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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka möjligheten för Säffle kommun att utvecklas med hjälp av 

destinationsutveckling. Detta gör författarna genom att undersöka vilken image som finns hos de 

lokalt boende inom kommunen samt två grannkommuner. Författarna syftar här till att ta reda på 

om denna image är gemensam eller ifall det finns tydliga skillnader. Vilket då visar på ifall 

besökare utifrån ser på staden som attraktiv. Detta kommer att besvara om och i så fall hur Säffle 

behöver jobba med sin destinationsutveckling.  

Det teoretiska materialet som använts i uppsatsen har samlats in ifrån relevant litteratur, vilken 

kopplats till de ämnen som uppsatsen berör. Insamlingen av det empiriska materialet har skett 

genom tre stycken intervjuer. Den första och mest grundläggande är ifrån centrum- och 

turismutvecklaren på Säffle kommun, de två resterande är med aktörer inom besöksnäringen som 

arbetar inom kommunen. Var på detta har även 50 stycken enkätsvar samlats in, då uppdelat 

mellan de två grannkommunerna och Säffle själva.  

Analysen går igenom de enkätfrågor som ställts i samtliga städer, uppdelat så att dem utanför 

kommunen har skrivits ihop och de svar som kom ifrån invånarna i Säffle är för sig. Även 

Intervjuerna är uppdelade så att huvudintervjun med kommunen är är analyserad i egen text och 

de två resterande med aktörer inom besöksnäringen analyseras tillsammans. Genomgående i 

analysen så kopplas de frågeställningar som uppstår till aktuell teori.  

I slutsatsen tas de resultat och frågeställningar ifrån analysen upp för att besvaras, här hålls 

uppdelningen tydlig för att läsaren skall ha möjlighet att återkoppla. Här avrundas uppsatsen och 

slutsatsen inom varje område redovisas. Efter slutsats av de enkäter och intervjuer följer en 

sammanfattande del där författarna knyter ihop säcken. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Förord 
Idéen om att skriva en uppsats som berör hur Säffle arbetar med destinationsutveckling för att 

lyfta stadens attraktivitet och locka fler besökare, att ta reda på vilken image som Säffle har oss 

invånarna samt boende runt om kommunen. Detta intresse väcktes under ett studiebesök som 

författarna gjorde i Säffle kommun 2013. Författarna  vill tacka respondenterna för att de tog sig 

tid att svara på de frågor som ställdes. Författarna skickar ett stort tack till ansvarig handledare 

som varit mycket viktig under tiden som uppsatsen skrivits. 

 

 

  



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

Innehåll 

Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

Problemformulering ............................................................................................................... 3 

Syfte ...................................................................................................................................... 4 

Frågeställningar ..................................................................................................................... 5 

Metod .................................................................................................................................... 6 

Intervju ............................................................................................................................... 6 

Förberedelse...................................................................................................................... 7 

Intervjufrågor...................................................................................................................... 8 

Felkällor ............................................................................................................................. 8 

Luckor i arbetet .................................................................................................................. 8 

Kvantitativ & Kvalitativ undersökning ................................................................................. 8 

Avgränsningar ...................................................................................................................10 

Sammanfattning metod .....................................................................................................10 

Teori .....................................................................................................................................12 

Vad är turism? ..................................................................................................................12 

Vad är attraktivitet? ...........................................................................................................12 

Vad är destinationsutveckling? .........................................................................................12 

Destinationsutveckling ......................................................................................................13 

Destinationslivscykeln .......................................................................................................13 

Image ...............................................................................................................................14 

Image skapande ...............................................................................................................15 

Relationer hos en plats .....................................................................................................15 

Synen av en plats .............................................................................................................16 

Attraktivitet ........................................................................................................................16 

Den delade staden ........................................................................................................16 

Kulturens betydelse .......................................................................................................17 

Empiri ...................................................................................................................................18 

Intervju med Centrum- och Turismutvecklare Säffle Kommun. ..........................................18 

Målgrupp & Säsong .......................................................................................................18 

Visioner .........................................................................................................................18 

Aktörer ..........................................................................................................................19 

Positionering .................................................................................................................19 



 
 

 
 

Slogan ...........................................................................................................................20 

Intervju med aktörer inom besöksnäringen .......................................................................20 

Verksamheten och målgrupp .........................................................................................20 

Samarbete .....................................................................................................................20 

Utvecklings- och marknadsföringsarbete .......................................................................21 

Hur ser imagen ut av Säffle och vad är besöksanledningen ..........................................22 

Enkätundersökning ...........................................................................................................22 

Enkät, Karlstad. 15 deltagare ........................................................................................22 

Enkät, Åmål 15 deltagare ..............................................................................................24 

Enkät, Säffle. 20 deltagare ............................................................................................25 

Resultat ................................................................................................................................27 

Sammanfattade reflektioner av enkätsvar .........................................................................27 

Sammanfattade reflektioner av intervjuer ..........................................................................27 

Säsong ..........................................................................................................................28 

Analys ..................................................................................................................................29 

Analys av enkätfrågor Åmål-  & Karlstad kommun ............................................................29 

Stadsbilden ...................................................................................................................29 

Individens syn av destinationen .....................................................................................29 

Destinationens egenskaper ...........................................................................................30 

Analys av enkätfrågor Säffle kommun ...............................................................................31 

Stadsbilden ...................................................................................................................31 

Intervju centrum- och turismutvecklare Säffle kommun .....................................................32 

Destinationens utveckling ..............................................................................................32 

En attraktiv destination ..................................................................................................33 

Analys av aktörer inom besöksnäringen ............................................................................33 

Samarbete .....................................................................................................................33 

Utveckling......................................................................................................................34 

Synen av destination Säffle ...........................................................................................34 

Slutsats av undersökningen ..............................................................................................35 

Enkätundersökning ........................................................................................................35 

Intervju centrum- och turismutvecklare Säffle kommun .....................................................36 

Intervju med aktörer inom besöksnäringen i Säffle kommun .............................................37 

Slutsats ................................................................................................................................39 

Referenslista ........................................................................................................................41 

Litteratur ...........................................................................................................................41 

E-artiklar ...........................................................................................................................41 



 
 

 
 

Bilagor .....................................................................................................................................  

Bilaga 1 ............................................................................................................................  

Bilaga 2 ............................................................................................................................  

Bilaga 3 ............................................................................................................................  

Bilaga 4 ............................................................................................................................  

Bilaga 5 ............................................................................................................................  

Bilaga 6 ............................................................................................................................  

Bilaga 7 ............................................................................................................................  

 



 

 1 
 

Bakgrund 
Vid ett besök i Säffle 2013 kom författarna i kontakt med turistbyrån och ansvarig för turism 

verksamheten i Säffle kommun. Det väckte ett intresse för att ta reda på mer om Säffle kommuns 

möjligheter att utvecklas. Det framgick då att de använder sig utav en slogan som "Sveriges 

yngsta stad". Detta då det är den sista staden som fått stadsprivilegier i Sverige, vilket under nästa 

år (2016) blir endast 65 år.  

Säffle arbetade även mycket med att lyfta besöksanledningar till kommunen. Detta gör Säffle i 

samarbete med sina lokala aktörer, både dem som återfinnes året om samt de som är 

evenemangsbaserade och är under begränsad tid.  

Här bör även nämnas att Säffle har sin högsäsong under de Svenska sommarmånaderna juni, juli 

och augusti. Då även med stor båt trafik som sträcker sig ifrån Arvika i norr och mynnar ut i 

Vänern utanför Säffle.  

Det är ett antal aktörer och platser som kommer benämnas i denna uppsats, nedan följer en 

kortfattad introduktion till vilka dessa är och hur de relaterar till besöksnärningen i Säffle.  

Duse camping är en stor aktör i Säffle kommun som erbjuder både tält och husvagnsplatser samt 

befintliga stugor att bo i, här ligger stort fokus på sjön Vänern vilken ligger i relation till 

campingen. En bit ifrån campingen finns Krokstad Herrgård vilka även erbjuder boende i 

herrgårdsmiljö med finare middagar och en trevlig omgivning. Båda dessa är lokaliserade en bit 

utanför Säffle, och tar personen sig sedan än längre bort ifrån stadskärnan hamnar denna på 

spetsen av Värmlandsnäs och den mindre orten Ekenäs med möjlighet att ta sig till ön Lurö i 

Vänerns skärgård.  

Den aktör som är mest aktiv inom besöksnäringen i den centrala delen av Säffle är 

medborgarhuset, vilka regelbundet annordnar olika typer av evenemang. Detta handlar allt ifrån 

bingo för pensionärerna till spelningar av kända och okända artister. Det evenemang som står ut 

något är däremot Skördefesten vilken annordnas en gång per år i september och drar en stor 

publik till Säffle.  

Det finns även en nystartad aktör vilken är det shoppingcenter som byggs söder om Säffle i 

Guttane. När detta öppnar så kommer ett antal nya butiker att komma dit och eventuellt 

förflyttning ifrån lokala aktörer som idag finns i de centrala delarna av staden. 

 

Idag består Säffles besöksnäring av många olika delar, allt ifrån att det ska vara rent och snyggt på 

gatorna till att företagen ska kunna utvecklas och växa. Kommunen behöver därför stötta 

aktörerna inom besöksnäringen för att de ska få en bra utveckling vilket kräver att det finns ett 
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stabilt samarbete mellan de olika aktörerna, samt att de olika delarna inom kommunen samarbetar 

väl. Detta kan illustreras i ett exempel där en ny restaurang ska öppnas då flera delar inom 

kommunen blir involverade så som miljö och byggenheten, gatuenheten m.fl. Summan av det 

hela blir då att samarbete är grunden i hur kommunen arbetar (Intervju. Olsson, Daniel). 
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Problemformulering 
Sveriges yngst grundade stad är Säffle vilket kan skapa tankar om att platsen är ung och full av liv. 

Denna utveckling påverkar bilden av kommunen vilket då blir en viktig del i skapandet av en 

destination. Som författarna har förstått så arbetas det med destinationsutveckling för att utveckla 

stadens image, likt många andra städer i Sverige. Att Säffle har slogan Sveriges yngsta stad gör att 

de också måste kunna leva upp till den. Potentialen att göra detta är det ingen tvekan om att 

Säffle har, men Säffles stadsbild är något som måste tas i åtanke samt att de måste kunna 

applicera denna slogan så att den passar in både hos invånarna och aktörerna.   

Destinationsutveckling är ett fenomen som berör många kommuner där industrier försvinner och 

besöksnäringen ses som ett alternativ för expansion inom kommunen. En påverkande faktor kan 

vara närliggande storstäders dragningskraft och i detta fallet så anser författarna att Säffle 

kommuns största konkurrent är Karlstad kommun, vilken innehar ett större utbud av aktiviteter 

och arrangemang. Detta kan ses som både en fördel och nackdel då det oavsett lockar besökare 

till regionen, det stora problemet blir då att få dessa besökare att upptäcka fler platser (Säffle) 

inom regionen.  

Säffle är idag inte tillfredsställda med antalet besökare i kommunen och det kommer de aldrig 

vara, i så fall försvinner det långsiktiga målet att jobba efter och Säffle har stor potential till att få 

ett ökat antal besökare. För att Säffle ska kunna jobba med att locka fler besökare så krävs det 

aktiviteter för att sysselsätta besökarna. Att industrier försvinner på små destinationer för att 

storstäder har större dragningskraft kan bero på att det erbjuds bättre jobb vilket kan leda till att 

industrierna på de mindre orterna försvinner. Om då besöksnäringen ses som en lösning så 

kommer det att leda till mer arbetstillfällen och det skapas sysselsättning både till boende samt 

tilltänkta turister. Återigen blir det en kamp mellan småstäder och storstäder för innan 

konkurerade dessa om arbeten och arbetskraft, nu kommer det vara besökarna som det  kommer 

att bli en dragkamp om.   
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Syfte 
 

Att undersöka Säffle kommuns möjlighet och intresse att utveckla Säffle som en turistdestination 

med hjälp av destinationsutveckling. Genom att undersöka den image som kommunen har hos 

sina invånare samt den image som finns hos närliggande kommuner. Detta för att studera 

intresset av Säffle som en destination inom besöksnäringen.  
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Frågeställningar 
 

 Hur kan Säffle kommun öka sin attraktivitet med hjälp av destinationsutveckling? 

 Lyckas Säffle kommun förmedla sin image som destination både lokalt och regionalt? 

Hur påverkar denna synen på kommunen?  
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Metod 
 

Metod är ett slags verktyg eller redskap som används inom det vetenskapliga skrivandet. Detta är 

något som måste användas då en undersökning eller forskningsprojekt genomförs. Metoden är då 

alltså hur författarna har fått svar på frågor och skapat ny kunskap inom ett område, vilket 

kommer presenteras nedan (Larsen 2007). 

 

Samtliga intervjuer är kopplade till syfte och frågeställningar då det berör ämnen som 

destinationsutveckling, image och attraktivitet. Författarna valde att kontakta aktörer för 

intervjuer i varierade näringar inom besöksnäringen i Säffle. I den mån som varit möjligt så har 

intervjuerna genomförts på plats i Säffle, detta för att skapa en intervjumiljö som känts trygg för 

de intervjuade.  

Författarna har även valt att dela upp redovisningen av intervjuerna då frågorna som ställts i de 

olika intervjuerna skiljt sig. Intervjun med ansvarig centrumutvecklare i Säffle kommun skrivs 

separat för att sedan följas av en sammanskrivning med de båda aktörerna inom Säffles 

besöksnäring.  

Den första intervjun med centrumutvecklare i Säffle är utskriven med grundläggande svar och 

delar av intervjufrågorna invävda i texten för att ge läsaren möjligheten att ta del av det tänk och 

tillväga gångssätt som Säffle använder sig utav. Här vill även författarna ge läsaren en möjlighet 

att få djupare information om Säffles sätt att arbeta. 

Johannessen och Tufte (2002) trycker på vikten av tydliga teman i relation till frågorna för att 

enkelt ta sig igenom intervjunsom läsare. Därför är följande intervjuer med aktörer inom 

besöksnäringen i Säffle redovisade i form av teman. Författarna ser det som en hjälp för att spara 

läsaren ifrån överflödig läsning och på ett enkelt sätt redovisa de olika aktörernas syn samt 

åsikter. I sammanskrivningen av dessa intervjuer kommer samtliga aktörer inte att benämnas vid 

namn då författarna respekterar deras rätt att vara anonyma.  

 

Intervju 

Den första intervjun skedde med Centrum- och turismutvecklare Daniel Olsson i Säffle 

kommun. Intervjun skedde vid ett kafé på Karlstads Universitet då den intervjuade föreslog detta. 

Författarna ansåg därför att platsen var bra och kändes säker för båda parter. Denna intervju 

innehöll en stor bredd och användes delvis som en grundläggande bakgrund för arbetet. De 

följande två intervjuerna skedde med Ragnhild Nöland, VD på Duse Camping och Håkan 

Mattson, kökschef på Krokstad Herrgård. Dessa är två aktörer inom besöksnäringen i Säffle. 
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Intervjuerna genomfördes på respektives arbetsplats då författarna tog sig till dessa på 

överenskommen tid. Valet av plats har stor betydelse för intervjun då den skapar en ram och ett 

förhållningssätt mellan intervjuaren och personen som blir intervjuad. Hur de medverkande i 

intervjun är placerade har också betydelse då båda parter måste känna sig bekväma (Röe. 1999). 

 Dessa aktörer valdes ut då författarna hade frågat Daniel i den första intervjun om vilka han 

skulle rekommendera att ta kontakt med, samtidigt som författarna hade en färdigskriven lista av 

aktörer sen tidigare. Resultatet blev dessa två aktörer då författarna ansåg att de bidrog till att 

locka olika målgrupper till Säffle och till den besöksnäring som existerar idag. Skillnaden mellan 

dessa intervjuer var att den första med ansvarig centrumutvecklare i Säffle syftade till att ge 

författarna mer grundläggande information till arbetet om hur Säffle jobbade med  sin 

besöksnäring och destinationsutveckling idag. De följande två intervjuerna med aktörerna inom 

besöksnäringen syftade till att se hur dessa aktörer arbetade för att marknadsföra sig och 

undersöka vilket samarbete som finns mellan aktörer och kommunen idag. 

 

Förberedelse 
Vid den första intervjun med centrumutvecklare i Säffle så gavs chansen för repondenten att läsa 

igenom samtliga frågor för att bilda sig en uppfattning om vad intervjun skulle innehålla, samt 

leta rätt på relevant information inför mötet. Det är bra om intervjuaren ger en genomförlig 

beskrivning av ramarna för sagd intervju. Så som längden av intervjun, hur dokumenteringen 

kommer att ske och hur resultatet av intervjun kommer att användas (Lantz. 2007). Författarna 

tolkar detta som att det är bra att ge den som kommer att bli intervjuad en klar beskrivning om 

hur själva intervjun kommer att gå till. Därför valdes här att låta respondenten ta del av de frågor 

som var tänkte att ställas. 

Författarna insåg nackdelen med detta då det spontana överrasknings momentet försvinner. 

Syftet med denna intervju var dock inte att få fram spontana reaktioner eller berör ämnen som 

kan ses som kontroversiella. Denna intervju syftade till en så bred informations åtkomst som 

möjligt och författarna såg då fördelen i att skicka iväg frågorna innan intervjun. Framförallt för 

att ge den intervjuade en chans att ta fram information riktad till frågorna så som exempelvis 

siffror i detalj. Detta skiljde sig i de kommande två intervjuerna med aktörer inom 

besöksnäringen. Som Lantz (2007) ovan säger så är det bra att ge respondenten god förklaring av 

kommande intervju vilket författarna också gjorde. Här valdes att inte låta respondenterna ta del 

av frågorna då det söktes spontana svar på författarnas frågor.  
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Intervjufrågor 
I samtliga intervjuer hade författarna på förhand strukturerade frågor att arbeta ut ifrån, det var 

dessa som således följdes även under intervjun, med några undantag där följdfrågor ställdes till 

repondenten då författarna ansåg sig behöva mer ingående svar. Till en början ställdes öppna 

frågor i samtliga intervjuer kring hur det idag ser ut i Säffle idag för att skaffa sig underlag till 

bakgrunden. Sedan valde författarna att ställa mer detaljerade frågor relaterat till hur Säffle arbetar 

inom besöksnäringen. Detta då författarna syftade till att få fram kvalitativ data ifrån 

intervjunerna, vilken kan benämnas som “mjuka data”, vilka då exempelvis ger resultat om hur 

saker upplevs, istället för att gå in på “hård data” så som siffror (Larsen 2007). Frågorna berörde 

olika ämnen och delar inom Säffle kommun i relation till besöksnäringen och var arrangerade på 

så vis att ett ämne betas av i taget. Detta gjordes med hjälp utav vad som kallas för öppna frågor, 

enkelt förklarat, de frågor som lyder vad? Hur? Och varför?. Dessa används för att få ut maximal 

information ur ett samtal (Häger 2007). Författarna kunde på detta vis få en stor mängd 

information som sedan fick bearbetas och tolkas.  

 

Felkällor 
Viktigt att vara medveten om är även möjligheten till felkällor under en intervju. Respondenten 

kan ledas beroende på vilka frågor som har ställts tidigare i intervjun, vilket gör ordningen av 

frågorna mycket viktig (Larsen 2007). Författarna var därför noga med att endast ställa 

följdfrågor där de ansåg att det var nödvändigt och i de flesta fall spara dessa och återkoppla i 

slutet av intervjun.  

 

Luckor i arbetet 
Vissa problem uppstod då författarna inte kom i kontakt med aktörer som hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju, samt att aktörer blev o-anträffbara efter en första inledande kontakt. 

Detta begränsade författarnas möjlighet att bredda studien ytterligare och valde att istället gå 

vidare i undersöknings processen då tiden var begränsad.  

 

Kvantitativ & Kvalitativ undersökning 
Den enkät som har gjorts i detta arbete är uppdelas så att den första frågan samlar in kvantitativ 

data. Där informationen kan mätas eller värderas numeriskt kallas för kvantitativ data (Björklund 



 

 9 
 

& Paulsson. 2003). De följande frågorna i undersökningen syftar till att få fram kvalitativ data. 

Om läsaren vill skapa sig en djupare förståelse för ett visst ämne så är det kvalitativ data som bör 

samlas in (Björklund & Paulsson. 2003). Detta sätt med två olika metoder har använts då 

författarna ansåg att detta var det mest optimala sättet att samla in data. Den första frågan 

redovisas därför i diagramform där läsaren tydligt kan se skillnaderna mellan de som svarat, och 

de följande frågor skrivs ut i flytande text baserat på de svar som författarna fått in.  

Undersökningen är kopplad till image och attraktivitet av Säffle som berörs i författarnas 

frågeställningar. Den syftar till att skapa ett resultat kring uppfattningen av stadens image. 

Enkäten ska resultera i belysningen av frågor som hur viktigt det är att en korrekt image skapas 

för en destination och vilket attraktivitet som Säffle har idag inom besöksnäringen.  

Genomförandet av enkäten sker genom att författarna har tagit kontakt med personer boende i 

Säffle samt två större omkringliggande städer vilka är Karlstad och Åmål. Insamlingen av svar har 

skett både ansikte mot ansikte samt via webb enkäter. Anledningen till att författarna genomför 

denna enkätundersökningen på fler orter än endast Säffle beror på att de syftar till att få ett 

resultat som speglar både lokalinvånare och de som kommer utifrån kommunens gränser. 

Författarna valde att skicka vissa av enkäterna på webben för att slippa göra fler resor som är 

tidskrävande.   

De tillfrågade är personer som varit bosatta på sagd ort och är handplockade av författarna för att 

få en bred åldersgrupp på dem som svarar. Författarna hävdar även här att den aktuella 

uppfattningen av Säffle är den som är relevant att undersöka. De anser då att dessa personer kan 

vara möjliga turister till Säffle, och ger där av svar som relaterar till hur besökare eller turister 

uppfattar Säffle idag. Personerna handplockades också för att författarna ville ha respondenter 

som gav relevant svar.  

 

Frågorna ställdes ifrån ett papper och är bestämda på förhand. Det som var viktigt var då att 

formulera så tydliga frågor som möjligt för att få svar på det undersökningen syftar till 

(Johannessen & Tufte. 2002). Den inledande frågan är formulerad så att kvantitativ data kan 

plockas ut till resultatet, resterande frågor eftersöker den kvalitativa datan i form av åsikter och 

öppnare svar. Dessa svar är frispråkiga och resulterar därför i trögarbetad data vilken enklast 

redovisas i kvalitativ text.  

Neutralitet och ovinklade frågor var även en viktig faktor i den undersökning  som författarna 

genomfört, då så stor del som möjligt av egna åsikter bör undvikas för ett neutralt resultat. Dessa 

frågor bör även vara enkla att förstå för gemene man vilket då reducerar risken för 

missuppfattningar eller gör att de tillfrågade på något vis tar illa upp (J. Trost. 2014). Författarna 
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hade även möjligheten i de fall där de ställde frågorna ansikte mot ansikte att förklara frågorna 

med andra ord ifall de tillfrågade skulle ha problem med att förstå vad frågan berörde. Detta 

kunde inte ske i de webbenkäter som författarna skickade ut då personlig kontakt med 

respondenterna inte infann sig.  

 

Större delen av frågor var öppna i enkät undersökningen. vilket som nämnts i intervju delen 

handlar om ju fler svarsmöjligheter som ges, desto öppnare är frågan. Frågorna var öppna och 

ämnesinriktade för att författarna ska kunna använda den insamlade datan för att svara på 

arbetets frågeställningar (Jacobsen 1993).  

Redovisningen av de enkätundersökningar som författarna har genomfört redovisas på tre olika 

sätt. Den inledande frågan där författarna undersöker ifall Säffle kommun har lyckats med sin 

slogan “Sveriges yngsta stad” redovisas i diagramform. Detta då det är mätbar data och gav ett 

förståeligt resultat redovisat på detta vis. Följande frågor är öppna och dessa har författarna valt 

att själva tolka och återberätta. Där av redovisas dessa så som frågorna är ställda, och till varje 

fråga finns en sammanfattande text som beskriver de svar som respondenterna har lämnat.  

På den sistnämnda frågan i enkätundersökningen ber författarna om tre ord som symboliserar 

Säffle, ifrån de ord som samlats in har författarna tematiserat dessa till tre områden och även här 

använt en beskrivande text till varje tema/ord.  

 

Avgränsningar 

Författarna har under arbetets gång fått flertalet kontaktuppgifter till aktörer och inblandade i 

kommunen som kan ha relevanta åsikter i det arbete som genomförs. Här har en tydlig 

gränsdragning fått göras på grund av den tidsaspekt som är kopplad till arbetet.  

Det samma blev situationen med de enkätundersökningar som genomförts, då tidsmöjligheten att 

få in svar blev begränsad. Författarna valde även att inte gå den klassiska vägen och befinna sig i 

dessa städers centrumkärnor för att samla in svar, då de ansåg att målgruppen blir för snäv och 

antalet personer som rör sig i dessa områden är begränsat. 

 

Sammanfattning metod  
Sammanfattningsvis ser författarna båda metoderna som mycket viktiga för det arbete som har 

genomförts. De båda metoderna arbetar i synergi med varandra och kan därför fungera som 

komplement (Johannessen & Tufte. 2002). Den kvantiativa metoden ger de mätbara resultaten 

med möjligheten till jämförelse av det mätbara resultatet. Den kvalitativa metoden vilken är 

huvudfokus i denna studie skapar grunden och kunskapen av uppsatsen i form av bredare fakta 
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och en djupare förståelse för ämnet. Författarna anser därför att ingen av ovanstående metoder 

går att utesluta ifrån uppsatsen utan ser fördelarna med de båda i dess relation till varandra.   
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Teori 
 

Vad är turism? 
För att företag och destinationer ska kunna konkurrera effektiv på turismmarknaden så krävs det 

att dessa kan erbjuda olika delar, helst unika som skapar en häftig upplevelse för turisterna. När 

turismen beskrivs idag så involverar det delar som åka, bo, äta och göra vilket är egenskap som en 

destination behöver för att kunna attrahera turister. För att kunna konkurrera på marknaden så 

krävs det att destinationer hela tiden arbetar med att utveckla dessa delar för att skapa attraktiv 

alternativ för turisterna. Teorier om vem turisten är väldigt varierande och svår tolkade och enligt 

Nationalencyklopedin så anger den att du är turist om en resa sker. Undersöks FN´s definition så 

är personen en turist om denne reser utanför sitt land och stannar där i minst 24 timmar men inte 

mer än ett år (Hanefors & Mossberg 2007). 

 

Vad är attraktivitet?  
Synonymer till ordet attraktiv är lockande, tilltalande och sevärd. Detta sammanfattar begreppet 

attraktivitet i korta ord. Det går då även att dra detta vidare till begreppet attraktiv livsmiljö vilket 

fokuserar kring en persons boendeplats. Ifall en plats innehar en attraktiv livsmiljö så skapar detta 

förutsättningar för den regionala konkurrenskraften samt sysselsättningen. Detta görs då genom 

utvecklingen av lokala naturmiljöer och kulturarv, samt den lokala kulturen i form av evenemang, 

marknader, utställningar etc (Aronsson et al. 2013). 

 

Vad är destinationsutveckling? 
Destination är ett centralt begrepp inom turismforskningen, trots detta saknas en klar definition 

på vad begreppet innebär. Det kan ses som rumsliga fenomen vilka innehåller ett utbud av 

tjänster och attraktioner. Det kan även ses som platser utan några klara gränser där sociala 

interaktion mellan människor sker, och i detta fallet aktörer inom turismnäringen. En destination 

är något som då skapas ifrån en existerande eller skapad plats. Begreppet destinationsutveckling 

fokuserar således på hur den skapade destinationen arbetar för att behålla sin attraktivitet (Bohlin 

& Elbe. 2007).  
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Destinationsutveckling 

Nedan följer ett inledande teoristycke som går igenom grundförutsättningarna för att utveckla en destination, vad 

som är viktigt att tänka på och hur man bör gå tillväga för att lyckas med en positiv utveckling. 

 

Människor har i alla tider sökt sig till platser som för den enskilda individen lockat med något 

nytt, spännande och som attraherar besökaren. Det som oftast sägs vara grunden i att utveckla 

turism består av faktorer som möjlighet till transport till och från platsen, plats måste innehålla 

mat och boende samt att locka med någon form av attraktion. För att faktorerna ska bli 

användbara så krävs det människor som har tid, lust och råd att genomföra resan. 

Turistnäringen utvecklas och blir allt viktigare för platser överlevand och detta gör samtidigt att 

konkurrensen hårdnar och kreativitet och nytänkande är koncept som allt mer speglar turismen. 

Turismproducenter idag försöker på flera olika sätt att övertyga och locka besökare till deras 

attraktion eller plats detta genom att intala turisterna att deras utbud är det bästa och mest unika. 

Det är inte bara hos de specifika platserna som turismen är en viktigt gren, ur ett lokalt och 

regionalt perspektiv så ses turismen som en av världens största näringsgrenar och är fortfarande 

under en stark och positiv tillväxt. För att förstå hur utvecklingen fungerar så kan det vara bra att 

titta närmare på hur utvecklingen har sett ut under tid och oavsett vilken turismföreteelse det 

berör så är platsen ofta i fokus. Det är platsen eller destinationen som lockar och attraherar 

besökare med sitt utbud och det är en grundförutsättning för att ett behov av att en resa ska 

skapas.(Bohlin & Elbe. 2007).  

 

Destinationslivscykeln  

Destinationslivscykeln är en modell som tagits fram utav Bulter (1980) och handlar om 

utvecklingen av turism på ett hypotetiskt resmål, den börjar vid upptäckten av destinationen och 

följer sedan utvecklingens alla steg. Som kan ses i figur 1 nedan menar Butler att den första fasen 

är upptäckningsfasen där destinationen börjar få kännedom och locka besökare till sig, här kan 

även tydliga säsonger växa fram. Följt av denna så kommer utvecklingsfasen där destinationen 

har börjat få besökare och där av behöver lägga sitt fokus på att utveckla samt förbättra sig, i 

denna fas tillkommer även fler boendemöjligheter och fler attraktioner. Den tredje fasen handlar 

om konsolidering där antalet besökare stannar upp samtidigt som större turismkoncerner köper 

upp de lokala turismföretagen. Här tillkommer sällan nya produkter, och marknaden drivs då 

vidare in i den sista fasen som kallas för stagnation. Detta resulterar då i ett lokalt näringsliv som 

oftast blir beroende av den lokala turismnäringen utan chans att utvecklas. Ifrån denna fasen kan 

destinationen antingen röra sig vidare och utvecklas eller avstanna och förlora besökare till andra 
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destinationer. Här i ligger alltså utmaningen för de flesta destinationerna, att behålla de besökare 

som finns idag samtidigt som besöksantalet fortsätter att stiga i en vettig takt (Bohlin & Elbe. 

2007). 

 

Figur. 1 - Destinationslivscykel butler 1980.  

 

Image 
Imagen av en plats är något som påverkar människors beteende och inställning till platsen lika 

mycket som plats- och produktmarknadsföring. Inom litteraturen så beskrivs detta begrepp ofta 

som “destinations imagen”, vilket kan kopplas till studier om  beteendet hos turister samt hur 

valet av destination påverkas. En allmän definition av beteende och valet av en destination är 

summan av övertygelser, intryck och idéer som människor har kring en plats, imagen som 

människorna har om en plats är en mental konstruktion som formats av intryck ur ett stort 

informationsflöde som platsen givit. Studier om image beseras oftast på uppfattning av platsen 

vilket kan påverkas av exempelvis landskapet eller nattlivet. Imagen av platsen som dess invånare 

har är relevant i relation till förståelse av hur turismen utvecklas, vilket gör att invånarna ser 

platsen och dess egenskaper istället för hur det individuella samspelet med platsen skapar imagen. 

Om destinationens egenskaper är stabila och inte föränderliga gör det att imagen blir en 

utvecklingsfaktor som utvecklas i takt med att destinationen utvecklas. Vilket gör det viktigt att ta 

hänsyn till invånarnas syn på hur en destination påverkas av turismen. Inom forskningen så läggs 

mer fokus på turisternas åsikter än på invånarnas vilket är konstigt då konceptet med att utveckla 

turismen oftast handlar om att göra en plats mer attraktiv både för invånarna och besökarna. För 
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att en destination ska få en positiv utveckling så är det viktigt invånarnas bild av utvecklingen går 

ihop med turisternas, att båda parterna blir nöjda gör att onödiga motstridigheter undviks. 

Invånarna fungerar också som “turister” då de kan använda sig av fritids- och turismanläggningar 

vilket kan skapa värdefula inblickar i hur utvecklingen av turismen går samt att det ger bidrag till 

marknadsföringen (Stylidis et al. 2014)  

 

Image skapande 
Det finns en klassisk fråga som handlar om hur en plats bör gå till väga för att försöka forma sig 

en unik image och denna har än idag inget enkelt svar. Är det bättre för en plats att ha en enkel 

och simpel image eller drar platsen mer nytta av att ha en rik och avancerad image? 

När det pratas om att varumärkena är kraftfulla och populära så kopplas det ofta ihop med 

attraktiva logotyper, en bra slogan och god annonsering men det är inte dessa delar som gör att 

ett varumärke får ett gott rykte. Det är först när varan bakom varumärket får förtroende och 

detta genom att kunderna upplever att varan levererar det som ska levereras. Simon Anholt anser 

att marknadskommunikation fungerar så bra på produkter och service. Han frågar sig då varför 

inte samma strategi skulle gå att applicera på städer? (Anholt 2010) 

 

Relationer hos en plats 
Perspektivet av relationer på en plats kan beskrivas med lokala förhållanden och traditioner som 

länkas samman, detta genom människors nätverk med andra människor och artefakter på andra 

platser. Detta leder till att en plats kan vara uppbyggd både genom dessa människors sociala 

handlingar samt de interaktioner som sker mellan desamma. Människors relation till sin fysiska 

omgivning gör även påverkan hos platsen. Exempelvis så har människan skapat både ekonomiska 

förutsättningar och traditioner på orter (platser), i form av jordbruk, fiske eller bruk- och 

gruvindustriorter. Dessa materiella resurser på platsen har skapat förutsättningar för utbyte av 

varor mellan människor och således skapat möjligheten för människans liv. Denna platskultur har 

även gett människan immateriella resurser vilket har givit människan en identitet kopplad till 

platsen (Aronsson et al. 2013) 
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Synen av en plats 

För att knyta ann till den frågeställning vilken berör synen av Säffle både inom och utom 

kommunen så har författarna valt att som grund knyta ann till John Urrys bok The Tourist Gaze. 

Denna bok undersöker synen som människan har på olika platser, och hur denna syn kan 

förändras under tid och skilja sig mellan personer.   

 

Synen skapas genom de upplevelser som människan tar sig för, vilket relaterar till turism och 

detta ämnes grund i att uppleva något. Denna syn skiljer sig även mellan individer, då alla har sina 

egna fördomar och åsikter. Detta kan exemplifieras när en turist reser till Paris och ser två 

personer stå och kyssas, synen som då kan ges är "det tidslösa och romantiska Paris". Detta kan 

även beskrivas ifall en turist besöker den engelska landsbyggden med mindre orter så kan de 

uppleva "det riktiga och gamla England". Synen kan även fokuseras på människogrupper så som 

"franskhet" eller det "typiska Italienska humöret".  

Synen av specifika objekt eller platser där saker har utspelat sig kan även vara av intresse för 

turisten. Dessa platser blir mer kända för att de är kända, och där av lockar turister till att besöka 

dem istället för den egentliga plats specifika anledningen (Urry 2002) 

 

Attraktivitet 

 

Den delade staden 

Sedan 1980-talet har detta ämne varit ett tema i Amerikansk och Brittisk debatt och forskning. 

Det handlar om att stadskärnan splitras upp och utflyttningen ur de Amerikanska städerna drog 

igång där människor väljer att flytta utanför stadskärnan. Förortsområdena byggs upp där arbete, 

bostader och inköpsmöjligheter byggs upp i ofta stora ensidiga anläggningar.  

Detta har i sin tur resulterat i omorganisation av stadskärnan där drömmen ligger i att återskapa 

den “Europeiska staden” vilket har lett till ökad kontroll av platser, privatisering av centrala ytor 

och samarbete mellan aktörer för att säkerställa den fysiska och sociala säkerheten på en plats.  

Det kan ses som orelevant att se på utvecklingen i Amerika, men tendensen att vi i Europa kan ta 

över Amerika på ett eller annat sätt är relativt trolig. Vi blir även påverkade av den diskurs som 

förs i Amerika då dem har en så pass dominerande ställning inom ekonomi, forskning samt 

mediakulturen (Olsson 2000). 
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Kulturens betydelse 

 

Aronsson et al. menar att kopplingen mellan kultur, kreativitet och tillväxt är central för platser. 

Möjligheten för utvecklingen hos en regions ekonomi anses vara kapitalet i form av kulturell 

aktivitet hos den kreativa klassen. Prägeln hos denna klass handlar om mångfald och tolerans, 

med fysiska och “levande” miljöer vilka kan vara pittoreska och konstnärliga platser. Det är 

viktigt att utveckla de platser som bär på något unikt och intressant, snarare än det som idag är 

standardiserat.  

Denna teori är kritiserad då det menas att den kreativa klassen huserar främst i storstäder och det 

är även där dessa möjligheter finns med hög tolerans och mångfald. Här ligger även 

möjligheterna för ett kreativt och rikt kulturliv (Aronsson et al. 2013). 
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Empiri 
 

Intervju med Centrum- och Turismutvecklare Säffle Kommun. 
 

Nedanstående intervju är renskriven ifrån de frågor som ställts till Daniel Olsson Centrum- och 

Turismutvecklare i Säffle, för samtliga frågor se bilaga 1.  

Målgrupp & Säsong 

Daniel anser att målgruppen som finns idag är bred men att utvecklingen av staden aldrig får ta 

slut. Han trycker på det faktum för att få folk att vilja flytta så krävs mer än jobb, det är viktigt att 

vara platsen på kartan dit folk vill röra sig och gärna med spänning för den yngre generationen 

som nu börjar starta familj. Framtiden ligger i denna målgruppen och därför behöver ett klimat 

skapas i staden som ökar dess attraktivitet.  

Vidare diskuterar författarna och den intervjuade vilken tid på året då Säffle har sin högsäsong, 

detta blir ett tydligt svar ifrån Daniel då han vet med sig att högsäsongen är under Sveriges 

sommarmånader. Han nämner här att Säffle är en sommarstad med hög båttrafik tack vare 

Arvikakanalen som kommer ifrån norr och mynnar ut i sjön Vänern. Lågsäsongen blir då 

resterande månader under året då värmen inte infinner sig. Daniel pratar då varmt om Säffles 

engagemang även under denna tid då Medborgarhuset och Säffleoperan har mycket arrangemang 

under denna tid, vilket det enligt Daniel är tacksamt att jobba med för att öka antalet besök. 

Däremot ser han att det är svårt att skapa stora reseanledningar då utbudet inte finns till fullo och 

väldigt få jobbar med besök under lågsäsong. Här är det då viktigt att informationen når ut och 

Säffles informations ansvar ligger hos turistbyrån för att nå ut med vad som händer i Säffle, men 

de är inte ensamt ansvariga. Det arbetas tillsammans med en informatör på kommunen med 

vilken arbetet samkörs.  

Visioner 

Det har pågått ett visionsarbete i cirka tre år i Säffle som handlar om hur staden vill visa upp sig, 

sin image. Det som de jobbat ut efter är att Säffle ska våga leda grön utveckling, när det handlar 

om produktutveckling och besöksnäring. Detta då det handlar om att nyttja och samtidigt värna 

om naturen, det ekologiska blir då mycket viktigt och det lokala står i fokus. Exempelvis så 

berättar Daniel att det jobbas med lokalproducerande aktörer på Värmlandsnäs för att kunna 

servera lokal mat runt om i staden och det är denna typ av tänk som Säffle genom sin vision vill 

förmedla ut. Det lokala engagemanget blir då en viktig grundpelare med platser och aktörer så 

som Lurö i Vänern med sin skärgårdskrog, Naturbyn, de lokala pilgrimslederna, vattnet och 
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kanalen. Dessa vill Säffle då använda för att lyfta fram "det gröna" i sin image av kommunen. Det 

finns idag även olika kopplingar som är svåra att få bort, "Säffle en kopp kaffe" är ett sådant. 

Säffle själva vill använda sig utav "Sveriges yngsta stad" men problemen uppstår då det är många 

inblandade i dessa beslut för att påverka vilken image staden vill lyfta fram. Daniel säger ett par 

väl valda ord som lyder, "det tar tid att leva upp till visioner men det är väldigt lätt att välja dem". 

Han trycker dock på att Säffle är medlemmar i visit Värmland så deras tänk i vision och mål är 

något som 

Säffle skriver under på att de ska jobba emot. Säffle försöker att se på turism som vilken annan 

näring som helst och inser att ensam är de inte starka utan det är samarbete som krävs och därför 

har Säffle ingen egen tagen turismstrategi. 

Aktörer 

De viktigaste aktörerna som lyfts i intervjun är Medborgarhuset med sina aktiviteter, Duse 

camping, Ekenäs och Lurö med sin natur, Skördefesten,Naturbyn, Pilgrimslederna och Vänern. 

Dessa säger då Daniel bidrar till att skapa en reseanledning till Säffle vilket gör dessa till viktiga 

aktörer. Medborgarhuset och Skördefesten står båda för evenemangsdelen i besöksnäringen,Duse 

camping och skördefesten gör att turister ifrån hela södra Sverige tar sig till Säffle. Naturbyn är 

den attraktion som lockar flest utländska turister, främst tyskar och holländare. Det arbetas även 

med vattentornet och det gamla sliperiet som en filial att användas för konstutställningar.  

 

Positionering 

Läget mellan de större städerna Karlstad och Göteborg är även ett ämne i intervjun och dess för- 

eller nackdel. Säffle ser att de kan dra nytta av Europa väg 45 som sträcker sig mellan Göteborg 

och Karlstad vilket ger staden en chansen att locka in fler besökare. De inser dock att Säffle ofta 

blir en "rastplats på vägen", men ser samtidigt att en rastplats är en chans att visa upp sig just för 

stunden, samt att så ett frö hos de förbipasserande inför framtiden. 

Inför framtiden påpekar även Daniel att det nya köpcentrat som byggs vid Guttane (längs europa 

väg 45) kan komma att bli en besöksanledning för staden. Den båtbuss som går från Säffle till 

Lurö gör även staden till ett viktigt nav för att ta sig ut till ön, och där av ökar besöks strömmarna 

även till Säffle. Vikten lyfts även om de informations skyltar som sitter runt om Säffle ska vara 

mer levande och glada för att skapa ett gott intryck för förbi passerande och igen, så ett frö.   

En mindre ort som Säffle är beroende utav Karlstad eftersom större städer fungerar som 

knytpunkter i besöksnäringen. Volvo gjorde sig av med 300 anställda och 250 av dessa har idag 

fått nya jobb och de gamla fabrikslokalerna nyttjas än. För att kunna nå en sådan stor förändring 

så krävs det att Säffle ligger nära en stad med kontakter som Karlstad menar Daniel. Han ser 
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dock att Karlstad skulle behöva växa än mer för att Säffle verkligen skulle kunna dra nytta av 

närheten samt att Värmland skulle bli mer attraktivt. Som exempel kan ses när Spanien linjen 

(flyg ifrån Karlstad flygplats) öppnades i Karlstad så letade sig Spanska turister sig ner till Säffle. 

Även närheten till Norge skapar fördelar. Liknande gäller också Göteborg, dock ligger det i ett 

annat län och lite för långt bort för att Säffle ska kunna dra samma nytta av dem som med 

Karlstad. 

Slogan 

I diskussionen kring stadens slogan som “Sveriges yngsta stad” menar Daniel att staden inte 

genomsyras av denna slogan men påpekar att den finns utskriven på stadens turism hemsida, 

tyvärr tycker han att dess fulla potential inte utnyttjas. Eftersom det är Sveriges yngsta stad så 

resulterar detta i att det utvecklingen tydligt kan ses i stadsbilden och det finns då möjligheter att 

arbeta kring. Det arbetas mycket med att få igång ungdomarna i Säffle då dessa är dem som bäst 

kan sprida konceptet “Sveriges yngsta stad”, arbetet berör även att fokusera på jobben för de 

unga.  

 

Avslutningsvis ställer författarna frågan ifall Daniel har någon plats eller stad dit tankarna går i 

relation till arbetet kring att utveckla Säffle. Han tycker då att i Säffles utvecklingsarbete så hade 

Askersund varit en bra förebild. Detta då denna stad liknar Säffle med närheten till vattnet, 

skillnaden ser han dock är utnyttjandet av vattnet som en resurs för att lyfta staden vilket han 

hade velat trycka på mer i Säffle.  

 

Intervju med aktörer inom besöksnäringen 
Nedan följer en genomgång av de intervjuer som författarnar genomfört med aktörer inom 

besöksnäringen. För intervjufrågor se bilaga 2.  

Verksamheten och målgrupp 

De två aktörerna bedriver verksamhet som involverar övernattning samt aktiviteter av olika slag. 

De erbjuds restaurangmåltider för både boende samt en dags besökare och har ett brett utbud av 

olika matsedlar. Vilka målgrupper aktörerna väljer att fokusera på är något diffusa då de båda 

påstår att de riktar sig till alla som behöver någonstans att övernatta men att det större fokuset 

ligger på familjer samt konferenser och andra större evenemang.   

Samarbete 

Aktörerna är överens om att samarbete är något som är viktigt för att en destination ska utvecklas 

och växa, däremot hur samarbetet i Säffle fungerar är något som de inte har gemensamma åsikter 
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om. Då en av aktörerna säger att de själv försöker att locka deras besökare in till staden medans 

kommunen och stadskärnan inte gör något för att locka turisterna till deras verksamhet. Aktören 

menar att kommunen lägger för mycket fokus på att starta nya projekt som kostar mycket pengar 

men inte leder till något nytt, istället för att satsa på de aktörerna har för att kunna utveckla 

kommun långsiktigt. För att locka turister till attraktioner som involverar övernattning så krävs 

det att turisterna kan sysselsätta sig på dagarna vilket då kräver att det finns aktiviteter, detta är 

något som en av aktörerna tycker borde satsas på inne i centrum. Aktören sammanfattar frågan 

om samarbete med ordet obefintligt mellan kommunen och aktören själv. 

Den andra aktören menar att ett samarbete finns men att det borde utvecklas och skapas ett 

större nätverk mellan kommunen och flera stora aktörer. För i dagens läge så menar aktören att 

endast ordet sprids om platsen, exempelvis att turistbyrån nämner att platsen och aktören finns 

men mer än så är det inte. Att ett nätverk skulle utveckla destinationen är något som aktören tror 

på då ett samarbete mellan aktörerna skulle skapas och det gör att destinationens alla grenar 

växer. Så för att sammafatta denna aktörs bild av samarbetet så anser hen att det existerar men 

behöver utvecklas.  

Utvecklings- och marknadsföringsarbete 

Aktörerna hävdar att de sköter all form av utveckling på egen hand då kommunen saknar ett 

koncept för hur utvecklingen ska gå till. Men en av aktörerna tror att kommunen har viljan att 

utveckla destinationen men att de saknar dem rätta idéerna som krävs för en positiv 

utvecklingstrend. När författarna ställde frågan om hur Säffle borde marknadsföra sig och vad de 

borde fokusera på så var det delade meningar. En av dem menar att Säffle har många fördelar 

med läget som är vatten nära samt att staden innehåller stora natursköna områden. Aktören tror 

att Säffle borde fokusera på det som är unikt och naturskönt, hen vill jämföra det med den 

engelska landsbygden vilket skulle göra att nytt fokus och ett nytt koncept skulle skapas. Den 

andra aktören tycker att Säffle borde jobba med att lyfta fram stadsbilden, göra området i 

centrum trevligare och värna om att de affärer som finns där att stannar kvar. För om besökare 

tar sig in till centrum så gör det att turister får information om de aktörer som finns i området 

och på plats runt omkring på destinationen. Aktören menar att 50-tals fokuset som Säffle har 

idag inte är helhjärtat utarbetat utan att det är något som inte kommer att fungera.  

Ingen av aktörerna använder sig av namnet Säffle i sin marknadsföring då de tror att det har en 

negativ bild, utan de använder sig hellre av namnet på området som verksamheten befinner sig 

på. Ett exempel hämtat ifrån Karlstad så benämns det idag “Karlstads universitet”. Men med ett 

lokalt platsfokus så kan det istället bli “Universitetet i/vid Kronoparken”.  
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Hur ser imagen ut av Säffle och vad är besöksanledningen 

Aktörerna tror att bilden av Säffle är väldigt bred och svårt att använda sig av då den är väldigt 

varierande. En kopp kaffe är något som lyfts men som kommunen kanske borde arbete mer med 

för det är något som är välkänt. Vänern och duse är något som de intervjuade tror ligger i 

människors medvetande då det är något som Säffle själva trycker på. När aktörerna tillfrågades 

om vilken den största besöksanledningen är så var det en relativt gemensamt svar då den ena 

svarade Värmlandsnäs och skärgårdsmiljön vilket har kopplingar till Vänern och den andre 

svarade området Duse och Vänern.  

Enkätundersökning 
Fråga nummer ett, “känner ni till Sveriges yngsta stad?” kommer att redovisas nedan specifikt för 

varje frågeområde i kvalitativ diagramform. Resterande frågor skrivs ut i sammanfattande 

textform av de svar som författarna har fått. Samtliga områden där enkäterna har genomförts 

hålls isär då syftet med uppsatsen är att undersöka de olika platserna för att se skillnader och 

likheter mellan dem. Samtliga frågor går att beskåda i bilaga 2. 

 

Enkät, Karlstad. 15 deltagare 

Nedan redovisas svaren på insamlad enkät, för enkätfrågor se bilaga 3. 

 

 

Vad kännetecknar Säffle bäst för dig som besökare? 

Den första reaktionen ifrån en stor del av de tillfrågade var “Säffle, en kopp kaffe”. Detta är ifrån 

en sketch med Hasse och Tage vilken har satt sitt intryck hos de tillfrågade.  

Att se Säffle som en lugn och trevlig småstad var även något som flera tryckte på, men tillgången 
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till kanalen och vattnet under sommarsäsongen. Det fanns även svar som tryckte på att Säffle ses 

som en genomfartsort vid resor söder ut, eller för dem som skall på skidsemester norr över. Här 

påpekades även den stora reklamskylt som sitter i Säffle och marknadsför skidorten Branäs.  

 

Vad tror ni är besöksanledningen till Säffle som turist?  

Det som samtliga tillfrågade är överens om är att oavsett anledning så är det sommarmånaderna 

vi pratar om med ett undantag vilket är Skördefesten vilken hålls i september månad.  

Restaurang och sommarlivet är något som flera benämner som viktiga i relation till den pitoreska 

småstaden. Det benämns även att naturen är en viktig faktor för att besöka Säffle och där av även 

vädret. Det pratas om näset utanför Säffle och möjligheterna att ta sig till den närliggande ön 

Lurö. Lite skämtsamt benämner även flera av de tillfrågade att kaffet troligtvis är en anledning att 

människor åker till Säffle, trots att ingen kaffe tillverkning existerar.  

 

Till sist, beskriv Säffle med tre ord 

Säsong - sommaren som en viktig faktor för Säffles besöksnäring. 

Naturen - tillgången till denna och möjligheten att fly stadslivet och uppleva tystnaden.  

Vattnet - Närheten till Vänern och möjligheten att åka på kanalen. 
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Enkät, Åmål 15 deltagare 

Nedan redovisas svaren på insamlad enkät, för enkätfrågor se bilaga 3. 

 

 

Vad kännetecknar Säffle bäst för dig som besökare? 

En stor del av de tillfrågade börjar att lista aktörer som finns i kommunen så som 

medborgarhuset, Säffle operan, området kring Värmlandsnäs och tillgången av Mc-Donalds. Den 

tråkiga stadskärnan var även något som lyftes ibland svaren, då denna ansågs vara opersonlig och 

utdöende med tanke på nyetableringar utanför stadskärnan. Det som berörs till stor del av de 

tillfrågade ifrån Åmål är med fokus på kulturen. Dessa svarar fokuserar kring vad författarna har 

valt att kalla för "raggar-kulturen" vilken av de tillfrågade benämns i ordalag som raggare, 

volvobilar och rockabilly musik.  

 

Vad tror ni är besöksanledningen till Säffle som turist?  

Skördefesten lyfts som en stor besöksanledning för staden då de tillfrågade ser det som ett 

evenemang vilket lockar besökare även från grannkommuner och än längre bort ifrån. Den 

största besöksanledningen som nämns ifrån våra tillfrågade är dock Duse udde och dess camping. 

Några av de tillfrågade utvecklar även här sina svar och säger att de tror detta beror på storleken 

på campingen och dess aktiviteter samt närheten till Vänern.  

Det återkommer även här i svaren att raggarkulturen kan locka besökare då träffar inom denna 

kultur ibland annordnas i närområdet.  
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Till sist, beskriv Säffle med tre ord 

Raggare - raggarkulturen med volvobilar och rockabilly musik. 

Stadskärnan - Negativ bild och ett ökat fokus utanför staden med ny byggen.  

Naturområden - Duse udde som primär naturanledning.  

 

Enkät, Säffle. 20 deltagare 

Nedan redovisas svaren på insamlad enkät, för enkätfrågor se bilaga 4. 

 

 

Tycker ni att Säffle behöver utvecklas och bli mer attraktivt för turister? 

Större delen av de tillfrågade anser att Säffle behöver utvecklas för att locka till sig fler besökare. 

Det är framför allt centrum som respondenterna anser behöver utvecklas då stadskärnan är 

utdöende då allt fler företag flyttar därifrån eller läggs ner. De tillfrågade anser att en klarare 

stadsbild behöver växa fram samt att det skapas en levande bild kring torget och centrum i Säffle 

stad. Många svarar ävenför att locka besökare med aktörer så behöver området utvecklas kring 

Duse Camping, Krokstad herrgård och Värmlandsnäs och göra det mer lätt tillgängligt för 

besökare utifrån som kommer långa väga och inte har kunskap om Säffle. Nästan alla de 

tillfrågade anser att Kommunen borde arbeta med att få bort den industriella stadsbilden som de 

intervjuade anser att Säffle har. En av de intervjuade jämför Säffle med ett industriområdet i 

Göteborg eller Trollhättan. 
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Vad tror ni lockar besökare till Säffle? 

På denna frågan så är alla respondenter relativt eniga då de flesta anser att det är vattnet och Duse 

camping som är besöksanledningen men det finns även ett fåtal svar som Lurö och naturen. Det 

är läget med närheten till vattnet och Vänern samt möjligheten att ta sig med båt till Arvika som 

lockar besökare enligt boende i Säffle. 

 

På vad kan Säffle lägga mer fokus för att locka turister?  

Många av de intervjuade anser att Säffle borde utnyttja det vattennära läget som de idag har samt 

börja se naturen som en tillgång då både djur och natur lockar besökare från andra länder. Men 

det dyker även upp förslag på attraktioner och områden som borde utvecklas för att göra det mer 

lättillgängligt för besökare. Värmalndsnäs, Ekenäs, Kokstad, Duse camping och kanalen med 

gästhamnen är förslag på områden och attraktioner som respondenterna anser att behöva 

utveckla för att locka fler turister till Säffle.  

Till sist, beskriv Säffle med tre ord 

Raggare - Många av respondenterna anser att “raggarkulturen” är en viktig pelare i bilden hos 

Säffleborna. 

Natur och Vatten - Stort fokus läggs på vattnet och närheten till Vänern men även på attraktioner 

som nyttjar dess resurser som exempelvis är Duse camping, Lurö och Ekenäs.   

Stadsbilden - Bilden av staden och centrum framgår tydligt då det endast är negativt laddade ord 

som ges som svar. Ord som utdöende, trist, ofräscht och tråkigt är majoriteten av det som 

nämns. 
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Resultat 
Nedan följer ett sammanfattande kapitel med reflektioner av empiri.  

 

Sammanfattade reflektioner av enkätsvar 
Det som framgår tydligt i det insamlade materialet är att Säffle ses som en sommarstad då det är 

naturen och vattnet som är i fokus. Både i Karlstad och Åmål så är det framförallt är närheten till 

vattnet och Vänern lockar besökare till orten. Aktörer och platser som anses vara viktiga är Duse 

camping, Skördefesten, Medborgarhuset, Värmlandsnäs och Säffle operan. 

I Karlstad så framkommer det i empirin att Säffle är en fin liten småstad som är aktiv under 

sommarhalvåret och har ett fokus på naturen. Det är framför allt Värmlandsnäs, Lurö och 

skördefesten som de tillfrågade relaterar till men också “Säffle en kopp kaffe” vilket då kan ses 

som något utdöende då det är en slogan som Säffle numera försöker att undvika. Den negativa 

imagen som de empiriska svaren ifrån Karlstad ger är att Säffle ibland kan ses som enbart en 

genomfart, då Europaväg 45 går igenom staden.  

Boende i Åmål är något mer negativa då fokuset läggs på att Säffle är kopplat till “raggarkulturen” 

då detta inte ses som något positivt i respondenternas ögon. Här ges även imagen av att Säffle är 

en utdöende stad med ett centrum som saknar liv och kreativitet.  

 

Boende i Säffle kommun hade liknande syn som de tillfrågade i Åmål och anser att Säffle behöver 

utveckla sig inom besöksnäringen. Här lyfts centrumkärnan som en fokuspunkt vilken behöver 

utvecklas för att hålla staden vid liv. Det framkommer att en levande stadsbild är något som 

efterfrågas ifrån invånarna då aktörer i de centrala delarna av staden håller på att tunnas ut. De 

vill även se att området utåt Värmlandsnäs med Krokstad herrgård och Duse camping görs mer 

lätt tillgängligt, detta då besökare som inte har vetskap om Säffle idag har svårt att hitta ut till 

dessa platser.  

 

Sammanfattade reflektioner av intervjuer 
Att ha ett fungerande samarbete på en destination var något som både kommunen och aktörerna 

ansåg vara en viktig faktor för en positiv utveckling. Hur samarbetet sköts i Säffle kommun var 

något som aktörerna hade olika åsikter om. Att aktörerna har så olika åsikter om hur samarbetet 

fungerar och hur det borde hanteras är något som författarna ansåg vara intressant.  

Aktörerna sköter idag marknadsföringen på egen hand men de är självklart med på kommunens 

olika hemsidor. Ingen av aktörerna använde sig utav namnet Säffle i sin marknadsföring utan 

valde hellre området som verksamheten befinner sig vid. Denna åsikten med att aktörerna inte 
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väljer att använda sig utav stadens namn är något som författarna finner väldigt intressant och 

grundar sig i det bristande samarbetet.  

Hur aktörerna jobbar med utvecklingen är något som de påstår sig jobba helt med på egen hand 

då en utav aktörerna säger att kommunen inte har något intresse i att jobba med deras 

verksamhet.  

Sammafattningsvis så skiljer sig åsikterna och imagen aktörerna emellan men att de ändå är eniga 

om att kommunen och aktörerna måste kunna jobba tillsammans för att lyckas med utvecklingen 

av staden. Fokus borde flyttas från att skapa nya projekt och istället läggas på det Säffle har som 

naturliga tillgångar. Aktörerna ansåg att de viktigaste besöksanledningarna var Värmlandsnäs, 

skärgårdsmiljön, Duse och Vänern vilket kan kopplas till naturen. 

 

Säsong 

De aktörer och aktiviteter som lyfts i empirin är både evenemang, naturupplevelser och 

boendealternativ. Samtliga av dessa är i högsta grad aktiva under högsäsongen, vilket är de 

svenska sommarmånaderna.  

En stad som Säffle har det under lågsäsong mycket svårt att hålla besöksantalet uppe. Det är idag 

Medborgarhuset och Säffleoperan som är de stora aktörerna vilka drar besökarantal till staden. 

De huserar inomhus och behöver därför inte vara beroende av vädret som kan påverka lusten att 

besöka staden, de annordna även båda evenemang med förbokade besök. 
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Analys 
 

Analys av enkätfrågor Åmål-  & Karlstad kommun  
 

Stadsbilden 

Enkäten gav författarna information att nästan tre av fyra känner till att Säffle är Sveriges yngsta 

stad vilket är positivt då Säffle använder sig utav den slogan i sin marknadsföring Det som 

kännetecknade Säffle bäst för boende i Åmål var platser och aktörer som medborgarhuset, 

Säffleoperan och Värmalndsnäs vilket är platser som står för många stora evenemang i centrum. 

Ändå är det stora fokuset hos de intervjuade i Åmål att stadsbilden är tråkig och utdöende samt 

att den domineras av den negativa "raggarkulturen". Så som Aronsson et al. (2013) hävdar så 

kopplas lokala förhållanden och traditioner samman detta genom människors nätverk med andra 

människor på en viss plats. Detta gör att en plats kan vara uppbyggd på olika handlingar av 

människor på platsen eller att den individuella människan skapat sig en uppfattning utifrån 

upplevelser. Aronsson et al. (2013) menar även att den kopplingen som finns mellan kultur, 

kreativitet och tillväxt är mycket central för platser. Kan det vara så att den negativa stadsbilden 

som boende i Åmål har med att kulturen och upplevelserna har påverkat dem negativt har skapat 

en negativ syn utav staden? 

 

Individens syn av destinationen  

Något som är intressant att kolla på är att det som Karlstadborna ansåg kännetecknade Säffle bäst 

var Säffle en kopp kaffe och en trevlig liten sommarstad med närhet till vatten. Vad är det som 

gör att folk från två olika platser har otroligt olika åsikter om en och samma plats? I boken The 

Tourist Gaze så hävdar Urry (2002) att synen av en plats skapas av upplevelser vilket kan kopplas 

ihop med turism där grund är att uppleva något. Så både Aronsson et al. (2013) och Urry (2002) 

anser att det är upplevelser som påverkar synen som individen har på en plats och dess miljö.  

Det som är märkvärt är att synen hos nästan alla de tillfrågade i Åmåls kommun var att Säffle är 

en tråkig stad fullt av raggaren medans ingen i Karlstad kommun nämnde något om 

"raggarkulturen". Vad är det som gör att människor från olika platser upplever en plats så olika? 

Kan det vara så att det korta avståendet mellan Säffle och Åmål gör att det skapar rivalitet mellan 

dem till skillnad från invånarna i Karlstad då det är för långt för att något sådant ska kunna 

utvecklas. Ur ett turism perspektiv  så kan det tänkas att invånarna i Åmål väljer att inte åka till 

Säffle medans i Karlstad så kan invånarna välja att göra ett besök i Säffle.  
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Även i Karlstad så var det tre av fyra som kände till att Sveriges yngsta stad är Säffle och frågan är 

om det är en bra slogan att använda sig av. För då måste kommun kunna leva upp till den för att 

skapa en positiv image. Anholt (2010) menar att en av de viktigare frågorna som berör image 

skapande är ifall en plats drar nytta av att ha en simpel och lättförståelig image eller en avancerad 

och rik image. Han pratar också om att varumärken ofta ska ha bra logotyper, framgångsrik 

slogan samt god marknadsföring för att bli starka så menar Anholt (2010) att det är inte dessa 

faktorer som avgöra ifall det blir framgångsrikt. Det är först när varan bakom varumärket får 

förtroende så skapas ett gott rykte och om detta fungerar så bra på varumärkena varför kan det 

då inte appliceras samma strategi på platser? 

 

Destinationens egenskaper 

I Karlstad och Åmål så är det framför allt Duse camping, Värmlandsnäs, Medborgarhuset, Säffle 

operan och Vänern som men tror är anledningar till ett besök. Vilket är både aktiviteter i centrum 

och utanför staden som är beroende av naturen. Hanefors och Mossberg(2007) säger att för att 

en destination effektiv ska kunna konkurrera på turismmarknaden så krävs det att den erbjuder 

aktiviteter som skapar upplevelser för turisterna. Grund förutsättningarna är att en destination 

erbjuder turisterna att åka, bo, äta och göra. Detta är något som destinationen ständigt måste 

arbeta med för att utvecklas och kunna konkurrera på den tuffa marknaden. Vem turisten är 

turisten är en fråga som är svår att svara på men enligt Nationalencyklopedin så är du turist om 

du reser till en plats utanför hemmet.  

De olika anledningarna till ett besök som boende i Åmål och Karlstad nämnde involverar just bo, 

äta och göra vilket då Hanefors och Mossberg (2007) menar är grunden i att destination ska växa 

fram och bli attraktiv för turister. Men det är också viktigt att arbeta med utveckling för att 

behålla en attraktiv miljö. Aronsson et al. (2013) säger att synonymer till attraktivitet är lockande, 

tilltalande och sevärd och en attraktiv livsmiljö skapar goda förutsättningar för boende på platsen. 

Genom att miljön är attraktiv så undrar författarna av uppsatsen ifall denna kan vara avgörande 

för hur attraktiv platsen blir för besökare.  

När Författarna bad respondenterna från Åmål och Karlstad beskriva Säffle med tre ord så var 

det också väldigt varierande i svaren. Då boende i Åmål återigen kopplade ihop Säffle med 

"raggare", bilar och en tråkigt plats och i Karlstad så trycktes det på fin natur, vatten, trevlig 

småstad och olika aktörer. Vad är det som gör att boende i Karlstad upplever det som teorierna 

hävdade var viktigt för en destination medans Åmålsborna verkar uppleva motsatsen?  

Stylidis er al. ( 2014) Säger att om en destinations egenskaper är stabila och inte föränderliga gör 

det att imagen blir en utvecklingsfaktor som utvecklas i takt med att destinationen utvecklas.  
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Kan detta påverkar vilken image som besökare har av en plats? Beroende på vilken syn besökarna 

har av en destination kanske också beror på när i tid de besökte den och under vilken 

utvecklingsfas den var i. Kan detta vara fallet att boende i Åmål är mer närvarande i Säffles 

utveckling och därigenom skapar sig en annan bild än respondenterna i Karlstad som troligtvis 

inte besöker Säffle lika ofta?  

 

Analys av enkätfrågor Säffle kommun 

Stadsbilden 

I Säffle så gav enkäten författarna svaret att nio av tio personer kände till stadens slogan på att 

denna är Sveriges yngsta stad. Vilket är mycket positivt då denna slogan har fäst sig hos 

lokalbefolkningen, detta gör då att Säffle har möjligheten att använda sig utav denna i sin 

marknadsföring Det även på grund utav att ovanstående undersökning i Åmål och Karlstad vilka 

hade hög kännedom om sagd slogan. Denna slogan kommer dock att spegla en image av Säffle 

som stad/plats och som Stylidis et al. (2014) skriver så kan denna påverka människors beteende 

och inställning till en plats. Det blir då viktigt att stadsbilden förmedlar sig som en “ung stad”. 

Kan då inte detta leda till att omgivningen speglar en image samtidigt som lokalbefolkningen visar 

en annan? Stylidis et al. (2014) menar att för destinations positiva utveckling så behöver 

invånarnas och turisternas bild av en plats stämma överens för att undvika onödiga 

motstridigheter. Kan då Säffle lyckas med att ena boende och besökares syn på imagen av staden?  

Som nämnts ovan så menar Anholt (2010) att det inte enbart är en stark slogan som gör att ett 

varumärke får ett gott rykte utan att varan bakom varumärket behöver få ett förtroende hos 

kunden, så att denna levereras vad som lovats. Detta relaterar till ovanstående på så vis att Säffle 

behöver sälja in sin image på plats att dem är Sveriges yngsta stad och visa detta i sin stadsbild, 

för att då inte enbart använda sig utav ord.  

Enkäten lyfter problemet runt Säffle stads centrumkärna och dess utdöende framtid. Denna 

behöver därför göras mer attraktiv. Precis så som Olsson (2000) diskuterar kring att stadskärnan 

splitras upp och utflyttning ur stadskärnorna sker så kan detta appliceras på Säffles näringsliv. 

Detta kan ses tydligt då enkätsvaren tar upp problemet med att butiker flyttar till det nya 

köpcentrat som byggs i Guttane. Kan då denna satsning som menar till att få fler besökare att 

stanna vid Säffle bli ett problem för centrumkärnan vilken kommer att bli näst intill icke 

existerande?  
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Som Aronsson et al. (2013) menar så är en attraktiv livsmiljö nödvändigt för att skapa 

förutsättningar för regionen. Något som görs genom att utveckla de naturmiljöer och kulturarv 

som finns idag samt dra igång olika typer av evenemang. Kan detta då vara något som Säffle bör 

använda sig utav? Att utveckla de naturmiljöer som finns idag och göra dessa mer tillgängliga för 

besökare med evenemang och aktiviteter som dragplåster.  

 

Intervju centrum- och turismutvecklare Säffle kommun 

Destinationens utveckling 

Som Bohlin & Elbe (2007) tar upp så handlar begreppet destinationsutveckling om hur den 

skapade destinationen arbetar för att behålla sin attraktivitet. Detta då det idag finns en viss 

attraktivitet för Säffle, som både behöver bevaras och förbättras. De tar även upp Butlers 

destinationslivscykel vilken visar på de olika faserna en destination går igenom, vart kan då Säffle 

tänkas befinna sig på denna skala? Och vad behöver de göra för att avancera vidare till nästa fas? 

Som Bohlin & Elbe (2007) pratar om så är det destinationen som lockar besökare med det utbud 

som erbjuds, vilket då är grund förutsättningen för att en resa skall skapas. Intervjun lyfter 

problemet med att Säffle är mycket säsongsberoende och aktörerna inom besöksnäringen verkar 

främst under sommarhalvåret. Kan det inte vara så att det finns en möjlighet att då förlänga 

denna säsong? Eftersom Bohlin & Elbe (2007) menar att utbudet lockar personer till platsen så 

borde detta även fungera under lågsäsong. Kan Säffle jobba mot en säsongsförlängning utan ett 

tydligt samarbete med aktörerna, eller krävs dessa, som Bohlin & Elbe (2007) menar för att lyckas 

dra besökarna till platsen? Författarna ifrågasätter även ifall detta är en positiv utveckling för 

Säffle att öka sin andel av beroende inom besöksnäringen, kan då inte detta bidra till att staden 

blir för beroende av turisterna?  

 

Vad är viktigt för en stad då de definierar sin målgrupp? Säffle påstår sig ha en bred målgrupp 

som riktar sig till alla, är detta helt fördelaktigt? Kan Säffle erbjuda den attraktivitet som 

Aronsson et al. (2013) pratar om i form av evenemang, marknader och utställningar som når ut 

till alla målgrupper? Finns då inte risken att Säffle blir bra på lite och det unika försvinner ifrån 

staden.  
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En attraktiv destination 

Den position som Säffle idag har mellan Karlstad och Göteborg lyfts som en fördel i intervjun 

och Säffle anser att denna bör utnyttjas då det finns potential till att fånga in de förbiresande. Hur 

kan detta då utnyttjas? Finns möjligheten att faktiskt öka sitt besöksantal genom att ha denna 

Europaväg utanför staden? I så fall hur? 

 

Säffles slogan Sveriges yngsta stad som berörs i intervjun är något som författarna har varit 

mycket intresserade att kolla närmare på genom hela uppsatsen. De ställer sig frågan varför 

denna? Och kan denna hjälpa eller motarbeta den image som Säffle har idag? Urry (2002) menar 

att synen av en plats skiljer sig mellan individer och författarna ifrågasätter därför ifall denna bild 

av Säffle som en ung stad är lika hos alla individer. Är det möjligt att någon hör denna slogan, 

besöker staden och förväntar sig att se moderna glashus, den senaste tekniken och välutvecklad 

infrastruktur i modern anda?  

 

Analys av aktörer inom besöksnäringen 

Samarbete 

Aktörerna som intervjuades verkar inom områden som författarna tidigare pratade om att turism 

innehåller aktiviteter som åka, bo, äta och göra som är hämtat från Hanefors och Mossberg 

(2007). Aktörerna erbjuder en plats att bo på, olika måltider samt aktiviteter vilket är tre av 

grundföruttsättningar som en destination måste kunna erbjuda. Företagen som de driver riktar sig 

till alla målgrupper men framför allt familjer och större företag.  

Bohlin och Elbe (2007) säger att en destination är ett begrepp som är svår definierat men det kan 

ses som ett rumsligt fenomen vilket innehåller tjänster och attraktioner. Undersöks ordet 

destinationsutveckling så handlar det om arbeta för att behålla destinations attraktivitet.  

Dessa två aktörer är alltså bidragande i Säffles attraktivitet och det blir då viktigt att aktörerna 

arbetar för att utveckla och bibehålla sin attraktivitet.  

Båda aktörerna ansåg att ha ett fungerande samarbete mellan aktörer och kommunen inom en 

destination var mycket viktigt för att nå framgång. Men de hade olika åsikter gällande samarbete i 

Säffle kommun då en utav dem menade att samarbetet inte existerade och den andra sa att ett 

samarbete fanns men att det behövde utvecklas. Aktören som ansåg att det fanns ett litet 

samarbete skulle vilja se att ett nätverk växer fram mellan olika aktörer och kommunen. För det 

skulle gynna båda aktörerna och kommunen samt att det skulle bli lättare för besökare när det 

kommer till destinationen.  
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Bohlin och Elbe (2007) pratar också om att grunden i att utveckla turism på en destination består 

av att åka, bo, äta, och göra. Men Turismnäringen utvecklas och blir allt viktigare för platsers 

överlevnad och detta gör även konkurrensen hårdnar kring att locka till sig besökare. 

Turismproducenter försöker på fler sätta komma på nya utbud, aktiviteter och lockelser för att 

attrahera turister till deras verksamhet och turism är idag både en lokalt och regionalt växande 

industri. 

Utveckling  

Aktörerna som intervjuades ville att kommunen skulle försöka arbeta med utvecklingen i hela 

Säffle vilket då stämmer in bra på teorin ovan om grundförutsättningarna för 

destinationsutveckling. En av aktörerna nämner att kommunen lägger för mycket tid och pengar 

på att starta nya projekt istället för att satsa på de aktörer som finns i kommunen. Detta blir lite 

motstridigt då teorierna knyter an till att destinationer måste hela tiden arbeta med att utveckla 

destinationen med hjälp av nytänkande och nyskapande idéer. Om möjligheten finns går det att 

skapa ett samarbete här där de nya idéerna används i samverkan med de befintliga aktörerna? 

Att utvecklingsarbetet är en viktig faktor för att en destination ska få en positiv utveckling är 

något som både teorierna och aktörerna håller med om. Aktörerna som blev intervjuade ansåg att 

Säffle kommun borde satsa på att nyttja de naturliga resurserna de har i from av vatten, Vänern, 

skärgård och naturen. Centrum borde också utvecklas för att bli mer attraktivt för både besökare 

och boende. I tidigare avsnitt har det diskuterats hur viktigt det är med en attraktiv stadsbild och 

hur viktigt attraktiviteten är för en stad  med understöd av Aronsson et al. (2007). återigen så 

pratar aktörerna om hur de skulle vilja se att ett bättre samarbete växer fram mellan aktörerna och 

kommunen då de tror att detta skulle göra staden mer attraktiv samt enklare att utveckla.  

Synen av destination Säffle 

Aktörerna fick chansen att beskriva vilken image av Säffle de har samt vilken den främsta 

besöksanledningen är. Vilket återigen kan kopplas till Bohlin och Elbe (2007) som menar att en 

destination måste kunna erbjuda tjänster och attraktioner för att lock till sig besökare. Samtidigt 

pratar Urry (2002) om hur viktigt det är med synen av en plats och hur den påverkas av 

upplevelser. Aktörernas åsikter här kan alltså bli väldigt individuella men de är båda eniga om att 

det är väldigt svårt att ge en bild av Säffle då imagen av staden är mycket svår att definiera. En 

kopp kaffe är något som tas upp vilket men en av aktörerna ställer sig från ifall det skulle vara 

relevant att använda sig av den i syfte med att locka fler besökare. Men det stora fokuset ligger i 

Vattnet och närheten till Vänern samt de olika platserna som är beroende av naturen och vattnet. 

Duse, Värmlandsnäs och skärgårdsmiljön är viktiga delar som aktörerna tycker att Säffle borde 
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satsa på när det gäller skapandet av en image som representerar staden på ett korrekt sätt. Det är 

också dessa som anses vara viktiga besöksanledningar. 

Anholt (2010) pratar om hur svårt det är att skapa en image, ska den vara lätt och enkel eller rik 

och avancerad är en fråga som han lyfter. Frågan här är ifall inte imagen av en destination borde 

representeras av synen som invånarna, aktörerna samt kommunen har för att skapa en gemensam 

bild som alla kan ta del av.  

 

Slutsats av undersökningen 

Enkätundersökning 

Författarna anser att den negativa stadsbild som de boende i både Åmål och Säffle hade grundar 

sig i någon typ av misslyckad image förmedling. Denna har spridit sig inte bara till de boende i 

staden utan även till den närliggande kommunen. Det är även en helt annan image som förmedlas 

då författarna frågar personer ifrån Karlstad. Dessa pratar om naturen och de aktiviteter som 

pågår i Säffle under sommaren men drar inga kopplingar till raggarkulturen, vilket är stort fokus 

bland de lokalt boende samt dem ifrån Åmål. Detta bidrar då till en svårarbetad utveckling av 

Säffle som destination för att sprida en och samma image till både besökare och lokalinvånare. 

Författarna drar här slutsatsen att de tillfrågade ifrån Karlstad besöker Säffle under en begränsad 

period under högsäsongen och märker då inte av den image som så lätt speglas lokalt. Det kan 

även vara så att det korta avståndet mellan Säffle och Åmål skapar rivalitet vilket kan leda till att 

Åmålbornas syn av Säffle kan vara partisk. Författarna tror även att avståndet mellan Åmål och 

Säffle kan spela roll i deras syn då de tillfrågade ifrån Åmål hänger med bättre i utvecklingen som 

pågår i Säffle. Detta till skillnad mot dem som är tillfrågade i Karlstad, vilka inte är lika insatta i 

utvecklingen av Säffle då de bor längre ifrån och berörs mindre. Däremot kan författarna se att 

svaren mellan Säffle och Åmål stämmer överens på många punkter och drar därför slutsatsen att 

detta är trovärdig data vilken kan anses vara autentisk. Författarna ser det som viktigt att 

invånarnas image av staden är den samma som förmedlas till de besökare och turister som 

kommer till staden, då både bland entreprenörer och “vanligt folk” eftersom dessa hjälper till att 

sprida denna image för Säffle. En tydlig krock mellan dessa kan då bidra till en negativ spiral för 

utvecklingen av staden, och bör därför vara något som Säffle fokuserar på i sitt utvecklingsarbete 

till att bli en destination.  

Författarna ser expanderingen till Guttane som ett hot för Säffles centrumkärna samtidigt som en 

ökad kännedom till staden i sig. Om detta är en positiv utveckling är något som framtiden får 

visa. Det kan dock konstateras att Säffle arbetar för att göra skillnad vilket är positivt för Säffles 

möjlighet att utvecklas till en stark destination inom besöksnäringen.  
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Det som författarna kan ta ut som en viktig utvecklingsfaktor baserat på samtliga enkätsvar är det 

faktum att Säffle bör arbeta med sin när-natur och det område som gränsat ut mot Vänern. 

Något som samtliga tillfrågade lyfter är dessa delar och relationen till vattnet, så därför ser 

författarna detta område som viktigt för att även förmedla de boendes åsikter om hur staden skall 

utvecklas.  

Intervju centrum- och turismutvecklare Säffle kommun 

Kopplat till de inledande frågor i analysen som berör vart på Butlers destinationslivscykel som 

Säffle kan tänkas befinna sig, och vad de behöver göra för att avancera på denna skala anser 

författarna att de idag befinner sig i upptäckningsfasens senare del. Detta då Säffle håller på med 

ett utvecklingsarbete och har en plan för framtiden. Säsongsbetoningen är även ett stort fokus då 

Säffle har en tydlig sommarsäsong och är beroende av väder och vatten, under vintern jobbar de 

även med lågsäsongen i form av evenemang och aktiviteter. Författarna ser att Säffle är på väg 

upp för denna livscykel då de jobbar för att utvecklas och ta sig mot den så kallade 

utvecklingsfasen. Detta då, som nämnts ovan, arbetet med att förlänga säsongen är något som 

Säffle är duktiga på. Författarna ser möjligheterna för Säffle att utveckla en besöksnäring som 

täcker in alla årets månader, men är tydliga med att det som då krävs är ett gediget samarbete 

mellan kommun och aktörer. Utan detta ser författarna inte att Säffle kommer lyckas utvecklas till 

en tydlig destination då de i så fall jobbar emot sig själva.  

 

Författarna ifrågasätter ifall den breda målgrupp som Säffle har idag verkligen är en bra väg att 

gå. De ser problemet som uppstår då Säffle inte har möjligheten att erbjuda alla målgrupper det 

som krävs för att de ska bli tillfredställda. Författarna har kollat över de aktiviteter och 

evenemang som händer under ett år i Säffle och kan konstatera att det finns aktiviteter för de 

flesta målgrupper, det som dock kan bli lidande är det fåtaliga utbudet hos samtliga målgrupper 

då de sker per års basis. Författarna förstår att en stad behöver erbjuda något för alla dess 

invånare, men anser att inom besöksnäringen så kan denna filosofi bli omintetsägande. Det vill 

säga att staden blir neutral och tappar den specifika besöksanledningen som krävs för att finnas 

kvar på kartan. Därför rekommenderar författarna att Säffle borde se över sin målgrupp kopplat 

till besöksnäringen och välja ut de målgrupper där de idag har högst dragkraft och börja arbeta 

med dessa. Kanske kan då Säffle bli en större aktör på den Svenska besöksmarknaden.  

 

Den position som Säffle idag har mellan Karlstad och Göteborg är något som författarna anser 

vara positivt för stadens utveckling. Författarna anser att kännedomen av staden ökar trots att 

förbiresande inte stannar till, men att detta kan göras bättre. Som benämns i intervjun skulle en 
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nyare och mer informativ informations tavla behövas längs den stora motorvägen för att 

informera bilister om staden. Författarna ser det nya köpcentrum som byggs utanför staden i 

koppling till Europavägen som en besöksanledning och en möjlighet att marknadsföra sig. Dock 

ser författarna riskerna med detta som kan resultera i ett allt mer utdöende centrum, vilket idag 

redan är ett problem. Det som är viktigt i utvecklingen av detta köpcentra är att lyckas koppla 

ihop det med Säffle stad och få besökarna att bli intresserade av aktiviteter, evenemang eller 

butiker i Säffles centrala delar.  

 

Författarna ser Säffles slogan som någonting positivt som skulle ha möjlighet att hjälpa staden 

öka sin attraktivitet. Som den fungerar idag anser dock författarna att den förstör mer än den 

hjälper, detta eftersom känslan av “Sveriges yngsta stad” är inte vad invånare eller besökare 

identifierar sig med. De intervjuade aktörerna tryckte även på att kopplingen som görs till en ung 

stad är en modern stad, vilket Säffle inte kan sägas vara i sin stadsbild. Författarna håller med om 

detta då de inte ser det unga och moderna när de flera gånger har besökt staden. Kanske är det så 

att författarna, aktörerna, invånarna och besökarna har gjort en felaktig tolkning av vad som är en 

ung stad. Författarna anser dock att det är dessa grupper (förutom sig själva) som bör vara dem 

som har rätten att ha åsikter kring den slogan som staden använder. Fördelaktigen borde även 

uppfattningen av denna slogan stämma överens mellan Säffle stad och de tillfrågade. När detta 

sker tror författarna att Säffle har möjligheten att använda denna slogan i sitt utvecklingsarbete 

och få en genomgående positiv utveckling.  

 

Intervju med aktörer inom besöksnäringen i Säffle kommun 
Under intervjuerna så var det samarbetet som var den stora frågan då en av aktörerna hävdade att 

samarbetet inte existerade och den andra att det fanns men att en utveckling av det var ett måste. 

Författarna anser att samarbete är något som måste finns på en destination för att utvecklingen 

ska kunna då framåt. För om samarbetet mellan aktörerna och kommunen är dåligt så blir även 

kommunikationen där emellan sviktande vilket kan leda till problem inom destinationens 

utveckling. Det kan leda till konkurrens inom destinationen som kan göra att vissa företag inte 

klarar av det och försvinner på marknaden vilket leder till att en besöksanledning försvinner. Det 

är viktigt att en destination kan erbjuda saker som boende, mat, transport och aktiviteter för det 

är ett måste för att attrahera besökare. Vikten i att hela tiden utveckla denna sektor för att kunna 

konkurera med andra destinationer blir ett fokusområde som alla destinationer måste jobba med. 

Författarna tror därför att Säffle måste jobba med att bli en enad destination där alla inblandade 

värnar om ett nätverk som innehåller god samarbetsvilja. 
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Säffle lägger mycket fokus på att starta ny projekt som ska leda till nya aktiviteter i kommunen 

vilket i sin tur ska leda till mer jobb, fler besökare och en växande destination. De redan 

existerande aktörerna ansåg att detta var mycket snack och liten verkstad då  dessa projekt oftast 

inte ledde någon vart. Aktörerna tyckte att Säffle borde lägga fokus och pengar på de redan 

existerande företagen för att utveckla dem. Författarna tror att en kombination av detta vore det 

optimala för det är viktigt att redan existerande aktörer utvecklas för att de inte ska bli utdöende 

och försvinna från marknaden. Det är samtidigt viktigt att med nya idéer och nyskapande tänk att 

försöka utveckla destinationen och skapa något som gör dem unika. Att exempelvis utveckla en 

camping är väldigt svårt då nästan varje stad innehåller en camping men fokus kan läggas på att 

hela tiden uppdatera den för att den inte ska tappa besöksantalet. För att Turister ska komma och 

besöka en destination så krävs det att den kan erbjuda aktiviteter som skapar upplevelser för 

turisterna, goda upplevelser gör att det sprids ett gott ryckte om destinationen som 

förhoppningsvis får fler besökare. Därför anser vi att Säffle gör rätt som försöker starta nya 

projekt men samtidigt är det viktigt att ta vara på de aktörerna som redan verkar inom 

destinationen. Detta skulle också kunna leda till att ett positivt samarbete utvecklas. 

Både aktörer, boende i och utanför Säffle har fått yttra sig om vad de tycker kännetecknar Säffle 

bäst vilket har resulterat i att en gemensam bild av staden existerar inte. Det är något som 

författarna tycker att alla involverade borde arbete med. För att skapa en gemensam bild som 

både stämmer in på invånarna samt kommunen skapar sammanhållning och ger positiva intryck 

hos besökare.   
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Slutsats 
Uppsatsen syftar till att undersöka Säffles möjlighet att arbeta med destinationsutveckling och hur 

detta ämne kan kopplas till attraktivitet. Författarna har kommit fram till att samarbete borde vara 

huvudämnet för ett lyckat destinationsarbete i Säffle kommun. Det viktiga är hur aktörerna inom 

besöksnäringen jobbar med varandra, samt hur relationen till de ansvariga i kommunen fungerar. 

Det är viktigt att en gemensam bild av staden förmedlas ut mot besökarna för att staden ska 

kännas attraktiv och intressant. Om detta inte lyckas finns risken att stadsbilden blir förvriden 

och besökarna blir förvirrade. Något som författarna redan här ser som ett problem är den vision 

som Säffle har där de ska “våga leda den gröna utvecklingen” med miljön i fokus. Detta är något 

som författarna anser att kommunen inte har lyckats med då detta endast har nått ut till en liten 

skara av personer som är direkt involverade. Författarna ser problemet som uppstår här då en 

selektiv grupp förmedlar en bild av staden medans resterande personer ger ut något helt annat, 

som kan vara motsatsen. Återkommande vill då författarna trycka på samarbetet och 

kommunikationen inom kommunen som är grundstommen i arbetet kring utvecklingen av Säffle 

som en destination. Författarna tror att detta är fullt möjligt att lyckas förmedla en attraktiv 

destination då intresset finns hos både aktörer, kommun och lokalinvånare. Det som behövs är 

åter igen samarbetet och kommunikationen vilken idag är mycket selektiv.  

 

Författarna vill även lyfta ett varningens finger till Säffle så väl som andra kommuner av samma 

storlek och i samma position  i destinationslivscykeln. Risken att bli allt för beroende av 

besöksnäringen är överhängande för Säffle idag då staden gått ifrån den industriella näringen till 

besöksnäringen rakt av. Författarna ser därför risken i att säsongsbetoningen kan stärkas och göra 

lågsäsongen ekonomiskt problematisk. Där av rekommenderar författarna att Säffle fortsätter att 

jobba med de aktiviteter som idag finns under lågsäsong och lägger stor vikt vid det 

planeringsarbete som det idag arbetas med för att säkra Säffles framtid inom besöksnäringen på 

lång sikt.  

 

Genom uppsatsen så ville författarna undersöka ifall Säffle kommun lyckas med att förmedla sin 

image både lokalt och regionalt, samt hur denna syn kan påverka kommunen. Aktörerna som 

tillfrågades visste ingenting om visionen som kommunen arbetade med vilket författarna ser som 

brister i kommunikationen och samarbetet. Det är delar som berör destinationsutveckling vilket 

bevisligen också påverkar imagen. Enkäterna som samlades in gav mycket varierade svar vilket 

tyder på att imagen som de tillfrågade har på Säffle kommun varierade väldigt. Det var både 

negativ och positiv respons vilket författarna ansåg vara mycket intressant. Beroende på vart de 
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tillfrågade bodde så var det större skillnad i synen på vilket image som Säffle kommun förmedlat. 

Författarna anser att image är ett starkt verktyg att använda sig av i utvecklingen av en 

destination, detta bör även Säffle göra. Det som är viktigt är att samma image förmedlas utifrån 

kommunen annars kan det påverka besöksnäringen negativt.      

 

Författarna anser att Säffles står inför utmaningen att stärka samarbetet mellan aktörerna och 

beslutsfattarna i kommunen. Det är även viktigt för Säffle att ta hänsyn till lokalbefolkningen i sitt 

utvecklingsarbete då dessa kommer vara medverkande av att sprida den image som staden 

gemensamt måste arbeta mot. Säffle måste skapa en image som representerar kommunen i 

samverkan med invånarna och aktörerna, detta för att alla involverade ska kunna känna 

samhörighet till imagen.   

Författarna anser att Säffle har alla möjligheter att utvecklas som en attraktiv destination inom 

besöksnäringen så fort som samarbetet kan stärkas, och anser därför att Säffle är en destination 

att räkna med inför framtiden.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

Intervjufrågor Daniel Olsson 

1. Hur arbetar Säffle med utvecklingen av kommunen? (internt) 

2. Är Säffle kommun tillfredställda med det antal besökare dem har idag? 

3. Vilken är Säffles primära målgrupp? (Besöksnäring & lokalt/inflytt) 

4. Behöver denna målgrupp breddas? 

5. Vilken tid på året har Säffle sin högsäsong?  

6. Hur kan Säffle öka dragningkraften under lågsäsong?   

7. Vem/vilka ansvarar för den marknadsföring som Säffle kommun förmedlar? 

8. Vilken bild vill Säffle förmedla? Både till invånare inom kommunen och dem som kommer  

utifrån kommunen. 

9. Vilka mål/visioner arbetar kommunen efter i sitt utvecklingsarbete kring besöksnäringen?  

10. Vilka är de viktigaste aktörerna som verkar för besöksnäringen inom kommunen? 

11. Vad gör dessa för att öka besöksströmmarna? (Aktörer/kommunen) 

12. Hur sker samarbetet för att nå kommunens målsättningar/vision? 

13. Använder Säffle närheten till Karlstad i sin planering? 

14. Hur ser Säffle på relationen till Göteborg? (Positionering) 

15. Är det en för- eller nackdel att ligga nära en stor stad?  

16. Hur använder sig Säffle av sin slogan som Sveriges yngst stad? 

17. Hjälper denna till att locka en ny målgrupp? 

18. Har Säffle något plats eller stad som kommunen inspireras av? 

  



 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor aktörer inom besöksnäringen 

1. Vilken typ av besöksnäring bedriver ni? (Konferens, boende, aktivitet, blandat) 

2. Vilka är era primära målgrupper?  

3. Hjälper ni Säffle kommun att locka besökare till staden och vise versa? (hjälper dem er) 

4. Anser ni att det finns ett samarbete inom kommunen kring besöksnärningen? 

- Aktörer emellan, kommunen, turistbyrån etc.  

5. Tycker ni att kommunen och inblandade aktörer jobbar för att utveckla kommunen som 

destination? I så fall hur? Varför/varför inte?  

6. Vad anser ni representerar bilden av Säffle? (Vad tänker man på) 

7. Hur tycker ni att man borde marknadsföra Säffle? (Vart borde fokus ligga) 

8. Använder ni Säffle i marknadsföringen eller är ni oberoende av kommunen? 

9. Vilken ser ni som den största besöksanledningen i Säffle?  

  



 

 
 

Bilaga 3 

 

Enkätfrågor Åmåls kommun & Karlstads kommun 

1. Känner ni till vilken som är Sveriges yngsta stad?  

2. Vad kännetecknar Säffle bäst för dig som besökare? 

3. Vad tror ni är den största besöksanledningen till Säffle som turist? 

4. Till sist, beskriv Säffle med tre ord. (Ex. aktörer, image, aktiviteter, platser osv). 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 

 

Enkätfrågor Säffle kommun 

1. Känner ni till vilken som är Sveriges yngsta stad?  

2. Tycker ni att Säffle behöver utvecklas och bli mer attraktivt för turister? 

3. Vad tror ni det är som lockar besökare till Säffle idag? 

4. På vad kan Säffle lägga ett högre fokus för att locka fler turister? 

5. Till sist, beskriv Säffle med tre ord. (Ex. aktörer, image, aktiviteter, platser osv). 

  



 

 
 

Bilaga 5 

 

* Känner ni till Sveriges yngsta stad? Det är iaf Säffle, 

 

 

* Vad kännetecknar Säffle bäst för dig som besökare? 

  

  

  

  

  

  

  

*Vad tror ni är besöksanledningen till Säffle som turist? 

  

  

  

  

  

  

  

* Till sist, beskriv Säffle med tre ord. (Ex aktörer, image, aktiviteter, platser osv) 

          

          

          



 

 
 

Bilaga 6 

Känner ni till Sveriges yngsta stad? 
 

 

 

 

 

* Tycker ni Säffle behöver utvecklas och bli mer attraktivt för turister? 

 
* Vad tror ni lockar besökare till Säffle 

 

   

   

   

  

  

  

  

  



 

 
 

 
 

* På vad kan Säffle lägga mer fokus för att locka turister? 

  

  

  

  

  

 

* Till sist, beskriv Säffle med tre ord? 

          

          

          

 

  



 

 
 

Bilaga 7 

 
Samtlig text har skrivits i samband av båda författarna. En har haft ansvar per del, samtidigt som 

den andra varit ansvarig för att läsa - rätta - och komma med åsikter om den text som skrivits. De 

kortare och mer grundläggande texterna i rapporten har skrivit gemensamt. Samtlig text i 

uppsatsen har skrivit gemensamt i ett delat webb-dokument, detta har inneburit att båda 

författarna har redigerat i varandras texter under hela processen. Författarna är nöjda med det 

arbete som genomförts och anser att båda har bidragit till det resultat som skapats.  

Nedan följer en beskrivning av vem som arbetat på vad i stora drag.  
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Problemformulering - Gemensamt 

Syfte - Gemensamt 
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Metod - Gemensamt 

Teori - Gemensamt 
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Resultat - Gemensamt 
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