
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Eriksson 

 

 

Vem är morgondagens berättare i Värmland? 

– 

En fallstudie om förhållandet mellan Värmlandsstrategin, Visit Värmlands besökssida och 

sociala media. 

 

 

 

 

 

Who are tomorrow’s narrators in Värmland 

- 

A Case Study about the Relationship between Värmlandsstrategin, Visit Värmland’s Visitors 

Guide and Social Media. 

 

 

 

 

 

 

Turismvetenskap 

C-uppsats 

 

Termin: 14-03-31 

Handledare: Lars Aronsson 



 
 

i 
 

Förord	
 

Tack mamma, tack pappa, tack syrran och tack brorsan. Min studie kunde inte ha utförts utan 

ett starkt stödsystem. Framförallt vill jag rikta ett stort tack till respondenterna vid Region 

Värmland och Visit Värmland, ert trevliga bemötande ledde till inspirerande möten. Slutligen, 

ett stort tack till min handledare som tog sig tid till att vägleda mig igenom skrivprocessen. 
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Sammanfattning 

 

Denna studie började med ett antal intryck som tydde på att Visit Värmland skulle kunna 

iscensätta ett ”virtuellt upplevelselandskap” i vilket medlemmar och besökare skulle kunna 

sprida berättelser om aktiviteter efter individuella intressen i fritidsrum längs virtuella stigar 

inom ramen för Värmlands officiella besökssida. Mitt syfte och mål blev att försöka besvara 

följande frågeställningar: ”vilka är styrkorna i Värmlandsstrategin 2014-2020 som Visit 

Värmland ska använda till att försöka locka besökare till det värmländska upplevelseland-

skapet?”, ”hur ska Visit Värmland kunna locka besökare till ett ekologiskt hållbart resande?” 

och ”hur skulle Visit Värmland kunna skapa förutsättningar för sina medlemmar och besö-

kare att bli medskapare till ett hållbart virtuellt upplevelselandskap i Värmland?”. I min teo-

retiska referensram beskrivs översiktligt hur offentliga och privata aktörer kan samarbeta i 

syfte att få besökare att förstå att alla platser är beroende av varandra och bli ekologiskt med-

vetande, hur offentliga och privata aktörer kan komma att tillsammans med besökare bli 

”medskapare” till en mångfald av vandringar längs spåren efter individuella och gemen-

samma berättelser som förmedlas med platsers ekologiska värden i fysiska eller socialt före-

ställda rum i sociala media. Det ackompanjeras av ett empiriskt avsnitt i vilket jag genomfört 

en innehållsanalys av ”Värmlandsstrategin 2014-2020” och intervju med Region Värmlands 

processledare samt med ordföranden och Vd:n för Visit Värmland. Därtill genomfördes även 

en exemplifierande innehållsanalys i vilken Visit Värmlands marknadsföring via Värmlands 

officiella besökssida beskrivs. Slutligen, är slutsatserna att det fördelaktigt om Visit Värm-

lands besökssida skulle kunna samordnas i sociala media med de andra kommunala, regionala 

och nationella besökssidorna. Sociala media kan användas till att skapa förståelse för och sälja 

en idé om att det inte enbart är en kombination av kollektiva trafikslag som har förmågan att 

göra upplevelser hållbara eftersom att världen är ett stort ekosystem. I ett socialt media skulle 

berättelserna kunna förmedlas med ekologiska värden i reseforum och resebloggar och för-

stärkas av, bild och ljud, språkliga och grafiska inslag som skulle kunna skapa en kreativ och 

minnesvärd stämning i det fysiska landskapet. Precis som besökare skulle lokalinvånare fram-

förallt i deras ”smartphones” och ”Ipads” kunna vara med och tillsammans med offentliga 

och privata aktörer skapa de visuella berättelserna i staden, på landsbygden och sjöss. Dessu-

tom skulle de populäraste berättelserna kunna röstas fram och finnas med i ett resemagasin. 
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Abstract 

 

This study was initiated with the impression that Visit Värmland would be able to engineer a 

“virtual experiencescape” in which members and visitors could spread stories about, personal 

interest, activities in recreation areas along virtual trails within the frame of Värmland’s offi-

cial visitor’s guide. My area of interest was social media as creator of sustainable “virtual 

experiencescapes”. The purpose and goal of my study was to try and answer the following set 

of questions: “with which strengths in Värmlandsstrategin 2014-2020 should Visit Värmland 

try to attract Visitors to Värmland’s experiencescape?”, “how could Visit Värmland encour-

age Visitors to travel sustainably?” and “how could Visit Värmland create possibilities for 

their members and visitors to become co-creators of a sustainable virtual experiencescape in 

Värmland?”. In my theoretical framework I briefly describe how public and private actors 

could collaborate in order to make visitors understand that all places are interdependent and 

become ecologically aware, how public and private actors together with visitors could become 

co-creators to a multitude of individual and shared story trails which could be used to mediate 

ecological values in physical or socially imagined rooms in social media. This is accompanied 

by an empirical chapter in which I carried out a content analysis of “Värmlandsstrategin 

2014-2020” and interviewed Region Värmland’s process Manager as well as the Chairman 

and CEO of Visit Värmland. In addition, I carried out an exemplifying content analysis in 

which I described Visit Värmland’s marketing via Värmland’s official visitor’s guide. Finally, 

I arrived at my conclusions with an assurance that it would be beneficial if all municipal, re-

gional and national visitor’s guides could be coordinated. Social media has the ability to cre-

ate an understanding and sell the idea that it is not simply with a combination of public trans-

portation that experiences can be sustainable, the world is one vast ecosystem. Thus, in a so-

cial media, the tales could be told with ecological values in travel forms and travel blogs and 

enhanced with, pictures and sounds, textual and graphical elements which could create a crea-

tive and memorable mood in the physical landscape. Visitors and local residents would in the 

same way be able to, especially in their “Smartphones” and “Ipads”, be able to create and co-

create visual stories with public and private actors in the city, countryside and at sea. Fur-

thermore, a travel magazine containing the most popular stories, as voted by the visitors and 

local residents, could be published. 
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1.0 Inledning	
 

 

I inledningen låter jag dig som läsare få en överblick över hur min uppsats är utformad: vilket 

ämnet är, vilket syfte och vilket mål jag har haft samt vilka frågor jag har ställt för att uppnå 

mitt syfte och mål. Slutligen, vilka avgränsningar jag har gjort för att inte låta ämnet skena 

iväg.

 

 

1.1	Bakgrund	
 

Det finns en mångfald av sätt att se på omvärlden och att ta till sig kunskap. För mig handlar 

det framförallt om att min blick tenderar att ofrivilligt fästa sig vid vissa områden. De kan 

liknas vid specialintressen. I samband med att jag läste turismprogrammet vid Karlstads uni-

versitet visade det sig att kommunikation och marknadsföring av upplevelser är ett av mina 

akademiska specialintressen. Därtill fann jag även den teknologiska utvecklingen av sociala 

media särskilt intressant eftersom att individuella beteenden influeras av våra sociala och kul-

turella relationer ”mouth-to-mouth”. Därtill är varje upplevelse individuell och det finns en 

enorm mångfald av landskap som lockar till berättelser om upplevelser i vår omvärld. Den 

teknologiska utvecklingen har fört med sig en enorm potential att berika landskap med vand-

ringar längs spåren efter berättelser om upplevelser och minnen som inte är synliga för det 

nakna ögat. 
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1.2	Tidigare	forskning	
 

Tidigare forskning inom mitt intresseområde sociala media som skapare av hållbara ”virtuella 

upplevelselandskap” kan kanske bäst beskrivas som gräsrotsforskning eftersom att det är ett 

forskningsområde med starka band till många andra forskningsområden, såsom kulturgeografi 

och statsvetenskap, som fortfarande är i ett skede att växa. Det innebär inte att tidigare forsk-

ning saknar relevans utan snarare att det finns ett behov av att befästa forskningen och bedriva 

vidare studier om förhållandet mellan sociala media, användare och aktörer. Således används 

tidigare forskning för att sätta segel för denna studie.              

 Den växande forskningen om användares samtal och ”Communitys” i sociala media (för 

exempel se: Bronner och de Hoog, 2013; Colliander och Dahlén, 2011; och Kane et. al., 

2014) är starkt begränsad till kategoriserande analyser av innehåll i existerande sociala media 

(för undantag se Dickinson et. al., 2014). De flesta studier som genomförts har använt sig av 

teoretiska ramverk i företagsekonomi eller marknadsföring (för exempel se: MacLeod et. al., 

2009). Däremot är studier med teoretiska ramverk i sociologi, statsvetenskap och geografi 

ovanliga (för undantag se: Dickinson et. al., 2014; MacLeod et. al., 2009; och Sigala, 2014). 

Således är det relevant att i denna studie snarare förankra forskningen i ett teoretiskt ramverk i 

kulturgeografi och turismvetenskap som influeras av statsvetenskap vilket även medför före-

tagsekonomi och marknadsföring samt ett perspektiv på hur sociala media ska kunna bidra till 

hållbar destinationsutveckling. Det bidrar till en bredare forskning med starka band till ett 

flertal forskningsområden som vidgar vyerna och tar ut seglen ytterligare. 
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1.2.1	Förändrar	digital	teknologi	användarens	sociala	värld?	
 

Den teknologi som ”smartphones” för med sig används enligt Dickinson et. al. (2014) alltmer 

av ledande besöksmål och turistdestinationer. De appar som ”smartphones” för med sig er-

bjuder sina användare en bred flora av information från enklare webbsidor till mer sofistike-

rade kontextmedvetna verktyg. Det har tillkommit en svit av appar som erbjuder sina använ-

dare skräddarsydda verktyg för olika aspekter av upplevelsen av att som resenär vara på 

språng. Med förbättrade kontextuella verktyg bidrar ”smartphones” till utvecklingen av sam-

hällets samtida förståelse för att vårt resande knyter samman tid och rum; när vi sitter ombord 

på ett flygplan och ser ut över landskap utanför passagerarfönstret är vi på resande fot och kan 

uppleva hur färden väver samman de platser som flygplanet passerar längs sin väg från en 

tidszon till en annan. För det första, med en ”smartphone” i handen kan vi lättare navigera oss 

och möta upp med varandra eftersom att vi har tillgång till minutmässig information om vilka 

möjligheter vi har till att besöka en destinations attraktioner och aktiviteter. Således skapar 

”smartphones” i viss mån en frigörelse från ”klockans tid” vilket gör det lättare för turisten att 

ta en ”time-out” från vardagslivets tidmässiga begränsningar. För det andra, ”smartphones” 

erbjuder turisten förbättrade rumsliga verktyg och medvetenhet. Med tillgång till platsrelate-

rad information och förmågan att visualisera turistfaciliteter, resurser och aktiviteter rumsligt 

skapar ”smartphones” en rik flora av kunskap för turisten att dra nytta av. Således kan 

”smartphones” användas för att bistå turisten med destinationsbaserade planeringsverktyg 

som ökar deras tidsmässiga och rumsliga medvetenhet (Dickinson et. al., 2014). 

 

 

1.2.2	En	gemensam	berättelse	för	aktörer	och	besökare	
 

För att maximera turistens potential för insikt och självförverkligande är det viktigt att aktörer 

försöker bistå med ”autentiska”, emotionella och spirituella upplevelser. Detta är lättast att 

åstadkomma genom att skapa minnesväckande attraktioner som turisten finner värdefulla. 

Sådana attraktioner kan skapas genom att använda språkliga och grafiska tillvägagångssätt 

som tillsammans skapar en kreativ och minnesvärd stämning. För att förmedla en stark upple-

velse skulle aktörer kunna förmedla en mångfald av berättelser som tilltalar en bred skara av 

besökare. De aktörer som kan bistå turisten med ytterligare tillfällen att medverka skulle 
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kunna förstärka upplevelsen och förbättra dess värde för både besökare och utvecklare av 

vandringar längs spår efter berättelser. Detta kan aktörer uppnå genom att välkomna besöka-

ren med tillfällen för att inhämta information från tjänster såsom audioverktyg, försäljning av 

direktbildskameror och minnesalbum, vilka kan medföra ytterligare intäkter, samt från inno-

vativa möjligheter till medverkan såsom event, aktiviteter och tillfälliga utställningar som 

lockar till återbesök (MacLeod et. al., 2009).                

 Det skulle påverka alla aspekter av processen att utveckla vandringar längs spår efter berät-

telser om aktörer skulle skapa dem tillsammans med besökare och personalisera dem efter 

besökares egna berättelser om upplevelser. För vissa utvecklare av biografiska och generella 

vandringar längs spår efter berättelser skulle detta innebära en större utmaning för deras di-

daktiska författarskap av berättelsen. Däremot skulle utvecklare av ”litterära landskap” se 

den breda floran av perspektiv och bidrag som en källa till inspiration. För att vandringar 

längs spår efter en berättelse ska kunna vara framgångsrik är det viktigt att skapa en gemen-

sam inledning, fysisk utgångspunkt i landskapet, till berättelsen för både aktörer och besökare. 

En svaghet är att besökares upplevelser längs spår vanligtvis sker i isolation, eftersom att de 

är självguidade, vilket innebär att möjligheterna för medverkan eller feedback till författarna 

av berättelsen är sällsynta. Det begränsar den kontinuerliga förbättringen av upplevelsen som 

naturligt sett skulle ske till följd av interaktion mellan aktör och besökare. Därtill är det viktigt 

att etablera verktyg som kan bevara besökares medvetenhet och medverkan i vandringen 

längs spåret efter berättelsen. Dessutom skulle aktörer förmodligen vilja skapa ytterligare 

möjligheter för besökare att ta kontakt och finna information vilket skulle kunna innefatta en 

besöksbok, namn och telefonkontakt samt webbsida och e-mejl. Skulle aktörer och besökare 

komma att bli ”medskapare” till innehåll skulle potentiella risker kunna uppstå angående au-

tenticitet och berättelsens, akribi, string. Det är viktigt att överväga hur turisten ska kunna 

”medverka” till en logiskt följdriktig vandring längs spåret efter berättelsen och hur beröm ska 

kunna tillskrivas den ”medskapare” som har bidragit till berättelsen (MacLeod et. al., 2009). 

Det är troligt att författarna kommer att anpassa deras berättelse efter en längsgående modell 

eftersom att de inte kan förväntas vilja att en berättelse utformas under omständigheter och 

eller efter mål som kontrasterar deras egna. Det skulle medföra att författare väljer var inslag 

av ”medskapande” kan vara lämpliga längs spåren efter deras berättelse (MacLeod et. al., 

2009). 
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1.2.3	Kan	sociala	media	bidra	till	utvecklingen	av	hållbara	destinationer?	
 

Allsköns besökare och samhällen kan ha skilda och ibland motsägelsefulla värderingar, in-

tressen och prioriteringar. Således är det viktigt att undersöka styrningsformer och verktyg 

som aktörer kan använda sig av för att hantera deras relationer, samarbeten och samspel med 

besökare. De skulle kunna använda sig av deras strategier och hållbara initiativ för att samar-

beta och samspela med besökare. Samtidigt finns ett behov av forskning om vilka fördelar och 

nackdelar som finns med att använda dessa strategier för att samarbeta och samspela med 

besökare (Sigala, 2014). 

 

 

1.2.4	En	expansion	av	forskningen	om	digital	turism	
 

Framtida forskning skulle kunna lägga fokus vid att ordna spår efter turistens upplevelse 

(MacLeod et. al., 2009). Det är här som ”Smartphones” kommer in i sammanhanget. Varje 

gång en användare av en ”Smartphone” förflyttar sig lämnar de efter sig ett spår av data om 

deras resande som kan fångas upp av en bred flora av sensorer. Dessa spår skulle kunna an-

vändas för att visualisera spår av besökares resande. Det skulle kunna få människor att upp-

skatta tidsåtgången för deras resande och få dem att omvärdera deras reseplan och tidsan-

vändning. Samtidigt anses det vara primärt att uppmärksamma hur resenärers beteenden in-

verkar på miljön för att vi ska kunna få bukt med klimatpåverkan av både affärs- och turism-

resande. Således ses individuell reseplanering som en optimal policy för att få till stånd en 

beteendemässig förändring för vilket ”Smartphones” anses vara ett passande verktyg (Dickin-

son et. al., 2014). I min studie undersöks främst hur Visit Värmland skulle kunna skapa möj-

ligheter för besökare att bli ”medskapare” till ett hållbart ”virtuellt upplevelselandskap” i vil-

ket allsköns spår baserade på både besökares och professionella aktörers upplevelser breder ut 

sig i sociala och kulturella landskap. 
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1.3	Problemformulering	
 

I Värmland finns ett brett utbud av landskapstyper vars flora och fauna har förmågan att locka 

besökare. För att både dagens och kommande generationer ska ha tillgång till attraktiva upp-

levelser i värmländska landskap är det viktigt att förnya och utveckla de värden som kan locka 

besökare. Visit Värmland ska vara med och förverkliga Region Värmlands ”Värmlandsstrate-

gin 2014-2020”. Det är framförallt Visit Värmland som ska locka besökare till det Värmland. 

Det är här som ”Smartphones” kommer in i sammanhanget. Dickinson et. al. (2014) anser att 

varje besökare med en ”Smartphone” i handen kan visualisera sitt resande. Det har tillkommit 

en svit av appar som erbjuder besökare, skräddarsydda, destinationsbaserade planeringsverk-

tyg som kan få människor att uppskatta tidsåtgången för deras resande och få dem att omvär-

dera deras resplan och tidsanvändning. Samtidigt ses resenärers beteenden som ett av de pri-

mära områden som måste uppmärksammas för att vi ska kunna få bukt med klimatpåverkan 

av både affärs- och turismresande. Således ses individuell reseplanering som en optimal po-

licy för att få till stånd en beteendemässig förändring. Följaktligen används den teknologi som 

”Smartphones” för med sig alltmer av ledande besöksmål och turistdestinationer (Dickinson 

et. al., 2014).                            

 För att maximera turistens potential för insikt och självförverkligande är det viktigt att vik-

tigt att aktörer försöker bistå med ”autentiska”, emotionella och spirituella upplevelser. Det 

kan lättast åstadkommas genom att förmedla en mångfald och tillfällen för besökare att med-

verka till skapandet av vandringar i spåren efter berättelser. Det skulle påverka alla aspekter 

av processen att utveckla spår om aktörer skulle skapa dem tillsammans med besökare och 

personalisera dem efter besökares egna upplevelser (MacLeod et. al., 2009). Det skulle bland 

annat kunna ske om Värmlands officiella besökssida www.visitvarmland.se skulle delvis for-

mas som ett socialt media i vilket Visit Värmlands medlemmar företag, föreningar, kommu-

ner och organisationer tillsammans med besökare. Däri skulle en samlad berättelse kunna 

skapas om Värmland utifrån styrkorna i ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Därtill skulle med-

lemmarna kunna förmera upplevelserna med allsköns digitala berättelser om sociala och kul-

turella värmländska landskap. Dessutom skulle besökare kunna välja att förmedla och ”dela” 

sina egna berättelser om medlemmarnas eller sina egna, äventyrliga, individuella upplevelser i 

Värmland. Däri skulle medlemmarna och besökare kunna bli ”medskapare” till ett hållbart 

”upplevelselandskap” i den mån som de vill kommunicera med och utvecklas tillsammans 

med varandra. 
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1.4	Syfte	och	mål	
 

Mitt syfte och mål med denna studie är främst att beskriva hur Visit Värmland ska kunna an-

vända styrkorna i Region Värmlands ”Värmlandsstrategin 2014-2020” till att locka besökare 

till det värmländska ”upplevelselandskapet”. Därtill beskrivs hur Visit Värmland ska kunna 

locka besökare till ett ekologiskt hållbart resande. Sedermera beskrivs hur Visit Värmland 

skulle kunna skapa förutsättningar för sina medlemmar och besökare att bli ”medskapare” till 

ett hållbart ”virtuellt upplevelselandskap”. 

 

 

1.5	Frågeställningar	
 

Jag har i min studie valt att, i relation till mitt syfte och mål, avgränsa mig till att besvara föl-

jande frågeställningar: 

 

Vilka är styrkorna i ”Värmlandsstrategin 2014-2020” som Visit Värmland ska använda till att 

försöka locka besökare till det värmländska ”upplevelselandskapet”? 

Hur ska Visit Värmland kunna locka besökare till ett ekologiskt hållbart resande? 

Hur skulle Visit Värmland kunna skapa förutsättningar för sina medlemmar och besökare att 

bli ”medskapare” till ett hållbart ”virtuellt upplevelselandskap” i Värmland? 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Visit Värmland

Styrelsen

Christina Lundqvist 
Ordförande

Laila Gibson                     
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1.6	Avgränsningar	
 

Det hade varit övermäktigt att besvara alla frågor relaterade till valt forskningsämne i en stu-

die. Således måste ämnet avgränsas inom vissa ramar vilket innebär att endast ett fåtal frågor, 

som valts ut i syfte, mål och frågeställningar, besvaras inom studiens forskningsämne.  

 

I synnerhet beskrivs i min studie utifrån min kvalitativa 

intervju med min respondent vid Region Värmland vil-

ket ”samarbete” och vilka ”samband” som finns mellan 

Region Värmland och Visit Värmland om att försöka 

locka besökare till Värmland. Därtill beskrivs utifrån 

mina kvalitativa intervjuer med respondenter vid Visit 

Värmland hur den ekonomiska föreningen marknadsför 

sina medlemmars tjänster och produkter samt hur deras 

marknadsföring influeras av Region Värmlands ”Värm-

landsstrategin 2014-2020”. Därtill avgränsas min studie 

till en kvalitativ innehållsanalys av Region Värmlands 

”Värmlandsstrategin 2014-2020” i syfte att visa vilken 

vision som finns i Värmland om att offentliga och privata medlemmar ska kunna finna ”sam-

band” och ”samarbeta” om att locka ”besökare” till att ”vandra” längs spår efter ”berättel-

ser” om värmländska landskap. Dessutom avgränsas min studie till en kvalitativ innehållsana-

lys i samband med att respondenterna vid Visit Värmlands refererade till besökssidan. Således 

är mitt syfte med innehållsanalysen att exemplifiera hur Visit Värmland marknadsför offent-

liga och privata aktörers ”vandringar” längs spår efter ”berättelser” om värmländska land-

skap inom ramen för besökssidan. 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Respondenter vid Visit Värm-
land 
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2.0	Metodval	
 

 

I metodavsnittet redovisar jag för mina metodval. Avsnittet inleds med att jag beskriver min 

forskningsansats och undersökningsmetod samt hur jag har gått tillväga för att samla in in-

formation. Sedermera beskriver jag de kvalitativa intervjuer som jag genomfört och det re-

spondenturval som de har fört med sig. Därefter redogör jag för min, sekundärdata. Slutligen 

beskriver jag min teori- och empiristyrda tematiska metod för analys samt hur min studies 

validitet och reliabilitet ska kunna säkerställas. 

 

 

2.1	Forskningsansats	
 

I dagens tidevarv är det vanligt att i samband med hermeneutisk forskning samla information 

från både text och social kontext. I detta sammanhang är det viktigt att forskaren är väl insatt i 

den sociala kontexten. Således är det naturligt att forskaren som valt att arbeta i en hermeneu-

tisk anda kan samla in och analysera data som kan användas till att förstå den sociala kontex-

ten som kunskapen skapas i. Det är vanligt att, i en fenomenologisk anda, försöka förstå hur 

människor i en social kontext tillskriver deras omgivning mening, Följaktligen är det forska-

rens uppgift att samla in kunskap, inte enbart utifrån den text som skrivs utan kanske, fram-

förallt från den sociala kontext i vilken texten skrevs. Sedermera ska forskaren, vara medveten 

om sin egen subjektivitet, försöka tolka både texten och den sociala kontext i vilken den 

framkom (Bryman och Bell, 2013). Således valde jag att, i en fenomenologisk anda, försöka 

förstå den sociala kontext som kommit att forma det ”samarbete” och de ”samband” som 

finns mellan Region Värmland och Visit Värmland om att försöka locka besökare till Värm-

land. Därtill beskrivs kanske allra främst hur Visit Värmland skulle kunna skapa förutsätt-

ningar för sina medlemmar att tillsammans med besökare bli ”medskapare” till ett hållbart 

”virtuellt upplevelselandskap” i Värmland.                 
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 Jag valde en induktiv ansats för min studie. Induktion innebär att forskaren börjar med att 

från ett antal intryck arbetar fram löst arrangerade, begrepp och beskrivningar, fakta. För att 

sedan definiera sina fakta så att de kan organiseras. Sedermera utvärderar och organiserar 

forskaren sina fakta i relation till hur de har definierats. Det leder till att samspelen mellan 

inledande begrepp och beskrivningar av fenomen visar att ett antal klasser och grupper tende-

rar att återkomma. Dessa empiriska generaliseringar är resultatet av att ett stort antal fall som 

har kunnat observeras. De är valida för en specifik tid och ett specifikt sammanhang (Holt-

Jensen, 2009). Denna studie började med ett antal intryck som tydde på att Visit Värmland 

skulle kunna iscensätta ett ”virtuellt upplevelselandskap” i vilket medlemmar och besökare 

skulle kunna sprida berättelser om aktiviteter efter individuella intressen i fritidsrum längs 

virtuella stigar inom ramen för Värmlands officiella besökssida. Det ledde mig vidare till att 

från mina intryck arbeta fram en teoretisk referensram i vilken inledande begrepp och be-

skrivningar av studerade fenomen vävs samman till teorier som översiktligt beskriver hur of-

fentliga och privata aktörer kan samarbeta i syfte att få besökare att förstå att alla platser är 

beroende av varandra i ett globalt perspektiv och bli ekologiskt medvetande. Därtill beskrivs 

hur offentliga och privata aktörer kan komma att tillsammans med besökare bli ”medskapare” 

till en mångfald av vandringar längs spåren efter individuella och gemensamma berättelser i 

vilka platser förmedlas med ekologiska värden i fysiska eller socialt föreställda rum i ”virtu-

ella upplevelselandskap”. Det ackompanjeras av ett empiriskt avsnitt i vilket jag utifrån ”uti-

från en innehållsanalys av ”Värmlandsstrategin 2014-2020” kring de teman som valts ut (se 

sid 18) och i dialog med Region Värmlands processledare beskriver hur styrkorna med Värm-

land ska kunna användas för att locka besökare till ekologiskt hållbara sätt att uppleva och 

vara med och skapa en samlad berättelse om Värmland. Därtill knyts även en dialog med ord-

föranden och Vd:n för Visit Värmland om hur den ekonomiska föreningen ska kunna vara 

med och förverkliga ”Värmlandsstrategin 2014-2020” genom att förstärka och marknadsföra 

besöksnäringen i och skapa förutsättningar för besökare till att uppleva och vara med och 

skapa en samlad berättelse om Värmland. I det sammanhanget beskrivs även utifrån en ex-

emplifierande innehållsanalys hur Visit Värmland marknadsför och skapar förutsättningar för 

besöksnäringens aktörer att vara med och skapa en samlad berättelse om Värmland via Värm-

lands officiella besökssida. Sedermera utvärderade och organiserade jag mina fakta så att in-

teraktionerna mellan fenomenens klasser och grupper i analysen avslöjar ett antal empiriska 

generaliseringar som är valida och ”kritiskt” granskande. 
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2.2	En	fallstudie	om	Visit	Värmland	
 

Det är vanligt för forskare som vill studera en särskild plats eller organisation att använda sig 

av en kombination av kvalitativa metodval eftersom de vill undvika att begränsa förståelsen 

av fallet till en metod eller ett tillvägagångssätt. En mångfald anses kunna berika den kontext i 

vilken fallet beskrivs (Bryman och Bell, 2013). I mitt fall studeras, ifrån mina respondenters 

perspektiv och i en innehållsanalys av ”Värmlandsstrategin 2014-2020” och Värmlands offi-

ciella besökssida, vilket ”samarbete” och vilka ”samband” som finns mellan Region Värm-

land och Visit Värmland om att försöka locka besökare till Värmland. 

 

 

2.2.1	Informationsinsamling	
 

Den främsta källan till kunskap i min studie är djupintervjuer. Jag har genomfört intervjuer 

med en respondent vid Region Värmland i syfte att beskriva vilket ”samarbete” och vilka 

”samband” som finns mellan Region Värmland och Visit Värmland om att försöka locka be-

sökare till Värmland. Därtill har jag genomfört intervjuer med respondenter vid Visit Värm-

land i syfte att beskriva hur den ekonomiska föreningen marknadsför sina medlemmars tjäns-

ter och produkter samt hur deras marknadsföring influeras av Region Värmlands ”Värmlands-

strategin 2014-2020”. Det respondenturval (se sid 14-16) som min studie medförde baserades 

främst på vilka som kan anses vara ansvariga för Region Värmlands ”Värmlandsstrategin 

2014-2020” och Visit Värmlands marknadsföring. Förutom primärdata i form av intervjuerna 

har sekundärdata samlats in i min studie. Först, i en kvalitativ innehållsanalys av ”Värmlands-

strategin 2014-2020”. Denna är relevant i syfte att visa vilken vision som finns i Värmland 

om att offentliga och privata medlemmar ska kunna finna ”samband” och ”samarbeta” om att 

locka besökare till att ”vandra” längs spår efter ”berättelser” om värmländska landskap. Se-

dan har en innehållsanalys genomförts av Värmlands officiella besökssida. Denna är relevant i 

syfte att exemplifiera hur Visit Värmland marknadsför offentliga och privata aktörers ”vand-

ringar”, i den mån som en upplevelse mellan två platser kan anses vara en vandring, längs 

spår efter ”berättelser”, i den mån som en upplevelse kan anses vara en berättelse, om värm-

ländska landskap. 
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2.2.1.1	Intervjuer	
 

Det vanligaste kvalitativa metodvalet är, förmodligen eftersom att de är så flexibla, att genom-

föra en eller flera intervjuer (Bryman och Bell, 2013). Det är vanligt att variera frågorna och 

låta ett samtal med respondenterna styra vilken information som kan samlas in om det under-

sökta fallet vid en kvalitativ intervju. Det kan kännas som att ett samtal skulle kunna fortgå i 

flera timmar, även om denna tid sällan finns, eftersom syftet med en kvalitativ intervju är att 

låta respondenten fylligt och detaljerat förmedla sin kunskap om det specifika fallet (Bryman 

och Bell, 2013). Således blev det i min studie betydelsefullt att utforma manus eller guider så 

att respondenterna vid Region Värmland (se bilaga 2) och vid Visit Värmland (se bilaga 1) 

skulle kunna förmedla olika information beroende på att de är verksamma vid olika organisat-

ioner och i olika yrkesroller. Därtill kunde frågorna strukturerats bättre. De primära frågorna 

ställdes och vissa frågor kunde komma fram i samtal med respondenterna. Följaktligen bygg-

de intervjuerna i månt och mycket byggde ett samtal med respondenterna (Bryman och Bell, 

2013). I min studie ledde intervjuerna till samtal med respondenterna vid Region Värmland 

om vilket ”samarbete” och vilka ”samband” som finns mellan Region Värmland och Visit 

Värmland om att försöka locka besökare till Värmland. Därtill beskrivs utifrån mina kvalita-

tiva intervjuer med respondenter vid Visit Värmland hur föreningen marknadsför sina med-

lemmars tjänster och produkter samt hur deras marknadsföring influeras av Region Värm-

lands ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Samtidigt skulle jag ha kunnat skapa en djupare dia-

log mellan respondenten vid Region Värmland och respondenterna vid Visit Värmland om 

"Värmlandsstrategin 2014-2020". 
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2.2.1.1.1	Respondenturval	
 

Det var mitt syfte att välja ut respondenter vid Region Värmland som med särskilt valid och 

reliabel information skulle kunna beskriva vilket ”samarbete” och vilka ”samband” som finns 

mellan Region Värmland och Visit Värmland om att försöka locka besökare till Värmland. 

Därtill var det mitt syfte att välja ut respondenter vid Visit Värmland som med särskilt valid 

och reliabel information skulle kunna beskriva hur den ekonomiska föreningen marknadsfö-

ring av sina medlemmars tjänster och produkter samt hur deras marknadsföring influeras av 

Region Värmlands ”Värmlandsstrategin 2014-2020” samt vilken betydelse de upplever att 

sociala media har för besökares fritidsliv i Värmland. Således skedde mitt respondenturval på 

grundval av min teoretiska referensram i relation till mitt intresse för studiens forsknings-

ämne.                             

  Väljer forskare ut respondenter tills förvalda teoretiska kategorier mättats sker urvalet 

med en teoretisk samplingsmetod (Bryman och Bell, 2013). Det initiala urval som genomför-

des i min studie baserades på representativitet i den meningen att jag ville täcka in författare 

till ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Det urvalet skedde eftersom att jag ville försäkra mig 

om att de personer som kan anses vara ytterst ansvariga för det officiella dokumentet intervju-

ades. Således intervjuades Region Värmlands processledare Madeleine Norum.     

 Efter att de initiala teoretiska kategorierna har mättats, när tillräckligt många respondenter 

har intervjuats för att frågorna ska kunna anses vara besvarade, väljs ytterligare respondenter 

ut, i en teoretisk samplingsmetod, på grundval av det teoretiska fokus som inledande inter-

vjuer bidrog till. Detta tillvägagångssätt är ”abduktivt” vilket innebär att forskaren rör sig 

fram och tillbaka mellan urval och teoretiska reflektioner (Bryman och Bell, 2013). Vid min 

inledande intervju framgick det att Region Värmland har ett nära samarbete med Visit Värm-

land som är en ekonomisk förening dedikerad till att marknadsföra offentliga och privata ak-

törer som vill försöka locka besökare till Värmland. Således influeras Visit Värmlands mark-

nadsföring av Region Värmlands ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Därför valde jag ut ytter-

ligare respondenter på grundval av att de i egenskap av beslutsfattare vid Visit Värmland kan 

anses vara ansvariga för Värmlands officiella besökssida. Visit Värmlands ordförande, 

Christina Lundqvist, och VD, Laila Gibson.                 
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    Den främsta fördelen med en teoretisk samplingsmetod är att det är teoretiska 

reflektioner om data som styr behovet av ytterligare respondenter snarare än statistiska urval 

(Bryman och Bell, 2013). Det var viktigt för mig att basera min studie på teoretiska grundval 

eftersom att valet av forskningsämne skett på grundval av teoretiska reflektioner och intryck 

som uppkommit under mina akademiska studier i kulturgeografi och turismvetenskap. Således 

har mitt respondenturval skett på grundval av vilka respondenter som skulle kunna bidra med 

särdeles reliabel och valid information. Det finns däremot utrymme för att uppnå ytterligare 

teoretisk mättnad genom att företa intervjuer med ytterligare respondenter särskilt vid Region 

Värmland. Det perspektiv som finns med i min studie är begränsat eftersom att det endast är 

en av flera beslutsfattare i samband med ”Värmlandsstrategin 2014-2020” som intervjuats. 

Således skulle det ha varit bra om flera beslutsfattare kunde ha intervjuats. Det kunde 

dessvärre inte ske inom ramen för min C-uppsats. Följaktligen var det viktigt att intervjua den 

som kan anses vara allra ytterst ansvarig i egenskap av att vara processledare. Därtill skulle 

min studie även kunnat involvera intervjuer med flera ”medskapare” till det värmländska 

”upplevelselandskapet”. 

 

 

2.2.1.2	Sekundärdata	
 

Det kan vara utmanande att hitta dokument som kan användas i en studie eftersom att inte 

allting publiceras. Däremot är det vanligt att organisationers måldokument såsom Region 

Värmlands ”Värmlandsstrategin 2014-2020” finns tillgängliga. Sådana dokument är använd-

bara eftersom de är av historisk karaktär och kan användas till att beskriva utveckling enligt 

en tidslinje. Därtill är det lätt att skapa både dåtids- och framtidsperspektiv. På det sättet kan 

en studie bli processinriktad. Däremot är det endast, vissa dokument som finns tillgängliga, 

den offentliga informationen som kan analyseras i en studie om det skulle finnas information 

som inte varit tillgänglig (Bryman och Bell, 2013). Det offentliga dokument som jag använt 

mig av i min studie är ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Det finns fritt tillgänglig via Region 

Värmlands officiella hemsida www.regionvarmland.se. Genom att använda det dokumentet 

kunde jag beskriva hur Visit Värmlands marknadsföring influeras av ”Värmlandsstrategin 

2014-2020”. 
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2.2.1.2.1	Kvalitativ	innehållsanalys	
 

Bryman (2008) anser att det vanligaste tillvägagångssättet vid en innehållsanalys av officiella 

dokument är kvalitativt. Vid en kvalitativ innehållsanalys söker forskaren efter underliggande 

teman i det material som analyseras. De teman som väljs ut illustreras ofta i form av korta 

citat från respektive källa (Bryman, 2008). Således är min innehållsanalys av ”Värmlandsstra-

tegin 2014-2020” och Värmlands officiella besökssida kvalitativ eftersom att de underlig-

gande teman som jag fann vid min analys illustreras i form av korta citat. Samtidigt anser 

Bryman (2008) att en etnografisk innehållsanalys skiljer sig ifrån en traditionell innehållsana-

lys eftersom att forskaren guidas av inledande teman medan teman tillåts komma fram i studi-

ens alla skeenden varvid de ständigt kontextualiseras, analyseras och tolkas. Således finns 

större utrymme vid en etnografisk- än vid en traditionell innehållsanalys att förfina inledande 

teman och att låta nya blomma ut (Bryman, 2008). Detta tog jag fasta på eftersom att mina 

inledande teman vid min kvalitativa innehållsanalys av Region Värmlands ”Värmlandsstrate-

gin 2014-2020” bestod av ”samband” och ”samarbete” samt ”besökare” sedermera tillkom i 

kontexten av analysen ytterligare ett tema i form av ”berättelse”. I min studie vore det kanske 

relevantare att genomföra en innehållsanalys av ”besöksnäringsstrategin” istället. Den nya har 

dock inte kommit ännu (10 maj -14). Således anser jag att en innehållsanalys av "Värmlands-

strategin 2014-2020" är mer relevant i dagsläget. Vid min kvalitativa innehållsanalys av Visit 

Värmlands besökssida tillkom ytterligare ett tema i form av ”vandring”. Således tilläts even-

tuella teman framkomma i kontexten av min kvalitativa innehållsanalys. Följaktligen bär den 

vissa likheter med en etnografisk innehållsanalys. Till skillnad från vid en etnografisk inne-

hållsanalys fann jag dock inte utrymme inom omfånget av min C-uppsats att bekanta mig med 

sex till tio dokument och miljön i vilken de tillkom (Bryman, 2008). Det kan vara svårt att 

besvara hur omfattande en kvalitativ innehållsanalys ska vara eftersom att ambitionen är att 

den ska vara beskrivande i den mån som den används. Således kan läsaren själv kanske bäst 

avgöra om min innehållsanalys av Värmlands officiella besökssida kanske inte snarare endast 

är en exemplifiering. Det var åtminstone mitt syfte att snarare beskriva ett fåtal fall som togs 

upp i samband med intervjuerna med respondenter vid Visit Värmland. 
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2.3	Teori‐	och	empiristyrd	tematisk	analys	
 

De teman som identifieras i en studie är selektiva och det finns lika många sätt att se på en 

studie som det finns betraktare. Det är viktigt att forskaren redovisar att vad studien ämnar 

mäta också mäts eftersom att i slutändan är teman endast valida i den mån som forskarens och 

läsares förståelse är den samma. Således är det kanske främst betraktaren som tilldelar forska-

rens teman deras validitet (Ryan och Bernard, 2003). Det är från kopplingar mellan data över 

materialet som vi kan börja formulera vår teori. Tillsammans skapar data en stabil och sam-

manhängande konstruktion. Har studien haft en induktiv ansats bör analysen leda till en kort-

fattad teori som säger något om världen (Bryman och Bell, 2013). Således har mina respon-

denters svar vävts samman med min kvalitativa innehållsanalys av ”Värmlandsstrategin 

2014-2020” respektive www.visit-varmland.se och bäddats in i min teoretiska referensram. 

 Den analys som genomfördes i min studie började som Ryan och Bernard (2003) föreslår 

med korrekturläsning av texten varvid teman markerades med överstrykningspennor i olika 

färger. Det är användbart att läsa igenom texten åtminstone två gånger eftersom att upprep-

ning får teman att framträda tydligare. De kanske mest uppenbara teman som kan skönjas är 

de ämnen som påträffas ideligt. Teman tenderar att komma tillbaka och cirkuleras av andra 

teman. Den teknik som användes för att identifiera citat och uttryck i min studie är enligt 

Ryan och Bernard (2003), den mest mångsidiga tekniken, ”cutting and sorting”. Det är en 

teknik vid vilken forskaren, efter att ha skrapat vid ytan av och markerat teman, identifierar 

och arrangerar citat eller uttryck (Ryan och Bernard, 2003). I relation till empirin ställdes 

”pairs of expressions” och ”pairs of whole texts” upp som Ryan och Bernard (2003) beskriver 

för att jämföra respondenters uttryck i relation till varandra respektive stycken av texten i re-

lation till varandra. Det innebär att valda citat eller uttryck klipps ut och klistras på indexkort 

på baksidan av indexkorten skrivs en referens till vem som sa det och var det framgick i tex-

ten. Därefter sprids korten på måfå över ett stort bord varefter de sorteras i högar av liknande 

citat. Sedermera namnges högarna och varje hög har kommit att bli ett av studiens teman. Det 

finns många sätt att sortera högarna. Splittras korten maximeras skillnaderna och vi kan iden-

tifiera en mer finkorning tematisering (Ryan och Bernard, 2003. I min studie klumpades istäl-

let korten ihop för att som Ryan och Bernard (2003) beskriver minimera skillnaderna och 

identifiera mer övergripande teman. Det är en balans mellan att hitta så många teman som 

möjligt och att identifiera vilka teman som är de viktigaste (Ryan och Bernard, 2003).   
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      Det var viktigt att i min studie ta hänsyn till att de forskningsämnen och 

forskningsfält som ingår i studiens teoretiska ramverk kanske förde med sig ett bredare per-

spektiv än vad min respondent vid Region Värmland respektive mina respondenter vid Visit 

Värmland gav uttryck för och som framgår av min kvalitativa innehållsanalys. Således vävdes 

empiriskt styrda teman samman med teoretiskt styrda teman i den mån som det visade sig att 

studiens teoretiska ramverk visade ett bredare perspektiv än svaren från mina respondenter 

och min kvalitativa innehållsanalys. De teoretiskt styrda teman som valdes ut för min studie 

syftade som Ryan och Bernard (2003) beskriver till att försöka förstå hur kvalitativ data bely-

ser frågor av vikt för de forskningsämnen och forskningsfält som ingår i studiens teoretiska 

ramverk. Det kan hämma uppkomsten av nya idéer och överraskande samband. Det finns en 

risk att en studie i vilken data undersöks ur ett teoretiskt perspektiv medför att forskaren en-

bart kommer fram till vad denne letar efter. Däremot kan ihärdigt teori undvikande leda till att 

data inte vävs samman med viktiga forskningsfrågor (Ryan och Bernard, 2003). Således var 

det viktigt att i min studie låta både teoretiska och empiriska teman vara styrande så att de 

tillsammans skulle kunna belysa ett mångfacetterat sammanhang. 

 

 

2.4	Validitet	och	reliabilitet	
 

Simon (2011) är övertygad om att en kvalitativ studie inte på samma sätt som en kvantitativ 

studie kan förväntas vara upprepningsbar. Istället är det viktigt att studien är resultatet av en 

triangulering av datainsamling. Därtill är det även viktigt att studien bedöms av flertalet olika 

informanter såsom handledare, examinator och opponenter samt att feedback lämnas av re-

spondenterna som intervjuades i samband med studien (Simon, 2011). I min studie valdes 

material med avsikten att täcka in tidigare forskning, officiella dokument och vetenskapslitte-

ratur. I samband med att respondenterna vid Visit Värmland intervjuades genomfördes även 

en exemplifierande innehållsanalys av Värmlands officiella besökssida. Till skillnad från vid 

en kvantitativ studie är det viktigt att vara medveten om att min studie är kvalitativ. Således är 

min studie beskrivande av de fenomen som studeras. Därtill vägleds min studie av de perspek-

tiv som framgått i samtal intervjuer med beslutsfattare vid Region Värmland och Visit Värm-

land (se tabell: 1:1, sid 4-5; och sid. 15). Följaktligen är det inte relevant att i denna studie 

bedöma huruvida studien är upprepningsbar. Istället är det viktigt att handledare, examinator 
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och opponenter försöker bedöma huruvida denna uppsats kan anses vara teoretisk mättad och 

huruvida metodologin är relevant om syftet är att besvara frågeställningarna. Det är även vik-

tigt att respondenterna kan få tid till att lämna sina synpunkter. Således avsätts tid efter aka-

demisk inlämning av denna uppsats till att låta respondenterna läsa igenom uppsatsen och 

lämna sina synpunkter samt verifiera att den information som lämnades i samband med inter-

vjuerna inte kan anses ha förvanskats. Slutligen, efter att samtliga informanter fått tillfälle att 

bedöma uppsatsen lämnas en färdigskriven version av uppsatsen till respondenterna. 
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3.0	Teoretisk	referensram	
 

 

I detta avsnitt väver jag samman teorier som översiktligt beskriver hur offentliga och privata 

aktörer kan samarbeta i syfte att få besökare att förstå att alla platser är beroende av 

varandra i ett globalt perspektiv och bli ekologiskt medvetande. Därtill beskrivs hur offentliga 

och privata aktörer kan komma att tillsammans med besökare bli ”medskapare” till en mång-

fald av vandringar längs spåren efter individuella och gemensamma berättelser i vilka platser 

förmedlas med ekologiska värden i fysiska eller socialt föreställda rum i ”virtuella upplevel-

selandskap”.

 

 

3.1	Den	ekologiskt	medvetne	besökaren	i	dagens	mobila	samhälle	
 

I dagens mobila samhälle skapas individens identitet och, ur ett hållbarhets perspektiv, miljö-

mässiga medvetande snarare i relation till en mångfald av platser än till någon enskild plats. 

För att skapa ett ekologiskt medvetande hos individen är det viktigt att försöka få individen att 

förstå att alla platser är beroende av varandra i ett globalt perspektiv. Besökare som är med-

vetna om en plats värden innan sitt besök möts av en uppfriskande känsla för platsens värden 

(Goodboy, 2011). Det har blivit vanligt för forskare att se på rum som relationella och stän-

digt konstruerade som ett resultat av att saker och ting möts i mer eller mindre organiserad 

cirkulation (Jonas, 2011). Besökare och pendlare samt andra kringresande är givetvis mobila 

men kommer också att stanna och samspela i städer och andra hembygder (Agnew, 2011). 

Det är ett samhällsfenomen och således både resultat av och producent av maktförhållanden. 

Det handlar om besökares roll och betydelse i samhället, besökare som idé och besökares 

identitet, besökares relation till resmålet och om skapandet av resmålet i sig. Således handlar 

det om vilka röster som får komma till tals och definiera identitet och tillhörighet. Människor 

har i alla tider skrivit reseberättelser till sin omgivning om platser de har besökt i brev och 

böcker, via telegram och telefon. På senare tid har det även blivit vanligt att vi berättar om 

våra resor på Internet. Det har blivit vanligt för statliga myndigheter, turismnäringen, organi-

sationer och medborgargrupper att samarbeta i nätverksliknande mål- och projektorienterade 
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partnerskap för att skapa varumärken av platser i vilka platsers och lokalinvånares kultur 

tillägnas specifika värden i syfte att generera ekonomisk tillväxt. De värden som inte ryms 

inom den bild som utvecklas för att sälja platsen hamnar i skymundan (Dahlstedt, 2011). Så-

ledes är resande en del av den process som ger form åt platsen inte enbart eftersom att resande 

är en social praktik utan även eftersom att resande kan influera sociala processer och praktiker 

som ger form åt platsen (Agnew, 2011).                   

   Människor har i alla tider skapat bilder och berättelser om det kulturella och sociala 

landskapet. Det är ofta i form av bilder som vi registrerar platser omkring oss och föreställer 

oss hur de kan komma att se ut i framtiden. Bilder kan vara lika viktiga eller viktigare än de 

saker som de representerar eller vara avgörande för hur någonting skapas. Bilder refererar inte 

direkt till världen utan snarare till ett oupphörligt flöde av sätt att se på världen och dess pro-

cesser. Bilder tampas om vår uppmärksamhet. Vi är fångade i en snöstorm av bilder. De säger 

någonting om hur vi betraktar världen. Bilder visar vissa saker men inte andra och skapar 

vissa rumsligheter men inte andra. Vi får världen att fortsätta uppträda eftersom att vi följer en 

daglig rytm. Vi använder händelser över vilka vi ofta har väldigt lite kontroll såsom tal och 

rörelser till att öppna luckor av samspel, över vilka vi kan ha kontroll, för att skapa en känsla 

för en plats. Således består platser inte enbart av resurser utan även av inviter till minnen och 

beteenden (Thrift, 2009).                       

 Det allmänna sättet att se på rumtid fastslår att alla mänskliga aktiviteter tar plats i tid och 

rum samt att ingen människa kan vara på två platser samtidigt. Således finns vissa begräns-

ningar för våra aktiviteter och rörelser. Det relationella sättet att se på rumtid fastslår att hur vi 

använder vår tid och lokaliserar oss rumsligt beror på våra sociala relationer (Davies, 2001). 

Det innebär att platser består av våra identitetsskapande praktiker. Platsen har en beständighet 

som byggs upp av fysiska beståndsdelar och meningsskapande processer, vilka definierar 

platsen, i rumtid. Det innebär även att platsen förändras i takt med våra meningsskapande och 

gradvis kulturella, sociala och fysiska strukturer (Brusman, 2011). 

 

 

 

 

 



 

21 
 

3.2	Ett	virtuellt	upplevelselandskap	föds	
 

Platsers värden kan associeras till särskilda berättelser, intermezzon, som ägt rum. Således 

kan platsen förmedlas med ekologiska värden eller en mångfald av berättelser från fysiska 

eller socialt föreställda rum, om ekologisk flora och fauna, som besökare kan vandra mellan. 

Får besökare, vara med och skapa den samlade berättelsen, förmedla sina individuella berät-

telser, om platsen, kan platsen istället för en enskild, och således hämmande, berättelse 

komma att associeras med en mångfald av berättelser av besökares upplevelser av platsen. 

Således kan platsens samlade berättelse vävas samman längs fysiska rum som väcker särskilt 

starka minnen om platsen.                       

    Enligt Christersdotter (2006) ansåg Foucault (1993) att varje samhälle har viktiga 

berättelser som förmedlas. Våra upplevelser, vår känsla för plats, är någonting aktivt (Chris-

tersdotter, 2006). Det har alltid funnits kulturella inslag i ekonomi men i olika hög grad. Där-

emot har kulturens betydelse för ekonomin både breddats och blivit mer mångfacetterad idag 

än tidigare. Det innebär att allt fler varor estetiseras med kulturella värden. Det är ett upple-

velselandskap som växer fram och tar sig uttryck i konsumtionslandskapet. En upplevelse 

måste framkalla någon speciell känsla. En upplevelse som inte för med sig känslointryck ses 

som onödig och bortkastad av både konsument och producent. Det som saluförs är ”löftet om 

känslor i alla dess former” (Strannegård, 2009).               

    Att röra sig igenom och mellan rum är en visuell upplevelse vare sig det är i sta-

den, på landsbygden eller till sjöss. Det är i vårt visuella möte med omgivningen som vi lär 

känna både oss själva och världen. Således är ett uttalande om att vi lever i en visuell kultur 

inte enbart ett uttryck för att vi idag lever i ett bildernas ”winter-wonderland” utan än mer ett 

uttryck för ”vår vilja och vårt behov av att visualisera våra erfarenheter”. Det hänger ihop 

med att vi har utvecklat teknologi som gör det möjligt att synliggöra sådant som inte är synligt 

för det nakna ögat. Det finns en mångfald av sätt att se och en mångfald av erfarenheter eller 

upplevelser som förmedlas visuellt. I denna mångfald ryms vissa samspel. Det som förmedlas 

visuellt, våra upplevelser, ryms i ett gemensamt sammanhang och aktualiseras i våra möten. 

Det uppstår utrymme för kommunikation. Således binds våra upplevelser samman, mellan 

rum, på sätt som synliggör vilka vi är och i vilken kultur som vi, i våra vardagliga liv, är del-

aktiga i (Göthlund, 2008). 
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3.3.1	Regionala	och	kommunala	upplevelselandskap	
 

Den globala konkurrensen har gjort det nödvändigt att marknadsföra regioner och kommuner. 

Det har blivit nödvändigt för alla som fattar beslut i regionen och kommunens namn att ha en 

gemensam målbild för hur man vill att den ska vara och uppfattas. Således har regioner och 

kommuners varumärken kommit att bli ett verktyg i deras övergripande styrningsprocess 

(Syssner, 2012). Enligt Ek (2006) beskriver Foucault (1991) en stad eller regions ledare och 

institutioners behov av att bemästra och representera lokalinvånare som ”planering och led-

ning” av ekonomi och säkerhet. Således handlar platsmarknadsföring förutom om att locka 

besökare och investerare om att som ”ambassadörer” skapa stolthet hos lokalinvånare över 

deras stad eller region. Således kan en stad eller region komma att beskrivas som ett upplevel-

selandskap i vilket upplevelser kommersialiseras. Det innebär att en uppsjö av arrangerade 

upplevelser skapas både i städer och på landsbygd längs stigar som kantas av berättelser om 

historisk och kulturell flora och fauna. Dessa berättelser är ekonomiskt och kulturellt exklu-

siva vilket innebär att ”inte alla äga inträde”. De förändrar förutsättningarna för att hålla rum 

öppna för betalande besökare och lokalinvånare som kanske inte har samma ekonomiska för-

utsättningar. En stad eller regions förseelse av boende, attraktioner och nöje kan komma att 

bli fokus för en societet som har ekonomiska förutsättningar för att betala för exklusiva upp-

levelser. De människor som marginaliseras och berövas sina platser när rum tematiseras och 

omformas till exklusiva upplevelselandskap är offer av platsers krig om uppmärksamhet. Det 

är väldigt svårt att skapa exklusiva platser och samtidigt inkludera allmänheten. Det är trots 

allt varje invånares rätt att spela en roll i att influera hur platser formas (Ek, 2006). 
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3.3.2	Fängslande	berättelser	längs	slingrande	stigar	
 

De platsmarknadsförare, stadsplanerare och lokala tjänstemän som kan samarbeta över kom-

munala, regionala och nationella gränser och inte endast försöka få besökare att stanna i ett 

samhälle eller en stad så länge som möjligt utan få människor som vill röra sig att röra sig 

igenom och komma tillbaka kan få nya sätt att samarbeta (Jensen, 2006). Således kan upple-

velselandskap kanske bäst, snarare än avgränsade platser, beskrivas som ”slingrande stigar”.

 Det är inte enbart större städer som marknadsför sig som upplevelselandskap och det är 

inte enbart större städer som har upplevelser som kan attrahera besökare. Den största skillna-

den kanske ligger i vad som kan erbjudas och vilka upplevelselandskap som kan stiliseras. 

Det handlar om att förstå värdet i det egna landskapet och att ha förmågan att förmedla fängs-

lande berättelser. Det kanske inte behöver vara ”extraordinärt” eftersom att alla upplevelser 

är, annorlunda och unika, individuella. Det är inte heller alla människor som förväntar sig det 

”extraordinära” eftersom att det ibland handlar om att hitta en puls som är relevant för indivi-

dens egenvärde. Det finns många sätt att beskriva och presentera samma region eller stad ef-

tersom att aktörer som beskriver platser kan ha skilda mål och förmedla skilda upplevelse-

landskap. Marknadsföringen av upplevelser har kommit att bli essentiell för att attrahera be-

sökare eftersom att människor har blivit materialistiskt mättade och vill idag snarare betala för 

att känna någonting. För individen består värdet av upplevelser av känslor och minnen samt 

av tillfället att tillskansa sig individuell kunskap och identitet (Jensen, 2006). 

 

 

3.3.3	En	scen	för	emotionella	upplevelser	
 

”I det nya tjänstesamhället utmålas ibland digitala erbjudanden som den främsta vägen till 

framgång för företag” (Söderlund, 2013). Trots detta är det vanligast med traditionella möten, 

ansikte mot ansikte. Sådana möten har en särskild förmåga att påverka eftersom att i möten 

ansikte mot ansikte mellan människor förmedlas särskilt rik information. Således är det viktigt 

att den infrastruktur som finns har förmågan att utmana oss och att öva oss i att möta andra 

människor så att varje möte kan upplevas som positivt (Söderlund, 2013). Samtidigt är varje 

upplevelse individuell. Vad besökare upplever beror på individuella intressen, social och kul-

turell bakgrund samt humör och känslor. Således är upplevelser rikt nyanserade och det är 
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viktigt att bistå besökare med upplevelser som erbjuder vägval som fängslar uppmärksamhet 

och minimerar störande moment (Ooi, 2006). Således är upplevelselandskap inte endast för 

nöje och rekreation. Istället vävs lokala och globala maktrelationer samman och material-

iseras, kulturella identiteter utmanas och drömmar omdefinieras (O’Dell, 2006).    

  Kortlivade upplevelser estetiseras och jakten efter det unika, behovet av att vara an-

norlunda och särskilja sig i konkurrens med andra samt behovet av att tillhöra en grupp paket-

eras till föremål som är betydligt mer vardagliga än magiska parallellvärldar. ”Känslorna och 

atmosfären måste paketeras för att kunna kännas av” (Strannegård, 2009). För att skapa ett 

innehåll i det rumsliga som förmedlar en ”extraordinär” känsla måste periferin fyllas av ”vår 

materiella verklighet” så att den inte blir omedelbart synlig för besökaren. Det är således en 

fantasi som måste förstärkas av kulissarbetare och i andra fall måste kulissarbetaren iscensätta 

roller som skapar en fantasi i vilken besökaren interagerar med värden. Det är inte enbart det 

materiella eller det sociala som skapar emotionella upplevelser eftersom att våra sociala och 

kulturella praktiker inte enbart står i relation till det materiella rummet utan även det relation-

ella rummet i vilket våra känslor skapas både till föremål och i relation till andra människor 

inte enbart i verkligheten utan även i vår fantasi (Strannegård, 2009). 

 

 

3.3.4	Att	kultivera	virtuella	upplevelselandskap	
 

När aktörer och besökare tillsammans skapar någonting av värde är de ”medskapare”. Det är 

ett sätt att komma fram med nya produkter och tjänster samt en tjänsteinnovation i sig själv. 

Således är det betydelsefullt för aktörer som vill vara ”medskapare” med besökare att förstå 

att ”medskapande” inte automatiskt för med sig en konkurrensfördel. Det finns en potential 

för både aktörer och besökare att få ut någonting värdefullt från ett ”medskapande” men det 

krävs ett ömsesidigt givande och tagande. Det är ett sätt för aktörer och besökare att tillsam-

mans komma fram till vilka produkter eller tjänster som är värdefulla (Töndevold Liljedal, 

2013). Således vävs allehanda aktörer samman med besökare i en materiell omgivning bit för 

bit i, vad som kommer att bli, ett turismlandskap. För att förstå hur dessa landskap skapas 

måste vi försöka synliggöra hur aktörer och besökare tillsammans kommer att skapa den soci-

ala praktik som kallas ”turism” och dess materiella omgivning (van der Duim et. al., 2012).  
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3.3.4.1	Den	samlade	berättelsen	om	ett	”Virtuellt	upplevelselandskap”.	
 

För att maximera turistens potential för insikt och självförverkligande är det viktigt att försöka 

bistå med ”autentiska”, emotionella och spirituella upplevelser. Detta är lättast att åstad-

komma genom att skapa minnesväckande attraktioner som turisten finner värdefulla. Sådana 

attraktioner kan skapas genom att använda språkliga och grafiska tillvägagångssätt som till-

sammans skapar en kreativ och minnesvärd stämning i ett landskap. För att förmedla en stark 

upplevelse skulle en mångfald av berättelser som tilltalar en bred skara av besökare kunna 

förmedlas. De aktörer som kan bistå med ytterligare tillfällen till att som besökare ”med-

verka” skulle kunna förstärka upplevelsen. Det skulle kunna förstärka värdet av upplevelsen 

för både besökare och utvecklare av berättelsevandringar. Detta kan aktörer uppnå genom att 

välkomna besökaren med tillfällen för att inhämta information från tjänster såsom audio verk-

tyg, försäljning av direktbildskameror och minnesalbum, vilka kan medföra ytterligare intäk-

ter, samt från innovativa möjligheter till medverkan såsom event, aktiviteter och tillfälliga 

utställningar som lockar till återbesök (MacLeod et. al., 2009).          

   Det skulle påverka alla aspekter av processen att utveckla berättelsevandringar om 

aktörer skulle skapa dem tillsammans med besökare och personalisera dem efter besökares 

egna upplevelser. För vissa utvecklare av biografiska och generella vandringar längs spår efter 

berättelser skulle detta innebära en större utmaning för deras didaktiska författarskap av berät-

telsen. Däremot skulle utvecklare av ”litterära landskap” se den breda floran av perspektiv 

och bidrag som en källa till inspiration. För att vandringar längs spår efter en berättelse ska 

kunna vara framgångsrik är det viktigt att skapa en gemensam inledning, en fysisk utgångs-

punkt i landskapet, till berättelsen för både aktörer och besökare. En svaghet är att besökares 

upplevelser längs spår vanligtvis sker i isolation, eftersom att de är självguidade, vilket inne-

bär att möjligheterna för medverkan eller feedback till författarna av berättelsen är sällsynta. 

Det begränsar den kontinuerliga förbättringen av upplevelsen som naturligt sett skulle ske till 

följd av interaktion mellan aktör och besökare. Därtill är det viktigt att etablera verktyg som 

kan bevara besökares medvetenhet och medverkan i vandringen längs spåret efter berättelsen. 

Dessutom skulle aktörer förmodligen vilja skapa ytterligare möjligheter för besökare att ta 

kontakt och finna information vilket skulle kunna innefatta en besöksbok, namn och telefon-

kontakt samt webbsida och e-mejl. Skulle aktörer och besökare komma att bli ”medskapare” 

till innehåll skulle potentiella risker kunna uppstå angående autenticitet och berättelsens, 

akribi, stringens. Det är viktigt att överväga hur turisten ska kunna ”medverka” till en logiskt 
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följdriktig vandring längs spåret efter berättelsen och hur beröm ska kunna tillskrivas den 

”medskapare” som har bidragit till berättelsen (MacLeod et. al., 2009). Det är troligt att för-

fattarna kommer att anpassa deras berättelse efter en längsgående modell eftersom att de inte 

kan förväntas vilja att en berättelse utformas under omständigheter och eller efter mål som 

kontrasterar deras egna. Det skulle medföra att författare väljer var inslag av ”medskapande” 

kan vara lämpliga längs spåren efter deras berättelse (MacLeod et. al., 2009). 
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4.0	Empiri	
 

 

I empiriavsnittet beskrivs utifrån en innehållsanalys av ”Värmlandsstrategin 2014-2020” 

kring de teman som valts ut (se sid 18) och i dialog med Region Värmlands processledare hur 

styrkorna med Värmland ska kunna användas för att locka besökare till ekologiskt hållbara 

sätt att uppleva och vara med och skapa en samlad berättelse om Värmland. Därtill knyts 

även en dialog med ordföranden och Vd:n för Visit Värmland om hur den ekonomiska före-

ningen ska kunna vara med och förverkliga ”Värmlandsstrategin 2014-2020” genom att för-

stärka och marknadsföra besöksnäringen i och skapa förutsättningar för besökare till att upp-

leva och vara med och skapa en samlad berättelse om Värmland. I det sammanhanget besk-

rivs även utifrån en exemplifierande innehållsanalys hur Visit Värmland marknadsför och 

skapar förutsättningar för besöksnäringens aktörer att vara med och skapa en samlad berät-

telse om Värmland via Värmlands officiella besökssida. 

 

 

4.1	Region	Värmland	
 

I ”Värmlandsstrategin 2014-2020” som gavs ut av Region Värmland (2014) beskrivs Värm-

lands vision. Däri framhålls att värmlänningar är välkomnande och vågade. De beskrivs som 

stolta över närheten till Vänern, skogen och Klarälven samt deras rika kulturutbud. Det rika 

kulturutbudet beskrivs locka ”besökare från hela världen” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 

2014).                             

 I ”Värmlandsstrategin 2014-2020” beskrivs vikten av att bygga vidare på styrkorna i ut-

vecklingen och marknadsföringen om Värmlands vision om ”ett skönare liv” ska kunna upp-

fyllas. För att lyckas anses det vara viktigt att förstärka konkurrenskraften och öka kännedo-

men om hittills relativt okända styrkor som finns i det värmländska landskapet (Värmlands-

strategin 2014-2020, 2014). För att morgondagens Värmland ska bli allt som Region Värm-

land vill se är det viktigt att bilden av Värmland förbättras. Det sker inte i en handvändning. 

För att målen ska kunna uppnås är det viktigt att bygga vidare på styrkorna (Värmlandsstrate-

gin 2014-2020, 2014). 
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4.1.1.1	Livskvalitet	för	alla	
 

Det första målet som pekas ut i ”Värmlandsstrategin 2014-2020” (2014) är att det ska finnas 

”livskvalitet för alla”. För att besökare ska känna sig välkomna i Värmland är bemötandet 

viktigt. Därtill är det viktigt att utnyttja Värmlands läge, natur och kultur för att kunna tillgo-

dose en mångfald av önskemål. I Värmland finns stadens puls och småstadens charm. Därtill 

finns en stark landsbygd. Samtidigt kan en lokal kulturell utveckling locka fler besökare. 

Följaktligen är det viktigt att ”utveckla och tillgängliggöra kultur-, natur-, idrotts- och fri-

luftsupplevelser som besöksmål” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Region Värmlands 

ska skapa förutsättningar för företag, lokalinvånare och besökare med olika intressen att sy-

nas. Däremot är det viktigt att i samband med besöksnäringen specifikt tala om besöksnä-

ringsföretag och besökare. Det är framförallt Visit Värmland som är ansvariga för att vidare-

utveckla besöksnäringen i Värmland. För att besökare ska lockas till Värmland är det ett ge-

nomgående drag i Region Värmlands kommunikation att lyfta fram lokalinvånarna eftersom 

att det är dem som är bärare av den värmländska berättartraditionen. Sedan är Region Värm-

land måna om att den bild som förmedlas av Värmland ska vara så jämställd och mångfacette-

rad som möjligt. Det finns många magasin för Värmland. Däribland finns ett magasin som 

Visit Värmland ger ut gentemot besökare, vision Värmland som ges ut gentemot företagare i 

Värmland etcetera. Således är berättartraditionen viktigt och finns även med som en av styr-

korna i ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Följaktligen vill Region Värmland att den berättar-

tradition som finns i Värmland ska föras vidare och växa in i framtiden. På det sättet är det 

viktigt att berättelserna om livet i det värmländska landskapet inte endast består av gårdagens 

stora berättare såsom Gustav Fröding och Selma Lagerlöf etcetera. Det är snarare viktigt att 

den värmländska berättartraditionen är någonting levande1.            

        Region Värmland vill att Värmland även i framtiden ska ses som en 

plats för avkoppling i skogen eftersom att Värmland inte enbart är ”järnets rike”. Skogen är 

fylld med sociala värden. ”Skogen utgör i sig en anledning till att resa till Värmland för 

många besökare, både inhemska och internationella, och det gynnar besöksindustrin” (Värm-

landsstrategin 2014-2020, 2014). Skogen är en förnyelsebar resurs. Således är det viktigt att 

naturturismen som förväntas växa i framtiden kan hanteras på ett sätt som är ekologiskt håll-

bart så att ekosystemet inte skadas. Det är även viktigt att värna om dagens goda relation mel-

lan besöksnäringen och markägarna och vidareutveckla densamma i framtiden (Värmlands-

                                                            
1 Norum, Madeleine; processledare för Region Värmland. 2014. Intervju 14 maj. 
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strategin 2014-2020, 2014). För Region Värmland är det viktigt att försöka vidareutveckla 

tillgängligheten till skogen och vattendragen utifrån översiktsplanerna och detaljplanerna så 

att det skapas tillgänglighet till bland annat stranden. I dagsläget är Region Värmland med om 

att försöka samordna samhällsplaneringen i Värmland2.             

        Värmlands rikedom på vatten är en av styrkorna för att locka besö-

kare. Framförallt Vänern, EU:s största insjö, med en lång nästintill orörd skärgård som kan 

berika besökares vistelse i Värmland med en rikedom på naturupplevelser och djurliv. Enligt 

flertalet varu-märkesundersökningar är både Vänern och Klarälven underutnyttjade som re-

surser i marknadsföringen av Värmland. Det finns en utmaning i att ”bevara den vackra skär-

gårdsmiljön för boende och besökare, och samtidigt öka tillgängligheten till skärgården” 

(Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Således är både skogen och vattendragen relativt out-

nyttjade som resurser för att locka till avkoppling och upplevelser. För att fler människor ska 

kunna ta del av dem är det viktigt att öka tillgängligheten. ”Värmland erbjuder redan lock-

ande miljöer och unika tillgångar, men vi kan utveckla dem och bli bättre på att berätta för 

andra om dem” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014).             

      Värmland kan inte vara nöjd med det som redan finns utan behöver ständigt 

förbättra bilden av länet. Således vill Region Värmland att besöksnäringen som redan är in-

ternationell ska förbättras. Till Värmland kommer internationella besökare framförallt från 

Norge, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Kina. Således är det viktigt att profilera 

Värmland nationellt och internationellt på ett sätt som skapar engagemang. Följaktligen är det 

viktigt att ”öka samverkan mellan offentlig sektor, privata näringar och den sociala ekonomin 

kring profilering och marknadsföring av Värmland” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). 

På det sättet är det även viktigt att etablera samarbetsforum så att marknadsföringen, profile-

ringen och utvecklingen kan samordnas och budskapen kan anpassas till målgrupperna. Fram-

förallt till besökare är det viktigt att ”sprida goda berättelser om Värmland” (Värmlandsstra-

tegin 2014-2020, 2014).                       

     Värmland är ett berättelsernas landskap. Det är kanske framförallt Selma La-

gerlöfs berättelse om ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” som satt sitt avtryck i 

hjärtat på vartendaste skolbarn i Sverige. ”Berättartraditionen är unik för Värmland och den 

är en viktig del av den värmländska identiteten” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). I 

Värmland har många kända berättare fostrats och berättelserna är inte på väg att sina. Istället 

fortsätter berättandet inom teatern, litteraturen, musiken, dansen, bildkonsten och konsthant-

                                                            
2 Norum, Madeleine; processledare för Region Värmland. 2014. Intervju 14 maj. 
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verk från Värmland. Således är kulturen viktig för utvecklingen i Värmland och har fått allt 

större plats i diskussionerna om regionens utveckling. ”Den växande värmländska besöksnä-

ringen tar sin utgångspunkt i Värmlands rika kulturlandskap och naturrikedomar” (Värm-

landsstrategin 2014-2020, 2014). Det värmländska kulturlivet är en viktig varumärkesbärare. 

Det kan bidra till ett öppnare och kreativare lokalt och regionalt klimat. För att berättartradit-

ionen ska vara en fortsatt styrka är det viktigt att det finns en skapande befolkning. ”Det fram-

tida kulturlivet i Värmland formas i stor utsträckning av konstnärer, kulturskapare och entre-

prenörer med visioner och egensinne” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). För att kultur-

livet ska vara en styrka även i framtiden är det viktigt att kulturpolitiken kan ge en god jord-

mån till dessa aktörer att växa i så att Värmland kan få en stark kulturprofil både nationellt, 

regionalt och lokalt. För att locka besökare till Värmland även i framtiden är det viktigt att 

sprida berättelserna även utanför de regionala gränserna och att ”se besökare som medskap-

ande i kulturlivet”. (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Det är framförallt tydligt att kul-

turen fått större utrymme i diskussionerna om Värmlands utveckling eftersom att kulturen i 

sig tagits upp i ”Värmlandsstrategin 2014-2020” som en styrka i Värmland. Sedan beskrivs 

målet om att få ökade statsbidrag, enligt kultursamverkansmodellen, till kulturlivet framförallt 

i ”Värmlands kulturplan 2013-2015”. Därtill är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för 

lokalinvånare och besökare att både uppleva och vara ”medskapare” i kulturlivet. För att be-

sökare ska kunna vara ”medskapare” till kulturlivet i Värmland är det viktigt att det ska finnas 

förutsättningar för besökare att både uppleva och kanske framförallt levande ”göra” kulturen. 

Det är viktigt att besökare ska kunna vara med och skapa kulturen genom att ägna sig åt skap-

ande aktiviteter såsom att gå på konstkurs eller berättarladan. För att kunna sprida berättelser-

na om Värmland även utanför de regionala gränserna är relationerna till omvärlden viktiga. 

Region Värmland är måna om att relationerna med de som kan lockas att flytta till och besöka 

Värmland är goda. På det sättet är både Pr-kampanjer och sociala media viktiga. I det sam-

manhanget är sociala media viktiga eftersom att det i dessa inte finns några regionala gränser 

att tala om. Följaktligen är Region Värmland aktiva i sociala media i syfte att sprida berättel-

serna om Värmland även utanför de regionala gränserna. ”Facebook Värmland” är en mötes-

plats för nya och gamla lokalinvånare samt besökare. För att lockas till en region är det viktigt 

att lokalt boende och besökare som varit i regionen kan berätta om vad som finns att göra. I 

dagsläget är det cirka tjugosex tusen som ”gillar” den sidan. Framförallt är det förutom värm-

länningarna själva många i Stockholm, Göteborg och Oslo som är med i den dialog som förs 

om Värmland. Detta kompletteras med ”Sköna Värmland” som är en Instagram sida på vilken 
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lokalinvånare och besökare kan tagga sina bilder från sina upplevelser i det värmländska land-

skapet. På Karlstad CCC visas ett bildspel med framförallt de bilderna från denna sida som 

”gillas” mest. Således är de som är med i ”Facebook Värmland” medskapare till den samlade 

berättelsen och de som är med i ”Sköna Värmland” är medskapare till den samlade bilden om 

Värmland. För att Region Värmland ska vara medvetna om den samlade berättelsen om 

Värmland i ”Facebook Värmland” och ”Sköna Värmland” samt i andra sociala media används 

omvärldsbevakaren ”Notified”. Även om denna omvärldsbevakare kan användas till att kon-

trollera vad som sägs i sociala media är det viktigt att ”våga låta det bli en debatt eller dia-

log” och, inom rimliga ramar, låta lokalinvånare och besökare berätta om vad de själva vill3. 

 

 

4.1.1.2	Fler	och	starkare	företag	
 

Det andra målet som pekas ut i ”Värmlandsstrategin 2014-2020” (2014) är att det ska finnas 

”fler och starkare företag”. ”Besöks- och upplevelsenäringen är idag Värmlands snabbaste 

växande bransch vad gäller nya arbetstillfällen” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). För 

att hela tiden bli bättre är det viktigt att ständigt förnyas på ett sätt som för med sig tillväxt. 

För att tillväxten ska vara hållbar är det viktigt att offentliga aktörer och näringsliv prioriterar 

ett hållbart entreprenörskap så att det finns en god jordmån i vilken hållbart företagande kan 

växa (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). För att besöksnäringen ska kunna förnyas på ett 

hållbart sätt som för med sig tillväxt är det viktigt att ha med ”hållbarhet” som ett av ledorden 

i samband med att vissa av besöksnäringsföretagens tjänster eller produkter görs export-

mogna. Det är ett fortgående arbete som Visit Värmland är aktiva med i ”Export 4 Seasons”4. 

 

 

 

 

                                                            
3 Norum, Madeleine; processledare för Region Värmland. 2014. Intervju 14 maj. 
4 Norum, Madeleine; processledare för Region Värmland. 2014. Intervju 14 maj. 
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4.1.1.3	Bättre	kommunikationer	
 

Det sista målet i vilket besöksnäringen betonas i ”Värmlandsstrategin 2014-2020” (2014) är 

det fjärde som handlar om att kommunikationerna ska bli bättre i Värmland. ”Det ska vara 

lätt att ta sig till, från och inom Värmland” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Således är 

det viktigt att framtidens resor är hållbara, snabba och enkla samt att det finns en god bred-

bandstillgänglighet. Därtill är det viktigt att använda digitaliseringen i den mån som den kan 

bistå med lösningar i hanteringen av de utmaningar som finns i samhället. Följaktligen är till-

gänglighet en förutsättning för den värmländska tillväxten. Det blir allt vanligare att resa reg-

ionalt, nationellt och internationellt. För att resandet ska vara hållbart är det viktigt att kombi-

nera trafikslag med varandra. Således är Vänernsjöfarten betydelsefull för att det ska finnas en 

ökad rörelsefrihet. Inte minst för besökare som vill röra sig mellan platser som kan erbjuda 

kultur, sport och friluftsliv (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). För att digitaliseringen ska 

kunna bistå med sätt att utveckla en större hållbar rörelsefrihet är det viktigt att bredbandsnä-

tet är utbyggt så att den information som finns om kollektivtrafik och öppettider kan nås och 

att resandet kan planeras på ett hållbart sätt5.                

 Värmland är endast en region i konkurrensen om att få fler besökare. ”Ett tydligt kommuni-

cerat varumärke som bygger på en sann och trovärdig grund kan bidra till att en region blir 

mer attraktiv” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Det är viktigt att det finns ett gemen-

samt varumärke som är lätt att kommunicera i berättandet om Värmland. Det är viktigt att 

vara överens om hur Värmland ska uppfattas och hur alla som vistas och vistats i Värmland 

”är med och skapar den bilden över tid” (Värmlandsstrategin 2014-2020). För att Värmlands 

varumärke ska byggas starkt är det viktigt att så många som möjligt kan vara med och berätta 

om styrkorna med Värmland. Således är det viktigt att Region Värmland kan informera om 

och uppmuntra framförallt företag men även lokalinvånare och besökare till att berätta om 

Värmland utifrån styrkorna. Följaktligen ska en marknadsgrupp starta den 10 juni 2014. På 

det sättet ska ett samtal inledas mellan Region Värmland och företagen om vilka berättelser 

som primärt ska användas till att marknadsföra Värmland. Därtill ska ett arbete inledas med 

att finna ”ambassadörer” som kan associeras med ett fåtal av berättelserna6. 

 

                                                            
5 Norum, Madeleine; processledare för Region Värmland. 2014. Intervju 14 maj. 
6 Norum, Madeleine; processledare för Region Värmland. 2014. Intervju 14 maj. 



 

33 
 

4.1.2	Visit	Värmland	
 

För alla Värmlands regionala organisationer 

är det viktigt att hålla liv i berättartraditionen. 

Således är Visit Värmland en del av de orga-

nisationer som är med och försöker imple-

mentera ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. 

För det första är det de regionala organisat-

ionerna såsom Region Värmland som ska 

försöka locka nya lokalinvånare och etablera 

nya företag medan Visit Värmland ska för-

söka, marknadsföra Värmland, locka besö-

kare. På det sättet ska Visit Värmland vara 

med och bygga ett starkt varumärke. För det 

andra ska Visit Värmland försöka utveckla 

och stärka besöksnäringen i Värmland. Såle-

des ska Visit Värmland stå för kompetensut-

veckling, professionalisering, kvalitetssäkring 

och certifiering och paketering av produkter 

etcetera7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Intervju 

5 maj. 

4.1.2.1	Finansiering	
 

För att Visit Värmland ska kunna locka besö-

kare och stärka besöksnäringen är finansie-

ringen avgörande. I dagsläget finns en grund-

finansiering från Region Värmland bestående 

av ett årsanslag på cirka 2,7 miljoner kronor. 

Det är ett anslag som varit relativt oförändrat 

över åren, oavsett om Visit Värmland varit en 

avdelning inom Region Värmland eller en 

extern organisation. Därtill har Visit Värm-

land både kommunala och privata medlem-

mar som är med och finansierar marknadsfö-

ringen. De kommunala medlemmarnas årliga 

serviceavgift är cirka en miljon. I likhet med 

årsanslaget från Region Värmland har även 

den kommunala serviceavgiften varit relativt 

oförändrad under tio års tid. Den baseras på 

kommunernas årliga turism ekonomiska om-

sättning. De privata medlemmarna kan vara 

bas- eller plus-medlemmar och betala en årlig 

avgift på fyra- eller åtta tusen kronor per år8.

 Visit Värmland är även med i ett antal 

projekt och har således även vissa projektme-

del. I dagsläget är Visit Värmland med i ett 

interregionalt projekt som pågått i tre års tid 

och kommer i framtiden att söka EU-projekt 

eftersom att basfinansieringen endas är till-

räcklig för att hålla verksamheten vid liv. För 

att göra bra saker så måste det även finnas 

utvecklingspengar. Således kommer Visit 

                                                            
8 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Intervju 

5 maj. 
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Figur 4.2: ”Eda kajakcenter” (Visit Värmland, 2014). 

Värmland att vara beroende av att det finns 

EU-medel om de kontinuerligt ska kunna bli 

bättre9. 

 

 

4.1.2.2	Målgrupper	
 

I dagsläget arbetas det fram en ny besöksnä-

ringsstrategi för Värmland och precis som i 

tidigare är en av de största utmaningarna att 

komma ifrån rättvisetänket att ”alla ska stå 

längst fram och visa upp sig hela tiden” 10 

eftersom att det är ett koncept som faller på 

sin egen orimlighet. Istället försöker Visit 

Värmland anpassa media kommunikationen 

till ett antal målgrupper. Det handlar om att 

utveckla en kunskap och förståelse för att inte 

alla besökare är intresserade av allting som 

finns i Värmland. Däremot om Visit Värm-

land kan anpassa marknadsföringen i maga-

sin, på besökssidan och i olika Pr-kampanjer 

etcetera kan besökare lockas från de olika 

målgrupperna. Således är det viktigt att Visit 

Värmland kan dra nytta av den mångfald som 

finns i värmländska landskap om en mångfald 

av besökare ska kunna lockas till Värmland. 

”Det är ett landskap som har allting från 

                                                            
9 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Intervju 

5 maj. 
10 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 

skärgård till bergen med snö” 11.     

 För Visit Värmland vore det enklare att 

marknadsföra Värmland om det fanns en hu-

vudsaklig anledning att komma till Värmland. 

I avsaknad av en huvudattraktion är det istäl-

let viktigt att kunna erbjuda olika målgrupper 

vad de skulle kunna tänkas vara intresserade 

av. Således är Visit Värmlands system med 

bas- och plusmedlemmar ett sätt att motivera 

att vissa av aktörerna lyfts lite högre upp. De 

är lite mer professionella och engagerade. 

Följaktligen kan bland andra Eda kajakcenter 

locka besökare till att paddla i hela Värm-

land12. På besökssidans första sida rullar ett 

ideligt bildspel som visar vad som finns att 

”göra” i Värmland. I dagsläget visas bland 

annat en bild av Eda Kajakcenter och besö-

kare lockas med ett budskap om att ”utforska 

vattenvägarna i Värmland” (Visit Värmland, 

2014). 

 

 

                                                            
11 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
12 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
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För Visit Värmland är det viktigt att utföra 

undersökningar för att bli medvetna om vad 

besökare är intresserade av. Således finns en 

årlig besöksundersökning ”Swedish Tourist 

Survey” som kan ge relativt bra information 

om den svenska besökarens intresse av Värm-

land. Det är mestadels en ekonomisk utvärde-

ring och endast en liten del är reseanledningar 

etcetera. Sedan finns i Visit Värmlands sam-

arbete med Visit Sweden i Norge, Danmark, 

Tyskland och Holland en analysdel. Från 

dessa undersökningar kan Visit Värmland få 

information om potentiella besökare. Samti-

digt är det både svårt och kostsamt att genom-

föra besöksundersökningar både nationellt 

och internationellt. Det skulle behöva struktu-

reras bättre13. 

 

 

4.1.2.3	Samarbeten	
 

Visit Värmland är en medlemsorganisation 

som skapats av besöksnäringen i Värmland. 

Därmed har ansvaret flyttats från det offent-

liga till det privata. Det handlar om att för-

mera besöksnäringen. Visit Värmland väver 

samman medlemmarna från kommunerna 

själva till ”paraply” organisationer. För Visit 

Värmland är det ett naturligt samarbete att 

utvecklas tillsammans med sina medlem-
                                                            
13 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 

mar14. Vid medlemsmöten samlas temagrup-

perna som togs fram i 2009 års ”strategiplan 

för utveckling av turismen i Värmland” såsom 

”det goda livet”, ”naturturism” och ”shop-

ping”. Varje temagrupp har en representant ur 

sin marknadsgrupp närvarande vid dessa mö-

ten som då kan influera hur styrelsen ska 

lägga pengarna i Visit Värmlands marknads-

föring. Således är det viktigt att medlemsba-

sen är så transparent och mångfacetterad som 

det går att få den. Följaktligen är det viktigt 

att kunna skapa mervärden och mäta vad 

medlemmarna upplever som mervärden15. 

      Visit Värmland är även med 

i ett antal samarbeten internationellt, nation-

ellt, regionalt och lokalt. Visit Värmlands 

arbetsmodell är att arbeta utifrån sina med-

lemmar i en strategi som handlar om vart den 

finansiella tonvikten ska läggas vilket leder 

till ett internationellt fokus med samarbeten i 

Oslo, Tyskland och Holland. Det är samar-

beten som är beroende av flyglinjerna från de 

värmländska flygplatserna. Således finns det 

primära internationella fokus och samarbeten 

som ligger i strategin. Sedermera finns det 

sekundära internationella fokus bestående av 

eventuella flygdestinationer vilka kan komma 

att bli fokus för internationell marknadsföring 

och samarbeten. För att Visit Värmland ska 

                                                            
14 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
15 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
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höras internationellt finns ett samarbete med 

Visit Sweden. Det är dock inte ett samarbete 

som är satt i sten. Det är viktigt att utvärdera 

det samarbetet och se vad medlemmarna har 

fått för nytta av sina pengar. Förutom det in-

ternationella samarbetet med Visit Sweden är 

Visit Värmland mycket på konferenser och 

mässor och marknadsför sina medlemmar i 

Värmland såsom på resemässan Vakantie-

beurs16. Internationellt är Visit Värmland 

även med i ”Adventure Travel Trade Associ-

ation” för att effektivisera deras marknadsfö-

ring av naturupplevelser och utomhusrekreat-

ion. På nationell nivå är Visit Värmland med i 

Visit Sweden och ”regionala nätverket för 

turism” som är ett samarbete mellan Sveriges 

regionala turistorganisationer. Det är ett sam-

arbete som är viktigt i syfte att samla inform-

ation och dela information och kunskap reg-

ionalt. Därtill finns ett samarbete mellan Visit 

Värmland och turistorganisationer i ”Middle 

of Scandinavia”: Hedmark i Norge, Örebro, 

Västmanland och Gävleborg17. Det är ett 

samarbete som handlar om att det är viktigt 

att vara medveten om att besökare inte tycks 

bry sig om i vilket län eller i vilken kommun 

de är när de kommer på besök. De kanske 

snarare är medvetna om att de är någonstans i 

                                                            
16 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
17 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 

mitten av Skandinavien18. Visit Värmland är 

även med i ”Swedish Welcome” som är en 

förening av regioner i Sverige som arbetar 

tillsammans om en ”hållbar besöksnäring” 

och kan erbjuda företag som vill vara hållbar 

certifiering och rådgivning etcetera. Det är ett 

samarbete som är viktigt för att hitta konkreta 

verktyg för att företag inom besöksnäringen i 

Värmland ska kunna vara hållbara. Regionalt 

i Värmland är Visit Värmland med i samar-

beten med Karlstads universitet, hushåll-

ningssällskapet, länsstyrelsen, Region Värm-

land, Form i Värmland och ”Nordic Innovat-

ion Food Arena” etcetera. Således är Visit 

Värmland med i ett antal samarbeten från 

internationell till regional nivå som är viktiga 

för att organisationer och företag ska kunna 

samtala med varandra och hitta gemensamma 

nämnare både operativt och strategiskt. 

Följaktligen är ”det … skönt att inte sitta själv 

utan att det finns kollegor på nära håll som 

man kan samarbeta med” 19. För att Visit 

Värmland ska kunna sätta sina medlemmar på 

kartan är det viktigt att är det viktigt att sam-

arbeta om att skapa mervärden och locka be-

sökare20.             

               

               

                                                            
18 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
19 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
20 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
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Figur 4.3: ”På cykel i Värmland” (Visit Värmland, 

2014). 

    För att samarbeten ska kunna leda 

till att besökare lockas till att ta ekologiskt 

ansvar är det viktigt att kanske framförallt se 

till vilka färdmedel som finns tillgängliga i 

besökares resande. Visit Värmland är aktiva i 

denna process genom att försöka hitta och 

visa upp paketslösningar som väver samman 

kollektiva sätt att ta sig till och runt i Värm-

land21. På besökssidans förstasida lockas be-

sökaren till att ”upptäcka Värmland” och vi-

dare finns förslag på hur besökare kan ”resa 

hit”. Det budskap som besökaren möts av är 

att ”alla vägar bär till Värmland” och alle-

handa sätt att ta sig till och runt i Värmland 

presenteras. Således knyts trafikslagen sam-

man och besökaren lockas bland annat till att 

uppleva Värmland från cykelsadeln ”när du 

väl är här, så finns det finfina möjligheter till 

bra upplevelser från cykelsadeln” (Visit Värm-

land, 2014). Därtill är Visit Värmland med i 

projekt som handlar om att utveckla cykel-, 

paddlings- och vandringsleder. Det handlar 

om att lyfta fram och stötta entreprenörer som 

kan erbjuda den sortens upplevelser och pa-

ketlösningar22. 

                                                            
21 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
22 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 

 

 

 

I framtiden vill Visit Värmland använda 

lite mer ”piska och morot” eftersom att om 

miljövänliga företag och organisationer främ-

jas kan det locka till hållbara tjänster och 

produkter. Således är det viktigt för Visit 

Värmland att vara med ibland annat hushåll-

ningssällskapet och ”Nordic Innovation Food 

Arena” så att de kan lyfta fram närproducerad 

mat och ekologiska varor. Därtill är Visit 

Värmland med i ett nationellt pilotprojekt om 

att marknadsföra besöksnäringsföretag som 

vill använda temat ”Kurbits mat” för att ut-

veckla närproducerade matupplevelser. På det 

sättet är det viktigt för Visit Värmland att visa 

att det finns mycket närproducerat i Värm-

land23. Det är samtidigt viktigt att vara med-

veten om att närproducerad mat, skog och 

sjöar finns överallt och att besökare kanske 

snarare kan lockas till Värmland av det trev-

liga bemötandet24. 

                                                            
23 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
24 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
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Figur 4.4: ”kanotist på färd genom Värmland” 

(Visit Värmland, 2014).  

4.1.2.4	Marknadsföring	
 

Visit Värmland är en förening som ska ge 

förutsättningar för sina medlemmar och 

Värmlands län att ”synas, bli större och dra 

mer folk till Värmland” 25. För Visit Värm-

land är det medlemmarna i sig som är re-

klampelarna som används för att locka besö-

kare till Värmland. För att locka besökare 

skickar Visit Värmland ut ett magasin och 

arbetar mycket med sin besökssida. För Visit 

Värmlands förmåga att locka besökare kanske 

det främst handlar om att binda samman upp-

levelserna i Värmland. På så sätt finns en 

kraft i paketlösningarnas gemensamma berät-

telse. Det finns det många olika besökare och 

många olika sätt att binda samman berättel-

serna. En del vill ha en lista på vad som finns 

att göra medan andra kanske vill vara med 

och skapa den. All form av media har en stark 

kraft att kunna locka besökare. Således är ”all 

media bra”. Sedan är berättelser i traditionell 

media i form av tidningar, radio och tv 

vinklad på ett sätt som är väldigt svårt att 

förutspå. Således ligger den främsta meriten 

med en besökssida kanske inte i att skapa 

besök utan snarare i enkelheten i att kunna 

visa upp medlemmarnas Värmland och att 

arbeta med kommunerna den vägen. Således 

byggs besökssidan upp i ett samarbete mellan 

                                                            
25 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 

Visit Värmland och kommunerna26. På be-

sökssidans första sida bjuds besökare in till 

att ”upptäcka Värmland”. Vidare bjuds besö-

kare både denna väg och via besökssidans 

första sida, lite längre ned, till ”Värmlands 

destinationer” respektive till att ”utforska 

Värmlands destinationer”. I båda fallen pla-

ceras kommunerna i Värmland i ett geogra-

fiskt sammanhang både nationellt och region-

alt. Därtill presenteras varje kommun kortfat-

tat, bland dessa finns Storfors: 

 

 

 

 

Som ett blått band slingrar sig sjösystemet Bergslags-

kanalen genom Storfors kommun. Kom hit och upp-

täck alla smultronställen längs pärlbandet av sjöar, 

älvar, kanaler och slussar. Med 570 kilometer strand-

linje blir det aldrig trångt. Här bjuds ett aktivt frilufts-

liv i historiska kulturmiljöer (Visit Värmland, 2014). 

 

                                                            
26 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
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Figur 4.5: ”tillsammans” (Visit Värmland, 2014).  

På besökssidan kan både kommunerna och 

de andra medlemmarna i Visit Värmland er-

bjuda besökare evenemang och visa vad som 

händer i Värmland27. Från besökssidans 

första sida kan besökare välja vad de vill 

”göra” i Värmland och vidare hitta ”evene-

mang”. Värmland beskrivs som ett kulturellt 

landskap fullt av äventyr, utmaningar och 

aktiviteter bland berättelsernas visträckta 

skogar, i det öppna landskapet, längs Vänern-

kusten och Klarälven. På besökssidans första 

sida, lite längre ned, kan besökare hitta de 

mest prominenta evenemangen och länka sig 

vidare till mångfalden av evenemang i Värm-

land (Visit Värmland, 2014). Således kan 

Visit Värmland inte välja någon enskild som 

är den största aktören utan är snarare skitet 

som håller aktörerna som kan locka besökare 

samman. I Sunne har ett hotell samarbetat 

med Lerinmuseet och Alma Lövmuseet om 

att i samband med Norgemarknaden locka 

besökare med en konsthelg under vilken väl-

digt många berättelser kunde skildras. Däre-

mot så har plus-medlemmarna en bättre pla-

cering på besökssidan28. Det syns att Visit 

Värmland vill att besökare ska lockas av de 

prominenta plus-medlemmarnas erbjudanden. 

På besökssidans första sida rullar ideligt ett 

bildspel. Det är främst plus-medlemmarna 

                                                            
27 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
28 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 

som visas såsom Selma-spa och Vildmark i 

Värmland. Från bilderna som visas i bildspe-

let kan besökare ta sig vidare till medlem-

marnas egna webbsidor. Därtill bjuds besö-

kare även in till att ”upptäcka Värmland” och 

erbjuds platser att ”bo” på och saker att 

”göra”. I den mån som medlemmarnas olika 

erbjudanden lyfts fram är det i en lista. Det är 

en lista i vilken besökare erbjuds en mångfald 

av upplevelser i det värmländska landskapet. 

Det är en lista i vilken plus-medlemmarna 

drar uppmärksamhet till sig genom att inte 

enbart vara högst placerade utan även ha mest 

utrymme i en lista av sexton sidor med cirka 

arton medlemmar i varje. Således kan plus-

medlemmarna använda det större utrymmet 

till att locka besökare med text och bilder 

samt erbjudanden om att ta sig vidare (Visit 

Värmland, 2014). Plus-medlemmarna erbjuds 

även oftare än basmedlemmarna att vara med 

i nationella och internationella kampanjer 

etcetera29. 

 

 

Visit Värmland är på väg att komplimen-

tera den traditionella bilden av Värmland med 

berättarna och skogen med Vänern och den 

”levande kulturen”. Det finns något av ett 

nyfunnet intresse för Vänern som blommat ut 

under senare år. Främst har kommunerna som 

                                                            
29 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
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ligger vid Vänern uppmärksammat skärgår-

den. Därtill har Visit Värmland varit delaktig 

i att ta ett krafttag kring att lyfta fram Vänern 

som en strategisk fördel i ”Värmlandsstrate-

gin 2014-2020”. Visit Värmland och skär-

gårdskommunerna tillsammans med länssty-

relsen är med i ett projekt om att ta tillvara på 

och visa upp de värden som finns i Vänern. 

Förut kanske Vänern inte visades upp ef-

tersom att sjön är relativt oexploaterad. Såle-

des är det viktigt att utveckla upplevelserna i 

Vänern så att besökare ska kunna få någon-

ting att göra. Följaktligen är det viktigt att 

länsstyrelsen öppnat upp för att använda vissa 

områden i Vänern som till stora delar är ett 

naturreservat. Därtill kommer det att tas fram 

en utvecklingsplan som visar vilka områden 

och öar i skärgården som kan vara acceptabla 

att använda för att utveckla skärgårdsupple-

velsen. Det är däri som det någonstans ligger, 

i vad som kan upplevas. Således är det kanske 

främst de traditionella värdena som finns in-

vuxna i det värmländska landskapet såsom 

Selmas Spa och Gustaf Frödings barndoms-

hem Alsters herrgård som det är lätt att foku-

sera på i marknadsföringen av Värmland ef-

tersom att de går att fysiskt besöka30.   

 Visit Värmland är även med i ett samar-

bete med länsstyrelsen och Region Värmland 

samt Värmlands museum och några av kom-

munerna om att lyfta fram kulturmiljöer som 

                                                            
30 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 

besöksmål. Det handlar om att locka besökare 

med berättelser om det kulturella landskap-

et31. Den värmländska berättartraditionen är 

både dåtid i form av skalder såsom Gustaf 

Fröding och Selma Lagerlöf och nutid i form 

av Lars Lerin, Amanda Ooms, Kristina Ap-

pelqvist och Rigmor Gustafsson. De stora 

berättarna har sina egna skildringar av värm-

ländska landskap. Visit Värmlands medlem-

mar är även ”duktiga på att gräva där de står 

för att förmedla ett mervärde”. Det är fram-

förallt brukshistorien i Värmland som tas 

fram och i bland annat Kinnamo finns 

kyrkleder och berättelser om de som bodde i 

skogen förr i tiden. Således finns det en trad-

ition i Värmland som handlar om att leva och 

lära utifrån den lokala historien32. Därtill är 

det även viktigt att vara medveten om att mil-

jön format människan. På det sättet är det 

även viktigt att lyfta fram konsthantverk och 

folkkultur. ”Många värmlänningar kan vara 

någonting väldigt byråkratiskt på dagtid och 

göra någonting som är väldigt kreativt på 

deras fritid” 33. Således är det viktigt att inte 

enbart lyfta fram de historiska kulturprofiler-

na utan även låta lokala kulturprofiler få sy-

                                                            
31 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
32 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
33 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
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Figur 4.6: ”Fredrik Lööf” (Visit Värmland, 2014). 

nas34.  På besökssidans första sida lockas be-

sökare till att ”upptäcka Värmland” och, lite 

längre ned, möts besökare av berättelser om 

både gårdagens och dagens profiler i Värm-

land såsom Gustaf Fröding respektive Fredrik 

Lööf: 

 

 

En bra berättelse lever sitt eget liv. Den tillåter dig att 

fantisera, känna efter och ta dina egna vägar. Den tar 

dig med till nya platser där du möter människor som 

ger dig andra tankar och insikter. En resa ingen annan 

har gjort förut. Värmland fyller dig med bra berättelser 

(Visit Värmland, 2014). 

 

 

 

 

Visit Värmland vill locka besökare till 

Värmland. Således är det viktigt att vara 

medveten om att besökare främst lockas av 

rekommendationer från privatpersoner. 

Följaktligen är det viktigt att lokalinvånare är 
                                                            
34 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 

goda ”ambassadörer” för Värmland. Det är 

viktigt att de kan sitt Värmland och aktivt 

bjuder in besökare till Värmland i sociala 

media. Följaktligen är lokalinvånare framför-

allt viktiga för att bjuda in besökare, vänner 

och familj, som på något sätt har en koppling 

till Värmland35. På det sättet finns det även ett 

stort värde av att Visit Värmland är aktiva 

med att försöka marknadsföra sina medlem-

mar i sociala media såsom Instagram och 

Facebook. På Facebook finns en medlems-

sida. Sedan är Visit Värmland även med i 

”Värmlands Facebooksida”. För att besökare 

ska kunna lockas i sociala media krävs en 

vakenhet för besökares behov och att kunna 

ge tips som kan locka besökare till att bli 

medlemmar. Det är Visit Värmlands förhopp-

ning att besökare ska vilja berätta för vänner 

och familj om vad de upplevt vid ett besök i 

Värmland36.           

               

               

               

               

 För Visit Värmland är det viktigt att mark-

nadsföra det som är nytt och finna nya infall-

svinklar. Det är viktigt att komma över blind-

heten för det egna landskapet vilket är svårt 

eftersom att det är lätt att tro att alla är med-

                                                            
35 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
36 Lundqvist, Christina; ordförande för Visit Värmland. 

2014. Intervju 22 april. 
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vetna om vilka platser som är av intresse i det 

egna närområdet. Det är utmanande att se att 

inte långt bort så är Värmland relativt okänt 

och få är medvetna om vad som händer i det 

värmländska landskapet. Således är det vik-

tigt att kunna locka besökare som varit på 

många andra platser eftersom att de kan bana 

väg för andra besökare att upptäcka Värm-

land. På det sättet kan Värmland komma att 

bli det ”oupptäckta besöksmålet”. På samma 

sätt kan den kulturintresserade i Stockholm 

som varit i Värmland många gånger tidigare 

lockas av att det händer någonting nytt. Såle-

des är det viktigt att kunna marknadsföra 

Värmland på nya sätt och skapa nya perspek-

tiv av vad ett besök i Värmland skulle kunna 

erbjuda37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
37 Gibson, Laila; VD för Visit Värmland. 2014. Inter-

vju 5 maj. 
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5.0	Analys	och	diskussion	
 

 

I analys- och diskussionsavsnittet vävs teori och empiri samman till fyra ledande temaområ-

den: ”Styrning och ledning av det värmländska varumärket”, ”Den värmländska berättar-

traditionen”, ”Det hållbara Värmland” och ”Den samlade berättelsen om Värmland i sociala 

media”. Tillsammans belyser de studiens frågeställningar i relation mellan min teoretiska re-

ferensram och mina respondenters skildring av och min innehållsanalys som beskrivit Region 

Värmland och Visit Värmlands samarbete om att försöka locka besökare till Värmland. 

 

 

5.1	Värmland	som	ett	upplevelselandskap	
 

5.1.1	Styrning	och	ledning	av	det	värmländska	varumärket	
 

a) Den globala konkurrensen har gjort det nödvändigt att marknadsföra  regioner 

och kommuner. Det har blivit nödvändigt  för alla  som  fattar beslut  i  regionen 

och kommunens namn att ha en gemensam målbild för hur man vill att den ska 

vara och uppfattas. Således har  regioner och kommuners varumärken kommit 

att bli ett verktyg i deras övergripande styrningsprocess (Syssner, 2012). 

 

I ”Värmlandsstrategin 2014-2020” (2014) beskrivs det värmländska varumärket som styr-

korna i det sociala och kulturella värmländska landskapet. För att Värmland ska kunna bli 

attraktivare och vara med i den regionala konkurrensen om att locka besökare är det viktigt att 

varumärket är lätt att kommunicera på ett öppet och trovärdigt sätt (Värmlandsstrategin 2014-

2020, 2014). Således är det viktigt att kommunicera de värden som finns i Värmland på ett 

sätt som kan få besökare att se Värmland som en inbjudande och attraktiv plats att besöka. 

Följaktligen är bemötandet viktigt om besökare ska känna sig välkomna i Värmland. För att 

besökare ska känna sig välkomna i Värmland är det viktigt att tillgodose en mångfald av be-
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sökares önskemål. För att en mångfald av besökares önskemål ska kunna tillgodoses är det 

viktigt att ”utveckla och tillgängliggöra kultur-, natur-, idrotts- och friluftsupplevelser som 

besöksmål” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Region Värmland är aktiva med att för-

söka samordna samhällsplaneringen så att tillgängligheten framförallt till skogen och vatten-

dragen kan vidareutvecklas utifrån översiktsplanerna och detaljplanerna (Norum, 14 maj 

2014). På det sättet är Region Värmland mån om att alla beslutsfattare i Värmland ska vara 

överens om hur det värmländska varumärket och tillgänglighet till en bredd av kultur-, natur-, 

idrotts- och friluftsupplevelser i hela Värmland ska vidareutvecklas så att besökare ska känna 

sig välkomna. Därtill framhävs i ”Värmlandsstrategin 2014-2020” (2014) vikten av att skapa 

nya och starkare ”hållbara” och exportmogna företag om besökares önskemål ska kunna till-

godoses. Det blir allt vanligare att resa regionalt, nationellt och internationellt. Följaktligen är 

det viktigt att framtidens resor är hållbara, snabba och enkla samt att det finns en god bred-

bandstillgänglighet. För att resandet ska vara hållbart är det viktigt att kombinera trafikslag 

med varandra. Därtill är det viktigt att använda digitaliseringen (Värmlandsstrategin 2014-

2020, 2014). Följaktligen är besökares tillgänglighet till resande med en kombination av tra-

fikslag och via ett välutvecklat bredband kunna använda sina ”smartphones” och ”Ipads” till 

att tidsoptimera deras resande genom att få tillgång till information om kollektivtrafik och 

besöksmål såsom kultur-, natur-, idrotts- och friluftsupplevelser en förutsättning för att be-

söksnäringen ska kunna vidareutvecklas på ett hållbart sätt. Tillgängligheten till en mångfald 

av kultur-, natur-, idrotts- och friluftsupplevelser tillsammans med bemötandet är även en 

förutsättning för att besökare ska uppleva Värmland som ett öppet och attraktivt landskap. 
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b) Ek  (2006) beskriver  enligt  Foucault  (1991)  en  stad  eller  regions  ledare och  in‐

stitutioners behov av att bemästra och representera  lokalinvånare som ”plane‐

ring och  ledning” av ekonomi och  säkerhet.  Således handlar platsmarknadsfö‐

ring förutom om att locka besökare och investerare om att som ”ambassadörer” 

skapa  stolthet  hos  lokalinvånare  över  deras  stad  eller  region.  Således  kan  en 

stad eller region komma att beskrivas som ett upplevelselandskap i vilket upple‐

velser kommersialiseras. Det  innebär att en uppsjö av arrangerade upplevelser 

skapas både  i  städer och på  landsbygd  längs  stigar  som kantas av berättelser 

om historisk och kulturell flora och fauna (Ek, 2006). 

 

På det sättet kan Värmland komma att beskrivas som ett upplevelselandskap i vilket en uppsjö 

av arrangerade upplevelser skapas både i städer och på landsbygd längs stigar som kantas av 

berättelser om historisk och kulturell flora och fauna som inte enbart kan locka besökare utan 

kanske framförallt skapa stolthet hos lokalinvånare. I ”Värmlandsstrategin 2014-2020” fram-

hävs att den växande besöksnäringen tar sin utgångspunkt i det värmländska landskapets rika 

kultur- och naturlandskap. Värmlands rikedom på vatten är en av styrkorna för att locka besö-

kare. Framförallt Vänern, EU:s största insjö, med en lång nästintill orörd skärgård som kan 

berika besökares vistelse i Värmland med en rikedom på naturupplevelser och djurliv. Därtill 

vill Region Värmland att Värmland även i framtiden ska ses som en plats för avkoppling i 

skogen eftersom att Värmland inte enbart är ”järnets rike”. Skogen är fylld med sociala vär-

den. Det värmländska landskapsmåleriet är någonting som aldrig färdigställs utan snarare är i 

ständigt behov av förbättring. På samma sätt som kulturlivet är det en levande process som 

ständigt utvecklas. För Värmland är kulturen en viktig varumärkesbärare som kan bidra till ett 

öppnare och kreativare lokalt och regionalt klimat. Det är viktigt att kulturlivet kan få en god 

jordmån att växa i så att Värmland kan få en stark kulturprofil nationellt, regionalt och lokalt 

(Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Därtill är det viktigt att skapa bättre förutsättningar 

för lokalinvånare och besökare att både uppleva och vara ”medskapare” i kulturlivet (Norum, 

14 maj 2014). Det är viktigt att försöka låta lokalinvånare vara med och skapa en regions sam-

lade berättelser eftersom att det trots allt är varje invånares rätt att spela en roll i att influera 

hur platser formas (Ek, 2006). Det är inte minst viktigt eftersom att varje samhälle har viktiga 

berättelser som förmedlas. Våra upplevelser, vår känsla för plats, är någonting aktivt (Chris-

tersdotter, 2006). 
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c) Det  har  blivit  vanligt  för  statliga myndigheter,  turismnäringen,  organisationer 

och medborgargrupper att samarbeta i nätverksliknande mål‐ och projektorien‐

terade partnerskap för att skapa varumärken av platser i vilka platsers och lokal‐

invånares kultur tillägnas specifika värden i syfte att generera ekonomisk tillväxt 

(Dahlstedt, 2011). 

 

I detta sammanhang är samarbete ett sätt att kombinera en mångfald av perspektiv till ett 

starkt varumärke. Det har alltid funnits kulturella inslag i ekonomi men i olika hög grad. Där-

emot har kulturens betydelse för ekonomin både breddats och blivit mer mångfacetterad idag 

än tidigare. Det innebär att allt fler varor estetiseras med kulturella värden. Det är ett upple-

velselandskap som växer fram och tar sig uttryck i konsumtionslandskapet (Strannegård, 

2009). För Värmland är berättartraditionen en del av lokalinvånarnas identitet (Värmlands-

strategin 2014-2020, 2014). För alla Värmlands regionala organisationer är det viktigt att 

hålla liv i berättartraditionen (Gibson, 5 maj 2014). Det är viktigt att det finns ett gemensamt 

varumärke som är lätt att kommunicera i berättandet om Värmland. Följaktligen är det viktigt 

att ”öka samverkan mellan offentlig sektor, privata näringar och den sociala ekonomin kring 

profilering och marknadsföring av Värmland” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Det är 

viktigt att vara överens om hur Värmland ska uppfattas och hur alla som vistas och vistats i 

Värmland ”är med och skapar den bilden över tid” (Värmlandsstrategin 2014-2020). För att 

Värmlands varumärke ska byggas starkt är det viktigt att så många som möjligt kan vara med 

och berätta om styrkorna med Värmland. Det är de regionala organisationerna såsom Region 

Värmland som ska försöka locka nya lokalinvånare och etablera företag (Gibson, 5 maj 2014). 

Således är det viktigt att Region Värmland kan informera om och uppmuntra framförallt före-

tag men även lokalinvånare och besökare till att berätta om Värmland utifrån styrkorna. Där-

till ska ett samtal inledas mellan Region Värmland och företagen om vilka berättelser som 

primärt ska användas till att marknadsföra Värmland. Dessutom ska ett arbete inledas med att 

finna ”ambassadörer” som kan associeras med ett fåtal av berättelserna (Norum, 14 maj 

2014). För att besökare ska lockas till Värmland är det ett genomgående drag i Region Värm-

lands kommunikation att lyfta fram lokalinvånarna eftersom att det är dem som är bärare av 

den värmländska berättartraditionen. Därtill ska Visit Värmland marknadsföra Värmland 

gentemot besökare (Gibson, 5 maj 2014). Visit Värmland ska försöka förmera besöksnäring-

en. Det är viktigt att skapa mervärden. För att skapa mervärden är det viktigt att medlemsba-

sen är så transparent och mångfacetterad som möjligt (Lundqvist, 22 april 2014). Visit Värm-



 

47 
 

land ska även stå för kompetensutveckling, professionalisering, kvalitetssäkring och certifie-

ring och paketering av mervärden (Gibson, 5 maj 2014). Det värmländska varumärket byggs 

kring styrkorna i Värmland. Därtill är det framförallt kring berättartraditionen som styrkorna 

kan kommuniceras. Det är en mångfacetterad röst som ska höras. Således är det viktigt att 

Region Värmland och Visit Värmland tillsammans kan skapa förutsättningar för lokalinvå-

nare och besökare samt intresseorganisationer och privata aktörer att höras. Det är tillsam-

mans som alla kan komma överens om ett gemensamt varumärke och en gemensam röst som 

ska föra berättelserna om styrkorna i, livet, i det värmländska landskapet. På så sätt kan alla 

komma överens om att det kanske inte handlar om att alla ska stå längst fram hela tiden utan 

snarare om att alla som vistas och vistats i Värmland ska kunna vara med och influera den 

bilden över tid. 
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d) De platsmarknadsförare, stadsplanerare och  lokala tjänstemän som kan arbeta 

över  kommunala,  regionala  och  nationella  gränser  och  inte  endast  försöka  få 

besökare att  stanna  i  ett  samhälle eller en  stad  så  länge  som möjligt utan  få 

människor som vill röra sig att röra sig  igenom och komma tillbaka kan få nya 

sätt att samarbeta (Jensen, 2006). 

 

Det har blivit vanligt för forskare att se på rum som relationella och ständigt konstruerade som 

ett resultat av att saker och ting möts i mer eller mindre organiserad cirkulation (Jonas, 2011). 

Besökare och pendlare samt andra kringresande är givetvis mobila men kommer också att 

stanna och samspela i städer och andra hembygder. Således är resande en del av den process 

som ger form åt platsen inte enbart eftersom att resande är en social praktik utan även ef-

tersom att resande kan influera sociala processer och praktiker som ger form åt platsen 

(Agnew, 2011). För att besökare ska kunna lockas till Värmland är Visit Värmland med i ett 

antal samarbeten från internationell till regional nivå som är viktiga för att organisationer och 

företag ska kunna samtala med varandra och hitta gemensamma nämnare. Visit Värmlands 

internationella fokus är beroende av flyglinjerna från de värmländska flygplatserna. Således 

kan flygtrafiken komma att förändra och skapa nya internationella samarbeten. Därtill är Visit 

Värmland med i ”Middle of Scandinavia”. Det är ett samarbete som handlar om att det är vik-

tigt att vara medveten om att besökare inte tycks bry sig om i vilket län eller i vilken kommun 

de är när de kommer på besök. De kanske snarare är medvetna om att de är någonstans i mit-

ten av Skandinavien (Lundqvist, 22 april 2014). På Visit Värmlands besökssida lockas besö-

kare till att ”upptäcka Värmland”. Därtill möts besökare av ett budskap om att ”alla vägar bär 

till Värmland” och allehanda sätt att ta sig till och runt i Värmland presenteras. Således knyts 

trafikslagen samman och besökare lockas bland annat till att uppleva Värmland från cykelsa-

deln (Visit Värmland, 2014). Följaktligen är Visit Värmland med i samarbeten eftersom att de 

är måna om att besökare som vill ska kunna röra sig att röra sig igenom och komma tillbaka 

till Värmland. Därtill är det viktigt att företag inom besöksnäringen i Värmland kan samarbeta 

om att locka besökare till att ”upptäcka Värmland”. På det sättet är både vägarna in i och run-

tomkring i det värmländska landskapet viktiga i den mån de kan knyta samman mervärden. 

Det är längs vägarna och lederna i det värmländska landskapet som besökare kan stanna och 

samspela med lokalinvånare och uppleva det utbud av upplevelser som finns i Värmlands 

städer och andra hembygder. 
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5.1.2	Den	värmländska	berättartraditionen	
 

a) För att besökare ska  lockas till Värmland är det ett genomgående drag  i Region Värmlands 

kommunikation att lyfta fram lokalinvånarna eftersom att det är dem som är bärare av den 

värmländska berättartraditionen (Norum, 14 maj 2014) 

 

För att locka besökare till Värmland är det viktigt att lokalinvånarna som förknippas med den 

värmländska berättartraditionen kan fortsätta att berätta om livet i det värmländska landskapet 

eftersom att ”det framtida kulturlivet i Värmland formas i stor utsträckning av konstnärer, 

kulturskapare och entreprenörer med visioner och egensinne” (Värmlandsstrategin 2014-

2020, 2014). I Värmland har många kända berättare fostrats och berättelserna är inte på väg 

att sina. Istället fortsätter berättandet inom teatern, litteraturen, musiken, dansen, bildkonsten 

och konsthantverk från Värmland. Således är kulturen viktig för utvecklingen i Värmland och 

har fått allt större plats i diskussionerna om regionens utveckling (Värmlandsstrategin 2014-

2020). Visit Värmland är med i ett samarbete med länsstyrelsen och Region Värmland samt 

Värmlands museum och några av kommunerna om att lyfta fram kulturmiljöer som besöks-

mål. Det handlar om att locka besökare med berättelser om det kulturella landskapet (Gibson, 

5 maj 2014). Den värmländska berättartraditionen är både dåtid i form av skalder såsom 

Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf och nutid i form av Lars Lerin, Amanda Ooms, Kristina 

Appelqvist och Rigmor Gustafsson. De stora berättarna har sina egna skildringar av värm-

ländska landskap. Visit Värmlands medlemmar är även ”duktiga på att gräva där de står för 

att förmedla ett mervärde”. Det är framförallt brukshistorien i Värmland som tas fram och i 

bland annat Kinnamo finns kyrkleder och berättelser om de som bodde i skogen förr i tiden. 

Således finns det en tradition i Värmland som handlar om att leva och lära utifrån den lokala 

historien (Lundqvist, 22 april 2014). Därtill är det även viktigt att vara medveten om att mil-

jön format människan. På det sättet är det även viktigt att lyfta fram konsthantverk och folk-

kultur. ”Många värmlänningar kan vara någonting väldigt byråkratiskt på dagtid och göra 

någonting som är väldigt kreativt på deras fritid” (Gibson, 5 maj 2014). Således är det viktigt 

att inte enbart lyfta fram de historiska kulturprofilerna utan även låta lokala kulturprofiler få 

synas (Gibson, 5 maj 2014). På Visit Värmlands besökssida lockas besökare till att ”upptäcka 

Värmland” och, lite längre ned, möts besökare av berättelser om både gårdagens och dagens 

profiler i Värmland såsom Gustaf Fröding respektive Fredrik Lööf (Visit Värmland, 2014). 
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Det är däri som det någonstans ligger, i vad som kan upplevas. Således är det kanske främst 

de traditionella värdena som finns invuxna i det värmländska landskapet såsom Selmas Spa 

och Gustaf Frödings barndomshem Alsters herrgård som det är lätt att fokusera på i mark-

nadsföringen av Värmland eftersom att de går att fysiskt besöka (Gibson, 5 maj 2014). De 

värmländska berättelserna är alltså invuxna i det kulturella landskapet och det är framförallt 

med berättelser om det kulturella landskapet som besökare kan lockas till Värmland. Det är 

inte enbart stora berättare som fostrats i Värmland. De stora berättarna i Värmland är snarare 

skörden av en berättartradition som handlar om att leva och lära utifrån den lokala historien. 

Den kreativa ådran rinner djupt inne i de värmländska skogarna. Således är det kanske allra 

främst den vanlige värmlänningen som är bärare av både gårdagens och dagens berättelse om 

det kulturella landskapet i Värmland. Därtill levandegörs de värmländska berättelserna inom 

teatern, litteraturen, musiken, dansen, bildkonsten och konsthantverk av konstnärer, kultur-

skapare och entreprenörer med visioner och egensinne från Värmland. 

 

 

b) För Visit Värmland vore det enklare att marknadsföra Värmland om det fanns en huvudsaklig 

anledning att komma  till Värmland.  I avsaknad av en huvudattraktion är det  istället viktigt 

att kunna erbjuda olika målgrupper vad de skulle kunna tänkas vara intresserade av. Således 

är Visit Värmlands system med bas‐ och plusmedlemmar ett sätt att motivera att vissa av ak‐

törerna  lyfts  lite  högre  upp. De  är  lite mer  professionella  och  engagerade  (Gibson,  5 maj 

2014). 

 

Det skulle kunna beskrivas som att Visit Värmland ska marknadsföra ett landskap vars 

främsta attraktion är den värmländska berättartraditionen som kanske allra främst förs vidare 

av en mångfald av konstnärer, kulturskapare och entreprenörer. För att försöka förmedla en 

berättelse som besökaren är intresserad av är det först och främst den lite mer professionella 

och engagerade aktörens som erbjuds. Gibson (2014) anser att det är viktigt att Visit Värm-

land kan dra nytta av den mångfald som finns i värmländska landskap om en mångfald av 

besökare ska kunna lockas till Värmland. Samtidigt är det viktigt att utveckla en kunskap och 

förståelse för att inte alla besökare är intresserade av allting som finns i Värmland. För Visit 

Värmland är det viktigt att utföra undersökningar för att bli medvetna om vad besökare är 
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intresserade av. Från ”Swedish Tourist Survey” kan Visit Värmland få information om den 

svenska besökarens intresse av Värmland och från samarbetet med Visit Sweden kan Visit 

Värmland få information om potentiella besökare i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. I 

brist av en huvudattraktion är det istället viktigt att kunna erbjuda olika målgrupper vad de 

skulle kunna tänkas vara intresserade av. Således är Visit Värmlands media kommunikation 

anpassad till ett antal målgrupper. På så sätt kan Visit Värmland anpassa marknadsföringen i 

magasin, på besökssidan och i olika Pr-kampanjer etcetera till att locka en mångfald av olika 

besökare (Gibson, 5 maj 2014). För Visit Värmland är det viktigt att marknadsföra det som är 

nytt och finna nya infallsvinklar. Det är viktigt att komma över blindheten för det egna land-

skapet vilket är svårt eftersom att det är lätt att tro att alla är medvetna om vilka platser som är 

av intresse i det egna närområdet. Det är utmanande att se att inte långt bort så är Värmland 

relativt okänt och få är medvetna om vad som händer i det värmländska landskapet. Således är 

det viktigt att kunna locka besökare som varit på många andra platser eftersom att de kan bana 

väg för andra besökare att upptäcka Värmland. På det sättet kan Värmland komma att bli det 

”oupptäckta besöksmålet”. På samma sätt kan den kulturintresserade i Stockholm som varit i 

Värmland många gånger tidigare lockas av att det händer någonting nytt. Således är det vik-

tigt att kunna marknadsföra Värmland på nya sätt och skapa nya perspektiv av vad ett besök i 

Värmland skulle kunna erbjuda (Gibson, 5 maj 2014). För Visit Värmland är det viktigt att 

veta vilken berättelse som skulle kunna passa vilken besökare. Därtill är det viktigt att finna 

nya infallsvinklar. Det kan beskrivas som att besökare vill höra en ny intressant berättelse vid 

varje besök. För att ett behov av ständigt nya perspektiv ska kunna tillgodoses är det viktigt 

att kunna se det värmländska landskapet genom besökarens ögon som någonting främmande 

eller åtminstone i ständig förändring. Det oupptäckta. För varje besök skulle berättelserna 

behöva anpassas till besökarens intresse. 
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c) En bra berättelse lever sitt eget liv. Den tillåter dig att fantisera, känna efter och ta dina egna 

vägar. Den tar dig med till nya platser där du möter människor som ger dig andra tankar och 

insikter. En  resa  ingen annan har gjort  förut. Värmland  fyller dig med bra berättelser  (Visit 

Värmland, 2014). 

 

För varje besökare som vistas eller som vistats i Värmland finns en bra berättelse. Således är 

en bra berättelse den om varje besökares möte med lokalinvånare och miljön i det värm-

ländska landskapet som för med sig andra tankar och insikter. I ”Värmlandsstrategin 2014-

2020” (2014) framhålls att det är viktigt att sprida goda berättelser till besökare om Värmland. 

Det är framförallt den goda berättelsen som kan locka besökare. Således är det viktigt att det 

finns ett gemensamt varumärke som är lätt att berätta om i Värmland. Det är viktigt att vara 

överens om hur Värmland ska uppfattas och hur alla som vistas och vistats i Värmland ”är 

med och skapar den bilden över tid” (Värmlandsstrategin 2014-2020). För att Värmlands va-

rumärke ska byggas starkt är det viktigt att så många som möjligt kan vara med och berätta 

om styrkorna med Värmland. Således är det viktigt att Region Värmland kan informera om 

och uppmuntra framförallt företag men även lokalinvånare och besökare till att berätta om 

Värmland utifrån styrkorna. Följaktligen ska ett samtal föras mellan Region Värmland och 

företagen om vilka berättelser som ska användas till att marknadsföra Värmland. Därtill ska 

”ambassadörer” som kan associeras med ett fåtal av berättelserna väljas ut (Norum, 14 maj 

2014). Följaktligen vill Region Värmland att den berättartradition som finns i Värmland ska 

föras vidare och växa in i framtiden. På det sättet är det viktigt att berättelserna om livet i det 

värmländska landskapet inte endast består av gårdagens stora berättare såsom Gustav Fröding 

och Selma Lagerlöf. Det är snarare viktigt att den värmländska berättartraditionen är någon-

ting levande (Norum, 14 maj 2014). För att besökare ska kunna lockas till Värmland är det 

viktigt att människorna som vistas och vistats i Värmland kan vara med och samtala om fanta-

sierna och känslornas som förknippas med det Värmländska landskapet. På så sätt kan det 

värmländska varumärket byggas starkt. För att varumärket ska kunna marknadsföras på ett 

effektivt sätt som kan locka besökare är det även viktigt att välja ut ett fåtal av berättelserna 

som är lätta att kommunicera och att finna ”ambassadörer” som kan associeras med ett fåtal 

av berättelserna. På så sätt kan besökare inspireras till att fantisera och känna efter längs sina 

egna vägar och i mötet med andra människor få nya tankar och insikter. 
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5.2	Värmland	som	ett	hållbart	virtuellt	upplevelselandskap	
 

5.2.1	Det	hållbara	Värmland	
 

a) För att hela tiden bli bättre är det viktigt att ständigt förnyas på ett sätt som för med sig till‐

växt. För att tillväxten ska vara hållbar är det viktigt att offentliga aktörer och näringsliv prio‐

riterar ett hållbart entreprenörskap så att det finns en god  jordmån  i vilken hållbart företa‐

gande kan växa (Värmlandsstrategin 2014‐2020, 2014). 

 

Det kanske kan kännas lite väl botaniskt att beskriva entreprenörskap som ett trädgårdsland. 

Däremot är det inte helt obefogat. Det är egentligen inte konstigare än att hela samhället är ett 

ekosystem. Således är det viktigt att näringslivet hålls levande. Följaktligen är det viktigt att 

det finns en god jordmån i vilken företag kan få den näring som behövs för att de ska kunna 

växa. Norum (2014) anser att det är viktigt att tjänster eller produkter som görs exportmogna i 

Visit Värmlands arbete ”Export 4 Seasons” är hållbara om besöksnäringen ska kunna förnyas 

på ett hållbart sätt som för med sig tillväxt (Norum, 14 maj 2014). Därtill är det i takt med att 

det blir allt vanligare att resa regionalt, nationellt och internationellt viktigt att värna om det 

hållbara resandet. Tillgänglighet är en förutsättning för den värmländska tillväxten. För att 

resandet ska vara hållbart är det viktigt att kombinera trafikslag med varandra. Således är 

kanske den allra största utmaningen i att utveckla besöksnäringen i Värmland på ett hållbart 

sätt att öka tillgängligheten till Vänern och Klarälven eftersom att de är underutnyttjade resur-

ser i utvecklingen av besöksnäringen och det är relativt svårt att ”bevara den vackra skär-

gårdsmiljön för boende och besökare, och samtidigt öka tillgängligheten till skärgården” 

(Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Således är Vänernsjöfarten betydelsefull för att det 

ska finnas en ökad rörelsefrihet. Inte minst för besökare som vill röra sig mellan platser som 

kan erbjuda kultur, sport och friluftsliv (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). För att samar-

beten ska kunna leda till att besökare lockas till att ta ekologiskt ansvar är det viktigt att 

kanske framförallt se till vilka färdmedel som finns tillgängliga i besökares resande. Visit 

Värmland är aktiva i denna process genom att försöka hitta och visa upp paketslösningar som 

väver samman kollektiva sätt att ta sig till och runt i Värmland. Därtill är Visit Värmland med 

i projekt som handlar om att utveckla cykel-, paddlings- och vandringsleder. Visit Värmland 

är också på väg att komplimentera den traditionella bilden av Värmland med berättarna och 
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skogen med Vänern och den ”levande kulturen”. Det finns något av ett nyfunnet intresse för 

Vänern som blommat ut under senare år. Främst har kommunerna som ligger vid Vänern 

uppmärksammat skärgården. Därtill har Visit Värmland varit delaktig i att ta ett krafttag kring 

att lyfta fram Vänern som en strategisk fördel i ”Värmlandsstrategin 2014-2020”. Visit Värm-

land och skärgårdskommunerna tillsammans med länsstyrelsen är med i ett projekt om att ta 

tillvara på och visa upp de värden som finns i Vänern. Det är viktigt att utveckla upplevelser-

na så att besökare ska kunna få någonting att göra. Således är det viktigt att länsstyrelsen öpp-

nat upp för att använda vissa områden i Vänern (Gibson, 5 maj 2014). I framtiden vill Visit 

Värmland använda lite mer ”piska och morot” eftersom att om miljövänliga företag och orga-

nisationer främjas kan det locka till hållbara tjänster och produkter. Således är det viktigt för 

Visit Värmland att vara med ibland annat hushållningssällskapet och ”Nordic Innovation 

Food Arena” så att de kan lyfta fram närproducerad mat och ekologiska varor (Gibson, 5 maj 

2014). Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att närproducerad mat, skog och sjöar 

finns överallt och att besökare kanske snarare kan lockas till Värmland av det trevliga bemö-

tandet (Lundqvist, 22 april 2014). För att besökares upplevelser ska vara hållbara är det viktigt 

att värna om det hållbara entreprenörskapet och att kombinera hållbara trafikslag med 

varandra så att besökare kan lockas till att till en miljövänlig resa i det värmländska landskap-

et inte minst längs cykel-, paddlings- och vandringsleder. Därtill är det viktigt att besökare är 

trevligt bemötta om de ska lockas till att komma tillbaka till Värmland. 
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b) ”Det  ska vara  lätt att  ta  sig  till,  från och  inom Värmland”  (Värmlandsstrategin 2014‐2020, 

2014). Således är det viktigt att framtidens resor är hållbara, snabba och enkla samt att det 

finns en god bredbandstillgänglighet. Därtill är det viktigt att använda digitaliseringen  i den 

mån som den kan bistå med lösningar i hanteringen av de utmaningar som finns i samhället 

(Värmlandsstrategin 2014‐2020, 2014). 

 

På så sätt är det viktigt att använda digitaliseringen till att göra det lätt för besökare att ta sig 

till, från och inom Värmland. Norum (2014) anser att bredbandsnätet måste vara väl utbyggt 

om digitaliseringen ska kunna användas till att utveckla en större hållbar rörelsefrihet (Norum, 

14 maj 2014). För att skapa ett ekologiskt medvetande hos individen är det viktigt att försöka 

få individen att förstå att alla platser är beroende av varandra. Besökare som är medvetna om 

en plats värden innan deras besök möts av en uppfriskande känsla för platsens värden 

(Goodboy, 2011). Platsers värden kan associeras till särskilda berättelser, intermezzon, som 

ägt rum. Således kan platsen förmedlas med ekologiska värden eller en mångfald av berättel-

ser från fysiska eller socialt föreställda rum, om ekologisk flora och fauna, som besökare kan 

vandra mellan. Således vävs allehanda aktörer samman med besökare i en materiell omgiv-

ning bit för bit i, vad som kommer att bli, ett turismlandskap. För att förstå hur dessa landskap 

skapas måste vi försöka synliggöra hur aktörer och besökare tillsammans kommer att skapa 

den sociala praktik som kallas ”turism” och dess materiella omgivning (van der Duim et. al., 

2012). När aktörer och besökare tillsammans skapar någonting av värde är de ”medskapare”. 

Det är ett sätt att komma fram med nya produkter och tjänster samt en tjänsteinnovation i sig 

själv. Således är det betydelsefullt för aktörer som vill vara ”medskapare” med besökare att 

förstå att ”medskapande” inte automatiskt för med sig en konkurrensfördel. Det finns en pot-

ential för både aktörer och besökare att få ut någonting värdefullt från ett ”medskapande” men 

det krävs ett ömsesidigt givande och tagande. Det är ett sätt för aktörer och besökare att till-

sammans komma fram till vilka produkter eller tjänster som är värdefulla (Töndevold Lilje-

dal, 2013). För att ett ”medskapande” ska kunna föra med sig att det värmländska landskapet 

estetiseras med ekologiska värden är det viktigt att alla som vistas och vistats i Värmland vill 

vara med och berätta om det värmländska landskapet. Digitaliseringen kan användas till att 

levandegöra och måla landskapet med berättelser om och tillgängliggöra ekologisk flora och 

fauna. Således kan besökare ta del av berättelserna innan deras besök. Sedermera kan besö-

kare vandra i spåren efter och skapa sina egna berättelser om det värmländska landskapet. 
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5.2.2	Den	samlade	berättelsen	om	Värmland	i	sociala	media	
 

a) För att  locka besökare  till Värmland även  i  framtiden är det viktigt att sprida berättelserna 

även utanför de  regionala gränserna och att ”se besökare som medskapande  i kulturlivet”. 

(Värmlandsstrategin 2014‐2020, 2014). 

 

För att locka besökare även i framtiden är det viktigt att sprida berättelserna om Värmland 

även utanför de regionala gränserna och att besökare kan vara med och skapa berättelsen om 

Värmland i sociala media. Norum (2014) anser att sociala media är viktiga eftersom att de kan 

användas till att förmedla berättelserna om Värmland även bortom de regionala gränserna. 

Således är Region Värmland aktiva i ”Facebook Värmland” som är en sida där nya och gamla 

lokalinvånare kan berätta om vad som finns att göra i Värmland. Denna sida ackompanjeras 

med ”Sköna Värmland” som är en sida på Instagram där lokalinvånare och besökare kan 

tagga bilder från sina upplevelser i det värmländska landskapet. På Karlstad CCC visas ett 

bildspel med bilderna som ”gillas” mest från denna sida. För att Region Värmland ska vara 

medvetna om den samlade berättelsen om Värmland i sociala media används omvärldsbeva-

karen ”Notified” (Norum, 14 maj 2014). Visit Värmland är aktiva med att marknadsföra sina 

medlemmar i sociala media såsom Facebook och Instagram. Framförallt är det viktigt att för-

söka få lokalinvånare (Lundqvist, 22 april 2014) att vara goda ”ambassadörer” och använda 

sociala media till aktivt bjuda in vänner och familj till att besöka Värmland (Gibson, 5 maj 

2014). Således är Facebook en sida som lokalinvånare kan använda till att berätta för vänner 

och familj om livet i Värmland. Dessa berättelser kan även locka vänner och familj till att 

vilja besöka Värmland. För att ett socialt media ska vara säljande måste det finnas ett säljande 

motiv. För Region Värmland och Visit Värmland är det viktigt att användarna är intresserade 

av att använda ett socialt media till att få information om vad ett besök i Värmland kan er-

bjuda. Lundqvist (2014) anser att Visit Värmlands besökssida kan användas av kommunerna 

och de andra medlemmarna till att visa vad som händer i och locka besökare till Värmland 

(Lundqvist, 22 april 2014). På besökssidans första sida kan besökare välja vad de vill ”göra” 

och vidare hitta ”evenemang” i Värmland. Värmland beskrivs som ett kulturellt landskap fullt 

av äventyr, utmaningar och aktiviteter bland berättelsernas visträckta skogar, i det öppna 

landskapet, längs Vänernkusten och Klarälven (Visit Värmland, 2014). Således är Visit 

Värmlands besökssida ”säljande”. Det är en sida dit besöker kommer för att ”boka” och ”pla-
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nera” deras resa i Värmland. Visit Värmland (2014) är en besökssida som framförallt vill 

locka besökare med de prominenta plus-medlemmarnas erbjudanden. På besökssidans första 

sida rullar ideligt ett bildspel. Det är främst plus-medlemmarna som visas såsom Selma-spa 

och Vildmark i Värmland (Visit Värmland, 2014). För att en mångfald av både ”privata” och 

”professionella” intressen ska kunna färga berättelsen om Värmland behövs ytterligare en 

dimension till besökssidan. Norum (2014) anser att det är viktigt att skapa bättre förutsätt-

ningar för besökare att både uppleva och vara ”medskapare” i kulturlivet. Således är det vik-

tigt att besökare både kan ”uppleva” och ”levandegöra” kulturen (Norum, 14 maj 2014). Det 

är viktigt att besökare kan vara med och berätta om deras upplevelser i det värmländska land-

skapet. 

 

 

b) Att röra sig igenom och mellan rum är en visuell upplevelse vare sig det är i staden, på lands‐

bygden eller till sjöss. Det är i vårt visuella möte med omgivningen som vi lär känna både oss 

själva och världen. Således är ett uttalande om att vi  lever  i en visuell kultur  inte enbart ett 

uttryck  för att vi  idag  lever  i ett bildernas ”winter‐wonderland” utan än mer ett uttryck  för 

”vår vilja och vårt behov av att visualisera våra erfarenheter” (Göthlund, 2008). 

 

Det kan beskrivas som att besökare kanske allra lättast kan förstå och förmedla sin upplevelse 

visuellt. Det är vanligt att besökare vill bevara minnet av en resa med bilder och ljud från be-

söksmålet. Jensen (2006) anser att det är viktigt att samarbeta över kommunala, regionala och 

nationella gränser om besökare ska kunna röra sig igenom och komma tillbaka till en plats 

(Jensen, 2006). Således är det viktigt att varje plats kan strukturera sin egen besökssida som 

ett socialt media om besökare ska kunna vara med och skapa den visuella upplevelsen i en 

mångfald av kulturella landskap. På så sätt kan besökare röra sig igenom och komma tillbaka 

till platser vars värden bäst passar deras egna intressen. Van der Duim et.al. (2012) framhåller 

att platsers värden kan associeras till särskilda berättelser, intermezzon, som ägt rum. Således 

kan platsen förmedlas i en mångfald av berättelser från fysiska eller socialt föreställda rum, 

om ekologisk flora och fauna, som besökare kan vandra mellan (van der Duim et. al., 2014). I 

dessa landskap är det vanligast med traditionella möten, ansikte mot ansikte. Sådana möten 

har en särskild förmåga att påverka eftersom att i möten ansikte mot ansikte mellan människor 
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förmedlas särskilt rik information. Således är det viktigt att den infrastruktur som finns har 

förmågan att utmana oss och att öva oss i att möta andra människor så att varje möte kan upp-

levas som positivt (Söderlund, 2013). Samtidigt är varje upplevelse individuell. Vad besökare 

upplever beror på individuella intressen, social och kulturell bakgrund samt humör och käns-

lor (Ooi, 2006). MacLeod et. al. (2009) föreslog att författare skulle kunna skapa en samlad 

berättelse och välja var inslag av ”medskapande” skulle kunna vara lämpliga. För en besöks-

sida skulle aktörerna kunna använda språkliga och grafiska tillvägagångssätt till att skapa en 

kreativa och minnesvärd stämning i landskapet. Det skulle aktörerna kunna uppnå genom att 

erbjuda besökare tillfällen till att inhämta information från tjänster såsom audioverktyg, för-

säljning av direktbildskameror och minnesalbum, vilka kan medföra ytterligare intäkter, samt 

från innovativa möjligheter till medverkan såsom event, aktiviteter och tillfälliga utställningar 

som lockar till återbesök (MacLeod et. al., 2009). Lundqvist (2014) anser att det framförallt är 

med berättelser om det kulturella landskapet som besökare kan lockas till Värmland. De 

värmländska berättelserna är invuxna i det kulturella landskapet. Det är inte enbart stora be-

rättare som fostrats i Värmland. De stora berättarna i Värmland är snarare skörden av en be-

rättartradition som handlar om att leva och lära utifrån den lokala historien. Den kreativa 

ådran rinner djupt inne i de värmländska skogarna (Lundqvist, 22 april 2014). För att locka 

besökare till Värmland är det viktigt att lokalinvånarna som förknippas med den värmländska 

berättartraditionen kan fortsätta att berätta om livet i det värmländska landskapet, ”det fram-

tida kulturlivet i Värmland formas i stor utsträckning av konstnärer, kulturskapare och entre-

prenörer med visioner och egensinne” (Värmlandsstrategin 2014-2020, 2014). Således är det 

viktigt att alla som är med och skapar ett aktivt kulturliv kan visualisera sin upplevelse och 

lära från varandra. Dickinson et. al. (2014) anser att ”smartphones” kan användas till att samla 

in information som kan användas till att visualisera spår efter besökares resande (Dickinson 

et. al., 2014). Det är framförallt viktigt att besökare kan använda sig av sociala media i deras 

”smartphones” och ”Ipads” om besökare ska kunna vara med och skapa den visuella upple-

velsen i staden, på landsbygden och till sjöss. På så sätt vävs enligt van der Duim et. al. 

(2012) allehanda aktörer samman med besökare i en materiell omgivning bit för bit i, vad som 

kommer att bli, ett turismlandskap.(van der Duim et. al., 2012). Således måste aktörer som 

vill vara ”medskapare” med besökare förstå att ett ”medskapande” måste vara ömsesidigt. Det 

är ett sätt för aktörer och besökare att tillsammans komma fram till vilka produkter eller tjäns-

ter som är värdefulla (Töndevold Liljedal, 2013). Digitaliseringen kan endast användas till att 

levandegöra och måla landskapet med berättelser om och tillgängliggöra ekologisk flora och 
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fauna om alla som vistas och vistats i Värmland vill vara med och berätta om det värmländska 

landskapet. MacLeod et. al. (2009) anser att det måste skapas en gemensam inledning i land-

skapet om ett sådant ”medskapande” ska vara framgångsrikt. Därtill är det viktigt att etablera 

verktyg som kan bevara besökares medverkan i vandringen och aktörerna skulle förmodligen 

vilja skapa ytterligare möjligheter för besökare att ta kontakt och finna information (MacLeod 

et. al., 2009). Det är i förhållande till existerande sociala media fördelaktigt om besökssidorna 

skulle kunna samordnas i kommunala, regionala och nationella samarbeten eftersom att med 

fokus på Visit Värmland kan besökssidan användas till att på ett säljande sätt vägleda besö-

kare in i berättelsernas värmländska kulturlandskap. Det är en sida som besökare kommer till 

om de vill boka och planera deras resa i Värmland. För att visualisera och leda besökare in i 

berättelsernas Värmland vore det givande om berättelserna kunde marknadsföras, planeras 

och visualiseras inom ramen för en virtuell karta på vilken berättelserna skulle kunna förmed-

las i och förstärkas av bild och ljud i reseforum och resebloggar. Därtill skulle internettelefoni 

kunna användas. På så sätt skulle berättelserna kunna binda samman det kulturella landskapet 

och besökare skulle kunna kommunicera om, röra sig igenom och komma tillbaka till sina 

favoriter bland kommunala, regionala och nationella berättelselandskap. Dessutom skulle be-

rättelserna kunna samlas i ett resemagasin, skulle sidan involvera ett röstningssystem, om de 

populäraste berättelserna om upplevelserna i Värmland.             

 För Värmland är berättartraditionen en särskilt rik tillgång. De värmländska berättelserna 

är invuxna i det kulturella landskapet. Följaktligen kan berättelserna visualiseras och förmed-

las i landskapet och besökare kan resa med en kombination av hållbara trafikslag och vandra i 

kulturella och sociala landskap som kan förmedlas med ekologiska värden. Därtill kan språk-

liga och grafiska inslag användas till att skapa en kreativ och minnesvärd stämning i land-

skapet. Dessutom skulle besökare kunna erbjudas tillfällen att inhämta information från tjäns-

ter såsom audio verktyg, försäljning av direktbildskameror och minnesalbum, vilka kan med-

föra ytterligare intäkter, samt från innovativa möjligheter till medverkan såsom event, aktivi-

teter och tillfälliga utställningar. Förutom offentliga och privata berättare är det även viktigt 

att lokalinvånare som förknippas med den värmländska berättartraditionen kan fortsätta att 

berätta om livet i det värmländska landskapet. Precis som besökare kan lokalinvånare fram-

förallt i deras ”smartphones” och ”Ipads” vara med och skapa de visuella berättelserna i sta-

den, på landsbygden och till sjöss. På det sättet skulle besökare kunna ta del av berättelserna 

innan och vandra i spåren efter och skapa sina egna berättelser om det värmländska landskap-

et vid deras besök. För varje besökare som vistas eller som vistats i Värmland finns en bra 
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berättelse. Således är en bra berättelse den om varje besökares möte med lokalinvånare och 

det värmländska landskapet som för med sig andra tankar och insikter. Slutligen, att skapa 

säljande sociala media är framförallt ett sätt att skapa förståelse för och sälja en idé om att det 

inte enbart är en kombination av kollektiva trafikslag som har förmågan att göra upplevelser 

hållbara. De kan alla vävas samman i kommunala, regionala och nationella sammanhang ef-

tersom att världen är ett stort ekosystem och vi kan alla berätta om våra liv och tillsammans 

skapa förståelse för att värden måste vara hållbara om vi även i framtiden ska ha tillgång till 

denna mångfald av varierande berättelselandskap. 
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6.0	Slutsatser	
 

 

Avslutningsvis, i detta avsnitt återger jag de mest relevanta svaren, på studiens 

inledande frågeställningar, som föregående avsnitts analys av studiens teoretiska 

och empiriska teman mynnade ut i. 

 

 

Vilka är styrkorna i ”Värmlandsstrategin 2014‐2020” som Visit Värmland ska använda 

till att försöka locka besökare till det värmländska ”upplevelselandskapet”? 

 

Visit Värmland ska marknadsföra Värmland gentemot besökare. Det värmländska varumärket 

byggs kring styrkorna i Värmland. Därtill är det framförallt kring berättartraditionen som 

styrkorna kan kommuniceras. För att locka besökare till Värmland är det viktigt att lokalinvå-

narna som förknippas med den värmländska berättartraditionen kan fortsätta att berätta om 

livet i det värmländska landskapet. I Värmland har många kända berättare fostrats och berät-

telserna är inte på väg att sina. Istället fortsätter berättandet inom teatern, litteraturen, musi-

ken, dansen, bildkonsten och konsthantverk från Värmland. Således är kulturen viktig och har 

fått allt större plats i diskussionerna om regionens utveckling. De värmländska berättelserna är 

invuxna i det kulturella landskapet och det är framförallt med berättelser om det kulturella 

landskapet som besökare kan lockas till Värmland. Det är inte enbart stora berättare som fost-

rats i Värmland. De stora berättarna i Värmland är snarare skörden av en berättartradition som 

handlar om att leva och lära utifrån den lokala historien. Den kreativa ådran rinner djupt inne i 

de värmländska skogarna. Således är det kanske allra främst den vanlige värmlänningen som 

är bärare av både gårdagens och dagens berättelse om det kulturella landskapet i Värmland. 

För att besökare ska kunna lockas till Värmland är det viktigt att människorna som vistas och 

vistats i Värmland kan vara med och samtala om fantasierna och känslornas som förknippas 

med det Värmländska landskapet. På så sätt kan besökare inspireras till att fantisera och känna 

efter längs sina egna vägar och i mötet med andra människor få nya tankar och insikter. 
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Hur ska Visit Värmland kunna locka besökare till ett ekologiskt hållbart resande? 

 

Det kanske kan kännas lite väl botaniskt att beskriva entreprenörskap som ett trädgårdsland. 

Däremot är det inte helt obefogat. Det är egentligen inte konstigare än att hela samhället är ett 

ekosystem. Således är det viktigt att näringslivet hålls levande. Följaktligen är det viktigt att 

det finns en god jordmån i vilken företag kan få den näring som behövs för att de ska kunna 

växa. Det är även viktigt att besökare kan få tillgång till information om besöksmål, inte minst 

om de ska kunna röra sig igenom och inom Värmland med hållbara färdmedel. För att besöka-

res resande ska vara hållbart är det viktigt att kombinera trafikslag med varandra. Det är längs 

vägarna och lederna i det värmländska landskapet som besökare kan stanna och samspela med 

lokalinvånare och uppleva det utbud av upplevelser som finns i Värmlands städer och andra 

hembygder. För att tillgängligheten till Vänern och Klarälven ska kunna öka på ett sätt som är 

hållbart är Vänernsjöfarten betydelsefull om besökare ska kunna röra sig mellan platser som 

kan erbjuda kultur, sport och friluftsliv. Visit Värmland är aktiva i denna process genom att 

försöka hitta och visa upp paketslösningar som väver samman kollektiva sätt att ta sig till och 

runt i Värmland. Därtill är Visit Värmland med i projekt som handlar om att utveckla cykel-, 

paddlings- och vandringsleder. Visit Värmland är också på väg att komplimentera den tradit-

ionella bilden av Värmland med berättarna och skogen med Vänern och den ”levande kul-

turen”. Visit Värmland och skärgårdskommunerna tillsammans med länsstyrelsen är med i ett 

projekt om att ta tillvara på och visa upp de värden som finns i Vänern. Dessutom är det vik-

tigt att besökare är trevligt bemötta om de ska lockas till att komma tillbaka till Värmland. 
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Hur skulle Visit Värmland kunna skapa förutsättningar för sina medlemmar och besö‐

kare att bli ”medskapare” till ett hållbart ”virtuellt upplevelselandskap” i Värmland? 

 

Det är i förhållande till existerande sociala media fördelaktigt om besökssidorna skulle kunna 

samordnas i kommunala, regionala och nationella samarbeten eftersom att med fokus på Visit 

Värmland kan besökssidan användas till att på ett säljande sätt vägleda besökare in i berättel-

sernas värmländska landskap. Det är en sida som besökare kommer till om de vill boka och 

planera deras resa i Värmland. För att visualisera och leda besökare in i berättelsernas Värm-

land vore det givande om berättelserna kunde marknadsföras, planeras och berättas inom ra-

men för en virtuell karta på vilken berättelserna skulle kunna förmedlas i och förstärkas av 

bild och ljud i reseforum och resebloggar. Därtill skulle internettelefoni kunna användas. På 

så sätt skulle berättelserna kunna binda samman det kulturella landskapet och besökare skulle 

kunna kommunicera om, röra sig igenom och komma tillbaka till sina favoriter bland de 

kommunala, regionala och nationella berättelselandskapen. Dessutom skulle berättelserna 

kunna samlas i ett resemagasin, skulle sidan involvera ett röstningssystem, om de populäraste 

berättelserna om upplevelserna i Värmland.                 

 För Värmland är berättartraditionen en särskilt rik tillgång. De värmländska berättelserna 

är invuxna i det kulturella landskapet. Följaktligen kan berättelserna visualiseras och förmed-

las i landskapet och besökare kan resa med en kombination av hållbara trafikslag och vandra i 

kulturella och sociala landskap som kan förmedlas med ekologiska värden. Därtill kan språk-

liga och grafiska inslag användas till att skapa en kreativ och minnesvärd stämning i land-

skapet. Dessutom skulle besökare kunna erbjudas tillfällen att inhämta information från tjäns-

ter såsom audio verktyg, försäljning av direktbildskameror och minnesalbum, vilka kan med-

föra ytterligare intäkter, samt från innovativa möjligheter till medverkan såsom event, aktivi-

teter och tillfälliga utställningar. Förutom offentliga och privata berättare är det även viktigt 

att lokalinvånare som förknippas med den värmländska berättartraditionen kan fortsätta att 

berätta om livet i det värmländska landskapet. Precis som besökare kan lokalinvånare fram-

förallt i deras ”smartphones” och ”Ipads” vara med och skapa de visuella berättelserna i sta-

den, på landsbygden och till sjöss. På det sättet skulle besökare kunna ta del av berättelserna 

innan och vandra i spåren efter och skapa sina egna berättelser om det värmländska landskap-

et vid deras besök. För varje besökare som vistas eller som vistats i Värmland finns en bra 

berättelse. Således är en bra berättelse den om varje besökares möte med lokalinvånare och 
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det värmländska landskapet som för med sig andra tankar och insikter. Slutligen, att skapa 

säljande sociala media är framförallt ett sätt att skapa förståelse för och sälja en idé om att det 

inte enbart är en kombination av kollektiva trafikslag som har förmågan att göra upplevelser 

hållbara. De kan alla vävas samman i kommunala, regionala och nationella sammanhang ef-

tersom att världen är ett stort ekosystem och vi kan alla berätta om våra liv och tillsammans 

skapa förståelse för att värden måste vara hållbara om vi även i framtiden ska ha tillgång till 

denna mångfald av varierande berättelselandskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

7.0	Avslutande	Reflektioner	
 

 I framtiden kanske det framförallt vore intressant, kanske till och med viktigt, att studera 

två ämnen som belysts i denna studie, men som i mån av utrymme fått hamna i skymundan, 

nämligen berättelsens autenticitet och relation till platsmarknadsförares vilja, kanske till och 

med behov av, att förmedla en positivt färgad berättelse som kan locka besökare och nya lo-

kalinvånare. På det sättet är det även viktigt att inkludera dagens lokalinvånare eftersom att de 

är med om att, i sin vardag och på sin fritid, skapa de sociala och kulturella uttryckssätt som 

är centrala i platsens berättelse. Därtill vore det intressant att studera huruvida en samlad be-

rättelse i sociala media skulle kunna komma att skapa negativa associationer till en plats eller 

en mera, ”sanningsenlig”, autentisk. För vad är en autentisk berättelse? Hur skulle besökare 

och aktörerna tillsammans med lokalinvånare kunna komma överens om en autentisk berät-

telse i sociala media? Den senare frågan besvarades visserligen till viss del i slutsatserna i och 

med att det åtminstone skulle kunna vara en demokratisk process om de bästa berättelserna 

röstades fram och fick utrymme att synas i en tidning i ett socialt media inom ramarna för den 

lokala eller regionala besökssidan. Däremot saknas en diskussion om lokalinvånares roll i 

detta sammanhang. Därtill vore det intressant att studera huruvida det skulle skapa en elitisk 

tidning eller om det skulle kunna skapas utrymme för mindre prominenta aktörers, besökare 

och lokalinvånares berättelser att synas. Därtill vore det även intressant att studera aktörers, 

besökares och lokalinvånares, kognitiva förhållningssätt, hantering och förmedling av berät-

telserna i och med den digitala tekniken. Det är viktigt att skapa ett användarvänligt och este-

tiskt tilltalande socialt media, om aktörer, besökare och lokalinvånare ska vilja användas sig 

av det, samt att vidareutveckla tekniska hjälpmedel såsom ”smartphones” och ”Ipads” till-

sammans med bredbandstillgängligheten så att ”upplevelselandskapet” kan göras tillgängligt. 

Slutligen, som först nämndes i samband med avsnittet om ”tidigare forskning” är det svårt att 

avgränsa sociala media till ett forskningsområde eftersom att sociala media kanske framförallt 

är ett kommunikationsverktyg. Således är det viktigt att studera sociala media inom en mång-

fald av forskningsområden. Det är viktigt att studera hur vi kan bli bättre på att kommunicera i 

en mångfald av sammanhang om vi bättre ska kunna förstå och kunna lära oss av varandra. 

Följaktligen är sociala media, på det sätt som introducerats i denna studie, ett verktyg som kan 

användas till att skapa kommunikation och förmera relationerna mellan användarna och deras 

omgivning. 
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Bilaga	1:	Mall	för	Samtals	djupintervjuer	med	respondenter	på	Visit	Värm‐
land	
 

I projektet ”attraktiva Värmland” samarbetade Region Värmland med Visit Värmland om att 

förstärka försöka locka nya lokalinvånare respektive besökare. Det resulterade i en mångfald 

av trycksaksmaterial och webbplatser såsom Facebook  

Vilket är Visit Värmlands uppdrag? 

I vilka samarbeten ingår Visit Värmland? 

Vilket värde, skulle du säga, finns av att samarbeta nationellt, regionalt och lokalt för att för-

söka göra någonting positivt av potentialen i att besökare och andra kringresande är mobila? 

Hur försöker Visit Värmland få besökare att lockas av värmländska landskap? 

Vilka fysiska respektive visuella värden skulle du beskriva som de främst utmärkande för 

Visit Värmlands platsmarknadsföring? 

Hur försöker Visit Värmland hantera mångfalden av värmländska landskap och att inte alla 

kan stå längst fram och visa upp sig? 

På vilket eller vilka sätt kan Visit Värmland locka besökare till att ta ekologiskt ansvar och 

skapa minnen och berättelser om hållbara upplevelser i värmländska landskap? 

Vilka berättelser är enligt dig särskilt betydelsefulla för Värmland?  

Hur anser du att dessa tas tillvara på i skapandet av upplevelser för besökare i Värmland? 

Vilka förutsättningar anser du att det finns för besökare att vandra i spåren av dessa berättel-

ser? 

Vilken betydelse anser du att press, radio och tv har för att förmedla berättelser om som äm-

nar locka besökare till Värmland? 

Vilket värde anser du att det finns av att besökare använder sig av sociala medier? 

Vilket behov anser du att besökare har av att förmedla berättelser om sina upplevelser?  



 

 
 

På vilket eller vilka sätt försöker Visit Värmland skapa förutsättningar för besökare att vara 

med och skapa den samlade berättelsen om Värmland? 

På vilket eller vilka sätt anser du att Visit Värmland skulle kunna skapa förutsättningar för 

besökare och sina medlemmar att skapa gemensamma upplevelser? Vad krävs enligt dig för 

att ett sådant ”medskapande” ska kunna vara värdefullt? 

Hur tror du att Visit Värmlands arbete med besöksnäringen i Värmland kommer att se ut i 

framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga	2:	Mall	för	samtals	djupintervjuer	med	respondenter	på	Region	
Värmland	
 

Hur anser du att du att en mångfald av besökares önskemål ska kunna tillgodoses i Värmland? 

På vilket eller vilka sätt anser du att tillgängligheten till skogen och vattendragen kan vidare-

utvecklas? 

På vilket eller vilka sätt anser du att kulturen har fått större plats i diskussionerna om Värm-

lands utveckling? 

Hur anser du att Värmland kan få en stark kulturprofil nationellt, regionalt och lokalt? 

Hur anser du att berättelserna om Värmland ska kunna spridas även utanför de regionala grän-

serna? 

På vilket eller vilka sätt anser du att besökare kan bli medskapare till kulturlivet? 

Hur anser du att besöksnäringen kan förnyas på ett sätt som för med sig tillväxt och fortfa-

rande är hållbart? 

Hur anser du att digitaliseringen kan bistå med hållbara sätt att utveckla en större rörelsefri-

het? 

Hur anser du att Värmlands varumärke kan utvecklas så att det är lätt att använda i berättel-

serna om Värmland? 


