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Förord 
 
Vårt val att skriva en uppsats om marknadsföring inom småskaliga turismverksamheter har 
sin grund i att vi gärna ville kombinera vår utbildnings två huvudområden; turismvetenskap 
och företagsekonomi. Vår uppfattning är att de marknadsföringskurser som vi hittills inom vår 
företagsekonomiska utbildning läst främst riktat in sig på relativt stora företag, medan vi som 
studenter på turismprogrammet under vårt första utbildningsår fick en god inblick i att det 
inom turismbranschen finns många verksamheter som bedrivs av bara ett fåtal personer. Små 
företag eller organisationer har ofta svårt att implementera marknadsföringsverktyg, fram-
tagna för större verksamheter med större resurser, på sina verksamheter. Därför föll valet just 
på denna typ av uppsats. 

För att finna vårt undersökningsområde fick vi hjälp av docent Thomas Blom, avdelningschef 
för avdelningen för kulturgeografi och turism vid Karlstads universitet, som gav oss kontakt-
uppgifter till Forshaga kommuns turistchef Viktoria Karlsson. Med hjälp av henne kunde vi 
sedan komma fram till det valda ämnet och ta kontakt med våra respondenter. Vi vill därför 
tacka Thomas Blom och Viktoria Karlsson för deras hjälp. Vi vill också rikta ett varmt tack 
till våra respondenter som tog sig tid och med stort intresse besvarade våra frågor. 

Vi vill slutligen även tacka vår handledare Olle Sonesson för utbyte av tankar och idéer under 
arbetets gång. 
 
Karlstad, januari 2007 
 
Sabina Nilsson och Madeleine Pettersson  
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Abstrakt 
 
Då allt fler människor väljer att bosätta sig i stadsmiljöer med närhet till service så som skolor 
och affärer, blir konsekvensen att landsbygden alltmer avfolkas. Ett sätt att hålla orter på 
landsbygden levande kan då vara att göra en satsning på småskalig turismverksamhet. 
Turismutveckling på landsbygden är en möjlighet eftersom många lockas att vistas i lands-
bygdsmiljöer på sin fritid, då det i dessa områden finns god tillgång till traditionella natur- 
och kulturmiljöer, vilket stadsmiljöer inte kan erbjuda i samma utsträckning. Något som är 
viktigt för att lyckas med en sådan verksamhet på en plats som kan uppfattas ligga avsides, är 
att nå ut till potentiella besökare och fånga deras uppmärksamhet. Detta kan innebära svårig-
heter för en mindre organisation som har begränsade resurser och marknadsföringskunskaper. 
För att lyckas med att nå ut är en effektiv marknadsföring, i vilken de resurser som finns ut-
nyttjas på bästa sätt, viktig.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva marknadsföringsarbetet hos en småskalig turismaktör 
på landsbygden och analysera hur väl det stämmer överens med det rekommenderade inne-
hållet i en marknadsplan. Uppsatsen bygger på undersökning av en småskalig turismverk-
samhet på en värmländsk landsbygdsort (Butorp) där besökare erbjuds olika aktiviteter så som 
fiske och ridning samt boende, café, vandringsleder med mera.  
 
För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ undersökning med personliga inter-
vjuer. Vi genomförde sammanlagt fem intervjuer med representanter för olika verksamheter i 
Butorp.  Första intervjun gjordes med ordföranden för det aktiva byalaget som ligger bakom 
turismutvecklingen på platsen. Sedan intervjuade vi representanter för tre av de fem under-
grupperna som finns till Butorps byalag samt en representant för föreningen Butorpsryttarna. 
De tre av byalagets fem undergrupper, som vi valde ut utifrån kriteriet att deras verksamhet 
skulle vara någon typ av turismverksamhet, är Butorps ädelfiske, Butorps sommarcafé och 
boendet Björnvålsfallet. 
 
För Butorp som helhet finns idag inte någon formell marknadsplan, men då vi i våra inter-
vjuer utgick från en marknadsplans struktur kunde vi ändå sammanställa de tankar och idéer 
som respondenterna har kring de ingående delarna i en sådan. Undersökningens resultat 
visade att det finns en god gemenskap och samarbetsvilja i Butorp som utgör en god grund för 
en lyckad turismutveckling när det gäller att locka besökare till platsen. Många olika typer av 
besökare kommer till Butorp, gamla som unga och med olika nationaliteter, även om svenskar 
är den mest förekommande nationaliteten. När det gäller konkurrenter nämns inga specifika 
och respondenterna betonar vikten av att samarbeta istället för att konkurrera ut varandra. 
Mycket i Butorp skulle kunna vidareutvecklas enligt respondenterna, men det som gör det 
svårt att komma så mycket längre är att allting drivs ideellt. Denna situation gör att de upp-
satta målen som finns för de olika verksamheterna mestadels handlar om att driva allting som 
det gjorts tidigare. Många av respondenterna menar att det har gått över förväntan med de 
olika verksamheterna och att de därför är glada om de kan hålla allting vid liv som de i 
nuläget hittills har gjort. Hur de ska uppnå målen är enligt respondenterna att fortsätta med 
den marknadsföring som gjorts tidigare, vilket i stort sett sker gemensamt genom egna fram-
tagna broschyrer och tryckt material, annonsering samt Internet.  
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Abstract 
 
More and more people choose to live in urban areas close to services such as schools and 
shops and as a consequence the population in rural areas decreases.  One way to keep the rural 
areas alive is to invest in the tourism market in a small scale. Tourism development is a 
possibility in rural areas since many people are attracted to the countryside in their spare time 
as there is great access to natural and cultural environments, which is not available to the 
same extent in cities. The importance to reach out to potential visitors and grab their attention 
is crucial to a business which appears to be in a remote area. This creates difficulties for 
smaller organisations, which have limited resources and lack marketing knowledge.  In order 
to reach out one must operate effective marketing and use the available resources efficiently. 
 
The aim of this essay is to describe the work involved in marketing of a small scale tourism 
business in a rural area and also to analyse how well this agrees with the recommended 
content in a marketing plan. The essay is based on a research of a small business in a rural 
area in Värmland (Butorp) where visitors are offered different activities including fishing and 
horseback riding as well as accommodation, café, hiking paths and more. 
 
In order to accomplish our aim, we carried out a qualitative research based on personal 
interviews. Altogether we interviewed five representatives for various businesses in Butorp. 
The first interview was conducted with the chairman of the active village community which is 
responsible for the tourism development in the area. We then interviewed representatives for 
three of the five subdivisions of the village community in Butorp as well as a representative 
from the organisation “Butorpsryttarna”. The three subdivisions which we chose are Butorp’s 
ädelfiske, Butorp’s summer café and the accommodation Björnvålsfallet. 
 
Overall Butorp does not currently have a formal marketing plan, however when conducting 
interviews with a marketing plan as a basis, we could somehow link the respondents’ thoughts 
and ideas to it. This research shows that there is a great communion and willingness to work 
together in Butorp, which is a good foundation for a successful tourism development when it 
comes to attract visitors. A diverse clientele, old as well as young people with different 
nationalities visit Butorp, although the most common nationality amongst visitors is Swedish. 
With regards to competition, no specific organisations were mentioned and the respondents 
emphasised the importance of working together rather than competing with one another. 
There is a lot that could be developed further according to the respondents, however the main 
limitation is that the organisation is a non profit association and the main objective is to 
continue to run the organisation as previous. The success of the various businesses has been 
better than expected and the respondents are satisfied to continue to keep the business active, 
which is what they have been aiming for so far. According to the respondents, the goals will 
be met by continuing with the current marketing which includes their own brochures and 
printed materials, advertising and Internet. 
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1. Inledning 
 
I uppsatsens inledande del börjar vi med en problemdiskussion som utgör bakgrunden till 
denna uppsats. Vi presenterar därefter syftet och de frågeställningar som uppsatsen har sin 
utgångspunkt i, varefter vi tar upp vilka avgränsningar vi gjort.  Slutligen presenterar vi 
kortfattat byn Butorp och dess byalag, vilka har varit undersökningens utgångspunkt, för att 
därefter beskriva uppsatsens fortsatta disposition. 
 

1.1 Problemdiskussion 
I Sverige har det under många år pågått en förändring ifrån att de flesta bodde och arbetade på 
landsbygden till att folk i allt större utsträckning bosätter sig i städerna. Många av de traditio-
nella sätten att försörja sig på, så som att bedriva små jord- och skogsbruk på landet, har för-
svunnit och landsbygden har till viss del avfolkats (Larson red. 2003). Trots att det finns 
arbete i städerna och att allt mer av den service så som skolor och affärer som vi är beroende 
av koncentreras till dessa finns det något som städerna inte kan erbjuda i samma utsträckning 
som landsbygden och det är tillgång till natur och traditionella kulturmiljöer. Intresset för 
aktiviteter och vistelse i naturen på fritiden ökar i takt med att det blir fler och fler som inte 
har tillgång till det i sin hemomgivning (Frimodig red. 2000), och allt fler uppskattar att på sin 
lediga tid åka utanför städerna för att fritt kunna vistas i naturen.  
 
Denna nya trend har blivit en möjlighet för landbygdsorter att hålla bygden levande och locka 
till sig besökare (Frimodig red. 2000).  Många orter på landsbygden har nämligen börjat satsa 
på en småskalig turismverksamhet, ofta med naturen och bygdens kultur som största attrak-
tion. På detta sätt kan de få in pengar till sin ort men också ta tillvara och utnyttja de resurser 
landsbygden erbjuder. Det finns dock även svårigheter för företag och orter på landsbygden 
som vill satsa på turism. Idag finns så många olika alternativ och många konkurrenter att det 
kan vara svårt att nå ut till kunderna och fånga deras uppmärksamhet. Att sköta en verksamhet 
på landsbygden kan också vara svårt då den ofta är långt ifrån det som brukar ses som fördel-
aktiga förhållanden för företagande, så som en tydlig målmarknad och goda kommunikationer 
(Karlsson & Lönnbring 1999). Det kan också vara svårt att locka arbetskraft ut till landsbyg-
den (Karlsson & Lönnbring 1999), vilket kan behövas om något företag vill göra en större 
satsning. På grund av detta sätts marknadsföringen allt mer i fokus och blir en viktig del även 
för de minsta företagen och orterna. Marknadsföringen kan vara ett sätt att överkomma svå-
righeter så som att platsen uppfattas ligga långt borta och locka till sig både besökare och per-
sonal. 
 
Men även marknadsföring kan innebära svårigheter eftersom små verksamheter på landsbyg-
den ofta har begränsade resurser och mycket av den litteratur som skrivits utgår ifrån stora 
företag med fler valmöjligheter. Det kan då vara svårt för verksamheter med begränsade re-
surser och marknadsföringskunskaper att veta på vilket sätt de bäst ska utnyttja och applicera 
olika marknadsföringsteorier på sin egen verksamhet. Detta kan lätt leda till att de företag som 
har minst pengar och som mer än andra är beroende av att deras marknadsföring når rätt per-
soner gör av med, för dem, stora summor pengar på marknadsföring utan eller med begränsat 
resultat. En bra grund för att utveckla en effektiv marknadsföring både kostnadsmässigt och 
då det gäller att locka fler besökare är att göra en marknadsplan. En marknadsplan kan se ut 
på många olika sätt men det grundläggande är att den innehåller en analys av var verksam-
heten står nu, var den vill samt hur den ska komma dit. Många små företag och verksamheter 
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jobbar dock idag helt utan marknadsplan och ser inte vilka fördelar framtagningen av en 
marknadsplan kan ge. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att beskriva marknadsföringsarbetet hos en småskalig turismaktör 
på landsbygden och analysera hur väl det stämmer överens med det rekommenderade inne-
hållet i en marknadsplan. 
 
För att uppnå detta syfte ställde vi oss följande frågor: 

 
1. Vilka resurser och förutsättningar har turismverksamheterna i nuläget? 
2. Hur önskar verksamheterna utvecklas och vad är deras mål? 
3. Hur planerar turismverksamheterna för att nå dessa mål?   

1.3 Avgränsningar  
På grund av arbetets omfattning och våra begränsade tidsmässiga och ekonomiska resurser 
kunde vi i denna uppsats inte undersöka många verksamheter på olika orter. Istället valde vi 
att genomföra en fallstudie. Genom kontakt med Viktoria Karlsson, turistchef i Forshaga 
kommun i Värmland, fick vi veta att det i kommunen finns en by vid namn Butorp som satsar 
på småskalig turismverksamhet, men som skulle kunna behöva hjälp med sin marknadsföring. 
Vi tog då kontakt med Peter Ingmarsson som är ordförande för byalaget i Butorp. Han var 
mycket positiv till vårt intresse att skriva om byn och deras turismsatsningar. Vi valde därefter 
att avgränsa undersökningen till att fokusera på turismutvecklingen i Butorp och utifrån in-
formation från involverade personer där, beskriva och analysera verksamheternas marknads-
föring. 

1.4 Presentation av Butorp 
Butorp är en by på landsbygden med omkring 100 invånare som ligger i norra delen av 
Forshaga kommun i Värmland. Utifrån Butorps hemsida (2006-12-21) kan man utläsa att be-
sökare som kommer till byn erbjuds en stor variation av aktiviteter så som fiske av inplanterad 
öring och regnbågslax i en damm som finns i byn, boende i torpet Björnvålsfallet från 1700-
talet, vandrings- och ridleder, bad och dessutom driver byalaget ett sommarcafé. I Butorp 
finns även föreningen Butorpsryttarna som sommartid erbjuder turridning för barn. Byalags-
ordföranden berättar att det kommer 10-20 personer per dag till Butorp mellan 15 juni och 15 
augusti, som är verksamheternas högsäsong. Det är byalaget i Butorp som till stor del står 
bakom de satsningar som gjorts för att locka besökare till byn. Byalaget fungerar som en 
ideell förening och är aktivt i sitt arbete med att utveckla bygden.   

1.5 Disposition 
Uppsatsens sex huvuddelar består efter detta inledande kapitel av kapitlen metod, teori, 
empiri, analys och slutsatser. I metodkapitlet presenterar vi kortfattat några olika metodalter-
nativ som finns och beskriver vårt val av metod och vetenskaplig ansats. Efter denna metod-
vetenskapliga del går vi in mer konkret på hur respondenterna för undersökningen valdes ut, 
hur undersökningen i praktiken genomfördes samt hur vi bearbetat den information som vi 
samlat in.  
 
Uppsatsens tredje kapitel består av teoridelen där vi samlat de teorier och undersöknings-
resultat som ligger till grund för denna uppsats. Teorikapitlet ska ge läsaren den grund-
läggande förståelse som behövs för det fortsatta arbetet och innefattar två huvudteman. Dessa 
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är turismutveckling och marknadsföring. Då det gäller turismutveckling tar vi upp flera olika 
aspekter och den första delen av teorikapitlet är främst avsedd som en bakgrund där vi defini-
erar viktiga begrepp. Vi går därefter in på vad som är viktigt vid turismutveckling, olika re-
surser för turismutveckling på landsbygden och svårigheter som en sådan kan påverkas av.   
 
När vi sedan går in på marknadsföring tar vi till att börja med upp de speciella egenskaper 
som finns hos en turismtjänst och som påverkar marknadsföringen och tar även upp på vilket 
sätt en turismverksamhet kan finna sin målgrupp. Vi går därefter även översiktligt igenom 
vilka olika marknadsföringsverktyg en verksamhet kan använda sig av för att sedan gå in på 
marknadsplanen som kommer att vara den del som är grunden för den fortsatta uppsatsens 
struktur. Vi har då det gäller marknadsplanen valt att utgå från Forssblad och Magnussons 
(1987) indelning av marknadsplanen i tre delar: nulägesanalys, strategiplanering och hand-
lingsplan och det är denna indelning som sedan följer i den fortsatta uppsatsen.  
 
Vi har därefter använt teorierna för att bygga upp den empiriska undersökningen som presen-
teras i följande kapitel, kapitel fyra. Eftersom det mesta som presenterades i teorikapitlet har 
en koppling till någon av marknadsplanens olika delar har vi här valt att dela upp kapitlet en-
ligt planens tre delar. Även de intervjufrågor vars svar från respondenterna empirikapitlet 
bygger på är grupperade på motsvarande sätt. Detta för att förenkla för läsaren att följa vårt 
arbete.  
 
Även i det där på följande analyskapitlet, där vi kopplar de empiriska resultat som vår under-
sökning gett till de forskningsresultat och teorier som vi redovisade i teorikapitlet, efterföljs 
marknadsplanens struktur. Vi diskuterar på detta sätt kring den marknadsplan för Butorp som 
undersökningen genererar. Utifrån analysen drar vi sedan våra slutsatser som presenteras i det 
sista huvudkapitlet i uppsatsen. Vi tar i detta kapitel även upp syftet igen och återkopplar till 
detta för att säkerställa att vi gjort det vi hade för avsikt att göra och besvarat våra frågeställ-
ningar. 
 
I slutet av arbetet finns vår referenslista med den litteratur vi använt oss av i arbetet samt 
bilagorna som innehåller våra intervjuguider med de frågor vi ställde till intervjupersonerna. 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet går vi igenom olika förhållningssätt och metoder för ett vetenskapligt arbete 
och redogör för hur vi valt att utforma vår undersökning. Därefter går vi in mer konkret på 
hur vi genomförde vår undersökning. Vi vill på det sätt ge en överskådlig bild av de metod-
mässiga val vi gjort och placera in uppsatsen i sitt vetenskapsteoretiska sammanhang.  
 

2.1 Uppsatsens metod 
Begreppet vetenskap innefattar den samlade kunskap som finns inom ett visst område, men 
omfattar också det arbete som görs för att erhålla kunskaper inom en disciplin (Patel & 
Tebelius red.1987). Det som skiljer vetenskaplig kunskap från vardaglig kunskap är metoden 
man använder för att få fram kunskapen (Patel & Tebelius red. 1987). Det vetenskapliga ar-
betssättet syftar till att ta fram en mer tillförlitlig kunskap än den vardagliga, där våra egna 
erfarenheter och värderingar inte påverkar kunskapsbildningen i samma utsträckning (Patel & 
Tebelius red. 1987). Inom vetenskapen finns det olika sätt att närma sig ett problem och hur 
detta lämpligen görs beror på vad man avser att undersöka. Vi kommer nu att gå igenom 
några grundläggande metodvetenskapliga angreppssätt och visa på vilka vi har valt och var-
för. 

2.1.1 Hermeneutik 
Positivism och hermeneutik är två ytterligheter av förhållningssätt till vetenskap. Huvud-
tanken bakom positivismen är att det finns en enda sann, objektiv verklighet som man kan 
finna genom att studera företeelser av olika slag (Patel & Tebelius red.1987). Synsättet ut-
vecklades under 1800-talet av förespråkaren Comte, som framhöll också att positivismen 
skulle vara giltig på alla områden, allt ifrån studier kring materiella ting till människor (Patel 
& Tebelius red.1987). Comtes förebild var naturvetenskapens lagar och då framförallt fysiken 
(Patel & Tebelius red.1987).  
 
Hermeneutiken har sitt ursprung i bibeltolkningen under 1700-talet, men det var först under 
1800-talet som den fick en vetenskaplig riktning (Patel & Tebelius red.1987). Till skillnad 
från positivismen har hermeneutiken en subjektiv upplevelse av verkligheten där forskarens 
egna värderingar medvetet används i forskningsprocessen (Patel & Tebelius red.1987). Något 
som betonas i denna vetenskapsfilosofi är språket som utgör en viktig del för att man ska 
kunna tolka och förstå olika företeelser (Patel & Tebelius red.1987). Det är just att skapa för-
ståelse för olika företeelser som hermeneutiken syftar till och inte till att finna sanningen eller 
generella lagar som det positivistiska synsättet eftersträvar (Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en metod som har en starkare koppling till 
hermeneutiken än till positivismen. Detta eftersom vi i vårt arbete med undersökningen ville 
använda oss av egna kunskaper och värderingar för att tolka resultatet och inte har haft som 
mål att ta reda på några övergripande sanningar. Dock har vi ändå försökt hålla en objektiv 
ställning genom att i analysen jobba med och fundera kring olika synsätt och tolkningar av 
våra empiriska data.  
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2.1.2 Abduktion 
Enligt Björklund och Paulsson (2003) befinner sig forskare i sina arbeten på olika abstrak-
tionsnivåer där teori och empiri utgör ytterligheterna. De menar att det finns tre alternativa 
förhållningssätt för en forskare; deduktion, induktion och abduktion.  
 
Det första alternativet, deduktion, innebär att forskaren utgår ifrån den teoretiska kunskap 
denne skaffat sig, för att göra antaganden om vad empirin kommer att visa (Björklund & 
Paulsson 2003). Forskaren drar alltså slutsatser för en viss situation utifrån tidigare kända 
teorier (Björklund & Paulsson 2003). Målet med undersökningen blir därmed att verifiera sin 
hypotes genom att samla in fakta (Björklund & Paulsson 2003). När forskaren utför en de-
duktiv undersökning är valet av undersökningsmetod centralt (Patel & Tebelius red. 1987). 
För att arbetet ska uppfattas som vetenskapligt finns nämligen vissa krav för på vilket sätt som 
forskaren undersöker sin hypotes med verkligheten (Patel & Tebelius red. 1987).  Jobbar man 
istället induktivt har metoden inte en lika viktig position (Patel & Tebelius red. 1987).   
 
Om forskaren, utan att i förväg har läst teori på området, går ut och undersöker verkligheten 
och samlar in empiri för att sedan formulera en egen teori utifrån sin egen studies resultat 
kallas arbetssättet för induktion (Björklund & Paulsson 2003). Forskaren försöker då finna 
återkommande mönster och gemensamma drag för de olika enheterna som denne studerar för 
att på det sättet förklara hur enheterna är relaterade till varandra (Patel & Tebelius red. 1987). 
Detta ger en djupare förståelse för varje dels betydelse (Patel & Tebelius red. 1987). Det är 
dock enligt Björklund och Paulsson (2003) inte alltid en forskare håller sig till endera av dessa 
arbetssätt utan istället kan de pendla mellan ytterligheterna och befinna sig någonstans mitt-
emellan. Detta kallas för abduktion (Björklund & Paulsson 2003).  
 
I vår undersökning har vi valt att varken göra en rent deduktiv eller rent induktiv undersök-
ning. Vi valde visserligen att innan vi gjorde vår undersökning läsa litteratur på området, 
vilket är en del av det deduktiva arbetssättet, men vi hade ingen hypotes som vi undersökte. 
Vi ville istället vara så öppna som möjligt för undersökningens resultat för att sedan se möns-
ter, likheter och skillnader, vilket är en viktig del i det induktiva arbetssättet. Eftersom vi hade 
läst teori på området innan undersökningen och utarbetat undersökningens utformning utifrån 
detta var vi trots allt inte neutrala. Vi har inte heller utvecklat några specifika teorier utifrån 
den information vi samlat in. Därför är det inte heller en helt induktiv undersökningsmetod vi 
valt. Vi kan utifrån detta konstatera att vi förhåller oss någonstans mittemellan de två ytterlig-
heterna, vilket leder till ett abduktivt arbetssätt.  

2.1.3 Kvalitativ undersökning 
Holme och Solvang (1991) skriver om att metod kan ses som det tillvägagångssättet som 
forskare kan använda för att skapa sig ny eller mer kunskap. De menar att man också kan se 
det som ett verktyg för att lösa problem. Författarna menar vidare att det metodval som en 
forskare gör för sin undersökning beror på vilken frågeställning denne har. Det finns två olika 
angreppssätt som författarna tar upp, kvalitativ och kvantitativ metod. Men de förklarar sam-
tidigt att ett metodval inte behöver innebära att man väljer den ena metoden framför den andra 
utan att det också går att använda de som komplement till varandra.  
 
Utgångspunkten i den kvalitativa metoden är att skapa en djupare förståelse för en företeelse 
snarare än att förklara uppkomsten av den (Andersen 1998). Den kvalitativa metoden genere-
rar det som benämns för mjukdata (Holme och Solvang 1991), vilken oftast är muntlig i form 
av människors åsikter och tankar (Patel & Tebelius red.1987). Forskaren tolkar sedan dessa 
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mjukdata utifrån egna erfarenheter och värderingar för att sedan skapa en helhetsbild av det 
man undersöker (Andersen 1998).   
 
Kvantitativ metod ska enligt Björklund och Paulsson (2003) väljas om studien omfattar in-
formation som är mätbar och uttrycks i siffror, vilket Holme och Solvang (1991) benämner 
som hårddata. Vid val av kvantitativ metod vill forskaren mäta, beskriva och förklara ett 
fenomen för att på det sättet generera ny kunskap (Patel & Tebelius red.1987).  
 
För att på bästa sätt uppnå vårt syfte anser vi att det är viktigt att ta reda på vilka tankar och 
åsikter som finns bland dem som är involverade i turismutvecklingsarbetet i Butorp. Eftersom 
detta är något som inte kan uttryckas i siffror och vi vill få djupare kunskap har vi valt den 
kvalitativa metoden. Inom den kvalitativa metoden har vi valt att genomföra en fallstudie 
vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att man fokuserar på en speciell enhet, i vårt fall Butorp, 
och undersöker den på djupet.  
 
Det finns fördelar och nackdelar med både den kvalitativa och kvantitativa metoden. Till 
skillnad från den kvantitativa metoden innebär den kvalitativa metodens fokus på individer 
och unika situationer att resultatet blir svårt att generalisera (Björklund & Paulsson 2003). 
Holme och Solvang (1991) skriver om att en kvantitativ metod har ett standardiserat under-
sökningsupplägg, vilket innebär att på det sätt man samlar information möjliggör generali-
sering. En kvalitativ metod däremot har ett mer flexibelt undersökningsupplägg (Holme & 
Solvang 1991). En flexibel metod tillåter forskaren att anpassa sig efter respondenten och vara 
öppen för nya infallsvinklar, vilket gör att forskaren kan förändra frågeställningarna under 
arbetets gång (Holme & Solvang 1991). Vi anser att det är viktigt för vår undersökning att 
vara öppen för de olika saker som kan dyka upp under intervjuernas gång. Trots att resultatet 
blir svårt att generalisera på grund av undersökningens kvalitativa karaktär, menar vi att det 
finns delar av det som är användbart och intressant även för liknande verksamheter på andra 
platser.  

2.1.4 Datainsamling  
Då en forskare utför en undersökning kan denne analysera två olika typer av data för att få 
fram ett resultat. Dessa två typer av data kallas primärdata och sekundärdata (Björklund & 
Paulsson 2003). Primärdata innebär enligt Björklund och Paulsson (2003) att informationen 
har samlats in av forskaren speciellt för den egna studien, med det egna syftet som utgångs-
punkt. Denna typ av data tas fram genom intervjuer, enkäter, observationer eller liknande 
(Björklund & Paulsson 2003). Fördelen med primärdata är alltså att forskaren själv påverkar 
vilken typ av information som tas fram och informationen är därför direkt anpassad för att 
passa det egna problemet.  
 
Den andra typen av data som författarna tar upp kallas sekundärdata och innebär att informa-
tionen tas från litteraturstudier (Björklund & Paulsson 2003). Sekundärdata har alltså tagits 
fram i ett annat syfte än det syfte forskaren har för sitt arbete och Björklund och Paulsson 
(2003) menar därför att det är viktigt att ta i beaktande att informationen kan vara vinklad 
eller att den eventuellt inte omfattar hela det egna undersökningsområdet.  
 
I vår undersökning har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Sekundärdata är i vårt 
fall de böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar som vi studerat och haft som grund för 
uppsatsens teoridel som följer i nästkommande kapitel. Det är också utifrån de sekundära data 
vi presenterar där som vi utformat vår empiriska undersökning som resulterat i våra primär-
data. Eftersom vi ville göra en djupgående undersökning för att ta reda på utvalda personers 
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personliga tankar och åsikter kring turismutveckling valde vi att utföra intervjuer. Resultatet 
från intervjuerna är därför våra primärdata.  

2.1.5 Intervjuer som datainsamlingsteknik 
En intervju kan se ut på ett flertal olika sätt. Björklund och Paulsson (2003) skriver att en in-
tervju är en typ av utfrågning som oftast sker vid ett personligt möte, men de menar att en 
intervju också kan ske via telefon, e-post eller i något fall till och med via sms. Forskaren kan 
enligt Björklund och Paulsson (2003) välja mellan ett flertal olika former för intervjun där 
bland annat antalet respondenter kan varieras men också hur frågeställningarna formuleras 
och vilken typ av svarsalternativ som ges.  Alla frågor kan vara fastställda i förväg, i vilket 
fall intervjuupplägget kallas strukturerat, men forskaren kan också bara till en viss del ha för-
berett frågor eller ämnen för att kunna anpassa sig efter respondenten (Björklund & Paulsson 
2003). Detta kallas enligt Björklund och Paulsson (2003) för en semistrukturerad intervju. 
Det sista alternativet för frågornas upplägg vid en intervju som Björklund och Paulsson 
(2003) tar upp är ostrukturerad intervju. Forskaren är då helt öppen för respondenten och har 
inte förberett annat än eventuellt vissa grundläggande teman som kan beröras, istället kommer 
denne på frågorna efterhand (Björklund & Paulsson 2003). Intervjun får då, menar Björklund 
och Paulsson (2003), mer formen av ett samtal mellan forskaren och intervjupersonen.  
 
Vi har vid våra intervjuer valt att träffa alla respondenter personligen eftersom vi tror att det 
lättare blir ett mer avslappnat samtal i en sådan situation och att det dessutom är lättare att 
anpassa frågorna och utveckla med följdfrågor då man sitter mitt emot varandra och pratar. 
Våra intervjumallar var semistrukturerade (se bilaga 1 och 2). Vi utformade visserligen i för-
väg intervjufrågor utifrån den teori (sekundärdata) vi samlat in på området eftersom vi hade 
vissa delar som vi ville ha svar på, men under intervjuerna dök även andra ämnen upp och vi 
ställde följdfrågor utöver dem som finns i mallarna. Vi ville gärna att intervjuerna mer skulle 
kännas som ett avslappnat samtal än en strikt intervju. 
 
Björklund och Paulsson (2003) skriver också att intervjuer antingen kan göras med en person 
åt gången eller så kan en hel grupp intervjuas tillsammans. Antalet forskare (om det är flera 
som står bakom undersökningen) som deltar vid intervjun kan också varieras. De tar vidare 
upp att det är viktigt att forskaren planerar för hur intervjun ska dokumenteras. De alternativ 
för dokumentation som författarna tar upp är att anteckna, spela in på band eller memorera 
intervjusvaren. Ett problem vid inspelning kan enligt Ejvegård (2003) vara att vissa personer 
hämmas av vetskapen om att de det säger tas upp på band. 
 
Vi valde ursprungligen att träffa alla respondenter var för sig eftersom vi ville ha en chans att 
få med så mycket som möjligt av varje respondents personliga tankar och åsikter. Vi tror att 
detta är lättare när man pratar med någon enskilt än om man intervjuar en hel grupp männi-
skor. Dock fick en av intervjuerna ett annat upplägg än vi tänkt oss, vilket vi beskriver när-
mare under rubrik 2.2.2 Intervjuernas genomförande nedan. Vi deltog båda två vid varje in-
tervjutillfälle men vid intervjuerna var det alltid den ena av oss som främst ställde frågorna 
medan den andra skötte dokumentationen samt eventuellt kompletterade med följdfrågor. För 
att dokumentera intervjuerna valde vi att använda oss av bandspelare men gjorde även stöd-
anteckningar.  
 
Andra mer generella nackdelar med intervjuer är att de ofta är tidskrävande men också att de 
kan bli kostsamma om respondenterna befinner sig på annan ort än forskaren (Björklund & 
Paulsson 2003). Ejvegård (2003) tar också upp att forskarens sinnestämning lätt kan smitta av 
sig på den som blir intervjuad och därmed påverka resultatet. Han exemplifierar genom att ta 
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upp att om intervjuaren är stressad och respondenten noterar detta är det lätt att dennes svar 
blir mer kortfattade. Några av de fördelar som gör att många forskare, liksom vi, väljer att 
använda sig av intervjuer är att man många gånger kan få mer utförlig information än med 
hjälp av andra metoder och att forskaren har möjlighet att tolka även andra signaler än det 
som sägs så som kroppsspråk (Björklund & Paulsson 2003).  
 
I vårt fall är den verksamhet som vi undersökte lokaliserad så pass långt ifrån vår bostadsort 
att vi försökte minimera antalet resor till verksamhetsorten. Vi genomförde därför flera inter-
vjuer under samma dag vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet eftersom långa intervjuer 
är påfrestande. Vi var dock medvetna om de nackdelar som finns och tog hänsyn till dessa för 
att minska deras påverkan på respondenterna och deras svar så mycket som möjligt. Vi anser 
också att vi fick tillgång till mycket intressant och utförlig information från alla intervjuer. 

2.2 Undersökningens genomförande  
Efter att nu ha redogjort för den vetenskapliga teori och metod som vår uppsats bygger på vill 
vi som sista del i detta metodkapitel mer konkret beskriva hur det praktiska arbetet kring 
undersökningens genomförande och informationens bearbetning gått till.  

2.2.1 Urval  
Då syftet med en kvalitativ undersökning är att få en djupare förståelse för den företeelse som 
studeras anser vi att det är viktigt att välja ut rätt personer för intervjun. Eftersom våra tids-
mässiga resurser begränsade antalet intervjuer vi kunde göra valde vi att intervjua nyckel-
personer inom olika verksamhetsområden i Butorp. Vi såg det inte relevant att intervjua per-
soner från alla verksamhetsområden utan valde ut de områden som enligt vår uppfattning hade 
en koppling till turism. För att ta reda på vilka olika verksamhetsområden som finns var vi 
inne på Butorps hemsida samt samtalade med byalagsordförande Peter Ingmarsson vid ett 
besök i Butorp. Vi valde utifrån denna information slutligen ut fem respondenter; byalagsord-
förande Peter Ingmarsson, Thomas Holmgren som representant för Butorps ädelfiske, 
Elisabeth Holmgren som representant för Butorps sommarcafé, Kristina Karlsson som repre-
sentant för Björnvålsfallet och Marita Oskarsson som representant för Butorpsryttarna. 
Ädelfisket, sommarcaféet och Björnvålsfallet är tre av de fem undergrupper som hör till bya-
lagets verksamhet. De två övriga undergrupperna till byalaget är en väggrupp och en arbets-
grupp för sjön Åstjärn, men dessa valde vi bort eftersom de inte har en tydlig koppling till den 
turistiska delen av verksamheten. Butorpsryttarna är däremot inte en undergrupp utan en egen 
förening som dock även är med i byalaget.  

2.2.2 Intervjuernas genomförande 
Första kontakten med respektive respondent tog vi via telefon då vi presenterade oss och vårt 
arbete, samt frågade om det fanns något intresse hos de utvalda respondenterna att ställa upp 
på intervju. Sedan kontaktade vi dem vid ett senare tillfälle för att boka tid och plats för inter-
vjuerna. Detta gjordes via e-post och i några fall per telefon. Några dagar innan intervjuernas 
genomförande skickade vi en intervjumall (bilaga 1 och 2) via e-post till varje respondent för 
att de skulle ha möjlighet att förbereda sig på vilka frågor som vi skulle ställa. Detta tror vi att 
även vi hade nytta av då vi fick utförliga svar från våra respondenter.   
   
Vi genomförde intervjuerna med de utvalda respondenterna under två dagar, den 28 november 
och den 29 november 2006. Första intervjun genomförde vi med ordföranden i byalaget, Peter 
Ingmarsson. Det var ett medvetet val från vår sida att intervjua ordföranden som första 
respondent eftersom vi vid ett tidigare möte fått uppfattningen att han varit engagerad i ut-
vecklingen av Butorp länge och vet mycket om byns historia och turismutvecklingens bak-
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grund. Vi ville därför fråga honom om detta, då vi tyckte denna information skulle ge oss en 
bra grund till de nästkommande intervjuerna. Till följd av att vi ville ställa dessa bakgrunds 
inriktade frågor till ordföranden ser denna intervjumall något annorlunda ut än övriga respon-
denters (se bilaga 2).   
 
Intervjun med ordföranden samt representanten för ädelfisket genomfördes i Ordenshuset i 
Butorp den 28 november. Intervjun med representanten för Butorpsryttarna utfördes även den 
i Butorp under samma dag, men i hennes hem. Den 29 november genomfördes vår fjärde in-
tervju hemma hos representanten för Björnvålsfallet i Butorp. Den femte och sista intervjun 
gjorde vi med sommarcaféets representant hemma hos en av uppsatsförfattarna i Karlstad. 
Varje intervjutillfälle tog cirka en timme och en kvart. En intervju fick dock ett annat upplägg 
än vad vi hade tänkt, intervjun med representanten för ädelfisket. Vid detta intervjutillfälle 
dök två personer upp, dels Thomas Holmgren som vi hade för avsikt att intervjua, men han 
hade även tagit med sig Raymond Johansen som även han är aktiv i fiskeverksamheten.      

2.2.3 Databearbetning    
För att utifrån intervjuerna kunna få ett material som är mer lätthanterligt att arbeta med bör-
jade vi vår databearbetning med att lyssna av banden på vilka vi spelat in intervjuerna och 
skriva ner dem i text. Detta var ett mycket tidskrävande arbete och när vi väl var klara hade vi 
fortfarande så pass mycket text att det var mycket svårt att överblicka. Vi började därför 
sammanfatta intervjuerna för att därefter sätta ihop alla intervjuer till ett dokument där vi 
delade upp svaren i olika teman utifrån de intervjufrågor som vi ställt för att lättare kunna 
jämföra och se likheter och skillnader. Denna bearbetning resulterade i uppsatsens empiridel 
där respondenternas svar redovisas i sammanfattande text och med hjälp av citat. 
 
Den andra typen av data vi bearbetade var sekundärdatan vi samlat in innan vi genomförde 
intervjuerna. Vi bearbetade sekundärdatan första gången då vi sammanställde teorikapitlet 
eftersom vi valde ut de delar vi anser vara relevanta, men också efter den empiriska under-
sökningen genom att tolka empirin utifrån de teoretiska perspektiv vi presenterat. Vår tolk-
ning presenteras i uppsatsens analys. Den sista delen i vår bearbetning av insamlad data är 
slutsatserna där vi sammanfattar det som vi genom jämförelsen av teori och empiri kommit 
fram till.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet ska ge en kortfattad 
bakgrund till de teoretiska områden som undersökningen är kopplad till och utgör också den 
stomme som vi byggt undersökningen på. Teorikapitlet behandlar två huvudteman; turismut-
veckling och marknadsföring, som båda har en viktig del i arbetet men också på många sätt 
kan kopplas samman. 
 

3.1 Turism och turismutveckling 
Även om detta arbete har sin utgångspunkt i den företagsekonomiska disciplinen så är kopp-
lingen till turismvetenskap stark. Turismbegreppet är dock mycket mångfacetterat och defini-
tionerna som turismbranschen använt sig av genom åren är många. Turistdelegationen (1995) 
använder sig exempelvis av definitionen: 
 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller 
andra syften.” 

 (Turistdelegationen 1995, s. 5) 
 

Det finns dock ingen definition som passar i alla sammanhang och enligt Rümmelein (1996) 
har turismforskare ofta anpassat befintliga definitioner så att de passar just deras aktuella stu-
die. Grundläggande är dock att det handlar om förflyttningar och att avsikten är att återvända 
till hemorten. Personen som reser måste dessutom vara bortrest frivilligt.  
 
Ofta begränsas definitionerna i tid och hur långt man rest (Rümmelein 1996). En vanlig tids-
mässig begränsning är att resan ska vara kortare än ett år, vilket är ett av kriterierna i 
Turistdelegationens definition ovan. En annan vanlig tidsmässig begränsning är att resan ska 
vara minst ett dygn inklusive övernattning (Rümmelein 1996). Rümmelein (1996) anser dock 
att begränsningen på ett dygns bortavaro inte är helt legitim längre, eftersom människans 
ökade rörlighet och de nya snabbare kommunikationerna runt om i världen gör det fullt 
möjligt att göra dagsutflykter till platser utanför sin hemort. Han skriver vidare att man tidi-
gare dragit gränsen mellan lokalt fritidsutövande och turism genom att säga att det för att vara 
turism måste innebära att utflyktsmålet ligger minst 10 mil ifrån bostadsorten. Rümmelein 
(1996) anser dock att detta avstånd borde minskas när man bor i en större stad eller på en 
annan plats där utbudet av fritidsaktiviteter är stort. Han tycker vidare att vi för Sveriges del 
inte borde använda en så specifik avgränsning i antalet mil utan att man borde använda en 
gräns som utgår ifrån den medeldistans som befolkningen rör sig då de i vardagssituationer tar 
sig mellan arbete, skola, läkarbesök, köp av dagligvaror och så vidare.  
 
Vi har valt att utgående ifrån egna kunskaper och ovanstående diskussion ta fram en egen 
definition av begreppet turism eftersom vi vill fånga de aspekter som vi anser är viktiga för 
vår undersökning. Vår definition är: 
 

Turism är människors tillfälliga förflyttning och vistelse på platser utanför sin 
vardagliga omgivning. Det kan innebära alltifrån ett dagsbesök till en längre 
vistelse på upp till ett år på en plats. Utifrån ett producentperspektiv innefattar 
turism också de aktiviteter och faciliteter som besökarna erbjuds att ta del av på 
en plats. 
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3.1.1 Besökare, dagsbesökare och turist 
Turistdelegationen (1995) lyfter fram begreppet besökare som en viktig grund för turismen. 
De menar att det finns tre viktiga krav för att en person som reser ska vara en besökare. Dessa 
krav innefattar att (1) personen reser utanför den ort där denne vanligtvis vistas, (2) att vistel-
setiden är max ett år och (3) att syftet med resan ska vara något annat än att förvärvsarbeta 
och få lön av någon på besöksorten. Det sistnämnda innebär att man kan vara turist fastän 
man jobbar på besöksorten så länge man inte jobbar för någon på denna ort (till exempel 
affärsresenärer).  
 
Enligt Turistdelegationen (1995) kan besökare delas upp i två grupper, turister och dagsbe-
sökare. För att kallas turist krävs det enligt Turistdelegationen (1995) att besökarens vistelse 
inkluderar en övernattning, medan en dagsbesökare inte övernattar på besöksorten. De menar 
vidare att både en turist och en dagsbesökare kan vara antingen internationell eller inhemsk. 
Vi har valt att i denna uppsats använda oss av begreppen besökare, turist och dagsbesökare 
enligt Turistdelegationens (1995) definitioner. 

3.1.2 Drivkrafter bakom turismutveckling 
Godfrey och Clarke (2000) skriver att det är individuella entreprenörer eller speciella intres-
segrupper som ofta är de initiala drivkrafterna för att en turismutveckling ska ta sin början på 
en plats. Författarna förklarar vidare att individuella insatser självklart är viktiga, men för att 
planera någon form av turismutveckling är en nyckelfaktor att ha ”the right group” (Godfrey 
& Clarke 2000, sid.53) på plats för att implementera planen. De skriver vidare att det finns 
flera exempel på lokala grupper som stöder turism på sina områden där de bor. Ofta ingår 
dessa lokala grupper i någon form av turismgrupp. Vad turismgruppen kallas beror enligt för-
fattarna på vilken plats det gäller. De ger exempel på benämningar som bland annat turism-
styrelse, förening, kommitté eller rådgivningsgrupp. Vidare beskriver de att det som är viktigt 
i detta sammanhang är att som turismgrupp ha förmågan att hantera och sköta turismutveck-
lingen på en plats trots alla olika individer, grupper och affärsverksamheter som är involve-
rade.  
 
Samarbetet mellan olika aktörer är enligt Grängsjö (2001) en väsentlig del för en turismut-
veckling på en plats. Hon menar att samarbetet mellan olika aktörer är viktigt för att bilda en 
gemensam utveckling och marknadsföring av en plats. Hon beskriver också att det inom 
turismnäringen finns många olikartade verksamheter och består till större delen av små före-
tag, vilket gör att det kan finnas olika uppfattningar om hur marknadsföringen ska ske för att 
vara mest effektiv. Hon menar dock att varje företag eller verksamhet för sig kan bestämma 
hur man vill marknadsföra sig, men samtidigt måste det finnas en medvetenhet om att det 
egna företaget eller verksamheten är en del av en större produkt, turistdestinationen.     
 
Godfrey och Clarke (2000) diskuterar att det kan vara svårt att samordna turismutvecklings-
aktiviteter då flera intressegrupper ska involveras i turismutvecklingen, eftersom dessa kan ha 
olika perspektiv på hur utvecklingsarbetet borde organiseras. För en lyckad turismutveckling 
krävs det att man involverar alla olika intressegrupper i planerings- och styrningsfunktionen 
och olika grupper som Godfrey och Clarke (2000) räknar upp är: lokala invånargrupper, regi-
onal eller nationell styrelse/regering, regionala turismgrupper, speciella gemensamma intres-
segrupper, affärsverksamhetsgrupper, lokal styrelse, kommersiella intressegrupper samt ex-
terna rådgivare. Genom att sammanföra dessa olika grupper finns den kunskap, kompetens 
och expertis som krävs för att försäkra sig om att hänsyn tas till allas intressen i föreberedelse 
och implementering av en mångsidig turismutvecklings strategi (Godfrey & Clarke 2000). Då 
det gäller turismutveckling på landsbygden är det dock inte alltid det sker ett samarbete 
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mellan just ovanstående intressegrupper. En studie gjord i Norrland visar att ideella föreningar 
istället för samarbete med andra typer av organisationer prioriterar det interna samarbetet, att 
samordna den egna verksamheten och behovet av att få in fler engagerade i den egna organi-
sationen (Larsson red. 2003).  
 
Oavsett vilken typ av turismgrupp som är drivkraften bakom en turismutveckling och vilka 
intressen som tas hänsyn till eller inte, är det dock enligt Godfrey och Clarke (2000) viktigt att 
ta sig an några kärnverksamheter och aktiviteter. Bland dessa nämner författarna marknads-
föring och kommunikation, som spelar en viktig roll för en lyckad turismutveckling och för en 
fortsatt framgångsrik turismverksamhet på en plats.  

3.1.3 Möjliga verksamhetsområden för turismutveckling  
Det finns många olika verksamhetsmöjligheter då det gäller turismutveckling och aktörer kan, 
trots att de hör till samma bransch, erbjuda vitt skilda saker, allt från möjlighet till övernatt-
ning och avkoppling till fartfyllda aktiviteter. Aronsson och Tengling (1997) hävdar dock att 
alla aktörer inom turismnäringen kan kategoriseras inom något av turismens fem verksam-
hetsområden; sälja, resa, bo, äta och göra. Vilken typ av verksamhet ett företag eller en ort 
väljer att satsa på har mycket att göra vilka naturliga resurser och möjligheter som finns på 
platsen. En plats kan antingen ha verksamheter i flera av dessa områden eller så kan den spe-
cialisera sig på bara ett. Exempel på vilken typ av verksamheter som Aronsson och Tengling 
(1997) menar hör till de olika områdena visar figur 3.1 nedan.  
 

     
Sälja Resa Bo Äta Göra 
• Resebyrå • Egen bil • Hotell • Restaurang • Shopping 
• Researrangör • Hyrd bil • Vandrarhem • Pub • Sol och bad 
• Växlingskontor • Flyg • Camping • Kafé • Idrott 
• Turistbyrå • Färja • Stuga • Pizzeria • Fiske och jakt 
 • Tåg  • Fritidshus • Fastfood • Nöjen 
 • Buss • Släkt vänner • Självhushåll • Naturupplevelser 
 • Husbil   • Kulturupplevelser 
 • Fritidsbåt   • Evenemang 
 • Cykel   • Temaparker 
     
Figur 3.1 Exempel på företag inom turismens fem verksamhetsområden. Källa: Aronsson & Tengling (1997), s. 21 

 
Sälja har enligt Aronssons och Tenglings (1997) kategorisering att göra med försäljning av 
biljetter, paketresor och liknande. Under kategorin Resa placerar författarna de olika trans-
portmedel som används för att ta sig till besöksorten och under Bo olika typer av övernatt-
ningsmöjligheter som företagen eller orterna kan erbjuda. I kategorin Äta har författarna pla-
cerat alla verksamheter som har någon typ av mat som främsta erbjudande så som kiosker och 
restauranger. Slutligen i kategorin Aktiviteter finner vi att Aronsson och Tengling (1997) tar 
upp alla de olika aktiviteter som företag eller orter kan erbjuda besökare som sysselsättning 
under sin vistelse. 

3.1.4 Periferins påverkan på turismutveckling på landsbygden 
De områden i vilka invånarna väljer att satsa på landsbygdsturism anses ofta geografiskt ligga 
i landets periferi. Denna syn utgår ifrån att städer och andra större centralorter är centrala sett 
utifrån mätbara faktorer så som befolknings- eller bebyggelsetäthet, medan mer glest be-
byggda och bebodda områden ligger i periferin (Blom 1996). Vad som är i periferin och vad 
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som är i centrum är dock enligt Blom (1996) en fråga om ur vilket, eller rättare sagt, ur vems 
perspektiv man ser. Vi har alla enligt Blom (1996) vår egen, högst personliga uppfattning om 
vilka platser som är centrala respektive perifera. Han menar därför att det är en viktig skillnad 
mellan att vara fysiskt nära något, som i ett visst sammanhang definieras som centrum, och att 
vara mentalt nära det. Man bör därför skilja mellan materiell (fysisk) och immateriell (mental) 
centralitet (Blom 1996).  
 
Materiell periferi och centralitet handlar om det som vi beskrev ovan, nämligen att centrum är 
där olika mätbara faktorer som befolknings- och bebyggelsetäthet är störst (Blom 1996). 
Vikten hos denna typ av centralitet för en orts möjlighet till en positiv utveckling anser Blom 
(1996) dock är överdriven. Istället menar han att den immateriella (mentala) aspekten borde 
lyftas fram. Han skriver att immateriell periferi är svår att definiera men innefattar i stora drag 
personers mentala bild av vad som är centralt och vad som är perifert. Begreppet får då en helt 
annan innebörd än när det ses ur ett geografiskt perspektiv och skiljer sig dessutom från per-
son till person. I nedanstående citat exemplifierar Blom (1996) detta: 
 

”Bor jag i Östmark och kommer in till Torsby, båda belägna i Värmland, har 
jag åkt till centralorten. Bor jag däremot i Stockholm upplever jag Torsby 
som perifert och avlägset.”  

(Blom 1996, s.7) 
 
Olika personer ser alltså olika platser som centrala och perifera (Blom 1996). Detta är intres-
sant för turismutveckling på landbygden och något som man bör ta i beaktande vid mark-
nadsföring. Utifrån Bloms (1996) resonemang kan man konstatera att för att kunna locka tu-
rister till landsbygden bör i fråga varande ort åtminstone finnas med på de potentiella kun-
dernas mentala karta och helst ska platsen inte kännas allt för perifer för dessa människor. 
Blom (1996) säger därefter att periferitet inte alltid uppfattas som något negativt. Många 
människor söker sig till perifera områden för att komma bort från det höga tempo och den 
stress som ofta finns i deras vardag (Blom 1996). Det är detta som turismen på landsbygden, 
där möjligheten till friluftsliv i naturen och kulturupplevelser i traditionella miljöer finns, kan 
använda till sin fördel, och differentiera sig med för att locka turister.  
 
Även Prideaux (2002) har forskat kring temat turismutveckling i perifera områden. Han 
menar att en turistattraktion som ligger avståndsmässigt perifert men som ändå har goda 
kommunikationer och är lätt tillgängligt kan ses som mer central än en plats som egentligen 
ligger nära det som definieras som centrum men som är svår att ta sig till. Det är därför 
viktigt att tänka på att besökarna på ett enkelt sätt måste kunna ta sig till platsen. Han skriver 
även att det är väldigt viktigt att turismutvecklingen stöds av samhället och invånarna på 
orten, men den faktor som ändå överspeglar både goda kommunikationer och lokalt stöd är 
attraktionens unikhet. Prideaux (2002) lyfter fram att ju mer perifer attraktionen är, desto mer 
unik måste den vara för att besökarna ska bortse från distansen och besöka platsen ändå. 
Viktig är även platsens förmåga att upprätthålla besökarnas intresse över tiden, så att de 
lockas att komma tillbaka igen (Prideaux 2002).  

3.2 Resurser för turismutveckling på landsbygden  
Godfrey och Clarke (2000) menar att kännetecknande för en turismresurs är att denna lockar 
besökare. De menar att det kan vara en attraktion av något slag, men är även sådana tjänster 
som finns runt om en attraktion, exempelvis boende och underhållning. Författarna delar upp 
resurser i två grupper där den första gruppen benämns principiella resurser och den andra 
gruppen benämns stödjande resurser. Vidare preciserar de principiella resurser som sådana, 
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som har den starkaste dragningskraften och som vanligtvis representerar nyckelfaktorn till att 
motivera en människa att besöka en specifik plats. Den andra resursgruppen förklarar förfat-
tarna som resurser som stödjer en plats principiella resurser och bidrar till en plats attraktions-
kraft för besökare, men representerar inte själva huvudmotivet till att människor besöker en 
specifik plats. De beskriver naturresurser som en ovärderlig tillgång för att utveckla turism på 
en plats och menar vidare att detta gäller praktiskt taget alla platser. Författarna skriver också 
att naturresurser tenderar att vara grunden från vilken andra resurser utvecklas och förklarar 
därav att naturresurser innehar både en principiell- och stödjande roll i en turismutveckling. 
Men de nämner dock indelningen i principiella samt stödjande resurser kan ses som diffus då 
det i många fall kan ske en överlappning mellan de två kategorierna beroende på vem som 
bedömer en resurs kategorisering. Författarna skriver vidare att vissa platser kanske inte ens 
har någon principiell resurs utan istället flera stödjande resurser som tillsammans formar en 
principiell attraktion. 
 
Två viktiga resurser för Sverige då det gäller turism har visat sig vara natur och kultur och 
Rümmelein (1996) menar att dessa två har ett starkt samband. Han skriver att det i många fall 
inte går att skilja på natur och kultur när det gäller en turistattraktion och att kulturens kopp-
ling till naturen i Sverige är stark och naturlig. Natur och kultur är två resurser som utmärker 
sig tillsammans på den svenska landsbygden (Rümmelein 1996). När en besökare som kom-
mer för naturen kan denne därför även lockas att uppmärksamma historien och kulturen om 
dessa lämnat intressanta spår på platsen de besöker (Rümmelein 1996).    

3.2.1 Natur som turistisk resurs  
Higgins (1996) skriver att intresset för natur som en turistisk resurs hade sin början vid mitten 
av 1800-talet då en övergång från en idyllisk, lantlig syn på naturen till en mer kundinriktad 
syn ägde rum. Den naturturism som växte fram har idag intagit en växande roll inom den 
internationella turismindustrin. Det som kännetecknar naturturism kan beskrivas med hjälp av 
en definition författad av Honey (1999): 
 

”Nature tourism involves travel to unspoiled places to experience and enjoy 
nature. It usually involves moderate and safe forms of exercise such as hiking, 
biking, sailing and camping” 

 (Honey 1999, s.6) 
 
Idag finns det hos människor ett allt större intresse för aktiviteter och vistelse i naturen 
(Frimodig red. 2000). Detta beror på att allt fler bosätter sig i storstäders urbana miljöer, 
vilket leder till att naturen utanför dessa områden får en allt större betydelse som platser där 
människor passivt kan njuta av naturen (Frimodig red. 2000). Områden som kan hänföras till 
detta sammanhang är landsbygdsmiljöer där människor har möjlighet att uppleva och njuta av 
naturen. Ett praktiskt exempel på där natur används som turistisk resurs för platser hänförda 
till landsbygdsmiljöer är två värmländska kommuner med stora landsbygdsområden, Arvika 
och Årjäng, som bland annat erbjuder människor att besöka ett naturreservat vid namn 
Glaskogen (Karlsson & Lönnbring 1999).     

 
De typer av aktiviteter i naturomgivningar som efterfrågas allt mer i de moderna västländerna 
är bland annat vandring/dagsvandring, naturstuderande och ridning (Pigrams & Jenkins 
2003). I Sverige finns det stora möjligheter för att erbjuda dessa former av aktiviteter då det 
finns gott om vackra naturområden (Sandell & Sörlin 2000). På grund av att Sverige erbjuder 
en mängd tillgänglig natur lockas många utländska besökare (Sandell & Sörlin 2000) och 
enligt Aronsson och Tengling (1997) är det ett faktum att det är naturen hos utländska besö-
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kare som lockar mest. Detta resonemang samstämmer med Björnelid (1995) som menar att 
danskar, tyskar samt holländare föredrar landsbygd och natur framför storstäder. För att för-
stärka resonemanget att det är naturen som lockar utländska besökare till Sverige är Sandell 
och Sörlins (2000) framtagande av statistik som visar att 52 procent av de utländska besö-
karna i Sverige är tyskar, vilka huvudsakligen kommer för att fiska, fotvandra och paddla. 

3.2.2 Kultur som turistisk resurs  
Fjällman-Lätt (2000) skriver om att intresset för kultur som en turistisk resurs tog sin början 
under 1800-talet där den i sin begynnelse handlade om en längtan till enkelhet och naturlighet. 
Detta kan hänföras till begreppet kulturturism som hon i dess begynnelseform vidare definie-
rar som: 
 

”[…] en längtan efter en svunnen värld och efter de historiska rötterna”  
(Fjällman-Lätt 2000, s.12) 

 
Hon beskriver vidare att människors längtan efter enkelhet under denna tidsperiod hade att 
göra med att man mer och mer såg världen som komplex och oöverskådlig. 
  
Definitionen av begreppet kulturturism är diffus och det finns idag ännu inte någon enskild 
godtagen definition (Richards ed. 1996). Richards (ed. 1996) skriver att man kan utgå från två 
typer av definitioner av kulturturism. Den ena innefattar en produktbaserad definition, vilken 
fokuserar på att beskriva vilken typ av kulturattraktion som turister har för avsikt att besöka 
(Richards ed. 1996). Medan den andra typen av definition innefattar ett processbaserat per-
spektiv av kulturturism som istället fokuserar på att beskriva kulturturism som en aktivitet 
(Richards ed. 1996).  
 
En mer tydlig beskrivning av vad en produktbaserad definition innebär kan göras genom att 
räkna upp olika typer av kulturella platser eller kulturella attraktioner som kan locka besökare 
utifrån Richards (ed.1996) framtagna lista: 
 

1. Arkeologiska platser och museum 
2. Arkitektur (ruiner, kända byggnader, städer i sin helhet) 
3. Konst, skulptur, konsthantverk, konstgallerier, festivaler, evenemang   
4. Musik och dans  
5. Drama (teater, film, dramatiker) 
6. Språk- och litteraturstudier, turer, evenemang 
7. Religiösa festivaler, pilgrimsfärder 
8. Hela kulturer (till exempel urinvånare) och subkulturer  

 
För att förtydliga det processbaserade perspektivet använder sig Richards (ed. 1996) av ett 
citat: 

 
”[…] all aspects of travel, whereby travellers learn about history and 
heritage of others or about their contemporary ways of life or thought”.  

(Richards ed. 1996, s.22) 
 
Richards (ed.1996) skriver att kulturturism idag hör till en viktig och växande marknad i 
Europa då undersökningar visar att allt fler turister besöker kulturella attraktioner. Men för-
fattaren pekar samtidigt på att man inte kan säga att den generella kulturturismmarknaden 
växer fortare än turismmarknaden i sin helhet. I en rapport av Länsstyrelsen i Värmlands län 
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(1993) poängteras det att Sverige jämfört med andra europeiska länder inte utnyttjat kultur-
historien som turismresurs i lika stor utsträckning. Men som ett undantag till Sverige i helhet 
nämns Värmland, ett landskap där man under en 50-årsperiod har utnyttjat kulturhistorien 
som en turismresurs. Då det främst är naturen som lockar besökare till Värmland (Karlsson 
2002), vilket är ett faktum för hela Sverige i övrigt också (Sandell & Sörlin 2000) lyfts det 
dock fram av Karlsson (2002) att det finns besökare till Värmland som nämner kultursevärd-
heter som huvudmål för sin vistelse i regionen. Och i rapporten av Länsstyrelsen i Värmlands 
län (1993) menar man att det idag finns välbevarade kulturmiljöer i Värmland som gör det 
möjligt för det de uttrycker som ”en mångsidig och utvecklingsbar kulturturism”. 
(Länsstyrelsen i Värmlands län 1993, s.10)  

3.3 Marknadsföring av turism 
Marknadsföring är något som är mycket viktigt för att nå ut och locka kunder, oavsett vilken 
typ av företag man driver. Inom företagsekonomin är marknadsföringen en viktig del och det 
finns mycket forskning på området. Enligt Grip Röst et al. (2003) har över 90 procent av alla 
företag i turismbranschen färre än fem anställda och detta gör att det är väldigt viktigt för 
företagen att samarbeta för att kunna nå ut till sina kunder. Författarna framhåller att genom 
samarbete kan kostnaderna delas upp mellan flera företag och man kan därmed göra större 
satsningar med större genomslagskraft. Författarna exemplifierar vidare detta genom att 
nämna de gemensamma broschyrer för hotell, aktiviteter och sevärdheter som finns i 
Värmland. Detta samarbete som är så nödvändigt inom turismbranschen särskiljer den från 
många andra branscher där andra företag i samma geografiska och verksamhetsmässiga 
område först och främst ses som konkurrenter. Grängsjö (1998) menar att turismtjänsterna är 
beroende av ett flertal företag och därför är ”multiorganisatorisk” (Grängsjö 1998, s.12)  
 
En annan svårighet med att bedriva turism på landsbygden kan enligt Karlsson och Lönnbring 
(1999) vara det ökade avståndet till det som traditionellt ses som gynnsamma förhållanden för 
företagande. Författarnas exempel på gynnsamma förhållanden är bland annat goda kommu-
nikationer, en tydlig marknad och närhet till lämplig och flexibel arbetskraft. Trots exempel-
vis vackra naturområden finns enligt Prideaux (2002) inga garantier för att turismen kommer 
att ta fart på en ort på landsbygden. Han framhåller att för att lyckas måste turistattraktionen 
vara tillräckligt lockande och backas upp av nödvändig turistisk infrastruktur så som boende 
och restauranger. Om till exempel avståndet till en tydlig marknad är stort kan även detta göra 
att satsningen inte går som förväntat (Prideaux 2002). Därför krävs en effektiv marknads-
föring, dragningskraft och en kunnig turismgrupp (Prideaux 2002). 

3.3.1 Turismtjänstens speciella egenskaper 
För att en marknadsföringssatsning ska ge resultat och vara effektiv måste företagen veta hur 
de ska marknadsföra sig på bästa sätt. Detta kan bli ett problem för små företag och orter med 
begränsade kunskaper och resurser. Turismbranschen består av en mängd olika tjänsteföretag. 
Detta medför att man vid marknadsföringen måste ta hänsyn till de speciella egenskaper som 
en tjänst har (Echeverri & Edvardsson 2002). Egenskaperna skiljer en tjänst från en produkt 
och påverkar också på vilket sätt den bäst kan marknadsföras. Grip Röst et al. (2003) menar 
att turismtjänsten: 
 

1. är opåtagbar och kan därför inte lagras 
2. produceras och konsumeras samtidigt 
3. inte kan provas i förväg av kunden på samma sätt som en produkt 
4. måste beskrivas för kunden då den marknadsförs eftersom den inte kan visas fysiskt. 
5. ofta är säsongsbetonad 
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6. ofta har en viss maxkapacitet  
7. dess kvalitet i många fall är beroende av väder och personalens agerande 
8. innebär en speciell typ av förväntningar från kundens sida  

 
Ovanstående egenskaper överensstämmer till stor del med de egenskaper som både Echeverri 
och Edvardsson (2002) och Lovelock och Wirtz (2004) tar upp, vilka gäller för tjänster i all-
mänhet. Grip Röst et al. (2003) har dock delat upp egenskaperna i fler punkter. Att tjänster 
inte kan lagras har enligt Echeverri och Edvardsson (2002) bland annat att göra med att 
kunden allra oftast måste vara med för att tjänsten ska uppstå, det vill säga det som vi ovan tar 
upp som punkt nummer två. Om kunden inte är på samma plats som företagets personal eller 
på annat sätt kommunicerar med dessa finns fortfarande personalens produktionskapacitet 
men ingen tjänst kan produceras (Echeverri och Edvardsson 2002). Detta hör starkt samman 
med punkt tre och fyra. Eftersom tjänsten inte kan tas fram från ett lager och visas för potenti-
ella kunder kan de inte heller prova tjänsten i förväg och man måste därför på något sätt be-
skriva tjänsten för kunderna så att de vet vilken nytta de får av tjänsten.    
 
Lovelock och Wirtz (2004) tar upp att tjänsteföretag ofta upplever någon form av säsongs-
betoning. Detta är enligt författarna ett problem då företagen ibland har för mycket kapacitet 
som därmed går förlorad när de inte får den såld, exempelvis då rum på ett hotell står tomma. 
Däremellan har turistföretagen för lite kapacitet och går miste om kunder, till exempel för att 
hotellet är fullt (Lovelock och Wirtz 2004). Författarna menar att det finns två huvudlösningar 
på säsongsproblemet. Antingen måste företagen på något sätt justera sin kapacitet för att möta 
variationen i efterfrågan eller så kan företaget genom marknadsföring försöka påverka kun-
derna att köpa tjänsten när efterfrågan inte är lika stor för att jämna ut efterfrågan (Lovelock 
& Wirtz 2004). Att säsongsbetoningen är ett problem har delvis att göra med punkt sex ovan, 
nämligen att det finns en maxgräns för hur många kunder företaget kan klara av. Lovelock 
och Wirz (2004) menar att maxkapaciteten kan bero på antalet anställda, hur många männi-
skor faciliteterna är designade att rymma, storleken på lagerutrymmen där antingen saker som 
tillhör kunderna eller saker som ska säljas till kunderna lagras etc.  
 
Lovelock och Wirtz (2004) tar upp att personalens agerande är ytterst viktigt för ett tjänstefö-
retag. De menar att personalen ur kundens synpunkt är företaget, varumärket och en del av 
tjänstens kärna. Författarna menar att personalen representerar företaget och varumärket efter-
som de är den synligaste delen av tjänsten och att kunderna därför tar personalens uppträ-
dande i beaktande då de bedömer tjänsten. Turismtjänsten skiljer sig från andra tjänster 
genom att vädret ofta har en stor påverkan på kundernas uppfattning om tjänsten, även om 
detta är något som turistföretaget inte kan göra något åt. Detta kan kopplas till den sista 
punkten, att turisterna ofta har extra höga förväntningar. Det finns alltså många olika saker för 
turismgrupper och företagare att ta hänsyn till då de vill marknadsföra sig. 

3.3.2 Målgrupp för turismutvecklingen 
Hela turismmarknaden är väldigt stor och utgörs av allt ifrån människor som vill resa så billigt 
som möjligt till dem som vill ha exklusivitet och lyx, allt från soldyrkare till kulturentusiaster 
(Briggs 1997).  Det är därför enligt Briggs (1997) omöjligt för ett turistföretag att tillfreds-
ställa dem alla. För att kunna marknadsföra en turistattraktion effektivt måste därför turist-
företaget bestämma vilken målgrupp det ska rikta sig till, det vill säga vilka kunder som 
attraktionen kan och ska locka (Briggs 1997). För att finna denna målgrupp kan man börja 
med att segmentera marknaden. Segmentering innebär enligt Briggs (1997) att man delar upp 
kunderna i mer hanterbara grupper med gemensamma karaktärsdrag. Kotler et al. (2005) 
framhåller att det finns oändligt många sätt att dela in kunderna i grupper, men de vanligaste 
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är enligt författarna att kunderna indelas utifrån geografiska, demografiska, psykografiska 
eller beteendemässiga faktorer. 
 
Segmentering utifrån geografiska faktorer innebär enligt Kotler et al. (2005) att man delar in 
kunderna i olika geografiska enheter så som länder, regioner, städer eller samhällen. Briggs 
(1997) förklarar att de flesta av en turistattraktions besökare ofta bor inom en timmes resväg 
från denna.  
 
Demografisk segmentering har med faktorer så som ålder, kön, familjestorlek, inkomst och 
yrke (Kotler et al. 2005) att göra. Enligt Briggs (1997) väljer kunder olika typer av tjänster 
beroende på ålder och livssituation. Hon menar även att inkomst spelar stor roll och därför 
borde de som erbjuder till exempel billigt boende rikta sin marknadsföring mot dem som reser 
med begränsad budget. 
 
I begreppet psykografisk segmentering ingår enligt Kotler et al. (2005) att man delar upp kun-
derna utifrån social klasstillhörighet, livsstil eller personlighetsmässiga faktorer. Briggs 
(1997) tar i detta fall upp att denna typ av indelning har använts i många olika studier. 
 
Slutligen segmentering utifrån beteendemässiga faktorer skriver Kotler et al. (2005) innefattar 
att företaget delar upp kunder i grupper på basen av deras kunskaper, attityder eller använd-
ning av en viss produkt eller tjänst. De skriver också att många marknadsförare framhåller 
denna typ av segmentering som den bästa att börja med för att hitta sin målgrupp.  
 
Vidare menar Briggs (1997) att segmentering oftast innebär en kombination av ovanstående 
indelningssätt för att på detta sätt ta fram en så specifik kundprofil för varje grupp som möj-
ligt. När företaget gjort detta ska det enligt Briggs (1997) välja det eller de segment som är 
intressantast för företaget att jobba med, för att utifrån dessa skapa en anpassad och kostnads-
effektiv marknadsföringsstrategi. 

3.3.3 Olika verktyg för marknadsföring 
Att marknadsföra sig är enligt Briggs (1997) först och främst en process för att kommunicera 
med den målgrupp av kunder som företaget valt. Briggs (1997) skriver vidare att de allra 
flesta marknadsföringsalternativen kräver en insats av både tid och pengar och därför är det 
viktigt att använda sig av de verktyg som passar verksamheten bäst. Hon framhåller dock att 
även om marknadsföringsbudgeten sällan känns tillräckligt stor och att en större budget kan 
underlätta är det fullt möjligt att påverka marknaden utan orimligt stora utgifter. Olika verktyg 
för marknadsföring av turism är enligt Briggs (1997): 
 

• Broschyrer och tryckt material  
• Public Relations 
• Annonsering 
• Internetmarknadsföring 
• Direktmarknadsföring 
• Personlig försäljning 
• Mässor 
• Gemensam marknadsföring med andra organisationer 

Broschyrer och tryckt material  
Briggs (1997) skriver att broschyrer framhåller företagets fördelar och eftersom många turist-
företags tjänster är opåtagbara blir broschyrer ett sätt att beskriva tjänsten för kunden. Hon 
anser därför att broschyrerna bör förmedla tjänstens kvalitet och känsla. Dock framhåller hon 
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också att man inte ska överdriva verksamhetens kvalitet eller liknande eftersom kunderna då 
blir besvikna. 
 
Public Relations 
Public Relations (PR) är enligt Briggs (1997) att man delger viktiga grupper viss, noga utvald 
information. Detta kan enligt författaren bland annat innebära att företaget försöker övertala 
beslutsfattare i kommunen (och andra) att stödja företagets aktiviteter och satsningar, ofta 
med hjälp av media publiceringar som sätter företaget i ett gott ljus och genererar ett positivt 
rykte. Turistföretaget kan även ta initiativ till att det uppmärksammas i media genom att bjuda 
in reportrar så att dessa själva får uppleva vad företaget har att erbjuda. Det främsta syftet med 
PR, skriver Briggs (1997), är att göra människor medvetna om turismverksamheten för att 
uppmuntra dem till köp. En fördel med PR är att dessa aktiviteter ofta kostar mindre än 
annonsering eller liknande dock har företaget inte heller samma kontroll över vad som publi-
ceras som när det använder sig av andra marknadskommunikationsmetoder (Briggs 1997). 
 
Annonsering 
Annonsering är ofta ett betydligt dyrare sätt att marknadsföra sig men däremot har turistföre-
taget kontrollen över hur verksamheten presenteras (Briggs 1997). Briggs (1997) tycker dock 
att resultatet av en annonsering ofta kan vara svår för företaget att upptäcka. Hon skriver att 
en annons skapar medvetenhet men leder inte som en självklarhet till ökad försäljning. Hon 
framhåller dock att det är få verksamheter som inte alls kan dra någon fördel av annonsering 
men eftersom det är så pass dyrt med denna typ av marknadsföring anser hon att det är ännu 
viktigare att planera annonseringen noga. Hon nämner också att det är lätt att glömma bort de 
många olika sätt att annonsera som finns och de olika media man kan använda. Som exempel 
på dessa nämner hon annonsering i tidningar, tv-reklam, radioreklam, affischer och biore-
klam. Briggs (1997) tar också upp att det är viktigt att försöka ta reda på effekten av annon-
seringen. Detta menar hon att man kan göra genom att personalen frågar kunderna hur de hört 
talas om verksamheten och noterar detta, för att företaget sedan ska kunna utvärdera vilken 
typ av marknadsföring som är viktigast. 
 
Internetmarknadsföring 
Briggs (1997) uttrycker att Internet ha blivit en mycket viktig marknadsföringskanal men an-
ser att Internet bara ska utgöra ett komplement till övrig marknadsföring. Hon skriver vidare 
att genom Internet har företagen möjlighet att för en relativt liten kostnad nå ut till hela 
världsmarknaden. Dock är branschen mycket snabbt föränderlig och det är enligt Briggs 
(1997) viktigt att företaget hänger med i denna utveckling. Fördelar som Briggs (1997) kan se 
med Internetmarknadsföring är bland annat att man kan nå många, använda sig av grafik och 
filmsnuttar som ger kunden en mer verklighetstrogen bild och också samla information om 
kunderna. Hon nämner dock att konkurrensen om kundernas uppmärksamhet är stor på Inter-
net och att kunderna också har lättare att jämföra olika alternativ. Det är därför viktigt att 
turistföretagets webbplats på något sätt sticker ut och att verksamheten är konkurrenskraftig 
(Briggs 1997). 

 25



Direktmarknadsföring 
Direktmarknadsföring kan ske via antingen e-post eller vanligt post. Det som Briggs (1997) 
tar upp som ett problem är att direktreklam eller så kallad skräppost har fått en väldigt negativ 
betydelse, men utformas reklamen på rätt sätt menar hon ändå att detta kan vara ett mycket 
effektivt marknadsföringssätt. Det är dock viktigt att nog välja ut dem som man skickar åt så 
at de hör till rätt målgrupp samt att ha korrekta kontaktuppgifter (Briggs 1997). 
 
Personlig försäljning och mässor 
Briggs (1997) hävdar att personlig försäljning då företaget har en direkt kontakt med den 
potentiella kunden är det mest effektiva arbetssättet vid marknadsföring. Genom att verkligen 
besöka resebyråer och turistföreningar kan företaget enligt Briggs (1997) påverka dessa att 
framhålla verksamheten för kunderna. Mässor är ett annat sätt att personligen möta intresse-
rade kunder (Briggs 1997). På mässor kan företaget även samla information om konkurrenter 
och framväxande trender på marknaden, påpekar Briggs (1997). Hon skriver även att det är 
viktigt att ha med sig passande informationsmaterial för den mässa man besöker. 
 
Gemensam marknadsföring med andra organisationer 
Viktigt inom turismbranschen är, som vi tidigare nämnt, att företagen inom en ort eller region 
samarbetar eftersom det är helheten som kunden bedömer. Att samarbeta med olika turist-
föreningar och turistinformationskontor inom området kan därför vara att bra sätt att nå ut 
längre med sin marknadsföring och få tillgång till fler marknadsföringsalternativ (Briggs 
1997). Dessa kan organisera gemensamma marknadsföringskampanjer, hjälpa till att utveckla 
företaget och kontrollera att den kvalitet som kunderna kräver efterhålls. Innan företaget går 
med i en turistförening anser dock Briggs (1997) att det måste ta reda på exakt vilka fördelar 
det får av medlemskapet och vilka åtaganden ett medlemskap innebär. 

3.4 Marknadsplan 
Echeverri och Edvardsson (2002) menar att syftet med en marknadsplan är att på ett effektivt 
sätt uppnå de mål som satts upp i ett företag eller verksamhet och att detta görs genom att 
använda organisationens resurser på ett så bra sätt som möjligt. Författarna skriver att en mark-
nadsplan kan se ut på många olika sätt och att den skiljer sig mycket beroende på om det är ett 
stort eller litet företag där det i ett litet företag är vanligt att det inte ens finns någon formell 
marknadsplan. Täckenström (1989) skriver att det inte sällan antyds att marknadsföring är till 
för större verksamheter med mycket resurser och inte för små verksamheter. Men detta sam-
manhang vill han vända på då han anser att det för en liten verksamhet med begränsade resur-
ser istället är mycket viktigt med marknadsföring och att det då gäller att på ett så förnuftigt 
sätt som möjligt använda de möjligheter som finns för att kunna bli framgångsrik. Så även för 
en liten verksamhet kan en marknadsplan komma till nytta för att skapa en god överblick. 
Även om omfattningen och utformningen av en marknadsplan kan vara på olika sätt, finns det 
tre huvuddelar som Forssblad och Magnusson (1987) redogör för. Dessa tre huvuddelar är: 
 

- Nulägesanalys – Var står vi nu? 

- Strategiplanering – Vart vill vi? 

- Handlingsplan – Hur kommer vi dit? 
 
Täckenström (1989) skriver att det exempelvis i en förening sällan är brist på idéer och man 
tycker inte heller att ingenting händer. Det som istället kan ses som ett problem i en förening 
är att kunna organisera och samordna de idéer som finns till ett genomförande (Täckenström 

 26



1989). Det är här, menar Täckenström (1989), som marknadsplanen med de tre huvuddelarna 
kommer in och kan lösa problemet.  

3.4.1 Nulägesanalys – Var står vi nu? 
En utförd nulägesanalys innebär att ett företag eller en verksamhet av något slag har skapat 
sig en uppfattning om den egna verksamheten och dess förutsättningar på marknaden 
(Täckenström 1989). Denna kunskap når de genom att samla information om de förhållanden 
som råder idag, men även genom att försöka sätta sig in i hur förhållanden som påverkar 
marknadsföringen kan komma att se ut i framtiden (Täckenström 1989). Forssblad och 
Magnusson (1987) kallar detta för en nulägesanalys och nämner att en sådan, för det lilla fö-
retaget, kan innebära att man gör en analys av nyckelfaktorer som kan påverka marknaden, 
istället för omfattande analyser av marknadsutvecklingen som kan vara brukbart för ett före-
tag med stor marknadsandel. Nyckelfaktorer menar författarna är företagets omgivningsfak-
torer som kan förväntas påverka företagets förutsättningar och hela branschen som företaget 
befinner sig på, på något sätt. Enligt Täckenström (1989) kan denna typ av analys, delas in i 
tre delar: den yttre miljön, närmiljön och den egna verksamheten.  
 
Den yttre miljön 
Den yttre miljön kan enligt Täckenström (1989) beskrivas som den miljö som påverkar verk-
samhetens utvecklingsmöjligheter och som verksamheten inte själv kan påverka utan måste 
anpassa sig till. Han tillägger att förändringar i den yttre miljön sker ständigt och det är därför 
viktigt att inte bara se på situationen idag utan även göra en bedömning av framtiden. Han 
menar också att förändringar i den yttre miljön för den egna verksamheten kan utgöra både 
hot och möjligheter, men då det finns en medvetenhet om de förändringar som sker kan det i 
tid göras åtgärder som till exempel gör att ett hot inte längre behöver ses som ett sådant. Han 
betonar vikten av att vara medveten om dessa förändringar, inte minst för att undvika det som 
han kallar hemmablindhet. Han beskriver detta som det egentligen största hotet, då en verk-
samhet efter flera år av framgång tror sig ha funnit rätt koncept och därmed lutar sig tillbaka 
och inte tänker på att vara uppmärksamma för vad som sker i dess omgivning. Det som 
Täckenström (1989) ger som exempel på den yttre miljön är bland annat teknisk utveckling, 
politik, ekonomi, kultur, miljö och samhälle med livsstilar, attityder och trender som exempel. 
Då det vid en marknadsanalys av den yttre miljön kan krävas en hel del information kan en, 
enligt Täckenström (1989) för ambitiösa marknadsförare, marknadsundersökning komma väl 
till pass. Men han menar ett en marknadsundersökning inte bara behöver beröra den yttre 
miljön utan även marknad, målgrupp och konkurrenter.    
 
Närmiljön 
När verksamheten skaffar sig information om sin närmiljö, handlar denna information huvud-
sakligen om verksamhetens nuvarande kunder, potentiella kunder och konkurrenter 
(Täckenström 1989). Forssblad och Magnusson (1987) skriver att det handlar om att ta till-
vara på de som i nuläget för företaget är intressanta kunder, men också att se över och bear-
beta potentiella kunder till företaget. Bearbetning av potentiella kunder kan göras genom att 
skapa en uppfattning om den målgrupp som verksamheten riktar sig till. Då man skapat sig en 
uppfattning om vilken målgrupp som verksamheten vänder sig till, men även fått en uppfatt-
ning om verksamhetens nuvarande kunder är det dags att se till den grupp som kallas för kon-
kurrenter. Enligt Lundén och Svensson (1999) är det, när det gäller konkurrenter till den egna 
verksamheten, viktigt att fokusera på styrkor och svagheter. De menar att det kan vara effek-
tivt att i detta skede välja ut den starkaste konkurrenten inom ett visst område och ta efter 
dennes marknadsföring, vilket med ett ord kan beskrivas som benchmarking.  
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Den egna verksamheten 
För att en verksamhet ska kunna gå vidare med att fastställa mål och planera på vilket sätt 
dessa ska kunna uppnås, vilket görs i strategiplaneringen respektive handlingsplanen, anser 
Täckenström (1989) att det krävs att verksamheten ser över vilka interna resurser som finns 
och vilka möjligheter dessa resurser innebär. Interna resurser som han tar upp är bland annat: 
personella resurser, ekonomiska möjligheter som finns tillgängliga, marknadsföringskunnande 
samt lokalens möjligheter och liknande som i verksamheten kan ses som tillgångar. Forssblad 
och Magnusson (1987) menar att man då man ser på den egna verksamheten även ser över 
dels sin nuvarande marknadsföring men också företagets produkter och tjänster. Då det gäller 
turismutveckling på en plats är det även enligt Godfrey och Clarke (2000) viktigt att skapa en 
förståelse för de resurser man har och det är därför i sin nulägesanalys lämpligt att se över 
denna del. 
 
Sammanfattningsvis då verksamheten har gått igenom den yttre- och inre miljön samt den 
egna verksamheten kan en sammanställning av en SWOT-analys göras som ger svar på 
frågan: var står vi nu? (Godfrey & Clarke 2000). SWOT-analysen ger en översiktlig bild av 
företagets styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenten och även de möjligheter och 
hot som företaget möter (Godfrey & Clarke 2000). Briggs (1997) menar att styrkor exempel-
vis kan vara verksamhetens lokalisering (plats som är lätt att ta sig till, lätt att hitta, passande 
etc.), personalen (vänlig, professionell eller har kunskaper som gör verksamheten konkurrens-
kraftig), servicen (hög service nivå, komfort eller en ovanlig bredd på tjänsterna) och mark-
nadsföringen (tydlig profil, stark etablerad marknad). Svagheter kan enligt författaren vara om 
lokaliseringen, personalen eller servicen inte är bra, liksom om verksamheten har dåligt rykte 
eller interna problem. Då det gäller de yttre faktorerna, möjligheter och hot, menar Briggs 
(1997) att möjligheter kan utgöras av trender så som ökat intresse för en viss aktivitet, föränd-
ringar i populationen (exempelvis fler pensionärer med större inkomster), utveckling så som 
nya tekniska lösningar eller nya marknadsföringsmöjligheter. Hot ser Briggs (1997) kan vara 
konkurrens, ekonomiska effekter (exempelvis lågkonjunktur eller hög inflation) och utveck-
ling som ger negativa konsekvenser för verksamheten av något slag. Briggs (1997) säger dock 
att organisationer inte ska begränsa sig till ovanstående exempel utan skriva ned allt de 
kommer på för att få en nyanserad bild.  

3.4.2 Strategiplanering – Vart vill vi? 
Enligt Täckenström (1989) är det efter en genomförd nulägesanalys dags att börja se till verk-
samhetens framtid. Täckenström (1989) anser att det som marknadsföringen främst är till för 
är att vara ett verktyg för att så effektivt som möjligt nå de mål som verksamheten har. Han 
menar därmed att om det inte finns några uppsatta mål blir marknadsföringen ostrukturerad 
och det blir svårt utvärdera de marknadsföringsinsatser som gjorts. Målet ska fungera som 
vägledning för vad man inom verksamheten vill uppnå, samt utgöra ett diskussionsunderlag 
för funderingar kring hur man tillsammans ska uppnå målen (Täckström (1989). Strategipla-
neringen handlar alltså enligt Täckenström (1989) framförallt om att fastställa de mål som 
finns i verksamheten.  
 
Mål och affärsidé/verksamhetsidé 
Lundén och Svensson (1999) skriver att företaget måste veta vilket mål det har med verksam-
heten för att kunna som de säger ”arbeta engagerat och framåtriktat” (Lundén & Svensson 
1999, s.18). Vidare förklarar de att det är de utformade målen som styr hur företaget så små-
ningom utformar sin marknadsföring då det gäller hur mycket resurser som läggs till denna 
del samt hur marknadsföringen ska ske rent praktiskt.  
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Förutom att lägga tyngdpunkt på vilka mål företaget har är det enligt Forssblad och 
Magnusson (1987) också viktigt att tydliggöra vilken affärsidé företaget har. I ett mindre 
företag eller annan typ av verksamhet kan affärsidé istället benämnas för det som 
Täckenström (1989) kallar för verksamhetsidé. En sådan menar han att finns i alla organisa-
tioner då det är detsamma som verksamhetens syfte att finnas till. Han nämner att verksam-
hetsidén inte alltid finns nedskriven utan bara finns som en vision, men han menar att en verk-
samhetsidé som inte finns nedskriven inte heller gör någon nytta. Verksamhetsidén är enligt 
honom grunden för kommunikationen med verksamhetens målgrupper. Dessutom ska männi-
skorna inom verksamheten kunna identifiera sig med och tro på verksamhetsidén och det är 
därför viktigt att den kommuniceras ut i verksamheten (Täckenström 1989). Täckenström 
(1989) nämner också att verksamhetsidén är starkt sammankopplad med vilket mål verksam-
heten har. Målet påverkar verksamhetsidén och tvärtom. Målet kan enligt Forssblad och 
Magnusson (1987) vara antingen ekonomiskt, marknadsmässigt eller personligt. Företagen 
kan också ha olika kortsiktiga och långsiktiga mål (Forssblad & Magnusson 1987). De menar 
att det är viktigt att varje mål är realiserbart, mätbart och på något sätt tidsbestämt. 
 
Ekonomiska mål kan enligt Forssblad och Magnusson (1987) vara kopplat till någon typ av 
ekonomiska lönsamhetsmått. Både ledning och personal kan dock också ha personliga mål 
(Forssblad & Magnusson 1987). Dessa kan enligt författarna vara att skapa goda relationer 
inom företaget, öka motivationen eller att slippa någon tråkig rutinsyssla. Marknadsmål ska 
överensstämma med både ekonomiska och personliga mål (Forssblad & Magnusson 1987). 
Exempel på marknadsmål som Forssblad & Magnusson (1987) tar upp är försäljning, mark-
nadsandel, vinst och marknadsavkastning. Forssblad & Magnusson (1987) antar dock att det 
ekonomiska målet är det övergripande. Mer praktiskt för turismutveckling på en plats kan mål 
för en turistdestination enligt Godfrey och Clarke (2000) vara exempelvis hur lång tid turisten 
stannar på destinationen, expandera säsongen för turisters vistelse på destinationen eller att 
öka antalet/deltagandet av ”turismföretag” på destinationen. 
 
När ett företag har klarlagt sina mål och har en formulerad affärsidé krävs det en planering för 
sina framtida åtgärder för att faktiskt nå de mål som satts upp. I detta skede ska en strategi 
över verksamheten skapas som omfattar dels hur man ska gå tillväga, till exempel vilka åtgär-
der i form av annonser med mera som man valt att jobba med, samt när det ska göras. Detta 
sammanfattar innehållet av en handlingsplan som vi nedan beskriver mer utförligt.   

3.4.3 Handlingsplan – Hur kommer vi dit? 
Tre huvudsakliga punkter är det som enligt Forssblad och Magnusson (1987) utgör en hand-
lingsplan: 
 

o Strategi (handlingsplan på lång sikt) 
o Taktik (på kort sikt, cirka ett år)  
o Investeringar, budgets, uppföljningar 

 
Forssblad och Magnusson (1987) skriver att handlingsplanen handlar om hur företaget ska nå 
de mål som satts upp både kortsiktigt och långsiktigt. De skriver vidare att handlingsplanen på 
lång sikt innefattar den strategi som företaget har, vilken kan sträcka sig upp till fem år. Den 
kortsiktiga planeringen hör till det författarna kallar för företagets valda taktik och gäller inom 
en ettårsperiod.  Enligt Lundén och Svensson (1999) handlar taktik om den praktiska delen av 
marknadsföringen så som vilka aktiviteter företaget planerar och när dessa ska genomföras. 
De poängterar också att det är viktigt att inte bara planera marknadsföringen kortsiktigt utan 
att även planera på lång sikt.  
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Det som Forssblad och Magnusson (1987) benämner som handlingsplan kan jämföras med 
det som Täckenström (1989) kallar för marknadspåverkan. Täckenström (1989) menar att 
marknadsföring ofta förknippas med reklam, men att det först under marknadsplanens tredje 
steg som denna del kommer in i bilden. Enligt honom finns det två sidor av marknadsföring, 
dels en intern och dels en extern sida. Han menar att för att kunna lyckas med den externa 
marknadsföringen, det vill säga att nå ut till potentiella kunder, krävs det också en intern 
marknadsföring som görs för medlemmarna i en förening eller personalen i ett företag. 
Utifrån ett föreningsperspektiv räknar han upp den interna marknadsföringens tre huvudupp-
gifter: att behålla de nuvarande medlemmarna, locka lämpliga föreningsmedlemmar att bli 
ledare samt att motivera alla medlemmar att aktivt jobba för föreningens mål och syften. För 
att kunna lyckas med detta menar han att det krävs att alla i föreningen känner till vilket mål 
och syfte som föreningen har samt att aktivt involvera och engagera medlemmarna i arbetet 
som görs i föreningen. Han tillägger att det också är viktigt att medlemmarna får känna att 
deras arbetsinsatser är viktiga för att på så sätt känna sig betydelsefulla, vilket leder till ett 
större engagemang.   
 
Kortfattat kan handlingsplanen ses som den del där man beskriver de aktiviteter som ska 
genomföras för att uppnå de uppsatta målen (Andberg & Wadström, 1997). Handlingsplanens 
sista del är uppföljningen, som är viktig för att få en uppfattning om resultatet av det som 
gjorts (Andberg & Wadström, 1997). Sammanfattningsvis kan handlingsplanen beskrivas med 
hjälp av tre ord: förberedelse (där planering av någon specifik aktivitet görs), genomförande 
och uppföljning (Andberg & Wadström, 1997).         
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4. Empiri 
 
I denna empiridel presenterar vi först kort den bakgrund till turismutvecklingen i Butorp som 
vi via våra intervjuer kunnat ta del av och vi gör även korta presentationer av de olika grup-
perna som respondenterna representerar. Därefter redovisar vi svaren från respondenterna 
indelat enligt marknadsplanens tre delar; nulägesanalys, strategiplanering och handlings-
plan.  
 
 
I vår intervju med ordföranden för Butorps byalag, fick vi veta att all utveckling för att locka 
besökare till bygden har sitt ursprung i bildandet av Östergårdarnas naturvårdsförening år 
1979. Initiativet till bildandet av denna förening var att rädda sjön Åstjärn, som hotades av 
igenväxning.  Efter allt jobb med sjön fanns det en vilja att fortsätta utvecklingen av bygden 
och för detta krävdes det att de fick in pengar någonstans ifrån. Det var då tanken att göra en 
satsning på turism uppkom. Butorps byalag, som föreningen började kallas i folkmun, har 
sedan dess bland annat köpt och renoverat torpet Björnvålsfallet som hotades av konkurs samt 
återställt och förbättrat den damm som finns i byn. Utifrån detta utvecklades fiskeverksamhet 
i både sjön och även i dammen och Björnvålsfallet rustades för att kunna erbjuda besökare 
övernattningsmöjligheter. I dag erbjuds även bland annat turridning för barn av 
Butorpsryttarna och byalaget har ett sommarcafé.  
 
De respondenter vars svar vi i detta kapitel redovisar, representerar som vi tidigare nämnt 
Björnvålsfallet, Butorps sommarcafé och Butorps Ädelfiske som är aktivitetsgrupper inom 
byalaget. Dessutom har vi intervjuat en representant för Butorpsryttarna som är en förening 
som är medlem i byalaget och även byalagsordföranden för att få en översiktlig bild. Nedan 
följer korta presentationer av de olika aktivitetsgrupperna. 
 
Björnvålsfallet 
På Butorps byalags hemsida (2006-12-21) kan man läsa att Björnvålsfallet är ett torp, troligen 
byggt på 1700-talet som ligger nord ost om Butorp. Butorps byalag köpte år 1997 denna fas-
tighet och den har nu renoverats så att den kan hyras ut som boende för besökare (Butorps 
hemsida 2006-12-21). Speciellt med Björnvålsfallet är att torpet är Forshaga kommuns högst 
belägna fastighet, vilket gör att det ofta är god snötillgång där vintertid (Butorps hemsida 
2006-12-21). På hemsidan kan man utläsa att torpet består av en nedre våning med två rum 
och fyra bäddar, stort kök, toalett och dusch (Butorps hemsida 2007-01-12). Dessutom finns 
ett rum på övre våningen utan kyl- och kokmöjligheter där ytterligare fyra personer kan över-
natta (Butorps hemsida 2007-01-12).  
 
Butorps sommarcafé 
Sommartid finns det ett café i det gamla Ordenshuset i Butorp, där hembakat bröd, kaffe, 
glass och hantverk med mera säljs (Butorps hemsida 2006-12-21). I detta café är det bygdens 
ungdomar som jobbar (Butorps hemsida 2006-12-21). Ordföranden i byalaget berättar under 
vår intervju också att de caféansvariga ordnar olika aktiviteter och evenemang året runt.  
 
Butorps Ädelfiske 
I Butorp finns även en damm med inplanterad öring och regnbågslax där man mot utlöst 
fiskekort sommartid får fiska med spinn- och flugfiskespö och vintertid kan pimpla (Butorps 
hemsida 2006-12-21). Fisket är dock begränsat så att varje utlöst fiskekort ger rätt till max två 
fiskar (Butorps hemsida 2007-01-12). Vid dammen finns ett vindskydd och grillplats som 
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också får utnyttjas av dem som kommer för att fiska (Butorps hemsida 2006-12-21). Repre-
sentanterna för ädelfisket berättade under intervjun att fiskets omsättning är ungefär 30 000 
kronor per år samt att de varje sommar köper in 400 kilo fisk. 
 
Butorpsryttarna 
Butorpsryttarnas representant berättar under vår intervju att föreningen är en intresseförening 
för dem som bor i bygden men att föreningen sommartid även erbjuder turridning för barn. En 
gång om året anordnar Butorpsryttarna även en hopptävling vid den ridbana som finns i byn 
som brukar vara mycket populär. Målgruppen för denna tävling är enligt representanten ama-
törer och den som hon uttrycker det ”vanlige motionären”.    

4.1 Nulägesanalys (Var står vi nu?) 
För att få en uppfattning om hur verksamheterna i Butorp fungerar i nuläget började vi med 
att fråga respondenterna ett antal frågor om bland annat hur verksamheten är organiserad, 
vilka samarbeten som finns inom och utanför Butorp, vad som erbjuds, vilka besökare den 
lockar och hur de marknadsför sig. 

4.1.1 Organisation 
Ordföranden för byalaget berättade att byalaget har ungefär 140 medlemmar varav ungefär en 
tredjedel är aktiva. Som medlemmar räknas utöver dessa också tre till fyra hela föreningar så 
som Butorpsryttarna och Östergårdarnas jaktförening. Orsaken till att medlemsantalet är 
större än antalet boende i Butorp är att det är många utomstående som har sina rötter eller 
annan anknytning till Butorp som också är med. Styrelsen för byalaget består av fem personer 
och två till tre suppleanter. Styrelsen har sammanträden en till två gånger per år och till dessa 
möten kommer även alla så kallade undergrupper till byalagets styrelse. Undergrupperna 
redovisar då hur året har gått för sin enskilda verksamhet. Undergrupper till byalagets styrelse 
är: ädelfisket, sommarcaféet, Björnvålsfallet, en väggrupp och en arbetsgrupp för Åstjärn. 
Även Butorpsryttarna brukar delta på dessa sammanträden.  
  
Byalagsordföranden betonar vikten av att idéer och beslut ska tas underifrån och att det är 
viktigt med självbestämmande. Styrelsen ger endast tydliga ramar och strukturer där de 
exempelvis ger information om vad det finns för projektpengar att röra sig med. Marknads-
föring, prissättning och det de vill får undergrupperna sköta på egen hand och då frågor dyker 
upp har de möjlighet att vända sig till styrelsen för byalaget. Ordföranden anser även att det är 
bra att det finns så pass många i byn, i olika åldrar som ställer upp. 
 
Utifrån svaren från de tre intervjuade undergrupperna i byalaget kan vi se att deras interna 
organisationer består av ungefär tre till fem personer som har ansvaret att se till att verksam-
heten fungerar. För Björnvålsfallets del berättar representanten att detta kan innebära under-
håll både inomhus och utomhus utanför torpet och för ädelfisket ordnar dessa personer arbets-
dagar då dammen underhålls och de hämtar fisk till den. På caféet är personernas uppgift att 
sköta planering och översyn av verksamheten medan det är ungdomarna som jobbar på caféet 
på somrarna som sköter den praktiska delen så som inköp och försäljning.  
 
Då det gäller Butorpsryttarna säger föreningens representant att de är omkring tio aktiva med-
lemmar som tillsammans hjälps åt med turridning och att anordna tävlingar. Hon berättar att 
ryttarföreningen för många år sedan tog beslutet att vara fristående istället för en undergrupp 
till byalaget. Hon minns inte helt alla bakomliggande orsaker till beslutet men nämner att de 
inte ville ha så många olika viljor att ta hänsyn till.  
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”Men annars har vi sagt att vi vill vara fristående. Jag kommer inte riktigt 
ihåg varför, det är så många år sedan vi tog det beslutet. Men det var nog lite 
att vi ville vara för oss själva och inte ha fler med som tycker si och så, utan 
det räcker många gånger med det som är.” 

Representant för Butorpsryttarna 
 
Liksom för byalagets del och alla undergrupper drivs verksamheten helt ideellt och de pengar 
som verksamheterna får in går till upprustningsarbeten, underhåll och marknadsföring. Caféet 
särskiljer sig dock på den punkten eftersom Butorps ungdomar som jobbar där på somrarna 
får lön från den omsättning som är. Cafégruppen ser också till att spara en summa som går till 
marknadsföring.  Det som alla intervjupersoner tagit upp och som har varit en nyckelfaktor 
för verksamheternas utveckling är att alla människorna i bygden hjälps åt och ställer upp för 
varandra.  

4.1.2 Samarbeten  
Samarbetsviljan i Butorp är stark och byalagets ordförande säger att förutom samverkan inom 
byalaget med styrelse och undergrupper så samarbetar föreningen också med Östergårdarnas 
jaktförening och Butorpsryttarna. Årsmötet är ett sätt att samla alla och diskutera både året 
som har gått och hur de ska lägga upp den framtida verksamheten. Byalaget samarbetar även 
med ett flertal olika organisationer och föreningar utanför Butorp. Bland dessa nämner ordfö-
randen olika kommuners turistbyråer, grannbyalaget Älvsbacka och Sportfiskegymnasiet i 
Forshaga som kommer dit och har kurser. 
 
Undergrupperna till byalaget kan alla se en samverkan sinsemellan. Ett exempel är sommar-
caféet som säljer fiskekort och hyr ut spön. De håller även öppet om det kommer större grup-
per för att fiska. Björnvålsfallet och caféet samverkar bland annat då det årligen anordnas 
vandringsdagar i Butorp eftersom caféet då kommer upp till Björnvålsfallet och serverar 
kaffe. Ändå nämner en av representanterna för ädelfiskeverksamheten att de kanske inte rik-
tigt vet hur de andra grupperna tänker trots samarbeten och gemensamma årsmöten. 
 
Trots att Butorpsryttarna som vi skrev tidigare vill vara fristående så finns det ändå tecken på 
någon form av samverkan. Representanten för Butorpsryttarna nämner att de är med på bya-
lagets årsmöte där de redovisar hur det går för föreningen. Då Butorpsryttarna ville att vand-
ringsleden, som sträcker sig mellan byarna Butorp och Östanås, även skulle vara en ridled tog 
de på sig att göra en liten del av den. De har tidigare år även varit med i de gemensamma an-
nonser som byalaget haft och när de anordnar hopptävling håller caféet öppet. 
 
Då det gäller samarbeten utanför Butorp anser sig varken fiskegruppen eller Butorpsryttarna 
ha några samarbeten. De föreningar som är där för att fiska ser representanterna för ädelfisket 
mer som kunder. När det gäller sommarcaféet finns det ett samarbete med Forshagas med-
borgarskola. Därifrån får man hjälp med annonsering för de aktiviteter som anordnas av 
caféet. Ett framtida samarbete som representanten för sommarcaféet kan se är att de eventuellt 
ska få en minigolfbana av Olsäters sportklubb. Den som kan se flest samarbeten är represen-
tanten för Björnvålsfallet. Hon har själv ett eget företag (Bildanalys Kristina Karlsson) där en 
del av verksamheten är förlagd i Butorp genom att hon tar dit grupper i personlig utveckling. 
Detta menar hon är ett sorts samarbete eftersom dessa grupper bor på Björnvålsfallet och har 
möjlighet att även utnyttja andra aktiviteter som erbjuds i Butorp. Hon har också kontakt med 
turistbyråerna i Forshaga och Munkfors. På turistbyrån i Munkfors nämner hon att det finns 
en person som hon förser med information om priser och när Björnvålsfallet är ledigt respek-
tive bokat. Hon menar vidare att hon samarbetar med vandrarhemmet i Deje och ett Bed and 
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Breakfast som ligger på vägen till Butorp eftersom hon hänvisar kunder till dessa om det är 
fullbokat på Björnvålsfallet. Under sommaren som gått (2006) har även ett samarbete skett 
med Forshaga kommuns arbetsförmedling då plusarbetare har målat och gjort i ordning 
verandan, skylten och utemöblerna på Björnvålsfallet. Hon tillägger här även att plusarbetarna 
innebar ett samarbete inom Butorp då hon ordnade så att de även röjde upp vid badstranden 
och ädelfiskdammen.   

4.1.3 Butorps turistiska resurser och vad som erbjuds 
På frågan vad som faktiskt lockar besökare till Butorp är alla respondenter inne på ett gemen-
samt tema som kan sammanfattas under det som en av ädelfiskerepresentanterna benämner 
”naturen och idyllen”. Byalagsordföranden lyfter även fram kulturmiljön som en betydande 
del i vad som attraherar besökarna.  
 

”Butorp ligger som en gryta med en sjö, massa åkrar och en massa skog och 
massa djur som går överallt, så det här är ju ett levande lantbruk, det finns ju 
både kor och hästar och får och katter. Det är ju som Bullerbyn.” 

Ordförande för Butorps byalag 
 
Även Björnvålsfallets representant tror att det kan vara Bullerbyandan som lockar men näm-
ner även att det kan vara tystnaden och avskildheten och den speciella gemenskap som finns i 
bygden. Butorpryttarnas representant nämner attraktionen av att komma tillbaka till det gamla 
jordbrukssamhället, som hon menar är ett kännetecken för Butorp, och nämner dessutom 
enkelheten. Byalagsordföranden menar att de aktiviteter som erbjuds i Butorp är det som 
sedan får besökarna att stanna kvar. Representanterna för ädelfisket nämner dock att detta kan 
skilja sig från besökare till besökare. 
 

”De som kommer hit för fiskets skull de tror jag inte far runt och tittar på 
naturen. Men väldigt många tycker ju att det är väldigt fint när de är här.” 

Representant för ädelfisket 
 
Förutom fisket som är en viktig del av det som erbjuds i Butorp berättar respondenterna att 
besökare som kommer till byn kan ta del av rid- och vandringsleder, olika aktiviteter som 
anordnas, sommarcaféet och musik och underhållning som caféet anordnar. På vintern finns 
tillgång till skidspår och på sommaren kan man bada då det finns en badplats vid Åstjärn. I 
Butorp finns också en kvinna vid namn Aina Amandusson som berättar om gamla tider, om 
skrock och skrönor. De boendemöjligheter som erbjuds är Björnvålsfallet, som rymmer unge-
fär sex personer på nedre plan och fyra på övre plus att det går att sätta in extrabäddar eller 
sova på liggunderlag, Ordenshuset där skolklasser kan övernatta med liggunderlag och sov-
säck och dessutom finns en parkering där tre till fyra husvagnar får plats. Något annat som 
lyfts fram av byalagsordföranden är den originella rökbastun som de i Butorp försöker rädda 
genom upprustning, vilken har fina kulturmiljöer och växtligheter i sin omgivning. 

4.1.4 Målgrupp och besökare 
Vilken typ av besökare som kommer till verksamheten skiljer sig något mellan de olika akti-
vitetsgrupperna. Ordföranden för byalaget säger övergripande om Butorp att det kommer både 
barnfamiljer och pensionärer som kommer med bil, husvagnar eller husbilar. Sedan kommer 
det även motorcyklister, cyklister men också gående. Nationaliteten på besökarna är till sin 
huvuddel svensk, men det kommer även holländare och tyskar och under sommaren som gick 
(2006) hade man även ett par schweiziska ungdomar där. Butorp lockar även skolklasser och 
idrottslag. Det finns också sommargäster som kommer och bor i Butorp över sommaren som 
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sedan tidigare har någon anknytning till bygden. Främst menar ordföranden dock att besö-
karna är dagsbesökare som inte övernattar i Butorp men han nämner dock att det ofta står 
husbilar och husvagnar vid Åstjärn. 
 
Utav de fyra olika aktivitetsgrupperna är det endast representanten för Björnvålsfallet som 
nämner att deras besökare övernattar i Butorp. De övriga grupperna menar istället att de flesta 
kunderna är dagsbesökare. Det är också Björnvålsfallet som särskiljer sig då det gäller besö-
karnas nationalitet. Representanten för Björnvålsfallet menar att Björnvålsfallet har mest ut-
ländska besökare så som ester, tyskar och holländare men också svenskar från olika delar av 
landet. I de övriga aktivitetsgrupperna är flertalet besökare svenskar men de har också haft 
tyskar och holländare. Representanterna för ädelfisket och representanten för sommarcaféet 
nämner alla att deras besökare kommer från näraliggande kommuner i Värmland. Ädelfisket 
och Björnvålsfallet är de som lockar besökare från alla olika åldersgrupper. Butorpsryttarna 
riktar sig nu för tiden då det gäller turridningen bara till barn och ungdomar och sommarcaféet 
har mestadels äldre besökare. Något som kan tilläggas är att Butorpsryttarna vid sina arran-
gerade hopptävlingar välkomnar den vanlige motionären och satsar på amatörer.  
 
Oavsett varifrån besökarna kommer så reser de i nuläget oftast till Butorp med bil. Det an-
ordnas enligt respondenterna inga arrangerade turer till Butorp med buss. Cyklister kommer 
också ibland till Butorp men alla respondenterna är eniga om att vägen gör det svårare få folk 
att komma dit då det är en gropig och allmänt dåligt skött grusväg på fem kilometer. Repre-
sentanten för Björnvålsfallet nämner att skulle vägen bli asfalterad skulle ännu mer cyklister 
och även andra besökare lockas dit. Byalagsordföranden och representanten för sommarcaféet 
svarar samstämmigt att det är vägens skick och inte Butorps geografiska läge som gör det 
svårare att locka besökare.   

4.1.5 Marknadsföring 
Marknadsföringen i Butorp har skett i huvudsak gemensamt men även individuellt för de 
olika aktivitetsgrupperna. Gemensam marknadsföring har gjorts för Butorp som helhet genom 
Internet med egen hemsida och via Forshaga kommuns hemsida där verksamheterna presente-
ras, annons i turistbroschyren Turist i Värmland, annonser i lokala tidningar, egna broschyrer 
som de delar ut till olika turistbyråer och kommuner, turistbyråer (exempelvis Munkfors och 
Forshaga) som ger tips till turister om Butorp och deras aktiviteter samt genom radiopro-
grammet Det händer i Värmland i Radio Värmland där evenemang som anordnas läses upp.  
 
Representanterna för ädelfisket säger att de inte har någon egen marknadsföring alls utan allt 
går via byalaget. Representanten för sommarcaféet nämner dock att caféet ibland annonserar i 
lokala tidningar.  Butorpsryttarna brukar använda sig av affischer som de hänger på anslags-
tavlor och lämnar till turistbyråer samt tidningar som man kan annonsera gratis i. Represen-
tanten för Björnvålsfallet säger att hon marknadsför verksamheten genom kontakt med turist-
byråerna men också indirekt via sitt företag då hon tar grupper, exempelvis ledningsgrupper 
och personal, till Butorp som kan lockas att boka även för egna verksamheter.  
 
På frågan på vilket sätt respondenterna tror att besökarna får informationen om verksamhe-
terna i Butorp svarar de alla att de tror att det är via Internet och via turistbyråerna. Både 
representanten för Björnvålsfallet och representanterna för ädelfisket lyfter dock fram att de 
tror att mycket sprids muntligen genom vänner och bekanta men en av ädelfiskerepresentan-
terna säger också att besökarna kan få tips där de bor.  
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”Sen brukar vi ju köra lite dragplåster, att vi tar med lite större fiskar. Att vi 
tar med någon fyra kilos. Och är det då någon som får någon utav de där. Det 
sprider sig fort det. De där storfiskarna, då räcker ju inte armarna till.” 

Representanter för ädelfisket 
 
Bland respondenterna nämns också att det i många fall finns någon form av anknytning till 
Butorp hos besökarna. Ordföranden för byalaget och representanten för sommarcaféet berättar 
att de har frågat en del nya besökare varifrån de fått information om Butorp. De menar att 
svaren då brukar vara antingen via Internet eller via turistbyråerna.   

4.1.6 Intresse och säsongsbetoning  
Vi frågade respondenterna hur de uppfattar att utvecklingen ser ut då det gäller intresset för 
deras verksamheter. Ordföranden för byalaget tycker att intresset för Butorp ökar. Han menar 
att han har märkt när han förklarat för folk var Butorp ligger att många vet att det finns café 
och fiske i byn, har någon bekant som jobbar i närheten eller till och med har varit i Butorp 
även om de inte känner till att platsen heter just Butorp. Detta menar byalagsordföranden att 
han har upplevt efter att de börjat satsa på marknadsföring.  
 
För Björnvålsfallets och sommarcaféets del uppger respondenterna också att det skett en 
ökning. Representanten för boendet menar att Björnvålsfallet på de sex år hon bott i Butorp 
aldrig varit så mycket uthyrt som i år (2006) och caférepresentanten tycker att även sommar-
caféet har haft mycket besökare i år och dessa har också varit nöjdare. Detta menar hon att 
kan ha att göra med att personalen i år har gett ett bättre intryck. De två ädelfiskeansvariga 
tycker däremot att de har haft lite mindre folk i år vilket de tror kan ha att göra med att det 
varit så varmt. De menar även att sommarens sportevenemang med fotbolls VM och friidrotts 
EM gjorde att fler stannar hemma. Tidigare år anser de att andelen besökare som kommit till 
Butorp och fiskat i ädelfiskdammen legat på en ganska jämn nivå. De säger dock att det 
faktum att fisket varit så populärt har förvånat dem.  
 

”Annars överträffade det min förväntning. Jag trodde aldrig det skulle bli så 
intressant. Det har ju hållit i sig i många år nu.”  

Representant för ädelfisket 
 

För Ryttarföreningens turridning säger Butorpsryttarnas representant att intresset gått upp och 
ner. Hon säger att vissa år är intresset jättestort och andra år händer ingenting och hon har inte 
hittat någon bakomliggande orsak till att det är så. Butorpsryttarna annonserar dock endast 
sommartid att de har turridning. Istället laddar föreningen under resten av året inför nästa 
säsong och har kanske något planeringsmöte.  
 
Ädelfisket och Sommarcaféet har också en betoning på sommarsäsongen. Representanterna 
för ädelfisket säger att det är väldigt få som kommer på vintern och sommarcaféet har enligt 
dess representant bara öppet under nio sommarveckor, plus eventuellt då det är några speci-
ella evenemang. Representanten för Björnvålsfallet menar dock det har besökare året om. Hon 
säger att det tidigare varit mindre populärt på hösten men i och med att torpet nu hyrs av ester 
som jobbar för Stora Enso så är det ingen skillnad mellan årstiderna. Byalagsordföranden 
menar att det under normala vintrar kommer besökare till bygden även på vintern men att 75-
80 procent ändå kommer till Butorp sommartid. 
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4.1.7 Styrkor och svagheter  
För att få en uppfattning om vad de som jobbar med turism i Butorp tycker är speciellt med 
platsen och verksamheterna samt vad som är mindre bra frågade vi respondenterna vilka styr-
kor och svagheter de kan se. Byalagsordföranden anser att de styrkor Butorp har som 
besöksort är bredden på verksamheten, att det inte bara är en verksamhets typ som finns utan 
flera. En annan styrka tycker han är Björnvålsfallet och dess enskildhet. Han säger även att de 
hjälpsamma medlemmarna i byalaget är viktiga. 
 
Både representanterna för ädelfisket och Björnvålsfallets representant är inne på samma sak 
som byalagsordföranden, att det stora utbudet som finns och helheten av de olika verksam-
heterna är en styrka. Representanten för Björnvålsfallet ser även sig själv och sitt företag som 
en tillgång för bygden eftersom hon tar dit grupper. För fiskeverksamheten anser represen-
tanterna för ädelfisket att det är en styrka att det är så lätt att ta sig till ädelfiskdammen då man 
kan köra bil i princip ända fram. Att det är så öppet runtomkring dammen gör också att den är 
perfekt för nybörjare. De konstaterar dock att de besökare som vill ha mera vildmarksfiske 
kan de inte locka. En annan styrka säger de fiskeansvariga är att de faktiskt är ett av de första 
ställena där det går att fiska på våren eftersom det är så pass strömt i den bäck som går till 
dammen.  
 

”Sen hör vi ju faktiskt till, det är det första stället där det går att fiska på 
våren. Det är så pass strömt i bäcken där det rinner in så det är öppet vatten 
ganska tidigt. Då är de där direkt, entusiasterna.” 

Representanter för ädelfisket 
 
Representanten för sommarcaféet menar att en styrka är att Butorp ligger där det ligger, 
mellan de större orterna Sunne och Filipstad. En styrka är enligt henne också att alla jobbar åt 
samma håll. För caféets egen del lyfter hon fram att caféet trots allt är lättillgängligt och att 
det är en styrka att ungdomarna som jobbar där får visa att de kan.  Då vi frågar represen-
tanten för Butorpsryttarna om Butorps styrkor nämner hon att det finns mycket utvecklings-
potential i Butorp. För Butorpsryttarnas del ser hon styrkor i att de riktar in sig på barn, vilket 
hon märkt att ingen annan gör på samma sätt. Hon berättar att hon kan ägna all sin uppmärk-
samhet till ett enda barn och de kan tillsammans göra i ordning hästarna och det gör att det 
blir mer privat. Hon menar att de också kan anpassa turridningen mer för varje barns kunska-
per än man kan på större ställen med stora grupper. 
 
Svagheter som byalagsordföranden ser för Butorp är att byalaget, som står för så mycket av 
verksamheterna, är ett mellanting mellan ideell förening och företag vilket gör det svårt att 
satsa mer och utveckla större verksamheter. Han menar alltså att de har en organisations-
mässig svaghet. Detta tar även representanterna för ädelfisket upp. De säger att en svaghet är 
att det inte finns fler boendemöjligheter i Butorp men att eftersom allt sköts ideellt så går det 
inte att utveckla så mycket. Det skulle ingen ställa upp på menar ädelfiskerepresentanterna. 
Verksamhetens ideella grund är också ett problem för Butorpsryttarna och sommarcaféet. 
Butorpsryttarnas representant tror att man kanske inte är lika intresserad av att jobba för före-
ningen om man inte själv får någon del av vinsten. Den andra stora punkten som är gemensam 
för tre av respondenterna är vägens dåliga skick. Representanten för Björnvålsfallet menar 
också att bristen på pengar är en svaghet som gör att verksamheten inte kan utvecklas så 
mycket som de skulle önska. 
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4.1.8 Möjligheter och hot 
Trots svagheter så ser alla respondenterna många möjligheter för verksamheterna i Butorp. Då 
vi frågade om möjligheter i Butorps omgivning fick vi inte så många svar utan respondenterna 
såg fler möjligheter inom bygden och hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Byalagsord-
föranden menar dock att Sportfiskegymnasiet i Forshaga är en möjlighet för Butorp då de kan 
få fler kontakter med fiskare. Han menar också att man i Butorp skulle kunna hålla nybörjar-
kurser. En annan möjlighet som ordföranden ser är att cykelleden Klarälvsbanan som går 
mellan Karlstad och Hagfors skulle kunna ge Butorp mer besökare. Inom Butorp tror han 
också på ryttarföreningen och att en utveckling kring hästsport och ridning skulle vara möjlig. 
Klarälvsbanan och ridning ser även Björnvålsfallets representant som utvecklingsmöjligheter. 
 
I övrigt svarar respondenterna inte att det finns några speciella möjligheter i omgivningen. 
Representanten för Björnvålsfallet menar att hennes eget företag är en möjlighet då hon plane-
rar utveckla det mycket mer och allt eftersom hon tar mer människor till Butorp tror hon att 
det gynnar även de övriga verksamheterna eftersom hon gärna samarbetar med dessa. Hon 
tror också att Butorp kunde bli bättre på att locka nya invånare till byn då hon menar att det 
finns gott om mark att bygga på och gamla hus att renovera. Ädelfiskerepresentanterna menar 
att det säkert finns många möjligheter men att den ideella organisationen gör att det är svårt 
att ta till vara på dem alla. Representanten för sommarcaféet tror däremot att turismen över-
huvudtaget är en stor möjlighet. Hon tror att allt fler människor kommer vilja röra på sig och 
se sig omkring. Butorpsryttarnas representant kan för deras verksamhets del se möjligheten att 
ha turridning året runt och nämner även att om hon bara ägde mark så skulle hon gärna satsa 
på ridverksamhet som heltidssyssla. Hon har också funderat kring något som kallas Box and 
Breakfast som innebär att man kan ta hästen med sig där man bor, men har själv inte haft 
energin att börja med ett så stort projekt. Hon menar dock att det behövs eldsjälar för att 
komma vidare och att föreningen inte har så många sådana kvar. 
 
Då det gäller hot har vi fått en del olika svar från respondenterna, men det som diskuterats 
under alla intervjuer är vägen. Och både ordföranden för byalaget och representanten för 
Björnvålsfallet uppger detta först av de hot som de kan se.  
 

”Hotet är vägen. […] Fortsatt negligering av väghållning från stat och 
kommun.”  

Representant för Björnvålsfallet 
 

”Jag kan känna en klump i magen ibland om det inte är sandat vintertid […] 
Jag menar, människor åker hit och betalar och så åker de av vägen.”  

Representant för Björnvålsfallet 
 
Byalagets ordförande ser också detta med växthuseffekten och bensin och diesel som ett hot 
eftersom Butorp ligger lite avsides och folk är mer återhållsamma med att köra bil nu. Repre-
sentanten för Björnvålsfallet kan också se att det faktum att Butorp inte prioriteras bland annat 
då det gäller vägen kan ha att göra med att Butorp inte ses som en turistattraktiv del av kom-
munen vilket hon också ser som ett hot.  
 
Representanterna för ädelfiskeverksamheten tycker att det sett ut på samma sätt i Butorp så 
pass länge nu att de inte ser några direkta hot. Men om skolan och affären i Olsäter skulle 
läggas ner menar de att det skulle vara svårt att bo kvar och locka nytt folk till bygden och 
därmed skulle ju också turismverksamheten dö ut. Även representanten för Butorpsryttarna 
anser att det blir allt svårare att bo på landsbygden då all service och arbeten i allt större ut-
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sträckning koncentreras till städerna samtidigt som bensinpriserna stiger. Hon lyfter även 
fram att detta kan leda till att Butorp blir avbefolkat till slut.  

4.1.9 Konkurrenter 
Då vi i respektive intervju ställde frågan om vilka konkurrenter de olika personernas verk-
samhet samt Butorp som helhet har i nuläget, upplevde respondenterna för Björnvålsfallet, 
ädelfisket och sommarcaféet ingen konkurrens. Representanten för Björnvålsfallet har moti-
veringen att hon anser att de i Butorp är unika med det koncept dem har samt att när det gäller 
Björnvålsfallet ser hon mer andras verksamhet som komplement eller som en räddning då det 
är fullbokat. Respondenterna för fisket svarade för den enskilda verksamheten och uppgav att 
det finns möjlighet för fiske överallt, men att de inte ser det som att verksamheten påverkas 
negativt av det.  
 
Representanten för Butorpsryttarna anser till skillnad från undergrupperna till byalaget att hon 
kan se många konkurrenter i Butorps omgivning då det finns flera verksamheter som erbjuder 
någon form av turridning. Hon menar att i början då Butorpsryttarna startade, så fanns det 
nästan inga liknande verksamheter i Butorps närhet, men nu blir de bara fler och fler. Hon 
nämner inga specifika verksamheter som konkurrenter, men menar att en styrka för många av 
dessa är just att de satsar på det större och att de har fler hästar att tillgå och att de kanske 
ägnar sig åt verksamheten på heltid. Detta gör att de kan vara mer flexibla då hon anser att det 
händer ibland att besökare ringer och bokar med väldigt kort varsel. Men hon ser även en 
svaghet hos konkurrenterna då hon har uppfattningen om att de säkert vill ha fler besökare till 
varje turridning just för att verksamheten ska vara lönsam, medan hon själv går med på att 
endast ta emot en person om det skulle vara fallet.  
 
Ordföranden för byalaget upplever också att det finns en hel del konkurrenter, men svarar då 
för Butorp som helhet.    
 

”Ja, Värmland är fint och man har många som satsar på turism och lands-
bygden, så vi har hela Värmland som vår konkurrent.” 

Ordförande för Butorps byalag 
 

Han påpekar samtidigt sin ståndpunkt att man måste hjälpas åt istället för att konkurrera ut 
varandra då han anser att det sistnämnda bara förstör. 

4.2 Strategiplanering (Vart vill vi?) 
För att få en uppfattning om de tankar som finns angående Butorps och de enskilda verksam-
heternas framtid frågade vi respondenterna bland annat om de mål som finns samt om de fun-
derat på att vidareutveckla sina respektive verksamheter.  

4.2.1 Mål och affärsidé 
Ett gemensamt mål som tas upp i intervjuerna med samtliga respondenter är att fortsätta på 
samma sätt med respektive verksamhet som de tidigare gjort. Ordföranden för byalaget vill 
med detta peka på att det krävs att de håller igång allting organisationsmässigt genom att 
bland annat se till att det kommer nya människor till olika projekt. Detta ser han som ett kort-
siktigt mål. Ett annat kortsiktigt mål som han nämner är ändå att förnya sig som verksamhet 
lite grann vad gäller caféverksamhet och underhållning med mera. Respondenterna för ädel-
fisket menar att det nog inte finns några större möjligheter att utveckla verksamheten och 
menar därför att de vill fortsätta på samma sätt som tidigare.   
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”Vi har i stort sett nått målen så nu gäller det bara att sköta det så det 
fungerar lika bra som det gjort hittills.” 

Representanter för ädelfisket 
 

Men respondenterna för ädelfisket nämner samtidigt att de skulle kunna tänka sig att arran-
gera någon fisketävling, men då det i nuläget redan ordnas fisketävlingar i Åstjärn skulle 
fisketävlingen i dammen vara mer inriktat på exklusivt fiske. Då det gäller den ekonomiska 
biten menar de att det bara är att det ska gå runt. Personliga mål menar de att de egentligen 
inte har utan är med i ädelfiskgruppen på grund av intresse, men även för den sociala biten. 
Byalagets ordförande har som personligt mål att alla i Butorp ska samverka och känna 
gemenskap i hela bygden. Han anser att det är viktigt att alla människor oavsett ålder ska 
känna sig behövda och trivas och att man gemensamt ska jobba för målen.  

 
 ”Om vi mår bra så mår turisten bra också som kommer hit”.  

Ordförande för Butorps byalag 
 
Ett långsiktigt mål som han nämner är att i framtiden kunna vägleda besökare till den utsikts-
plats som finns i Butorp och göra vandringsstigar som leder dit. Han nämner också som lång-
siktigt mål att locka fler företagskunder till ädelfisket och erbjuda dem paket av något slag. 
Dessutom tillägger han att Bo på lantbruk skulle kunna utvecklas till en verksamhet i Butorp 
som man därigenom kan locka sommargäster. Ett ekonomiskt mål som han nämner är att det 
ska vara självfinansierat. Tidigare har de fått mycket projektpengar, men nu menar han att 
kravet är att vara självfinansierade för att överleva. Ett sätt är ju då att försöka bygga upp en 
verksamhet som familjer kan leva på heltid eller halvtid, i alla fall så att man får ut någonting 
utav det. Just nu menar han att det bara är en rundvandring av pengar. Representanten för 
Butorpsryttarna anser också att det är en rundgång av pengarna som fås in till verksamheten 
och menar därför att det är viktigt att verksamheten genererar nog mycket, så att de kan 
betala för reparationer och underhåll och andra kostnader som är i en förening, vilket därför 
också för henne innebär ett ekonomiskt mål. Ett kortsiktigt mål för Butorpsryttarna är att till 
sommaren 2007 arrangera en hopptävling som de varje år brukar arrangera i Butorp och att 
fortsätta med turridningen som tidigare. Hon menar att det inte finns några långsiktiga mål 
och nämner samtidigt att det inte riktigt är läge för det då verksamheten är dalande. Ett per-
sonligt mål för henne är att satsa mer på turridning genom att köpa en gård någonstans för att 
detta ska bli möjligt. Annars anser hon att målet inte är annat än att de är glada om före-
ningen kan fortsätta.            
 
Björnvålsfallets representant menar att verksamhetsgruppen inte har något annat mål än att 
fortsätta med verksamheten som tidigare och förbättra kontakten med turistbyrån, så att de är 
uppdaterade om situationen för Björnvålsfallet vad gäller om det är ledigt eller bokat. Repre-
sentanten för sommarcaféet säger att de har som mål att, förutom att driva verksamheten som 
tidigare, erbjuda vissa aktiviteter och lite extra saker på någon kväll mitt i veckan. Hon nämner 
också att målet är att vidareutveckla det som redan finns. Ett personligt mål som hon har är att 
ordna verksamheten för företag eller föreningar som kan komma upp över någon dag eller för 
övernattning då hon anser att det finns både boende och en hel del aktivteter att erbjuda i 
Butorp.    
 
Då vi frågade våra respondenter om det finns någon formulerad affärsidé i respektive verksam-
het var många av respondenterna samstämmiga i sina svar om att det inte gör det. Förklaringen 
var i två fall att det hittills inte funnits tid för att skapa någon.  
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”Nej, för det har inte funnits möjligheter och tidsramar för det. Det finns inga 
sådana tankar, utan just nu är det bara att se till; vad har vi för verksamhet 
året därpå, hur ska vi marknadsföra oss och sedan är det bara att köra igång. 
Så vi har inte hunnit med någon affärsidé alls.” 

Ordförande för Butorps byalag 
 
Björnvålsfallets representant särskiljer sig med sitt svar just för att hon menar att affärsidén 
för byalaget är att det är en turistnäring då människor får ta del av det de kallar för deras 
”Bullerbyanda”.  

4.2.2 Utveckling av verksamheten 
När det gäller frågan om personerna för de olika verksamheterna har planer på att erbjuda 
besökare något mer i framtiden menar ordföranden för byalaget att varje projekt egentligen 
behöver utvecklas. Han nämner bland annat att han tycker att både Björnvålsfallet och dam-
men är två saker som behöver utvecklas vidare, men samtidigt är det idéer som ska komma 
från respektive verksamhet och han vet inte hur planerna för dem ser ut i nuläget. Han berättar 
att det finns möjligheter att upprätta ett stall vid Björnvålsfallet då det finns en lada intill som 
är väldigt originell och det tar representanten för Björnvålsfallet upp som en plan för verk-
samheten för att erbjuda besökare något mer i framtiden. Butorpsryttarnas representant näm-
ner att hon för en tid sedan funderade på att hyra ut Björnvålsfallet så att man skulle kunna ta 
med egen häst också, men det menade hon på aldrig riktigt blev av. Idag finns det inga direkta 
planer för Butorpsryttarna vad hon nämner. Detta är även fallet med ädelfisket. 
Sommarcaféets representant säger däremot att de i caféet har planer på att kunna erbjuda 
framtida besökare glassbar i någon form och även en minigolfbana.  
 
I detta sammanhang frågade vi även om det fanns några planer på att underlätta för besökare 
att ta sig till Butorp i framtiden. Här fick vi ett samstämmigt svar från alla respondenter och 
det var att det behöver ske en förbättring av den nuvarande vägen. Detta finns det förhopp-
ningar om att det ska lösas genom samarbetet med Vägverket i Karlstad. Byalagsordföranden 
nämner även att de bör ha en diskussion framledes angående att kunna få människor som 
cyklar från cykelbanan.    

4.3 Handlingsplan (Hur kommer vi dit?) 
Då vi utifrån en nulägesanalys och en strategiplanering ha fått en förståelse för verksamheten 
i Butorp och de mål som finns uppsatta, ville vi med marknadsplanens struktur i baktanke, få 
en uppfattning om hur de ska göra för att uppnå dessa mål, vilket är handlingsplanens huvud-
sakliga uppgift att beskriva. 

4.3.1 Planer för att uppnå kortsiktiga och långsiktiga mål 
Som sista del i våra intervjuer frågade vi alla respondenter vilka planer de tagit fram för att 
uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Byalagsordföranden berättar då att angående de kort-
siktiga målen, dit han räknade målen för nästa sommar, pågår det samtal i grupperna under 
november och december. Dessa ska grupperna vara klara med i början av följande år.  
 
På lång sikt tar byalagsordföranden inte upp några konkreta planer, utan lyfter mer fram att de 
visioner som de olika grupperna har ska skrivas ner och samlas, för att sedan redovisas på 
sammanträdena. Utifrån dessa fördelas olika arbetsuppgifter mellan grupperna. Han menar att 
en del av hur Butorp utvecklas längre fram har att göra med de nya stödområden som 
utvecklas inom EU. Han säger att demokratin måste ha sin gång först och sedan efter år 2007-
2008 kan Butorp se vilka stöd de kan får för att utveckla mera.   
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”Och sedan måste man se vad som händer med målområdena här, nya stöd-
området med EU. För ibland är vi för små, ibland är vi för stora, ibland 
ligger vi helt fel, så det är alltså pengar som vi inte har fått här i den här 
delen som vi inte kan söka.”  

Ordförande för Butorps byalag 
 
I övrigt menar han dock att det är de olika grupperna som samlar ihop idéer som sedan tas upp 
på årsmöten varefter ansvar fördelas. 
 
Alla övriga respondenter svarar att de varken har några konkreta planer för att uppnå kortsik-
tiga eller långsiktiga mål. Bland respondenterna nämns istället att det fungerat bra att jobba på 
det sätt som de gjort hittills, eftersom det finns ett så stort intresse bland bygdens befolkning 
att hjälpa till. En av respondenterna säger att det faktum att allt är ideellt och allt görs på 
medlemmarnas fritid gör det svårt att planera så mycket. Respondenterna menar att de istället 
tar den planering som behövs vart efter det blir aktuellt. 
 

”Jag tycker det är väldigt bra som vi gör. Det här är inga stillastående 
människor som bor i Butorp. De är kreativa hela tiden. Allting är i mån i av 
pengar och resurser, de är ju otroligt arbetsvilliga. Finns det bara pengarna 
för att göra stallet så är det några samtal så vi ordnar en arbetsdag och så 
skrider vi till verket. Så har det fungerat här.”  

Representant för Björnvålsfallet 
 
Detta citat sammanfattar på ett bra sätt den anda som verkar finnas bland verksamheterna som 
har kommit fram genom vår empiriska undersökning.  

4.3.2 Marknadsföring och målgrupper 
På frågan om de har några planer på att använda sig av ytterligare marknadsföringsåtgärder i 
framtiden svarade huvuddelen av respondenterna att de inte kunde komma på några fler 
kanaler som man skulle kunna utnyttja utifrån deras situation. Ordföranden för byalaget 
berättade att de tidigare år varit med i större broschyrer, men att de inför nästa år inte hann 
med att ta fram det material och underlag som krävs för dessa. Detta beroende på att tidsra-
men för detta har ändrats från att ha varit sista tidpunkt i februari samma år som marknads-
föringen kommer att ske, till att vara december året före. Den bakomliggande orsaken till att 
de inte hunnit med att ta fram underlag och annat berättar han är att de olika aktivitetsgrup-
perna först i slutet av november, början av december börjar jobba på sina projekt. Före detta 
påbörjas har de efterarbeten att ta itu med från tidigare säsong och det behövs även ledig tid 
innan de kör igång igen. Ordföranden för byalaget uttrycker sin besvikelse över läget och an-
tyder orsaken till varför de hamnar i denna situation:    
 

”Men det här känns väldigt jobbigt, en turistverksamhet som är mellanting 
mellan företag och ideell förening eller enskilda.”  

Ordförande för Butorps byalag 
 
Representanten för Butorpsryttarna berättar även hon att det för nästkommande säsong inte 
kommer ske någon ytterligare marknadsföring för deras del än den de tidigare haft. Beroende 
på mängden annonser som faktiskt görs idag tror hon att många inte ens bryr sig om att läsa 
dem, samtidigt som det är väldigt dyrt för sändaren.  
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”Nej det här med nya marknadsföringskanaler, man blir lite blind för alla 
annonser. Jag tror mycket på mun till mun metoden också att de hör att ja där 
var det bra och där var det roligt och fint så att åk dit ni. Jag tror nog ganska 
mycket på den varianten också.” 

Representant för Butorpsryttarna 
 

Då vi uppmärksammat att Butorpsryttarna i nuläget på Butorps hemsida inte lämnar mycket 
information frågade vi henne om det är en kanal som de ska utveckla i framtiden. Hon blir då 
förvånad över att det inte var mer information än vad det var och tycker att det är lite synd att 
inte utnyttja det som redan finns till fullo. Hon menar att det är någonting som de skulle 
kunna förbättra.  
 
Både representanterna för ädelfisket samt representanten för sommarcaféet berättar att de inte 
tänker utnyttja något mer än den marknadsföring som de haft tidigare. Men samtidigt påpekar 
respondenterna för ädelfisket att de vid speciella evenemang skulle kunna utnyttja Radio 
Värmlands program Det händer i Värmland. Det är någonting som de tidigare inte använt sig 
av. De berättar också att de skulle kunna åka runt och sätta upp lappar, men menar att det tar 
mycket tid. Representanten för Björnvålsfallet menar att hon genom sitt företag skulle kunna 
marknadsföra Björnvålsfallet och Butorp mer i framtiden.      
 

”Ja, genom min verksamhet och genom kvinnligt företagande hemsidan i 
Forshaga där jag finns med. Ju mer min verksamhet utvecklas desto mer 
kommer jag att presentera den och därmed också Butorp.” 

Representant för Björnvålsfallet 
 
På frågan om man skulle vilja nå ut till någon ny målgrupp i framtiden svarade huvuddelen att 
alla är välkomna till Butorp. Butorps byalags ordförande menar att det kanske skulle vara 
enklare vad gäller marknadsföring om de hade en viss målgrupp då de i så fall möjligen skulle 
kunna använda en viss informationskanal. Det som lyfts fram av byalagsordföranden, repre-
sentanterna för ädelfisket samt sommarcaféets representant är att locka dit företag eller före-
ningar i framtiden. Representanten för sommarcaféet säger även att de skulle vilja locka fler 
barnfamiljer till Butorp i framtiden.   
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5. Analys 
 
I analysen diskuterar vi utifrån de rubriker vi använder i empirin för att göra det mer över-
skådligt. Under respektive rubrik analyserar vi den information som vi redovisat i empiri-
delen i relation till den teori vi har tagit upp.   
 

5.1 Nulägesanalys (Var står vi nu?)  
I teorikapitlet, i delen om marknadsplanen (3.1), tar vi upp att omfattningen och detaljrikheten 
av en marknadsplan kan variera beroende på för vilken typ av verksamhet den tas fram. Enligt 
Echeverri och Edvardsson (2002) är det i ett litet företag eller annan typ av verksamhet van-
ligt att det inte finns någon formell marknadsplan. Täckenström (1989), som skriver utifrån ett 
föreningsperspektiv, anser att det i en förening sällan är brist på idéer, men ett problem som 
uppkommer är istället att det kan vara svårt att samordna och organisera idéerna för att lyckas 
genomföra dem. Det är här som han menar att en marknadsplan kan komma till undsättning.  
 
I Butorp finns det inte någon formell marknadsplan, men med utgångspunkt i de svar vi fått 
från våra respondenter kan vi urskilja att det finns olika delar som skulle kunna sammanställas 
utifrån en marknadsplans struktur. Det som vi också fått fram från vår empiriska undersök-
ning av Butorp, är att det inte finns brist på idéer i byalagsföreningen, vilket Täckenström 
(1989) menar att så ofta är fallet. Samtidigt har vi fått uppfattningen att de inte riktigt lyckats 
samordna och organisera alla idéer som finns. Täckenström (1989) menar att det i sådana fall 
är till hjälp att skapa en marknadsplan. Med detta som utgångspunkt tänker vi till att börja 
med analysera Butorp utifrån en nulägesanalys för att sedan gå vidare till marknadsplanens 
två nästföljande delar.  

5.1.1 Organisation och samarbeten 
De initiala drivkrafterna bakom att en ort eller region börjar satsa på turismutveckling är, 
enligt Godfrey och Clarke (2000), i många fall individuella entreprenörer eller speciella 
intressegrupper. Genom vår empiriska undersökning kan vi konstatera att så även var fallet då 
det gäller turismutvecklingen i Butorp. Turismutvecklingen i Butorp startade enligt ordföran-
den i byalaget genom bildandet av Östergårdarnas naturvårdsförening. Visserligen hade denna 
förening inte från början någon turistisk inriktning, men detta utvecklades i och med att före-
ningen behövde kapital för att kunna genomföra olika projekt. Vi kan alltså se Östergårdarnas 
naturvårdsförening som den intressegrupp vars bildande ledde fram till den turismverksamhet 
som finns i Butorp idag och vi kan därför konstatera att utvecklingen i Butorp stämmer över-
ens med Godfrey och Clarkes (2000) teorier. 
 
Enligt Godfrey och Clarke (2000) måste det finnas en grupp som kan övervaka turismutveck-
lingen och hantera och sköta den trots att det finns många delaktiga med olika åsikter. De 
menar vidare att det är svårt att samordna turismutvecklingsaktiviteter då många intresse-
grupper är inblandade, men att då det tas hänsyn till alla får man tillgång till en större 
kunskap. Författarna menar också att samordning mellan olika aktiviteter och intressen är 
viktigt och betonar även det positiva i ett helhetstänkande. Även Grängsjö (2001) säger att 
samarbete är viktigt inom turismbranschen eftersom organisationerna ofta är små. 
 
I byalaget och Butorp som helhet har det sedan lång tid tillbaka funnits en god gemenskap där 
många av invånarna hjälps åt och ställer upp för varandra och detta nämner alla responden-
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terna som en nyckelfaktor till turismutvecklingen i Butorp. Samtidigt som denna gemenskap 
finns är det många människor involverade, vilket enligt Godfrey och Clarke (2000) kan leda 
till många olika intressen och viljor som är svåra att hantera.  Byalagsordföranden berättar att 
föreningen allt eftersom verksamhetens bredd ökat, delats in i olika undergrupper, som alla 
ansvarar för varsin del. Bildandet av dessa undergrupper kan som vi ser det ha varit ett sätt att 
försöka på ett bättre vis hantera alla olika åsikter som finns om turismutvecklingen i Butorp. 
Vi anser dock med utgångspunkt i Godfrey och Clarkes (2000) resonemang att indelningen 
kan innebära att grupperna tappar lite av kontakten med varandra och att de olika grupperna 
kan ha olika åsikter om hur byalagets fortsatta verksamhet borde se ut och hur marknads-
föringen bör skötas. Detta antyds då en av representanterna för ädelfisket berättar att han inte 
känner att han vet så mycket om vad de andra grupperna tycker. Som Godfrey och Clarke 
(2000) säger, bör det då finnas någon form av turismgrupp som kan hantera och sköta turism-
utvecklingen trots att det finns olika viljor. I Butorp har vi utifrån respondenternas svar fått 
uppfattningen att det främst är byalagets styrelse som har denna funktion idag och att de 
möten som hålls en till två gånger per år blir ett tillfälle att samla alla tankar, åsikter och idéer 
för att diskutera dessa. Att styrelsen finns som en grupp som de olika aktivitetsgrupperna kan 
vända sig med frågor och liknande är enligt Godfrey och Clarkes (2000) teorier bra eftersom 
det blir lättare att samordna aktiviteterna, men samtidigt kan det vid framtida, större sats-
ningar behövas fler än två möten per år för att på ett effektivt sätt kunna hantera och organi-
sera utveckling och ta tillvara på bra idéer. 
 
Det som verkar vara ett större problem och som både ordföranden för byalaget, ädelfiskere-
presentanterna och representanten för Butorpsryttarna tar upp är att allting sköts ideellt. Som 
ideell förening där alla jobbar frivilligt utöver sina vanliga arbeten är det svårt att locka folk 
att satsa då de inte får någon del av vinsten, menar de. Vi har fått uppfattningen att de har nått 
en gräns för vad de för nuvarande resurser kan uppnå och att de nu står inför ett vägval där de 
antingen kan välja att göra en större satsning eller fortsätta på samma sätt som tidigare, så 
länge det går. En större satsning, enligt vår uppfattning utifrån respondenternas svar, skulle 
kräva en omorganisering av föreningen så att de som satsar mycket tid på verksamheten också 
kan få någon ersättning för detta. Detta skulle enligt ordföranden och ädelfiskerepresen-
tanterna kunna göras genom att någon eller några av verksamheterna övergår till företags-
form. En av ädelfiskerepresentanterna påpekar dock att för fiskeverksamhetens del är omsätt-
ningen så liten att ingen kan leva på denna och representanten för Butorpsryttarna menar att så 
även är fallet för deras verksamhet. Samtidigt kan det vara svårt att på lång sikt lyckas om de 
fortsätter att driva verksamheterna på samma sätt som de i nuläget gör.  
 
Det som vi utgående ifrån Godfreys och Clarkes (2000) och Grängsjös (2001) diskussioner 
ser som väldigt positivt och som en bra grund för att verksamheterna ska lyckas är den 
gemenskap som finns bland invånarna i Butorp. Enligt Godfrey och Clarke (2000) och 
Grängsjö (2001) är samarbete ofta en förutsättning för att lyckas och vi menar att invånarna i 
Butorps tradition att ställa upp för varandra gör detta samarbete till en naturlig del i utveck-
lingen. Utifrån resultaten av våra intervjuer kan vi se att byalagsordföranden dock räknar upp 
ett betydligt större antal samarbeten än de övriga grupperna. Detta kan ha att göra med att han 
i sin roll som ordförande har en helhetsbild av verksamheten. Att de övriga respondenterna 
inte framhåller samarbeten med organisationer utanför Butorp i samma utsträckning överrens-
stämmer med resultaten från en studie som visar att ideella föreningar prioriterar det interna 
samarbetet och samordning av den egna verksamheten istället för samarbeten med utomstå-
ende (Larsson red. 2003).  
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5.1.2 Butorps turistiska resurser och vad som erbjuds 
Enligt Aronsson och Tengling (1997) kan aktörer inom turismnäringen utifrån vilken typ av 
tjänster de erbjuder kategoriseras inom något av turismens fem olika verksamhetsområden, 
vilka är: sälja, resa, bo, äta och göra. De resurser som är grunden för de olika verksamhe-
terna kan också indelas i principiella och stödjande resurser, där principiella resurser innebär 
de resurser som har den starkaste dragningskraften och faktiskt får människor att åka till en 
plats medan stödjande resurser är de som finns runt omkring de principiella (Godfrey & 
Clarke 2000). Vissa platser kan dock enligt Godfrey och Clark (2000) bara bestå av stödjande 
resurser som tillsammans bildar en principiell destination och attraktion.   
 
Då vi genom intervjuerna tagit reda på vad Butorp erbjuder sina besökare kan vi konstatera att 
alla verksamheterna faller under någon av de tre sistnämnda kategorierna bo, äta och göra. 
Inom kategorierna bo och äta finns Björnvålsfallet och sommarcaféet, medan fiske, vand-
ringsleder, ridning, bad och de olika evenemang som anordnas faller under kategorin göra. Att 
det är just inom dessa områden som Butorp gjort sina turistiska satsningar borde vara något 
som gör att verksamheten har stor potential att locka besökare eftersom vandring, att vara ute 
och studera naturen och ridning är sådant som enligt Pigrams och Jenkins (2003) blir allt 
populärare. Bredden på det som erbjuds i Butorp är dessutom ett sätt att hålla sig konkurrens-
kraftig gentemot andra liknande verksamheter i Värmland och tillsammans med inriktningen 
hos de olika verksamheterna gör den Butorp som helhet unik. Detta är enligt Prideaux (2002) 
den egenskap som är absolut viktigast för en turistattraktion. Verksamheten och attraktionen 
måste ha en dragningskraft som lockar besökare och vara unik för att lyckas (Prideaux 2003). 
De inriktningar som gör aktiviteterna och verksamheterna i Butorp unika är enligt respon-
denterna exempelvis Butorpsryttarnas inriktning på att erbjuda ridning bara för barn, liksom 
Björnvålsfallet som särskiljer sig från andra boendealternativ bland annat eftersom byalaget, 
som representanten för Björnvålsfallet säger, inte har för avsikt att modernisera det gamla 
huset utan istället vill bevara känslan av att man bor nära och i enighet med naturen. Vi har 
därför uppfattningen att deras koncept är både unikt och av hög utvecklingspotential.  
 
Då vi frågade respondenterna vad de ser som den huvudsakliga, eller principiella, resursen 
som lockar besökare till Butorp så pratade alla om att det var naturen och den idylliska käns-
lan som finns i bygden. Byalagsordföranden lyfte också fram kulturen och bland övriga 
respondenter nämndes den gemenskap som finns, den bevarade byalagsandan, enkelheten och 
att få komma tillbaka till det gamla jordbrussamhället. Gemenskapen och känslan är alltså en 
viktig del i vad Butorp erbjuder, men vi anser att det är svårt att säga om besökarna verkligen 
känner denna innan de kommer till Butorp eller om detta bara är något som invånarna upple-
ver sinsemellan. Om det egentligen är något annat som lockar besökarna till Butorp är detta 
något som är viktigt att känna till för att effektivt kunna marknadsföra sig. Vi menar även att 
vi utifrån intervjuerna kan konstatera att eftersom ädelfisket, ridning och vandring med mera 
finns i Butorp kommer vissa besökare enbart för en viss aktivitets skull vilket nämns av en av 
ädelfiskerepresentanterna. Han konstaterar att de som kommer till Butorp bara för att fiska 
nog inte är så intresserade av annat. Kanske kan det till och med vara så som Godfrey och 
Clarke (2000) tar upp, att Butorp inte har någon enskild principiell resurs utan att det är de 
olika stödjande resurserna som tillsammans bildar en attraktiv helhet och tillsammans är en 
principiell resurs.  
 
Enligt Rümmelin (1996) finns det två resurser som ofta fått en stor betydelse vid turismut-
veckling i Sverige, natur och kultur. Natur är en värdefull resurs som i Sverige ger möjlig-
heten att erbjuda många olika former av aktiviteter (Sandell & Sörlin 2000). Inom kultur har 
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Richards (ed. 1996) tagit fram en lista på åtta olika typer av kulturella attraktioner. Dessa är 
(Richards ed. 1996): 
 

1. Arkeologiska platser och museum 
2. Arkitektur (ruiner, kända byggnader, städer i sin helhet) 
3. Konst, skulptur, konsthantverk, konstgallerier, festivaler, evenemang   
4. Musik och dans  
5. Drama (teater, film, dramatiker) 
6. Språk- och litteraturstudier, turer, evenemang 
7. Religiösa festivaler, pilgrimsfärder 
8. Hela kulturer (till exempel urinvånare) och subkulturer  

 
Då vi utifrån respondenternas svar analyserar vilka av ovanstående delar Butorp erbjuder kan 
vi konstatera att de har olika evenemang, musik och dans men också att de eftersom de fram-
häver byalagskulturen och gemenskapen kan ses som en hel egen speciell kultur som besö-
karna kan komma dit och uppleva. Då det gäller naturen kan vi se att den är grunden som 
Butorp byggt sina verksamheter på och det är det avskiljda, ostörda och naturliga som respon-
denterna i intervjuerna lyfter fram. Som vi tar upp i teorikapitlet om turistiska resurser är 
naturen det som huvudsakligen lockar besökare till Värmland (Karlsson 2002), men samtidigt 
finns enligt Länsstyrelsen i Värmlands län (1993) välbevarade kulturmiljöer som skulle kunna 
tas tillvara och nyttjas i en turistisk mening. Då det gäller Butorp får vi utifrån respondenterna 
uppfattningen att det finns mycket som fortfarande kunde utvecklas inom kultur, men att 
kulturupplevelser inte marknadsförs i samma utsträckning som naturupplevelser. Dels har de 
det vi ovan nämnde som ”Bullerbyandan” som skulle kunna utnyttjas i större utsträckning än 
vad som tidigare gjorts i marknadsföringen för Butorp. Ett annat exempel är Aina 
Amandusson som både byalagsordföranden och representanten för Björnvålsfallet lyfter fram 
som en duktig sago- och historieberättare. Något annat som lyfts fram är den originella rökba-
stun som de i Butorp försöker rädda genom upprustning, vilken har fina kulturmiljöer och 
växtligheter i sin omgivning. Att det finns så många olika kulturresurser som ännu inte ut-
vecklats visar på den höga utvecklingspotentialen som respondenterna framhåller att Butorp 
har, inte bara gällande olika aktiviteter i naturen utan även med kulturen som en del för att 
locka besökare. 

5.1.3 Målgrupp och besökare 
Enligt Briggs (1997) är en viktig del för att kunna marknadsföra en turistattraktion effektivt 
att turistföretaget vet vilka kunder attraktionen kan och ska locka. Genom att segmentera 
marknaden, det vill säga dela in kunderna i olika grupper med liknande karaktärsdrag, kan 
företaget få en överblick över vilka kunderna är och vilken grupp som är mest attraktiv 
(Briggs 1997).  Kotler et al. (2005) framhåller att kunder vanligen delas in efter geografiska, 
demografiska, psykografiska eller beteendemässiga faktorer.  
 
Då vi frågade respondenterna om vilka deras besökare är kan vi konstatera att det såg lite 
olika ut från verksamhet till verksamhet. Ser vi på geografiska faktorer kan vi se att byalags-
ordföranden har, då han såg på Butorp som helhet, uppfattningen att nationaliteten på besö-
karna oftast är svensk men att det också kommer tyskar, holländare och schweizare till 
Butorp. De olika aktivitetsgrupperna hade dock alla sina egna typer av besökare. För 
Björnvålsfallets del var det främst utländska besökare men för de övriga var det inhemska 
som övervägde. Bland de inhemska besökarna nämnde representanterna för ädelfisket och 
sommarcaféet att besökarna oftast kommer från städer och kommuner i Butorps närhet. Detta 
överensstämmer med Briggs (1997) påstående att de flesta av en turistattraktions besökare 
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kommer från ett område med högst en timmes resväg till attraktionen. Att det till 
Björnvålsfallet kommer mestadels utländska besökare är intressant då det särskiljer sig från de 
övriga verksamheterna vad gäller de geografiska faktorerna. Detta är viktigt att uppmärk-
samma, eftersom det innebär att Björnvålsfallet kan behöva använda sig av ytterligare mark-
nadsföringskanaler, för nå ut till denna kundgrupp på ett effektivt sätt.  
 
Sett utifrån demografiska faktorer tar ordföranden för byalaget upp att det är både barnfa-
miljer och pensionärer som kommer till Butorp. Byn lockar även skolklasser och idrottslag i 
olika åldrar.   Representanterna för ädelfisket och Björnvålsfallet menar att de har besökare 
från alla åldersgrupper, men representanten för Butorpsryttarna säger att deras målgrupp för 
turridningen är barn och ungdomar. De flesta av respondenterna nämner inte några speciella 
psykografiska eller beteendemässiga faktorer hos besökarna. Ädelfiskerepresentanterna 
nämner dock att deras besökare oftast är sportfiskeentusiaster vilket vi tycker kan ses som en 
form av livsstil och därför kan hänföras till de psykografiska faktorerna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Butorp lockar många olika typer av besökare vilket 
kan bero på bredden på verksamheten som vi tidigare diskuterat. När vi gjorde intervjuerna 
fick vi veta att två av aktivitetsgrupperna inte gjort någon indelning av besökarna i segment 
vilket Briggs (1997) rekommenderar. Segmentering hade inte heller enligt ordföranden gjorts 
för byalaget som helhet. Butorpsryttarna har dock valt att inrikta sig mot turridning för barn 
och kan därför sägas ha gjort en demografisk segmentering, Dock har Butorpsryttarna inte 
anpassat marknadsföringen speciellt till denna målgrupp genom att välja speciella marknads-
föringskanaler eller liknande. De övriga respondenterna tar upp att de inte segmenterar för att 
de vill att alla ska vara välkomna. Enligt Briggs (1997) innebär dock marknadsföring utan 
inriktning att marknadsföringen inte blir lika effektiv. Vi anser att en segmentering och inrikt-
ning på marknadsföringen mot en viss kundgrupp inte innebär att andra besökare inte är väl-
komna. Vår uppfattning är att man genom en allmän marknadsföring som riktar sig till alla i 
och för sig kan nå många, men att det är svårt att få någon av dessa att känna sig så träffade av 
reklamen att de faktiskt besöker platsen. Vi hävdar att marknadsföringen skulle vara mer 
effektiv om den istället var anpassad till en mindre grupps preferenser och talar till deras livs-
stil vilket vi också tolkar som grundtanken i Briggs (1997) diskussion.  

5.1.4 Marknadsföring 
Godfrey och Clarke (2000) tar upp att då det gäller turismutveckling finns det några kärnverk-
samheter som en turismgrupp bör ta sig an och marknadsföring är exempel på en av dessa. De 
verksamheter som finns på en viss ort kan naturligtvis sköta sina respektive marknadsförings-
satsningar helt själva, men enligt Grängsjö (2001) bör det då ändå finnas en medvetenhet om 
att verksamheten är en del av en större produkt. Det är orten som helhet och allt utbud sam-
manslaget som besökaren värderar. Grip Röst et al. (2003) anser att samarbete kan underlätta 
marknadsföringen eftersom många turistföretag är så små.  Genom samarbete kan marknads-
föringskostnaderna delas upp mellan de olika verksamheterna, vilket leder till att man kan 
göra större satsningar med större genomslagskraft (Grip Röst et al. 2003). På landsbygden är 
det enligt Prideaux (2002) också speciellt viktigt med marknadsföring då orter på landsbyg-
den ofta ligger långt ifrån, eller kanske inte ens har en tydlig målmarknad. 
 
Då vi intervjuat våra respondenter kan vi konstatera att byalagsordföranden anser att de olika 
undergrupperna själva ska ta beslut om marknadsföring, men att den hittills till stor del gjorts 
gemensamt. Ädelfiskerepresentanterna säger till och med att de inom fiskegruppen inte har 
någon egen marknadsföring alls utan att det är just byalagsordföranden som är intresserad av 
marknadsföring och som sköter den biten för deras del. De övriga grupperna använder dock 

 48



utöver de större gemensamma satsningarna på broschyrer om Butorp och annonser i turist-
broschyrer också egna mindre kapitalkrävande marknadsföringsmetoder så som affischer, 
gratis annonser, kontakt med turistbyråer med mera. Vi får uppfattningen om att det finns en 
medvetenhet bland respondenterna att Butorp ses som en helhet av besökarna. Dock sätter de 
begränsade ekonomiska resurserna gränser för vilken typ av marknadsföring grupperna kan 
satsa på. Den marknadsföring som görs av byalaget gemensamt berättar representanterna för 
ädelfisket att de som grupp betalar en del av denna. Detta har också Butorpsryttarna tidigare 
gjort, men representanten för gruppen säger att detta gick så länge de hade EU-bidrag för 
marknadsföringsändamål men i övrigt har de inte råd att medverka. Eftersom de tidigare år då 
de fick EU-bidrag var med i den gemensamma marknadsföringen, är vår uppfattning att om 
det skulle bli en större ruljans i verksamheten skulle det också kunna leda till att de samman-
sluter sig med de övriga grupperna igen för en gemensam marknadsföring av Butorp. 
 
Enligt Briggs (1997) finns åtta olika verktyg att använda vid marknadsföring: broschyrer och 
tryckt material, Public Relations (PR), annonsering, Internetmarknadsföring, direktmark-
nadsföring, personlig försäljning, mässor och gemensam marknadsföring med andra organi-
sationer. Bland dessa finns mer eller mindre kostsamma sätt men också verktyg som kan 
användas utan att det behöver kosta speciellt mycket.  
 
Utifrån våra intervjuer har vi fått veta att de typer av marknadsföring som Butorp gemensamt 
satsar på är att ta fram broschyrer och tryckt material, annonsering och Internetmarknads-
föring med egen hemsida samt presentation av verksamheterna på Forshaga kommuns hem-
sida. Caféet har även egen annonsering och Butorpsryttarna använder eget tryckt material i 
form av affischer och reklamblad. Det som representanten för Björnvålsfallet tar upp, att hon 
har kontakt med turistbyråer och kontinuerligt ger dem information om bokningsläge och 
priser, kan ses som en sorts personlig försäljning eftersom det är ett sätt att uppmuntra 
turistinformatörerna att framhålla verksamheten för kunderna, vilket Briggs (1997) inkluderar 
i personlig försäljning. Någon direktmarknadsföring, PR, medverkan på mässor eller 
gemensam marknadsföring med andra organisationer har vi dock inte i våra intervjuer fått 
fram att någon av verksamheterna i Butorp i nuläget har.   
 
Briggs (1997) framhåller att det är viktigt att använda det marknadsföringsverktyg som för 
verksamheten är bäst. Ett problem som vi därför kan se är att respondenterna tror att det är 
med hjälp av Internetmarknadsföring och via turistbyråer besökarna lockas, men vet egentli-
gen inte säkert vilket marknadsföringsverktyg som är effektivast och bäst.  De nämner också 
word-of-mouth som en viktig del. Byalagsordföranden och representanten för Björnvålsfallet 
har visserligen frågat vissa besökare hur de fått veta om Butorp, men för att kunna få en bra 
uppfattning om det är någon marknadsföringskanal som de borde satsa på mer eller om det är 
någon som kan väljas bort skulle de olika grupperna mer systematiskt kunna fråga besökare 
om detta. Detta skulle då gälla alla verksamheter och svaren från besökarna bör då också skri-
vas ner så att de kan sammanställas och jämföras. Detta är ytterligare ett kostnadseffektivt sätt 
att förbättra förutsättningarna för en lyckad marknadsföring och samtidigt något som alla 
aktiva i föreningen kan hjälpas åt med. Detta resonemang grundar vi i det som Briggs (1997) 
framför, att man specifikt i annonsering, som är en dyr form av marknadsföring, ska försöka 
se på hur effektiv den är genom att exempelvis fråga besökaren hur denne har hört talas om 
verksamheten.   
 
Det är dock mycket mer som påverkar marknadsföringen, bland annat tjänstens olika egen-
skaper. För att marknadsföring ska vara effektiv menar Echeverri & Edvardsson (2002) att 
dessa måste tas hänsyn till. Att turismtjänster är opåtagbara och måste visas för den potenti-
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ella besökaren på något sätt är en viktig del i detta, liksom säsongsbetoning och maxkapacitet 
som har en påverkan på verksamhetens aktivitet och marknadsföring (Grip Röst et al. 2003). 
Dessutom är turismen en speciell bransch eftersom personalens agerande är viktigt för kun-
dens uppfattning om tjänsten och att vädret kan ha en stor påverkan på dels om kunderna 
överhuvudtaget kommer men också hur de upplever turismtjänsterna när de väl är på platsen 
(Grip Röst et al. 2003). Säsongsbetoning är enligt Lovelock och Wirtz (2004) ofta ett problem 
för turistföretag eftersom de ibland har för mycket kapacitet då de inte har tillräckligt med 
besökare och därmed inte får in de pengar som behövs och ibland har för lite kapacitet så att 
de går miste om kunder. Säsongsbetoning och maxkapacitet hör alltså starkt ihop och 
Lovelock och Wirtz (2004) ser två huvudlösningar på säsongsproblemet. Antingen att 
företaget försöker anpassa sin kapacitet till den växlande efterfrågan eller att de genom mark-
nadsföring försöker jämna ut antalet besökare över tiden (Lovelock & Wirtz 2004). 
 
Då det gäller att presentera vad som erbjuds till kunden ser vi att de broschyrer som byalaget 
gjort för Butorp är en viktig del där de med bilder på bygden och de olika aktiviteterna kan 
låta kunden skapa sig en uppfattning om platsen. De annonser som de satsat på är också något 
som hjälper kunden att skaffa sig en bild av vad som erbjuds. Då det gäller säsongsbetoning 
säger alla respondenter utom representanten för Björnvålsfallet att deras verksamhet har en 
betoning på sommarsäsongen. Representanten för Björnvålsfallet menar att för deras del är 
det ingen skillnad på årstid utan de har besökare året om. På frågan vad de gör under lågsä-
song inom verksamheterna svarar respondenterna för ädelfisket, Butorpsryttarna och sommar-
caféet alla att de då har en viloperiod, utan några speciella återkommande projekt. Eventuellt 
har de något planeringsmöte inför följande säsong. Vi kan utifrån svaren konstatera att 
respondenterna inte jobbar aktivt med något av de alternativ för att lösa den ojämna fördel-
ningen av besökare under året som Lovelock och Wirtz (2004) rekommenderar. Ett sätt att 
jämna ut säsongen i Butorp som vi kan se är att det finns goda möjligheter till längdskidåk-
ning i Butorp, vilket många av respondenterna har nämnt, och det skulle kunna locka besö-
kare även vintertid.  För att besökare ska få vetskapen om att denna möjlighet finns krävs det 
dock att Butorp gör en marknadsföringssatsning även för vintern.  
 
Andra egenskaper hos turismtjänster, som vi utifrån två av respondenternas svar kan utläsa 
har påverkat verksamheten, är att personalens agerande är viktigt och att vädret påverkar 
verksamhetens framgång hos besökarna. Representanten för sommarcaféet tar upp att intresset 
för caféet ökat denna sommar och att besökarna varit nöjdare och detta tror hon är personalens 
förtjänst. Hon menar att de i år har gett ett bättre intryck. Då det gäller vädrets påverkan 
berättar representanterna för ädelfiskeverksamheten att intresset för verksamheten som annars 
hållit sig på en ganska jämn nivå i år varit något mindre vilket de bland annat tror kan ha att 
göra med att det varit så varmt.  
 
Eftersom Lovelock och Wirtz (2004) ser personalen som extra viktig för tjänsteföretag och 
menar att kunderna ofta bedömer tjänsten utifrån deras agerande är personalen alltså en viktig 
marknadsföringskälla. Det är därför viktigt för alla de olika verksamheterna i Butorp att ha 
rätt personal. Ordföranden nämner att det är viktigt att de som jobbar på sommarcaféet är 
uppdaterade om vad som händer i Butorp eftersom många besökare kommer in där och frågar 
om olika saker. Ordförandens åsikt överrensstämmer alltså med det som Lovelock och Wirtz 
(2004) tar upp. 

5.1.5 Konkurrenter 
Lönn (1995) tar upp att det är viktigt för en verksamhet, oavsett storlek, att veta vart man har 
sina konkurrenter då en förändring hos dessa kan komma att påverka den egna verksamheten 
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på ett eller annat sätt. Ett bra sätt att ha koll på sina konkurrenter, på samma gång som man 
kan ta efter på vissa punkter, är enligt Lundén och Svensson (1999) att se på deras styrkor och 
svagheter och då gärna hos den som ses som den starkaste konkurrenten. Detta kan enligt för-
fattarna vara ett effektivt sätt då den egna verksamheten kan ta efter exempelvis konkurren-
tens framgångsrika marknadsföring. Samtidigt som det generellt för företag är viktigt att hålla 
koll på sina konkurrenter är turismnäringen enligt Grängsjö (1998) en multiorganisatorisk 
bransch eftersom turismtjänsterna är beroende av ett flertal organisationer. Det gör att turism-
branschen skiljer sig från många andra branscher genom att man ofta ser andra företag eller 
verksamheter i näraliggande område med liknande produkter som sina samarbetspartners 
istället för konkurrenter.  
 
Resultatet av våra intervjuer med representanterna för de olika verksamheterna i Butorp 
visade sig bli just det som Grängsjö (1998) tar upp, att respondenterna anser det vara bättre 
för alla att hjälpas åt och samarbeta istället för att konkurrera. Byalagsordföranden anser att 
det vore en idé att tillsammans med verksamheter i näraliggande områden utforma någon 
form av paketerbjudanden till besökare för att locka fler istället för att konkurrera och det är 
en liknande syn på konkurrens som antyds hos de flesta av respondenterna. Representanten 
för Björnvålsfallet menar att hon gärna hänvisar till näraliggande platser med övernattnings-
möjligheter då det är fullbokat på Björnvålsfallet och hon anser att de andra övernattnings-
möjligheterna då ses som en räddning istället för konkurrens. Hon menar att kunden genom 
denna samverkan hålls kvar inom området eftersom den inte får ett nej utan erbjuds en annan 
möjlighet. Kunden har då chansen att ta del av andra verksamheter som Butorp erbjuder i alla 
fall. Här har respondenten för Björnvålsfallet alltså funnit ett eget sätt att motverka de nega-
tiva effekter som Lovelock och Wirtz (2004) framför, att för lite kapacitet kan leda till att 
turistföretaget går miste om kunder. Detta styrker även det som vi i teorikapitlet 3.3 tar upp, 
att turismbranschen särskiljer sig genom att samarbete med organisationer i samma geogra-
fiska och verksamhetsmässiga område är en fördel, och dessa inte enbart ses som konkurren-
ter. Björnvålsfallets representant anser vidare att Butorp är unikt med det orten erbjuder och 
därför inte har konkurrenter. Byalagsordföranden och representanten för Butorpsryttarna 
anser dock, även om de förespråkar samarbete, att det finns stor konkurrens runt om i 
Värmland då det trots allt finns verksamheter som erbjuder liknande aktiviteter i liknande 
miljöer.  
 
Även om ingen av intervjupersonerna antyder att de faktiskt har någon specifik konkurrent 
och tittar på dennes styrkor och svagheter nämner ändå representanten för Butorpsryttarna att 
hon hos liknande verksamheter kan se vissa styrkor, men även någon svaghet. Hon menar att 
konkurrenterna satsar på sina verksamheter på ett annat sätt då de som hon tror i flera fall kan 
ägna hela sin tid på verksamheten. Och då är vi tillbaka till det vi redan diskuterat om att det 
blir svårt för verksamheterna i nuläget att kunna utveckla så mycket mer då allting sköts 
ideellt.  
 
Vår uppfattning om svaren från representanterna för de olika verksamheterna är att de är 
medvetna om att ingen av dem är helt ensamma om att erbjuda det som de i nuläget gör, men 
samtidigt har inställningen att de inte ser någon större konkurrens. Vi har förståelse för att de i 
Butorp mer ser samarbete som en bättre utväg än att konkurrera ut liknande verksamheter och 
detta överensstämmer också med Grängsjös (2001) tankar. Samtidigt anser vi att det inte 
betyder att man ska ignorera verksamheter som för Butorp kan ses som konkurrenter utan att 
det liksom Lönn (1998) säger är viktigt att vara uppmärksam och inte låta någon annan få 
övertaget. Vår uppfattning är dock inte att man i Butorp ignorerar liknande verksamheter, men 
att de inte maximalt utnyttjar möjligheterna med att faktiskt kolla upp liknande verksamheter 
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och se hur de har gjort inom olika områden och kanske ta till sig det. Det kan till exempel 
vara värdefullt för samtliga verksamheter att se på någon liknande verksamhet som lyckats väl 
i sin marknadsföring och ta efter på den biten, men självklart med insikten om att man i nulä-
get inte har ett överflöd av resurser. Att inte bara hålla koll på liknande verksamheters styrkor 
utan även svagheter, vilket Lundén och Svensson (1999) rekommenderar, kan också vara vär-
defullt i den mening att de olika verksamheterna i Butorp kan upptäcka svagheter som de 
själva då kan undvika att skapa och istället utnyttja svagheterna hos konkurrenten till en 
styrka för den egna verksamheten.    

5.1.6 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
Då det gäller nulägesanalysen anser Lundén och Svensson (1999) att det är viktigt att se på 
den egna verksamhetens styrkor och svagheter. En annan punkt i nulägesanalysen är enligt 
Forssblad och Magnusson (1987) att se de möjligheter och hot som finns i verksamhetens 
omgivning. För att få en översikt över styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan organisa-
tionen enligt Godfrey och Clarke (2000) sammanställa en SWOT-analys.  
 

Styrkor Svagheter 
 
- Verksamhetens bredd, helheten 
- Björnvålsfallets enskildhet och unika 

erbjudande 

Genomgående i teorikapitlet presenterar vi aspekter som är viktiga för en lyckad turismut-
veckling. Bland dessa finns att det är viktigt att turistattraktioner backas upp av turistisk infra-
struktur så som boende och restauranger, att satsningen stöds av invånarna, att det finns goda 
kommunikationer så att besökarna lätt kan ta sig till platsen och framförallt att attraktionen är 
unik (Prideaux 2002). Uppfylls inte dessa faktorer är detta en svaghet för attraktionen efter-
som turismsatsningen då riskerar att misslyckas (Prideaux 2002). Uppfylls de anser vi att man 
kan se det som en styrka. Briggs (1997) nämner att andra saker som man kan studera då det 
gäller styrkor är verksamhetens lokalisering (lätt att ta sig till, lätt att hitta, passande etc.), 
personalen (vänlig, professionell eller speciella kunskaper), servicen (hög service nivå, kom-
fort eller en ovanlig bredd på tjänsterna) och marknadsföringen (tydligt profil, stark etablerad 
marknad). Svagheter kan enligt henne vara om lokaliseringen, personalen eller servicen inte 
är bra, om verksamheten har dåligt rykte eller interna problem. 

- Hjälpsamma medlemmar 
- Möjlighet till fiske tidigt på våren 
- Lättillgänglig och öppen fiskedamm 
- Utvecklingspotential 
- Butorps geografiska läge 
- Ungdomarna som jobbar på caféet 
- Butorpsryttarnas småskaliga 

verksamhet och inriktning på barn 
- Representanten för Björnvålsfallets 

egna företag 
 

 
- Mellanting mellan ideell förening och 

företag 
- Få boendealternativ för besökare 
- Vägens skick 
- Begränsade ekonomiska resurser 
 

Möjligheter Hot 
  
- Samarbete med Sportfiske gymnasiet 

i Forshaga 
- Vägen förbättras inte 
- Klimatförändringar och högre 

bensinpriser - Klarälvsbanan 
- Ökat resande - Butorp prioriteras inte av stat och 

kommun 
- Service och arbeten koncentreras till 

städerna 

Tabell 5.1 SWOT-analys 
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Då det gäller möjligheter och hot är detta enligt Forssblad och Magnusson (1987) en del av 
marknadsplanen där verksamhetens omgivnings påverkan studeras.  Briggs (1997) exempli-
fierar möjligheter med trender, förändringar i populationen och utveckling så som nya tek-
niska lösningar eller nya marknadsföringsmöjligheter. Hot kan enligt Briggs (1997) vara kon-
kurrens, ekonomiska effekter (exempelvis lågkonjunktur eller hög inflation) och utveckling 
som ger negativa konsekvenser för verksamheten. 
 
Då vi sammanställt respondenternas svar från de fyra olika områdena som ingår i en SWOT-
analys i tabell 5.1 ovan, kan vi konstatera att respondenterna ser en hel del styrkor med sin 
verksamhet och några möjligheter i omgivningen, men också svagheter och hot mot verksam-
heten. Då det gäller styrkor kan vi konstatera att respondenterna tagit upp mycket som kan 
kopplas till det som Prideaux (2002) och Briggs (1997) tar upp som styrkor. Verksamhetens 
bredd tar Briggs (1997) upp som en del av servicen och i Prideaux resonemang kan vi se att 
bredden gör verksamheten unik, vilket vi diskuterat tidigare. Även de olika egenskaperna hos 
de olika verksamheterna så som enskildheten vid Björnvålsfallet och lättillgänglig fiskedamm 
kan ses som egenskaper som gör orten unik. Att respondenterna ser medlemmarna och ortsbe-
folkningen som hjälpsamma och en styrka för verksamheten hör samman med Prideaux 
(2002) åsikt att turismutvecklingen måste stödjas av ortsbefolkningen. Eftersom medlem-
marna ofta ställer upp frivilligt och jobbar då olika evenemang anordnas kan de också ses som 
en typ av personal, vilken enligt Briggs (1997) kan vara en styrka. Personal är även de ung-
domar som jobbar på sommarcaféet och som representanten för caféet nämner som en styrka. 
Att representanten för sommarcaféet även ser det geografiska läget som en styrka överens-
stämmer även det med Briggs (1997) som säger att en god lokalisering är en viktig fördel. Det 
finns dock styrkor som respondenterna i intervjuerna tar upp som varken finns med i Prideaux 
(2002) diskussioner eller Briggs (1997) exempel på styrkor. Dessa är Butorps utvecklings-
potential samt representanten för Björnvålsfallets eget företag, som hon tar upp som en styrka 
för Butorp. Hon ser detta som en styrka eftersom hon tar dit grupper som utnyttjar det som 
Butorp erbjuder. Men Briggs (1997) nämner att det är bra att se på alla typer av aspekter som 
kan utgöra styrkor och svagheter för verksamheten. 
 
Då det gäller svagheter tar respondenterna upp betydligt färre sådana än styrkor. Briggs 
(1997) menar att interna problem är en svaghet för verksamheten och till detta kan vi härleda 
organisationsproblemen, då föreningen är ett mellanting mellan ideell förening och företag, 
som tre av respondenterna nämner. Detta innebär ingen konflikt mellan medlemmarna men är 
ändå ett internt problem eftersom det gör det svårt att utveckla verksamheten. Respondenterna 
för ädelfisket säger att bristen på boendealternativ är en svaghet vilket även Prideaux (2002) 
räknar som en viktig del för en lyckad turismutveckling då det är en del av den viktiga turis-
tiska infrastrukturen som enligt honom måste finnas runt en attraktion. Butorpsvägens skick är 
något som tre av respondenterna ser som en svaghet eftersom denna gör att det är svårare att 
ta sig till Butorp. Detta har alltså med lokaliseringen av verksamheten att göra, vilket enligt 
Briggs (1997) kan vara både en svaghet och en styrka. Vägens skick är dock något som invå-
narna inte själva sköter så detta kan därför även ses som ett hot och respondenterna har alla 
tagit upp vägen även på denna punkt. 
 
Då vi ser på möjligheter tog respondenterna till stor del upp saker inom Butorp och verksam-
heten som kunde utvecklas, men eftersom möjligheter i en SWOT-analys innebär omgivande 
faktorer så har vi här endast valt ut det som respondenterna nämnde om omgivningen. Ordfö-
randen i byalaget ansåg att det fanns möjligheter i det samarbete som pågår mellan byalaget 
och Sportfiskegymnasiet i Forshaga då det gäller fiske. Detta eftersom byalaget kommer i 
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kontakt med nya fiskeintresserade och kanske kan locka dem till Butorp även i framtiden. Då 
det gäller denna punkt finns ingen självklar koppling till Briggs (1997) eller Prideaux (2002) 
resonemang. Både ordföranden och representanten för Björnvålsfallet ser dock en utveckling 
av cykelleden Klarälvsbanan som en möjlighet att locka fler besökare eftersom de kunde ha 
Butorp som en anhalt på vägen. Detta kan kopplas till lokaliseringen av verksamheten efter-
som detta skulle vara ännu ett sätt att ta sig till Butorp. Representanten för sommarcaféet ser 
också turismen som helhet som en möjlighet eftersom hon tror att allt fler kommer att vilja 
resa och se olika platser i världen. Det ökande resandet och rörligheten bland människor är en 
trend och kan därför ses som en del i Briggs (1997) förslag på styrkor. 
 
Går vi istället över till hot är vägens dåliga skick ett stort hot enligt respondenterna. Denna 
gör att det är svårt att ta sig till Butorp, som vi ovan diskuterade och om denna inte förbättras 
menar respondenterna att besökare i värsta fall inte längre kommer att komma till Butorp. 
Representanten för Björnvålsfallet menar att hon ofta oroar sig för vägens skick vintertid då 
besökare ska komma till Butorp eftersom det ofta händer att bilar kör fast eller kör av vägen.  
Hot som byalagsordföranden men även representanten för Butorpsryttarna till viss del är inne 
på är att växthuseffekten har fått folk att vara mer återhållsamma med att åka bil och att ben-
sinen blir dyrare detta är ett problem för Butorp eftersom byn ligger relativt långt ifrån större 
centralorter. Detta nämns inte direkt av Briggs (1997) eller Prideaux (2002) men Blom (1996) 
menar att olika personer kan se olika platser som centrala och perifera och att det finns skill-
nader i att vara mentalt och att vara fysiskt nära något. Något som kan göra att en ort mentalt 
upplevs längre bort än den fysiskt är, är om kommunikationerna till orten är dåliga (Prideaux 
2002). Vägen är en viktig del i Butorps kommunikationsnät och om den är dålig kan den om 
man utgår ifrån Bloms (1996) och Prideaux (2002) teorier upplevas mer perifer än den egent-
ligen är. Representanten för Björnvålsfallet ser också att Butorp inte prioriteras inom kommu-
nen som ett hot och slutligen tar både representanterna för Ädelfisket och för Butorpsryttarna 
upp att servicen som finns på landsbygden är viktig och att ju mer den försvinner desto svå-
rare är det också att bo kvar och att locka folk. Dessa två sista punkter är en typ av utveckling 
som påverkar Butorp negativt och passar därför in i Briggs (1997) diskussion då det gäller 
hot. 
 
Då vi översiktligt ser på SWOT-analysen som vi sammanställt utifrån respondenternas svar 
kan vi konstatera att den till stor del överensstämmer med sådant som Prideaux (2002) och 
Briggs (1997) tar upp som viktiga delar för verksamheten och exempel på styrkor och svag-
heter. Vissa delar finns inte med i författarnas diskussion men detta är enligt Briggs (1997) 
bara positivt då man ska eftersträva en nyanserad bild. Flera av de saker som respondenterna 
tar upp kan kopplas till Bloms (1996) och Prideaux (2002) diskussioner om periferi och cent-
ralitet. Vägens dåliga skick gör att det finns en risk att besökare väljer att inte komma till 
Butorp. Periferitet behöver dock enligt Blom (1996) inte alltid vara något negativt då många 
idag söker lugn och att komma ifrån stress. Detta har respondenterna uppmärksammat och tar 
upp avskildheten som finns i Butorp som en styrka. Periferiteten är alltså både en styrka och 
en svaghet för orten.  

5.2 Strategiplanering (Vart vill vi?) 
Efter att vi i tidigare delen av analyskapitlet har analyserat och sammanställt information om 
Butorp i nuläget tänker vi gå över till att analysera och diskutera de mål som finns, vilket hör 
till marknadsplanens andra del.  
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5.2.1 Mål och affärsidé 
Enligt den teori vi tog upp i kapitel 3.3.2 handlar strategiplaneringen framförallt om de mål 
som en verksamhet har. Att ha mål uppsatta i verksamheten gör att arbetet i den görs mer 
engagerat och framåtriktat (Lundén & Svensson 1999). Målen som involverade människor i 
verksamheten kan ha kan enligt Forssblad och Magnusson (1987) vara antingen personlig-
hetsmässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska. Målen är starkt sammankopplat med 
affärsidén och är grunden för att lyckas.  
 
Utifrån våra respondenters svar kan vi konstatera till att börja med att de känner sig nöjda 
med det de hittills har åstadkommit i Butorp och att de vill hålla liv i det som redan är. Detta 
ser vi utifrån den informationen vi fått som ett kortsiktigt, men också ett gemensamt mål för 
samtliga verksamheter. Samtidigt finns det en antydan till att de faktiskt också vill vidareut-
veckla verksamheterna, men kortsiktigt innebär det inga större förändringar. Ett exempel kan 
vara det som representanten för sommarcaféet berättade om att anordna några mindre tillställ-
ningar på någon kväll mitt i veckan. Byalagsordföranden nämner också att någon form av 
förnyelse av sommarcaféet och underhållning kan komma att genomföras inom en snar fram-
tid. Han nämner samtidigt att de kortsiktigt måste få det att fungera organisationsmässigt 
genom att få med nya människor till olika projekt inom byalaget.  
 
Vad gäller det ekonomiska målet i de olika verksamheterna är vår uppfattning att de främst 
vill få det att fungera med den biten genom att allting går runt. Med tanke på det underhåll 
och sådant som krävs i de olika verksamheterna måste pengar finnas till hands för detta, men 
samtidigt för de olika undergrupperna till byalaget vill de också lyckas spara pengar som går 
till marknadsföring av verksamheterna. Men byalagsordföranden nämner också att ett ekono-
miskt mål är att vara självfinansierade. Då de tidigare fått mycket projektpengar måste de nu, 
menar han, vara självfinansierade för att överleva och då menar han att ett sätt att göra det 
möjligt är att bygga upp en verksamhet som familjer kan leva på hel- eller halvtid. I alla fall 
så att man får ut någonting av det. Som vi tidigare i analysen har framfört anser vi också att 
det på något sätt skulle behövas skapas någon form av verksamhet där de som verkligen 
lägger mycket tid på verksamheten också ska kunna få ut någonting av det för sin egen 
vinning. Det som vi får fram och tycker att vi kan generalisera för samtliga representanter för 
de olika verksamheterna är att de personliga målen är den sociala biten med gemenskap och 
jobba för trivsel i bygden.  
 
När det gäller de långsiktiga målen för Butorp får vi ändå uppfattningen att representanterna 
för de olika verksamheterna i Butorp har en förhoppning att i framtiden utvecklas. Men det är 
främst byalagsordföranden som med sin helhetsbild lyfter fram olika projekt som han ser att 
de i Butorp skulle kunna genomföra någon gång i framtiden om medhåll finns från alla i byg-
den. Till att börja med nämnde han en utsiktsplats i Butorp som de skulle kunna utveckla 
genom att göra vandringsstigar för att leda besökaren upp dit. Sedan något som inte bara 
lyftes fram av byalagsordföranden utan även hos några av de andra respondenterna var att 
locka företagskunder till Butorp. Då de erbjuder olika aktiviteter och har utrymme där det kan 
hållas konferens av något slag anser de det vara en bra alternativ för olika företag att välja. 
Ännu en möjlighet som byalagsordföranden nämner som ett långsiktigt mål är Bo på lantbruk 
som skulle kunna locka sommargäster. De långsiktiga målen visar att det faktiskt finns för-
hoppningar på att vidareutveckla verksamheten i Butorp och vi tror att det kortsiktiga målet 
om att hålla allting vid liv beror på att det i nuläget krävs en period för dels återhämtning från 
allt arbete som hittills åstadkommits, men även en period för idégenerering hos alla medlem-
mar i byalaget som kan samlas och gås igenom.     
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5.2.2 Utveckling av verksamheten 
Täckenström (1989) skriver om att det i en verksamhet krävs att hålla koll på förändringar 
som sker i dess omgivning, inte minst för att undvika det som han kallar hemmablindhet. Han 
menar att då det för en verksamhet har fungerat bra under flera år och till och med drivits med 
framgång kan det finnas en risk att som verksamhet få uppfattningen om att man hittat det 
rätta konceptet och därmed lutar sig tillbaka och undviker att se sig omkring och hålla koll på 
förändringar i omgivningen. Detta menar han är ett stort hot för verksamheten då framgång-
arna förr eller senare kan omvandlas till misslyckanden.  
 
Utifrån vår empiriska undersökning har vi fått uppfattningen om att det hittills enligt de flesta 
av respondenterna gått över förväntan för de olika verksamheterna. Utifrån det Täckenström 
(1989) beskriver anser vi därför att de i nuläget lever på den glädjen och att de känner att de 
hittat ett koncept som är framgångsrikt. Samtidigt som vi har uppfattningen om att de olika 
representanterna tycker det är bekvämt att fortsätta som förr, har vi också uppfattat en antydan 
om att det skulle vara kul med en vidareutveckling av de olika verksamheterna som, med 
Täckenströms (1989) beskrivning som grund, är ett bra alternativ för att undvika att fastna i 
det koncept som idag bedrivs. Istället kan det som Täckenström (1989) beskriver vara en 
bättre idé att hålla utkik efter förändringar i omvärlden och ta fasta på och dra nytta av dessa, 
istället för att förändringar i omgivningen som gör det svårt för de olika verksamheterna i 
Butorp hänga med sker, och därmed hotar verksamheternas fortsatta möjlighet att locka besö-
kare.  
 
Det som skapat vår uppfattning om viljan till vidareutveckling i Butorp är byalagsordföranden 
som berättade om att det skulle behövas en utveckling av främst både Björnvålsfallet och 
dammen. Han menar att det för Björnvålsfallet finns möjlighet att erbjuda stall i framtiden 
som gör att besökare kan ta med egen häst och övernatta i Butorp. De kan sedan utnyttja den 
ridled som finns i Butorp. Att erbjuda stall nämner även representanten för Björnvålsfallet. 
Även representanten för Butorpsryttarna nämner att hon för några år sedan hade planer på 
detta, men att det inte blev någonting av det. För Butorpsryttarna finns det idag inga direkt 
konkreta planer och det gäller även ädelfisket. Men däremot på sommarcaféet finns det planer 
på att öppna en glassbar och att även erbjuda besökare en minigolfbana. Något som vi fick 
samstämmigt svar angående var hur de kan att underlätta för besökare att ta sig till Butorp. 
Det var enligt alla respondenterna att se till att Vägverket fixar vägen. Den har alla en för-
hoppning om ska kunna förbättras genom det samarbete som de har med Vägverket i 
Karlstad. En annan del som nämns bland respondenterna är att på något sätt kunna locka cyk-
lister nerifrån cykelbanan, som också hör till planerna för att utveckla verksamheten i Butorp. 
Samtidigt som det finns planer på att vidareutveckla några av de olika verksamheterna lyfter 
respondenterna dock fram svårigheten med att utveckla det mer än det som redan gjorts. Det 
som de själva känner hindrar en vidareutveckling av verksamheten i Butorp är det alla nämnt, 
att allting görs ideellt.  

5.3 Handlingsplan (Hur kommer vi dit?) 
Handlingsplanen är den delen i marknadsplanen som beskriver hur genomförandet av de mål 
som satts upp ska ske. Med nulägesanalysen och strategiplaneringen som en bra grund tänker 
vi i nästkommande del analysera vad de olika verksamheterna i Butorp har för planer för att 
faktiskt genomföra de uppsatta målen.  

5.3.1 Planer för att uppnå kort- och långsiktiga mål 
Övergripande handlar handlingsplanen om det som Andberg och Wadström (1997) skriver 
om, nämligen om att beskriva de aktiviteter som ska ske för att uppnå de mål som satts upp i 
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en verksamhet, både kort- och långsiktigt. I vår empiriska undersökning är den övergripande 
bilden vi får att verksamheten i Butorp endast i kortfattad och muntlig form kommit överens 
om och planerat för aktiviteter som ska göras för att nå de uppsatta målen. Utifrån byalagsord-
förandens beskrivning får vi veta att de olika verksamheterna under ett möte på våren planerar 
för nästkommande säsong, men inte har något längre perspektiv än så. En positiv del som vi 
ser i att de olika verksamheterna sätter sig grupp för grupp och diskuterar kring verksamheten 
är, med Grängsjö (2001) som grund från teorikapitlet 3.1.1, att de olika grupperna sedan 
träffas för att samla ihop idéer och därmed bildar en gemensam utveckling av Butorp och 
även skapar en helhetsbild av den marknadsföring som ska genomföras för de olika verksam-
heterna. Genom att byalagsordföranden berättar att de olika verksamheterna ska vara klara 
med det material som ska presenteras för de övriga grupperna i början av nästkommande år, 
gör att vi får en uppfattning om att det är en del i vad vi kan kalla deras handlingsplan som 
faktiskt har en tidsplan för vad som ska ske. Denna del kan kopplas med det vi beskriver i 
teorikapitlet 3.3.3, utifrån Forssblad och Magnussons (1989) beskrivning om att en hand-
lingsplan ska inbegripa både en kort- och långsiktig planering, genom att det tillhör den kort-
siktiga handlingsplanen för att uppnå de mål som satts upp.   
 
När vi istället frågade om handlingsplanen på lång sikt, menade byalagsordföranden att det 
inte alls finns några konkret fastställda planer, men han lyfte samtidigt fram att de olika verk-
samheternas visioner ska skrivas ned och redovisas på de årsmötena som hålls. De övriga 
respondenterna nämner att de inte har några konkreta planer på att vare sig uppnå varken kort- 
eller långsiktiga mål. Täckenströms (1989) resonemang om nyttan av att ha en nedskriven 
verksamhetsidé då denna enligt honom är grunden dels för kommunikationen till sina mål-
grupper, men också att människorna i verksamheten ska kunna identifiera sig och tro på 
denna, är grunden till att vi anser att det vid tillfället då visionerna skrivs ned även skulle 
kunna vara en bra idé att skriva ned en verksamhetsidé.   
 
Vår uppfattning av att det skiljer sig mellan den bild som byalagsordföranden ger och de 
övriga respondenterna är att, som vi betonat tidigare, byalagsordföranden innehar den pådri-
vande rollen samt har en helhetsbild av verksamheten som bedrivs i Butorp. De övriga grup-
perna har vi uppfattningen av ser ännu mer kortsiktigt och därmed mer till vad som sker just 
nu, än vad byalagsordföranden gör, vilket vi också anser hör ihop med den roll han har.      

5.3.2 Marknadsföring och målgrupper 
Enligt Täckenström (1989) är det först i handlingsplanen som det som många huvudsakligen 
förknippar marknadsföring med, nämligen reklamdelen, blir aktuell. Han menar att denna del 
ska ske både internt och externt. En lyckad intern marknadsföring menar han kan leda till att 
medlemmar i en förening jobbar aktivt för de mål som satts upp och kan därmed också bidra 
till en bättre genomförd extern marknadsföring. Han skriver att den interna marknadsföringen 
kan innebära att man för alla involverade i verksamheten tydligt klarlägger de mål och syften 
som finns, medan den externa bland annat handlar om att nå ut till potentiella kunder där 
många olika marknadsföringsåtgärder kan användas. 
 
Föregående kapitel (5.3.1) i vår analysdel var mer den övergripande delen av handlingspla-
nen, men för att försöka få en uppfattning om de marknadsföringsåtgärder som de mer kon-
kret planerar att göra för att uppnå de kort- och långsiktiga målen, frågade vi även våra 
respondenter om detta. Vi frågade även om vilken målgrupp de tänkt vända sig till. Ett sam-
stämmande svar från samtliga respondenter var att de inte kan komma på några fler mark-
nadsföringskanaler än vad de idag använder sig av med tanke på att de organisationsmässigt 
är en ideell verksamhet. Det dels byalagsordföranden, men även någon annan av responden-
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terna, uttryckte sin besvikelse över är att de inför nästkommande säsong inte kommer att 
hinna ta fram underlag för marknadsföring i större broschyrer som de tidigare år varit med i. 
Detta beroende på att tidpunkten för när underlagen ska vara inlämnade för tryck har flyttats. 
De ska nu vara klara redan i december året innan marknadsföringen sker. Byalagsordföranden 
säger att de aktiva inom verksamheterna har mycket efterarbeten på hösten efter säsongen 
som varit och att de även behöver ledig tid innan nya tag med framtida planering görs. Det 
därför är svårt att hinna med att skaffa fram det underlag som krävs redan i december månad. 
Utgående från Täckenströms (1989) beskrivning om att marknadsföra internt för att lyckas 
med den externa marknadsföringen, skulle arbetet kunna underlättas genom att göra samtliga 
inom verksamheterna uppmärksamma på den förändrade tidsramen för att därefter tillsam-
mans försöka anpassa möten och annat, så att de inför framtida säsonger hinner ta fram 
underlag för dessa broschyrer. Detta menar vi skulle kunna vara en intern marknadsföring 
från styrelsens sida i byalaget där de tillsammans med de olika verksamheterna kan försöka 
att komma fram till en gemensam lösning som gör att alla kan jobba aktivt för att uppnå de 
uppsatta målen. När det gäller den externa marknadsföringen kommer de att fortsätta som 
tidigare år, vilket vi har beskrivit i analyskapitlet 5.1.4, men bevisligen utan att delta i de 
större broschyrerna för nästkommande säsong.  
 
När det gäller vilken målgrupp de olika verksamheterna tänkt att vända sig till för att på bästa 
sätt kunna marknadsföra sig var svaret som vi tidigare nämnt att de välkomnar alla. Men 
byalagsordföranden nämnde dock att det vore enklare om de hade en specifik målgrupp för att 
de då skulle kunna satsa mer på en marknadsföringskanal. Något som huvuddelen av repre-
sentanterna nämnde var att det skulle vara roligt att locka företag eller föreningar till Butorp. 
Utifrån Briggs (1997) resonemang skulle detta kunna ses som en sorts segmentering som för 
Butorp som helhet skulle innebära att en mer anpassad marknadsföring kan göras till en 
mindre grupp med gemensamma karaktärsdrag. Förutom att rikta sig till företag eller före-
ningar för Butorp som helhet skulle exempelvis Butorpsryttarna kunna anpassa sin marknads-
föring till en mindre grupp, nämligen barnfamiljer, då verksamheten riktar in sig på barn och 
ungdomar. Enligt vår uppfattning finns det alltså möjligheter för de olika verksamheterna i 
Butorp att anpassa sin marknadsföring mer efter en mer hanterbar grupp med gemensamma 
karaktärsdrag för att på ett effektivare sätt locka besökare till Butorp, samtidigt som de kan 
använda de marknadsföringsåtgärder som de ser som mest lämpade för just dessa grupper och 
kanske bortse från andra.  
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6. Slutsatser  
 
I uppsatsens sista kapitel presenterar vi de slutsatser som vi utgående från vår undersökning 
kommit fram till. Vi lyfter här in syftet och de frågeställningar som vi i uppsatsens inledande 
kapitel presenterade för att kontrollera att vi gjort det vi avsåg att göra.  
 
 
I uppsatsens inledande kapitel skrev vi att syftet med vår undersökning är att beskriva mark-
nadsföringsarbetet hos en småskalig turismaktör på landsbygden och analysera hur väl detta 
stämmer överens med det rekommenderade innehållet i en marknadsplan.  
 
För att uppnå detta syfte ställde vi oss följande frågor: 

 
1. Vilka resurser och förutsättningar har turismverksamheterna i nuläget? 
2. Hur önskar verksamheterna utvecklas och vad är deras mål? 
3. Hur planerar turismverksamheterna för att nå dessa mål?   

 
För att besvara den första frågan utgick vi ifrån nulägesanalysen i marknadsplanen och ställde 
frågor till respondenterna om deras tankar kring verksamheten i Butorp idag. Då det gäller 
resurser för de turistiska verksamheterna som Butorp erbjuder idag kan vi utifrån responden-
ternas svar konstatera att natur och kultur är de grundläggande resurserna som används. Själva 
menar respondenterna att det som lockar besökare till Butorp främst är naturen, idyllen och 
den gemenskap och gamla byalagsanda som finns i bygden. Dock kan vi konstatera att besö-
kare sannolikt även kommer för de enskilda aktiviteternas skull. Utifrån respondenternas svar 
och i jämförelse med presenterad teori kunde vi också utläsa att det finns många saker som 
fortfarande kunde utvecklas i Butorp och marknadsföras mer, men flera av respondenterna tog 
upp att det som saknas är eldsjälar som verkligen tar tag i och driver sådana projekt.   
 
Vi märker även att respondenterna anser att det finns goda förutsättningar till att lyckas efter-
som de erbjuder unika aktiviteter och kulturella miljöer som bildar en helhet som lockar folk 
att besöka Butorp. Att det inom verksamheterna och bygden finns en samarbetsvilja och ett 
intresse av att hjälpa till är också något som respondenterna ser som en stor fördel. Samarbete 
är en viktig del för en lyckad turismutveckling och detta och många andra styrkor och svag-
heter som respondenterna tar upp för verksamheten överensstämmer med de styrkor och 
svagheter som olika författare som vi presenterat i teorikapitlet tar upp. Respondenterna ser 
dock även hinder som gör att det blir svårare att fortsätta utveckla verksamheterna i samma 
takt som tidigare. Ett av dessa är att verksamheterna drivs ideellt, vilket gör att det är svårt att 
få folk att ställa upp om det innebär mer arbete utan att de får någon ersättning för det. 
Respondenterna ser alla också den dåligt skötta vägen till Butorp som en stor svaghet som kan 
påverka turismutvecklingen negativt. De menar vidare även att klimatförändringar och sam-
hällsförändringar där all service koncentreras till städerna kan påverka verksamheter på 
landsbygden. Vi märker också att representanterna för de olika grupperna, trots samarbete, 
inte har klart för sig vad de andra grupperna strävar efter och vill och vi kan också se en större 
optimism då det gäller en vidare utveckling av verksamheterna hos ordföranden för byalaget 
jämfört med övriga respondenter, som uttrycker att de tror det är svårt att locka någon att satsa 
mer eftersom omsättningen i nuläget inte är så stor. 
 
Då det gäller målgrupp kan vi konstatera att det kommer många olika typer av människor till 
Butorp men att man inom de flesta verksamheterna inte kartlagt detta på något sätt så som 
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genom segmentering. Undantaget är Butorpsryttarna som valt att inrikta sig på barn och 
därför kan sägas ha gjort en form av demografisk segmentering. Dock har de vad vi under 
våra intervjuer fått fram inte på något speciellt sätt anpassat sin marknadsföring till denna 
målgrupp. Segmentering är en viktig grund för en effektiv marknadsföring men är ändå något 
som har valts bort av övriga grupper i Butorp. Eftersom ingen segmentering av besökarna 
gjorts har heller ingen speciell marknadsföringsmetod eller inriktning valts. Verksamheterna i 
Butorp satsar istället på annonser i några större turistbroschyrer, eget tryckt material, Inter-
netmarknadsföring genom hemsidan och Forshaga kommuns hemsida, lokalbladsannonser vid 
speciella evenemang samt andra mindre kostsamma marknadsföringsmetoder. Med en sådan 
marknadsföring riskerar verksamhetens åtgärder att bli ineffektiva. 
 
Då det gäller konkurrenter studerar man inom Butorps verksamheter inte några speciella och 
alla respondenter menar att även om konkurrenter finns så lider inte deras verksamheter av 
detta. Detta överensstämmer med det faktum att samarbete lyfts fram som en viktig del inom 
turism, men det gäller samtidigt att inte låta konkurrenter få övertaget. Respondenterna ser 
dock inte konkurrenterna på detta sätt och övervakar därför inte konkurrenterna, vilket skulle 
kunna innebära att någon annan med ett liknande erbjudande får övertaget. 
 
Går vi sedan över till marknadsplanens andra del strategiplanering, ställde vi oss frågan hur 
verksamheterna vill utvecklas och vilka mål de har? För att effektivt kunna verka engagerat 
och framåtriktat måste en verksamhet veta vilka mål de har. Vi kan dock efter att ha talat med 
respondenterna konstatera att de flesta nämnde att de nått sina mål och att de inte egentligen 
hade några nya mål förutom att fortsätta som tidigare. Det är främst ordföranden som nämner 
olika mål, vilket kan ha ett samband med vårt tidigare konstaterande att han framstod som 
mer engagerad och positiv än de övriga respondenterna. Någon affärsidé hade verksamheterna 
inte heller men en av respondenterna menade ändå att byalagets affärsidé var att locka turister 
och låta dem ta del av ”Bullerbyandan”. Enligt Forssblad och Magnusson (1987) kan företag 
ha ekonomiska, marknadsmässiga eller personliga mål och enligt författarna var de ekono-
miska alltid övergripande. Utifrån respondenternas svar kan vi dock se att de hade ekono-
miska mål att verksamheterna ska gå runt men ingen nämnde att de ville att verksamheterna 
skulle generera några extra pengar utöver detta. Detta kan ha att göra med att de själva ändå 
inte får någon del av dessa pengar i så fall. Det som däremot under intervjuerna kom fram var 
att alla var med utav eget intresse för verksamheterna och det kan därför ses som att målen 
främst är personliga och sociala. Då det gäller mål kan vi också konstatera att det inte direkt 
fanns några långsiktiga mål heller bland respondenterna utan snarare olika idéer och önskemål 
på utveckling om det skulle gå bra och verksamheten skulle ha pengar till något sådant. Detta 
går också emot det som marknadsplanen generellt tar upp att man bör fastställa sina lång- och 
kortsiktiga mål. 
 
För att slutligen besvara vår tredje fråga, hur turismverksamheterna planerar att uppnå sina 
mål, tog vi hjälp av marknadsplanens sista del där verksamheten ska beskriva de aktiviteter 
som ska göras för att uppnå målen. De svar vi fick av respondenterna var då att det inte finns 
några speciella planer. Eftersom målen är kortsiktiga och endast planeras en säsong i taget blir 
så även fallet för handlingsplanen. Dock menar ordföranden att det förs diskussioner i grupp 
inför varje säsong där en plan för verksamheterna och deras marknadsföring tas fram. Övriga 
respondenter menar dock att de varken har några konkreta handlingsplaner kort- eller lång-
siktigt. Det samma gäller framtida marknadsföring där respondenterna menar att de inte kan 
se så många fler sätt att marknadsföra sig eller effektivisera marknadsföringen i framtiden. 
Dock nämner ordföranden att det skulle vara enklare om de hade en specifik målgrupp så att 
de effektivare kunde välja marknadsföringskanaler. Huvuddelen av representanterna ville 
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även gärna ha fler företagsgrupper som kunder vilket också kunde bli en inriktning för 
Butorp, men som sagt så uppgav respondenterna att det inte fanns någon handlingsplan för att 
lyckas locka till sig fler från en sådan målgrupp. 
 
Utifrån vår analys av respondenternas svar i förhållande till varje del i marknadsplanen kan vi 
nu konstatera att de största skillnaderna i Butorps marknadsföringsarbete jämfört med det 
rekommenderade innehållet i en marknadsplan finns i strategiplaneringsdelen och handlings-
planen. Då det gäller nulägesanalysen så har respondenterna inte gemensamt sammanställt en 
sådan men deras svar visar ändå på en medvetenhet om hur verksamhetens situation ser ut och 
om både styrkor och svagheter som den har. Skillnaderna då det gäller strategiplanering består 
i att det i denna är viktigt att ha fastställda mål som kommuniceras ut till alla i verksamheten, 
men då det gäller verksamheterna i Butorp kan respondenterna inte ange några specifika mål 
för framtiden utan uppger att de redan uppnått de mål de tidigare haft. Undantaget är byalags-
ordföranden som nämner några kortsiktiga mål, men dessa är svåra att jobba emot om inte alla 
vet om dem. Det samma gäller verksamheternas affärs- eller verksamhetsidé, som inte heller 
är något som respondenterna kan precisera vad den är. Detta är troligen också orsaken till att 
respondenterna säger att det inte finns några handlingsplaner för hur de ska arbeta i framtiden 
och uppnå sina mål. Att målen inte är formulerade har en omedelbar konsekvens på hand-
lingsplanen, eftersom denna är beroende av ett mål att planera för. 
 
De slutsatser som vi utifrån detta kan dra är alltså att marknadsföringsarbetet i Butorp är 
mycket mindre strukturerat och framtidsorienterat än vad marknadsplanen förutsätter. Detta 
kan till viss del bero på situationsfaktorer som att all verksamhet är beroende av medlemmar-
nas vilja att hjälpa till, att vägens skick hotar verksamheten och att verksamheternas utveck-
ling till stor del hittills varit beroende av hur stor andel projektpengar de fått från år till år, 
men vi skulle ändå rekommendera att verksamheterna i Butorp försöker jobba med längre 
framförhållning. Med gemensamt uppsatta mål och handlingsplaner är det lättare att öka mo-
tivationen och få med fler engagerade. Dessutom kan verksamheterna i Butorp bara genom 
små förändringar i arbetssättet, till exempel att systematiskt fråga kunderna om härkomst och 
skriftligen notera hur de fått information om att besöka Butorp, få tillgång till värdefull infor-
mation för sin marknadsföring. Slutligen hoppas vi att detta arbete ska kunna utgöra en grund 
som lockar Butorp att utarbeta en fullständig marknadsplan, eftersom vi tror att om alla i 
verksamheten kände till både nuläge, strategier och planer för att uppnå mål skulle både verk-
samhetens fortsatta utveckling och marknadsföringen av Butorp gynnas.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor till ordföranden för Butorps byalag 
 

Bakgrund 
1. Hur många bor i Butorp idag? 

2. Hur många är aktiva i byalaget? 

3. Hur länge har byalaget varit aktivt? 

4. Hur är byalagets verksamhet organiserad?  

5. Vad anser ni vara byalagets viktigaste uppgifter? 

6. Varifrån kom initiativet till att börja utveckla bygden för att locka besökare? 

7. Har byalaget något samarbete med andra organisationer eller föreningar? 

 
Nulägesanalys (Var står vi nu?) 
8. Vad tror ni Butorp har som gör att människor väljer att komma hit? 

9. Vad erbjuder Butorp de besökare som kommer hit idag?  

10. Vilka typer av besökare kommer till Butorp idag?  

11. Hur tar sig besökarna till Butorp? 

12. Har ni någon uppfattning hur de som kommer till Butorp blivit informerade om era 
aktiviteter? 

13. Har ni sett någon förändring av intresset för Butorp?  

14. Hur marknadsförs Butorp idag?  

15. Anser ni att de marknadsföringsåtgärder ni använt er av hittills har varit effektiva? 

16. Lockar Butorp besökare året om?  

17. Vilka styrkor respektive svagheter anser ni att Butorp har när det gäller att locka 
besökare? 

18. Ser ni några hot respektive möjligheter i Butorps omgivning för byns utveckling som 
besöksort? 

19. Vilka är Butorps konkurrenter? 

20. Vilka styrkor respektive svagheter kan ni se hos Butorps konkurrenter? 

 
Strategiplanering (Vart vill vi?) 
21. Vilka mål har byalaget med utvecklingen av Butorp som besöksort? 

22. Finns det någon formulerad affärsidé? 

23. Finns det några planer på att erbjuda besökare något mer i framtiden? 

24. Finns det några planer att underlätta för besökare att ta sig till Butorp i framtiden? 
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Handlingsplan (Hur kommer vi dit?) 
25. Har ni någon plan för hur ni ska gå tillväga för att uppnå era kortsiktiga mål? 

26. Har ni någon plan för hur ni ska gå tillväga för att uppnå era långsiktiga mål? 

27. Finns det några planer på fler sätt att marknadsföra verksamheten i framtiden? 

28. Finns det någon ny målgrupp ni planerar att vända er till i framtiden? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Butorps olika aktivitetsgrupper 
 

Bakgrund 
1. Vad innefattar er verksamhet och vilken är din roll? 

2. Hur ser samarbetet ut med övriga aktivitetsgrupper i Butorp?  

3. Har er verksamhet något samarbete med andra organisationer eller föreningar utanför 
Butorp? 

 
Nulägesanalys (Var står vi nu?) 
4. Vad tror ni Butorp har som gör att människor väljer att komma hit? 

5. Vad erbjuder ni de besökare som kommer hit idag?  

6. Vilka typer av besökare har er verksamhet idag?  

7. Hur tar sig besökarna till er? 

8. Har ni någon uppfattning hur de besökare som kommer till er blivit informerade om er 
verksamhet?  

9. Har ni sett någon förändring av intresset för er verksamhet?  

10. Hur marknadsför ni er verksamhet idag?  

11. Anser ni att de marknadsföringsåtgärder ni använt er av hittills har varit effektiva? 

12. Lockar er verksamhet besökare året om?  

13. Vilka styrkor respektive svagheter anser ni att Butorp har när det gäller att locka 
besökare? Hur ser det ut för er verksamhet? 

14. Ser ni några hot respektive möjligheter i Butorps omgivning för byns utveckling som 
besöksort? Hur ser det ut för er verksamhet? 

15. Vilka är er verksamhets konkurrenter? 

16. Vilka styrkor respektive svagheter kan ni se hos dessa konkurrenter? 
 
Strategiplanering (Vart vill vi?) 
17. Vilka mål har ni med er verksamhet? 

18. Finns det någon formulerad affärsidé? 

19. Finns det några planer på att erbjuda besökare något mer i framtiden? 

20. Finns det några planer att underlätta för besökare att ta sig till er i framtiden? 

 
Handlingsplan (Hur kommer vi dit?) 
21. Har ni någon plan för hur ni ska gå tillväga för att uppnå era kortsiktiga mål? 

22. Har ni någon plan för hur ni ska gå tillväga för att uppnå era långsiktiga mål? 

23. Finns det några planer på fler sätt att marknadsföra verksamheten i framtiden? 

24. Finns det någon ny målgrupp ni planerar att vända er till i framtiden? 
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