av turistens konsumtion hamnar inom det vardagliga området inom vilket 
turistarbetaren verkar.98 För att personalen på turistbyråerna skall lyckas krävs en del 
förutsättningar som turisten bör ha, en relativt god ekonomi, tid, vilja samt inte veta så 
mycket om området och/eller Sverige. Det viktigaste är att Sverige i förväg har nått 
gästen före avresan eller under resans gång med broschyrmaterial o.s.v. men det är ändå 
gästen som i slutändan är den som bestämmer.  

Turisten besöker också ofta mer än en destination på en semester och därmed formas 
s.k. ”nätverk” av destinationer, där vissa är centrala och styrande medan andra är perifera. 
Destinationerna uppfattar ofta varandra som konkurrenter men lika ofta är det helt 
beroende av varandra.99  Turistbyråerna har idag ett brett samarbete med flera olika parter 
i närområdet. Har turisten ett visst önskemål så tillgodoser turistbyrån det i den mån 
resurser finns. Turistbyråernas huvudsakliga uppgift är att sälja sitt område som en 
destination. Det är extra viktigt att perifera turistbyråer har en klar och tydlig 
turismstrategi. 

                                                

 

96 Nilsson P-Å & Petersen T, Former för överföring av kunskapstyper i små företag i perifera områden. 
Fallet Arjeplog. Rapport 2000:1, Östersund 2000. Sid 22 
97 Bohlin, M, Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv, Det nya samhällets geografi, 
Jönköping, 2000. Sid 296 
98 Bohlin, M, Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv, Det nya samhällets geografi, 
Jönköping, 2000. Sid 297 
99 Nilsson P-Å & Petersen T, Former för överföring av kunskapstyper i små företag i perifera områden. 
Fallet Arjeplog. Rapport 2000:1, Östersund 2000. Sid 22 
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6.5 Resurser 
För att lyckas idag som gränsturistbyrå krävs ett gott samarbete med olika aktörer. Bl.a. 
genom FörTur som är den organisation som auktoriserar turistbyråerna och arbetar aktivt 
med att utveckla turismen i Sverige. I Värmland samarbetar turistbyråerna även med 
Värmlands turistråd, där de bl.a. träffas på möten/konferenser. Varje turistbyrå har 
enskilda samarbetspartners/kontakter som de aktivt måste arbeta med. De undersökta 
gränsturistbyråerna anser att de har ett bra lokalt samarbete men att det finns vissa brister. 
Eurotax i Töcksfors anser dock att samarbetet kan bli mycket bättre och då bl.a. med 
Årjängs kommun, Värmlands turistråd samt FörTur. Johansson berättar att de behöver få 
ekonomiskt stöd för att kunna utveckla turismavdelningen, då det finns en stor 
efterfrågan. Nu är de tvungna att istället utveckla den kommersiella avdelningen. För att 
det skall bli ett bättre samarbete krävs det en viljeinriktning från högre ort. Strömstad 
Tourist är nöjda med sitt samarbete idag och uttrycker sig följande: ”Med tiden märker 
man om man saknar någon och då är det bara till att börja samarbeta”. Vilket också kan 
sägas sammanfatta vad de andra turistbyråerna anser.  

Samarbetet med den norska sidan fungerar generellt sätt mycket bra. Dock har samarbetet 
mellan Morokulien och Eidskog minskat p.g.a. att Eidskog kommun har ekonomiska 
problem. Vilket har lett till att Morokuliens turistbyrå söker mer samarbete med Hedmark 
kommun på den norska sidan. Eurotax har ett mycket bra samarbete med Marker 
kommun och det är p.g.a. att all turistinformation går via Eurotax samt att de även har 
hand om deras telefonsamtal.   

Att driva en turistbyrå idag är mycket dyrt och kräver mycket arbete, resurserna är få och 
kräver därför samarbete i olika former. Det enda samarbete tullverket har med 
turistbyråerna är tillsammans med Morokuliens turistbyrå, där turisterna kan lämna in 
sina kvitton för att få sin tax-free moms tillbaka. Tullverket ser inte heller att de skulle 
kunna bidra med några resurser, då de redan idag är ”bantade till ett minimum”. De har 
redan specifika uppgifter på vad de skall göra, men självklart hjälper de till att svara på 
frågor så gott det går i mån av tid. Men som Oleniusson säger ”skulle staten skänka mer 
resurser skulle de givetvis vara positiva till att hjälpa turisterna”.  

Vägverket har inte heller några direkta samarbeten med turistbyråerna och de har en 
väldigt liten kontakt med turismnäringen. Det enda de kan hjälpa till är med skyltning 
och göra i ordning rastplatser. Och eftersom de är en statlig myndighet får de inte heller 
vara med och driva kommersiella projekt.    

Nedan följer en sammanfattning av vad respondenterna anser om de nuvarande 
resurserna som turistbyråerna utnyttjar samt deras idéer till fler tillvägagångssätt för att 
söka nya och/eller mer resurser.   

Morokuliens turistbyrå har en totalbudget på 1,36 miljoner kronor och budgeten skall 
täcka alla kostnader. De är beroende av kringkommunerna och det samarbetet anser de att 
det skulle kunna gå att utveckla ytterligare för att få inkomster. De har en utställningshall 
där företag kan marknadsföra sig mot en avgift. Axelsson anser att kommunen 
tillsammans skulle anordna olika aktiviteter och evenemang för att locka till sig turisterna 
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och därigenom få mer pengar. Problemet är att många turister passerar turistbyrån och 
inte stannar kvar i kommunen eftersom det inte finns någon speciell attraktion. De anser 
att det är en fördel med att vara en gränsturistbyrå idag eftersom de bl.a. kan söka 
Interreg bidrag. Axelsson säger dock att det skulle ha varit ännu enklare att söka bidrag 
om man vet var ett eget bolag eftersom det är svårt att söka bidrag när de är kommunala.   

Idag baserar Eurotax all sin verksamhet genom att sälja platser för broschyrmaterial samt 
försäljning av suvenirer och andra varor. Johansson säger att: ”om de inte skulle ha haft 
en butiksverksamhet skulle de inte ha klarat sig. Det är inte lönsamt att bara driva en 
turistinformation”. Han säger också att han har försökt söka bidrag från bl.a. FörTur samt 
Värmlands turistråd, men det finns ingen hjälp att få.   

Den totala budgeten ligger på 1,8 miljoner kronor för Årjängs turistbyrå. År 2005 gick 
turistbyrån med vinst p.g.a. att de ingår i flera olika projekt. Ett projekt som Årjängs 
kommun deltar i är ett Interreg projekt som heter Grenseland, där man får hjälp med att 
utveckla turismnäringen till att bli mera familjeanpassad. För att söka projekt och bidrag 
krävs det tid och resurser vilket turistbyråerna inte har idag.   

Strömstad Tourist är en ekonomisk förening och har en intäktsbudget på 2,2 miljoner 
kronor och en totalkostnad på ca 2,5 miljoner kronor. Idag blir de blir finansierade av 
medlemsavgifter från deras ca 200 medlemmar. Strömstad kommun köper tjänster av 
turistbyrån för att kunna marknadsföra kommunen och de har även en souvenirförsäljning. 
När det gäller att söka bidrag säger Adolfsson ”att det de inte vill bygga upp deras 
verksamhet på bidrag, det viktigaste för turistbyrån är att det skall gå runt”. De arbetar 
kontinuerligt med att söka nya medlemmar samt värna om de medlemmar de idag har.  

Den totala budgeten för Karlstads turistbyrå är ca 2,6 miljoner kronor. På grund av att de 
har en stor souvenirförsäljning, ett eget bokningssystem, guideverksamhet och 
biljettförsäljning gick de med vinst år 2005. Turistbyrån medverkar även i en hel del EU-
projekt, bl.a. ett där de får bidrag till att utbilda sommarpersonalen.   

Idag har kommunerna sparsamt med ekonomiska resurser vilket leder till att 
turismnäringen hämmas. Turistbyråerna skulle vilja utvecklas mer om resurserna hade 
funnits. Vid en jämförelse mellan turistbyråerna kan vi se att Karlstad kommun satsar 
mer resurser på turismnäringen än vad Årjäng och Eda kommun gör. Strömstad Tourist 
som är en ekonomisk förening, gör att det blir upp till turistbyrån själva hur mycket tid de 
vill lägga på att skaffa nya medlemmar. Om vi ser till Eurotax som vill utveckla sin 
turistinformation hade det aldrig fungerat om de inte hade haft en butiksverksamhet. En 
turistbyrå måste idag ha en bisyssla där de har någon form av försäljning som ökar deras 
intäkter. Turistbyråer som befinner sig i perifera områden behöver därmed ha ett brett 
samarbete med olika parter för att kunna tillfredställa turisterna.   
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6.6 Problematik kring symbolerna  
Symboler används ofta i marknadsföringen av en plats då de på ett enkelt sätt kan 
förmedla olika budskap eller ge en association till en plats. Symboler kan även ge platser 
identitet eller förväntningar, vilket också är viktigt om man vill attrahera turister till 
platsen ifråga. Exempelvis kan en symbol vara ett tecken, en bild, byggnad eller staty 
m.m. Syftet med att kategorisera turistbyråerna med en blå/gul respektive grön/vit 
symbol är att ge turisten en uppfattning om vilka krav och förväntningar denne kan har på 
en turistbyrå. Denna skillnad syftar till att garantera en service och kvalitetsnivå som gör 
att turisten vet vad som förväntas. Turistbyråerna kan bli symboler för hela Sverige som 
därmed skulle kunna bli några av landets viktigaste marknadsföringsportaler. Även om de 
blå/gula eller grön/vita symbolerna inte kan ge en identitet till en plats, får turistbyråerna 
ändå någon typ av identitet genom att de bär någon av symbolerna.   

Axelsson berättar att Morokuliens turistbyrå har varit blå/gul sedan 1997 och det var en 
självklarhet att de fick symbolen. Dels för att byggnaden ligger mitt på gränsen samt att 
de är den näst största gränsövergången. Att vara en gränsturistbyrå med symbolen blå/gul 
innebär att de måste ha mer kunskap om ett mycket större område än om de skulle ha 
symbolen grön/vit. Axelsson fortsätter med att säga: ”i vår turistbyrå skall vi kunna allt”.  
Eda kommun anser dock idag att turistbyrån har för stora uppgifter när den skall ge 
information om hela Sverige och Norge. Men Axelsson anser att kommunen bör vara mer 
delaktiga än vad de är idag. Kommunen spekulerar att sälja huset vilket skulle innebära 
att turistbyrån behöva flytta på sig. ”Om politikerna beslutar att flytta turistbyrån finns 
det ingen anledning för oss att vara blå/gula utan då får vi övergå till att vara en grön/vit 
turistbyrå och enbart marknadsföra kommunen och närområdet”.  

Eurotax i Töcksfors har symbolen blå/gul sedan starten av symbolen (1997), vilket 
innebär att de ska vara tillgängliga för turisterna samt ha kompetensen för att kunna svara 
på frågor som berör Sverige. Problemet är att deras utrymme för turistinformationen är 
alldeles för litet. Johansson har planer på att utveckla sin verksamhet men är tvungen att 
invänta besked från tullen.   

Karlsson anser inte att betydelsen av blå/gul eller grön/vit turistbyrå har någon större 
inverkan på turisten och att de idag uppfyller tillräckligt hög grad av regional och 
nationell information. Ur ett Sverigeperspektiv har dock gränsturistbyråerna en stor 
betydelse som kan symbolisera Sverige: ”Vid stora gränsövergångar kan man börja 
fundera om man skall etablera ett ”Sverigehus”. Det skulle i sådana fall innebära att 
man marknadsför Sveriges kultur och natur så att det blir ett besöksmål i sig, men då 
krävs det fler ekonomiska resurser om det skulle vara möjligt. Det finns ingen kommunal 
eller företagsbaserad turistorganisation som skulle vilja ta på sig den biten.”   

Strömstad Tourist skiljer sig från de andra turistbyråerna eftersom de har den grön/vita 
symbolen. De strävar dock inte efter att uppnå den blå/gula symbolen då ekonomin inte 
räcker till. Många från den norska sidan ringer till turistbyrån och har frågor om övriga 
Sverige, då får personalen oftast hänvisa vidare.   
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Gränsturistbyråer bör ha symbolen blå/gul i och med att förfrågningarna från turisterna 
berör inte enbart det närliggande området utan frågor ställs om hela Sverige. Hade de 
funnits mer resurser är turistbyråerna positiva till att bli mer nationella.  

6.7 Sammanfattande slutsatser 
I dagsläget har turistbyråerna svårt att klara sig ekonomiskt och de är glada om de går 
runt. Idag är dyrt att driva en turistbyrå, det krävs flera olika resurser som skall täcka upp 
alla kostnader. I och med att många turistbyråer idag är kommunala blir det ännu svårare 
med ekonomin då de inte har möjligheten att utveckla sig. Om inte kommunen satsar på 
turismnäringen kan det bli ännu svårare för turistbyråerna att överleva. Det vittnar också 
på det faktum att en turistbyrå idag måste ha en bisyssla med någon form av försäljning 
som ökar dess intäkter, eftersom det är svårt att leva på att bara ge turistinformation. 
Hade det inte krävts mycket tid av personalen hade de förmodligen haft större möjlighet 
att söka mer bidrag, ingå i fler projekt och arbetat mer med företagen i området för att 
kunna bli nationella. Morokulien och Eurotax är de två turistbyråerna som verkligen ser 
att det finns ett behov till att bli mer nationella. Dessa turistbyråer är också  de två  som är 
lokaliserade mitt på eller vid gränsen.   

Det ställs stora krav på gränsturistbyråer, turisterna ställer många frågor som berör både 
Sverige och Norge samt vill ha specifik information om olika områden. Det krävs också 
mycket kringservice runt turistbyråerna såsom toaletter, valutaväxling, Taxfree-refund 
samt bokningar av diverse stugor, båtar m.m. Personalen skall också vara uppdaterad på 
vägar och vägarbeten. Symbolen blå/gul blir ett krav för turistbyråer som ligger vid 
gränsen, som det ser ut idag behöver de mer stöd från olika håll för att kunna klara sig. 
Det går inte att överleva idag genom att bara ha en turistinformation. De intervjuade på 
turistbyråerna ser att det finns resurser att tillgå, men tiden räcker inte till att söka, 
exempelvis EU-bidrag och Interreg-projekt. Det går även att utöka samarbete i olika 
former som i sin tur skulle generera fler resurser. Strömstad Tourist kan söka fler 
medlemmar och därigenom få in mer resurser. Karlstad turistbyrå kan användas som ett 
bra exempel på hur en turistbyrå arbetar för att få in resurser. Exempelvis genom att ha en 
bred souvenirförsäljning, ett centralt bokningssystem där de får provision för varje 
bokning de gör, samt även genom deras guideverksamhet.   

En turistbyrå med symbolen blå/gul som ligger vid en gräns skiljer sig gentemot en 
turistbyrå som har symbolen blå/gul men som är lokaliserad i en stad. Vid gränsen ska 
turistbyrån ha Taxfree- refund, valutaväxling, uppdaterad information om vägar, 
samarbete med det gränsande landet samt stora kunskaper om länderna etc.    

Att vara en blå/gul turistbyrå innebär att turistbyrån skall vara kunniga och ha 
information om hela Sverige och inte enbart om närområdet. De skall också vara 
tillgängliga för turisterna samt ha tillgång till Internet och hjälpa till med bokningar. Det 
är högre krav på att vara en blå/gul turistbyrå än att vara en grön/vit turistbyrå. Strömstad 
Tourist är den ända av våra intervjuade turistbyråer som har symbolen grön/vit och det 
innebär att de skall ha kunskap och information om närområdet inom en dagsutflykt, 
vilket här menas med Oslo, Göteborg och Västra Götaland.  
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Att vara en kommunal turistbyrå innebär att man inte kan ta alla beslut själva. De har 
regler som de måste följa, och de kanske ibland vill mer än vad kommunen vill. Därmed 
hämmas ofta turismnäringen på grund av att kommun inte vill satsa på näringen. Detta 
bekymmer har inte Karlstads turistbyrå då kommunen lägger ner stora resurser på att 
utveckla turismnäringen i kommunen. Strömstad Tourist som är en ekonomisk förening 
har ett ansvar gentemot sina medlemmar, men har lättare att kunna fatta beslut.  

Idag finns det ett stort behov av gränsturistbyråer, vilket inte minst märks hos 
turistbyråerna i Morokulien och Eurotax. Idag strömmar det in flera tusen turister under 
ett år på dessa turistbyråer. De övriga turistbyråerna har en bra lokalisering till 
marknaden då de är centralt belägna i städerna.  Om Morokulien skulle behöva flytta sin 
verksamhet på grund av ekonomiska skäl, är Charlottenbergs köpcentrum en bra 
lokalisering att lägga verksamheten i, likadant med turistinformationen som finns i 
köpcentrat i Töcksfors under sommarhalvåret.  
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7. EGNA REFLEKTIONER OCH TANKAR 
En turistbyrå som är lokaliserad till en gräns anser vi bör ha symbolen blå/gul då 
turistbyrån skulle passa utmärkt som en förlängd arm för Sveriges del ur 
marknadsföringssynpunkt. Det är också den första platsen som turisterna möter som kan 
ge information om landet. Vi ser också att de undersökta gränsturistbyråerna, bör ha 
material över Norge, eftersom det är så pass stor efterfrågan. Däremot får inte 
turistinformationsverksamheten bli lidande och ge plats för butiksverksamhet m.m. och 
därför borde det kanske finnas ett auktorisationskrav som exempelvis säger att 50 % av 
turistbyråverksamheten går ut på att ge turistinformation/service. Vi har uppmärksammat 
att på samtliga turistbyråer finns det en klar och tydlig vilja och engagemang för att 
utvecklas. Idag är det så att varje kommun och turistbyråverksamhet bör ha en klar och 
tydlig turismstrategi för att lyckas.   

Trots att Strömstad Tourist har en bra lokalisering i centrala Strömstad anser vi ändock 
att det finns ett behov av ytterligare en turistinformation med symbolen blå/gul vid 
gränsen till Svinesundsbroarna, eftersom det är den största gränsövergången mellan 
Sverige och Norge. Om detta vore fallet kan Strömstad Tourist enligt vårt tycke kvarstå 
som en turistbyrå med symbolen grön/vit.   

Turismen till Sverige ökar stadigt vilket innebär att turistbyråerna kommer att behöva 
utvecklas ännu mer, fast på olika sätt. Idag handlar utveckling mycket om själva servicen 
till gästen men även om det bakomliggande arbetet såsom produktutveckling samt om de 
skall ha symbolen blå/gul eller grön/vit. Vi tror att de i framtiden kommer att arbeta mer 
med det bakomliggande arbetet, såsom produktionen av sevärdheterna samt skapa olika 
turistaktiviteter som efterfrågas. Med tiden blir turistbyråerna någon slags 
svensk ”resebyrå” som skall producera men även informera om vad turisten kan göra osv.  
Vi kan se att turistbyråerna marknadsför sig själva allt mer via Internet samt att turisterna 
också söker sin information via nätet. Kommer denna utveckling att hämma 
turistbyråerna? Vi har sett att samarbete är viktigt för turistbyråerna då deras verksamhet 
bygger på samarbete i olika former med olika aktörer. Turistbyråerna har mindre 
samarbeten med vägverket och tullverket men det är ingenting som går att utveckla i 
dagsläget, eftersom resurserna inte finns.  

Vi ser att det finns ett behov av att ha turistbyråer vid gränsen med symbolen blå/gul, 
staten borde kunna göra mer vid gränserna eftersom det är en såpass viktig inkörsport till 
Sverige. Förslagsvis som Karlsson uttryckte sig: ”Vid stora gränsövergångar kan Sverige 
fundera om de skall etablera ett ”Sverigehus”.  

Flera tankar har väckts under arbetets gång. Vi tycker att det vore intressant om någon 
ville studera vidare på flera andra gränsturistbyråer runt om i Sverige för att se om det 
finns skillnader. Det vore även intressant att göra någon jämförande studie på den norska 
sidan. Dessutom vore det intressant att få en inblick i från statens sida, om vad de anser 
om gränsturistbyråer ur markandföringssynpunkt för Sveriges del samt se hur 
turistbyråerna berörs av hoten/möjligheterna av Internet.  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om gränsturistbyråernas särskilda ställning 
som inkörsport till Sverige kan förstärkas. Vi ville även studera vilka förutsättningar det 
finns att utveckla lokala gränsturistbyråer till att bli mer regionala och nationella 
turismportaler. Vi har använt oss av följande frågeställningar för att nå syftet:   

Kan turistbyrån utvecklas till att bli mer regional och nationell? Vad innebär det att vara 
en gränsturistbyrå? Vilka olika resurser finns det att tillgå om man i dag är en 
gränsturistbyrå? Vad innebär det att vara en grön/vit alternativt blå/gul turistbyrå idag? 
Vilka skillnader är det mellan en kommunal och en fristående turistbyrå? Är de 
undersökta gränsturistbyråerna rätt lokaliserade ifråga om tillgänglighet?   

För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort intervjuer med Årjängs, Strömstads, 
Karlstads, Eurotax i Töcksfors och Morokuliens turistbyråer, Eda kommun samt Tull- 
och Vägverket.   

Det är viktigt att veta vad turism och en turist är och vad definitionen är för dessa. 
Turistresan startar med att det uppstår ett behov av att resa till en destination någonstans. 
Denna turistdestination omfattar både en kärnprodukt och en biprodukt. Kärnprodukten 
är destinationen som helhet och biprodukten är den specifika service och attraktion som 
existerar på en given plats. Denna ”plats” kan uppfattas som perifer eller central, men det 
är beroende på av var man befinner sig på jordytan och vilken kunskap man har om andra 
människor och om andra platser. Med mer kunskap av en plats eller område kan det 
mentala avståndet minskas, med exempelvis symboler. Symboler kan på ett enkelt sätt 
förmedla olika budskap eller ge en association till en plats och har därför blivit allt 
viktigare i marknadsföringen av olika platser. Turistbyråernas symboler blå/gul och 
grön/vit skapar associationer om vad turisten kan förvänta sig att få för service. Den 
blå/gula turistbyrån har exempelvis ett större utbud av service än vad den grön/vita har.   

Gränser är betydelsefulla delar av reseupplevelserna, för att turisten ska få känna att 
denne kommit till ett nytt land. Turisterna förflyttar sig inte bara fysiskt utan även 
mentalt över en gräns när man går från det vardagliga till det icke-vardagliga. Produktion 
och konsumtion av turism sker samtidigt på platsen. Den således ultimata platsen för den 
som levererar tjänsten och andra konsumenter blir platser med hög marknadstäthet. Det 
gäller att hitta det område där det finns ett kundbehov och där kunderna vill ha den 
erbjudna tjänsten samt att det också skall finnas goda kommunikationer.   

Resultatet av undersökningen visar att det idag finns ett stort behov av gränsturistbyråer. 
De har en stor betydelse för den svenska turismen men tyvärr finns det inte några direkta 
resurser till att bli mer regionala och nationella på grund av att det inte finns tillräckligt 
med tid. Att vara en gränsturistbyrå i vårt studieområde innebär bl. a. att man skall ha 
kunskaper inte bara om området utan även om både Sverige och Norge, de skall även 
finnas möjlighet för turisterna att kunna växla, tax-refund service samt kunna få 
uppdateringar om vägar. De resurser som turistbyråerna skulle kunna använda sig av är 
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att söka olika EU-bidrag samt söka mer samarbete med olika turistföretag och kommuner, 
men då krävs det mer tid.   

Att vara en blå/gul turistbyrå innebär att turistbyrån skall vara kunniga och ha 
information om hela Sverige och inte enbart om närområdet. De skall också vara 
tillgängliga för turisterna samt ha tillgång till Internet och hjälpa till med bokningar. Det 
är högre krav på att vara en blå/gul turistbyrå än att vara en grön/vit turistbyrå. Att vara 
en kommunal turistbyrå innebär att man inte kan ta alla beslut själva. De har regler som 
de måste följa, och de kanske ibland vill mer än vad kommunen vill. Därmed hämmas 
ofta turismnäringen på grund av att kommunen inte vill satsa på näringen.  
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Appendix 1.                                    

Bild 3. Karta över studieområdena. Ellipserna visar var turistbyråerna är lokaliserade. 1   

                                                

 

1 Bonniers stora Bil & turistatlas Europa 2004/2005, Storbritannien 2004 
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Appendix 2.   

Underlag för intervjuer med Morokulien, Årjäng, Strömstad Tourist och Eurotax.   

Allmänna frågor  

1. Hur länge har ni varit verksam på turistbyrån?  

2. Hur många anställda finns på er turistbyrå idag?  

3. Hur definierar ni turistbyrå idag?  

4. Vem har bestämt att ni ska vara lokaliserad där ni ligger idag?   

5. Vad skall en turistbyrå innehålla för Er? Exempel; kompetens, material, kunskap, 
personal, service osv.  

6. Hur ser erat utbud ut idag? Material, service osv.  

7. Har Ni symbolen blå/gul eller grön/vit? Hur länge? Vad innebär det för Eran del? Om 
inte hur skulle ni kunna sträva efter att bli blå/gul?  

8. För Ni statistik över hur många besökare Ni har till turistbyrån under ett år?   

9. Vem redovisar ni era arbetsinsatser till?   

10. Kan Ni på turistbyrån styra turisten vart han/hon skall åka?  

11. Är det extra svårt att vara en gränsturistbyrå? Förklara på vilket sätt.  

12. Hur viktigt tror Ni att det är med gränsturistbyråer idag ur ett Sverige perspektiv?  

13. Är gränsövergången tydlig i erat område? Med exempelvis flaggor, skyltar, 
gränsmarkering, symboler etc. som man skulle kunna förknippa med 
gränsövergången?  

Ekonomi  

14. Hur stor är er budget (inkl personalkostnader och lokalkostnader eller förutom dessa 
kostnader)?   

15. Från vem får ni finansiering av? Från kommunen i Sverige eller betalar även Norge 
och i så fall vem i Norge? Budgetfördelning mellan länderna?   

16. Till att utveckla kunskap, kompetens, rekrytering, material osv, har ni något förslag 
till vart man kan få finansiering ifrån?  
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17. Vart anser ni att ni skulle kunna få bidrag ifrån till att växa ännu mera? (EU-bidrag)  

18. Gör Ni egna undersökningar när det gäller att söka bidrag, sponsorer osv. ?  

Samarbete  

19. Har ni något samarbete med kommunen, staten, vägverket, tullverket, företag, 
organisationer osv. och i sådana fall på vilket sätt?  

20. Hur skulle Ni kunna få ett bättre samarbete?  

21. Vilka skulle Ni vilja se ett samarbete med?  

22. Hur ställer ni er till att utveckla turistbyrån till att bli mera regional? Nationell?  

23. Vilka möjligheter samt vilka problem ser man?  

24. Vilken organisation i nationen Norge eller Sverige anser ni bryr sig mest om de 
auktoriserade turistbyråerna?   

25. Vad gör den nationen/organisationen som är så bra?   

Turismmaterial  

26. Har ni fördelat broschyrutrymmet mellan Norge och Sverige 50/50 ,budget 
efterfrågan eller efter antalet broschyrer?   

27. Hur fungerar Norges utskick av broschyrmaterial till Sverige? Hur fungerar det rent 
praktiskt? Ringer ni och ber om mer material eller kommer de och fyller på utan att ni 
behöver be om det?   

28. Är det stor skillnad med material från Sverige och Norge? Då menar vi 
informationsmässigt.   

Turistfrågor   

29. Vilka olika nationaliteter besöker er turistbyrå?  

30. Har ni fler norrmän än svenskar som kommer in och ställer frågor eller tvärtom?   

31. Skiljer sig frågorna åt mellan de olika nationaliteterna, ex: svenskar frågar mest om, 
norrmän frågar mest om, tyskar frågar mest om osv.   

32. Vilka är de vanligast förekommande frågorna? (ex var finns toaletten, hur                        
mycket får man ta in i Norge/Sverige) 
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33. De som besöker er, är majoriteten på väg in i Norge eller är det tvärtom?   

34. Vilka nationaliteter förutom norrmän och svenskar är mest förekommande? Största 
gruppen, är det tyskar, holländare eller danskar?   

35. Vet ni om de som kommer in på turistbyrån stannar kvar i kommunen (Eda, Årjäng 
och Strömstad) eller om de enbart passerar? Hur stor andel stannar kvar en natt, två 
nätter osv?   

36. Hur hanterar ni "problemet" att (majoriteten/få/att ni inte vet om )de inte stannar i 
(Eda, Årjäng och Strömstad) utan fortsätter? Vad kan ni göra för att få dem att stanna 
i kommunen?   

37. Vi har pratat mycket om nationaliteter, men vilken är den största målgruppen oavsett 
nationalitet, åldersmässigt, intresseområde, ekonomiskt, kön osv.   

38. Om det är främst bilburna i åldern 55+ eller barnfamiljer vet kommunen i (Eda, 
Årjäng och Strömstad) om deras efterfrågan på utbud? Har ni berättat för företagarna 
i kommunen eller för kommunens invånare eller hur kommunicerar ni ut vad ni vet 
om era besökare på turistbyrån?   

Framtiden som gränsturistbyrå  

39. Hur ser Ni på framtiden när det gäller er (gräns)turistbyrå?       
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Underlag för intervju med Karlstads turistbyrå.  

Allmänna frågor  

1. Hur länge har ni varit verksam på turistbyrån?  

2. Hur många anställda finns på er turistbyrå idag?  

3. Hur definierar ni turistbyrå idag?  

4. Vem har bestämt att ni ska vara lokaliserad där ni ligger idag?   

5. Vad skall en turistbyrå innehålla för Er? Exempel; kompetens, material, kunskap, 
personal, vilken service osv.  

6. Hur ser erat utbud ut idag? Material, service osv.  

7. Har ni symbolen blå/gul eller grön/vit? Hur länge? Vad innebär det för Eran del? Om 
inte hur skulle ni kunna sträva efter att bli blå/gul?  

8. För Ni statistik över hur många besökare Ni har till er turistbyrå under ett år?   

9. Vem redovisar ni era arbetsinsatser till?   

10. Kan Ni på turistbyrån styra turisten vart han/hon skall åka?  

11. Hur viktigt tror Ni att det är med en gränsturistbyrå kontra en stadsturistbyrå idag ur 
ett Sverigeperspektiv?   

Ekonomi  

12. Hur stor är er budget (inkl personalkostnader och lokalkostnader eller förutom dessa 
kostnader)?   

13. Från vem får ni finansiering av? Från kommunen i Sverige eller betalar även Norge 
och i så fall vem i Norge? Budgetfördelning mellan länderna?   

14. Till att utveckla kunskap, kompetens, rekrytering, material osv, har ni något förslag 
till vart man kan få finansiering ifrån?   

15. Vart anser ni att ni skulle kunna få bidrag ifrån till att växa ännu mera? (EU-bidrag)  

16. Gör Ni egna undersökningar när det gäller att söka bidrag, sponsorer osv.? 
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Samarbete  

17. Har ni något samarbete med kommunen, staten, vägverket, tullverket, företag, 
organisationer osv. På vilket sätt?  

18. Hur skulle man kunna få ett bättre samarbete?  

19. Vilka skulle Ni vilja se ett samarbete med?  

20. Hur ställer ni er till att utveckla turistbyrån till att bli mera regional? Nationell?  

21. Vilka möjligheter samt vilka problem ser man?  

22. Vilken organisation i nationen Norge eller Sverige anser ni bryr sig mest om de 
auktoriserade turistbyråerna?   

23. Vad gör den nationen/organisationen som är så bra?   

Turistfrågor  

24. Vilka olika nationaliteter besöker er turistbyrå?  

25. Har ni fler norrmän än svenskar som kommer in och ställer frågor eller tvärtom?   

26. Skiljer sig frågorna åt mellan de olika nationaliteterna, ex: svenskar frågar mest om, 
norrmän frågar mest om, tyskar frågar mest om osv.   

27. Vilka är de mest vanligaste förekommande frågorna?(ex var finns toaletten, hur                  
mycket får man ta in i Norge/Sverige)  

28. Vilka nationaliteter är mest förekommande? Största gruppen, är det tyskar, holländare 
eller danskar?   

29. Vet ni om de som kommer in på turistbyrån stannar kvar i kommunen (Eda, Årjäng 
och Strömstad) eller om de enbart passerar? Hur stor andel stannar kvar en natt, två 
nätter osv?   

30. Hur hanterar ni "problemet" att (majoriteten/få/att ni inte vet om) de inte stannar i 
(Eda, Årjäng och Strömstad) utan fortsätter? Vad kan ni göra för att få dem att stanna 
i kommunen?   

31. Vi har pratat mycket om nationaliteter, men vilken är den största målgruppen oavsett 
nationalitet, åldersmässigt, intresseområde, ekonomiskt, kön osv.   
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32. Om det är främst bilburna i åldern 55+ eller barnfamiljer, vet kommunen i (Eda, 
Årjäng och Strömstad) om deras efterfrågan på utbud? Har ni berättat för företagarna 
i kommunen eller för kommunens invånare eller hur kommunicerar ni ut vad ni vet 
om era besökare på turistbyrån?   

Framtiden som en stadsturistbyrå  

33. Hur ser Ni på framtiden när det gäller er (stads) turistbyrå? 



Gränsturistbyråernas särskilda ställning som inkörsport till Sverige 
________________________________________________________________________  

Appendix 4.  

Underlag för Intervju med Eda kommun  

1. Vad använder Ni för turismstrategi idag?  

2. Er definition på en turistbyrå?  

3. Vad skall en turistbyrå innehålla för Er?  

4. Hur viktigt tror Ni att det är med en gränsturistbyrå idag?  

5. Hur stor påverkan har Ni på turistbyråverksamheten?  

6. Idag har ni symbolen blå/gul, hur fungerar det? Vad innebär det för eran del? Fördelar, 
Nackdelar…  

7. Anser Ni att en turistbyrå med symbolen gul/blå är en bra marknadsföringsstrategi för 
Sverige?  

8. Var tror Ni att det finns att hämta finansiering ifrån? ex, EU-bidrag, vägverket, 
tullverket osv.  

9. Kan ni se några positiva alt. negativa samarbetsformer kommuner emellan eller med 
Norge osv.?  

10. Hur ser Ni på framtiden när det gäller Er turistbyrå? 
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Appendix 5.  

Underlag för intervju med tull- och vägverket.  

Tullverket  

1. Har ni någon statistik över hur många som passerar gränsen under ett år?  

2. Har Ni något samarbete med turistbyrån idag? Skulle ni vilja ha ett samarbete?  

3. Har Ni resurser för att hjälpa turistbyråerna, exempelvis genom att införskaffa 
turistinformation om Sverige?  

4. Förekommer det att ni får turistfrågor?  

Vägverket  

1. Har ni något samarbete med turistbyrån idag? Skulle Ni vilja ha ett samarbete?  

2. Känner Ni behov av att det skall finnas någon gränsturistbyrå?  

3. Har Ni resurser för att hjälpa en turistbyrå idag?  

4. Förekommer det att ni får turistfrågor? 
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Appendix 6.                 

Bild 4. Nationaliteter.  
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