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Sammanfattning 

Att marknadsföra en plats är ingen enkel uppgift, men något som får allt större 

uppmärksamhet när fler vill ta del av en snabbt växande turismnäring. Platsen, som är i 

ständig förändring, påverkas av flera olika faktorer: naturen, platsens betydelse och sociala 

processer. Naturens förändringar, där klimatförändringarna numera har en stor roll, påverkar 

förutsättningarna för turistisk verksamhet och gör det svårt att sätta en statisk etikett på en 

plats. Därmed skapas en konflikt mellan verkligheten och den bild av platsen som 

platsvarumärket förmedlar. Denna studie undersöker dessa spänningar mellan verklighet, 

platsmarknadsföring och turismrelaterad verksamhet som kan uppstå, med syftet att bidra till 

ökad förståelse i ämnet.  

 

Vidare utgår studien från Östersunds kommun. Ett framtida klimat som kommer innebära 

varmare och kortare vintrar tillsammans med ett platsvarumärke som är kopplat till vinter har 

satt Östersund i en intressant situation där dessa spänningar riskerar att uppstå. Information 

kring hur konflikten mellan verklighet och platsvarumärke påverkar turismverksamheter har 

samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer med turismaktörer verksamma i Östersunds 

kommun. Resultatet visar på att varumärket Vinterstaden har haft en viktig roll i att sätta 

Östersund på kartan. Samtidigt identifieras maktförhållanden i form av exkludering kopplade 

till platsvarumärket. Exkluderingen ses till viss del som ett problem då det upplevs ha skapat 

ett utanförskap hos vissa grupper och delar av platsen, men även som nödvändig för att kunna 

skapa en tydlighet i platsvarumärket. 

 

Klimatet ses ha en indirekt påverkan på platsvarumärkets trovärdighet men det största 

problemet ligger enligt aktörerna i att kunna fylla det med säljbara produkter för att bild och 

verklighet ska stämma överens. Med mindre pålitliga vintrar blir det dock svårt för 

turismaktörer att våga satsa på vinterverksamhet. 

 

Nyckelord: plats, makt, platsvarumärke, vinterturism, klimatförändring 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Abstract 

To market a place is not a simple task. However, with a fast-growing tourism industry, place 

marketing is something that is getting more and more attention. The place is effected by 

several factors, nature, meaning and social relations, which are constantly changing the place. 

The changes in nature, where climate changes play a major part, makes it hard to give a place 

a static label and it also affects the conditions for tourism activities. Thereby it creates a 

conflict between reality and the image of the place which the place brand wants to convey. 

This thesis explores the tensions that may appear between reality, place branding and tourism 

related activities, with the aim to contribute to increased understanding in the subject. 

 

Furthermore, the study is conducted in the municipality of Östersund. Warmer and shorter 

winters ahead and a place brand associated with winter have put Östersund in an interesting 

situation where these tensions is likely to occur. Seven semi-structured interviews with actors 

within tourism were conducted to gather information considering how the conflict between 

reality and a place brand affects tourism activities. The result shows that the place brand 

Vinterstaden (Winter City) has played a significant role in putting Östersund on the map. At 

the same time, power relations are identified in terms of exclusion associated with the place 

brand. Exclusions are to some extent a problem, since it can create a feeling of alienation, but 

exclusion is also necessary to create a place brand which is distinct. 

 

The climate is seen to have an indirect effect on the credibility of the place brand. However, 

the main issue according to the actors is to complete the place brand with saleable products to 

make the image and reality match. Nevertheless, less reliable winters makes it hard for 

tourism actors to fully invest in their winter activities.   

 

Keywords: place, power, place brand, winter tourism, climate change 
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Inledning 

Höga fjäll, stora sjöar, sol och värme, massor med snö eller kanske perfekta vindar? Det finns 

många typer av klimat och naturresurser som kan attrahera turister men gemensamt är att de 

ofta utgör de huvudsakliga turistattraktionerna på en plats (Kaján & Saarinen, 2013). Som 

ingrediens i upplevelsen och den turistiska produkten möjliggör klimatet och naturen 

turismverksamheter och blir på så vis även en viktig bas för många regionala ekonomier. Ur 

ett turistiskt perspektiv kan förändringar i natur och klimat få svåra konsekvenser och speciellt 

naturbaserad turism identifieras som sårbar. Detta påverkar inte bara de enskilda 

turismaktörerna utan ökar sårbarheten hos regioner där turismen är en stor och betydande 

näring (ibid, 2013). Exempelvis kan delar av turismnäringen i Australien komma att påverkas 

av de korallblekningar som sker till följd av klimatförändringarna (Zenou, 2017). Även i 

alperna märks förändringarna då det varmare klimatet hotar snötillgången på flera alpina orter 

(Tollgerdt, 2011).   

 

Dessa hot till trots fortsätter ändå turismnäringen att växa och är idag en av de snabbast 

växande branscherna i världen (UNWTO, 2017). I Sverige har den positiva 

turismutvecklingen bidragit till såväl ökad sysselsättning som export och turismen lyfts 

numera fram som en viktig del så väl för den nationella som för den kommunala ekonomin 

(Tillväxtverket, 2016; Jonsson, 2013). Samtidigt ökar konkurrensen och liknande utbud 

destinationer emellan höjer kraven på en unik identitet (Morgan & Pritchard, 2004). Att ha ett 

tydligt varumärke har blivit ett av de mer kraftfulla sätten att konkurrera med andra 

destinationer på marknaden (ibid, 2004). Genom att marknadsföra sig med ett platsvarumärke 

kan destinationen differentiera sig från andra (Parment, 2015). Det är dock inte bara i 

konkurrensen om turister som ett starkt platsvarumärke har fått betydelse, utan även i 

försöken att attrahera invånare och företag som kan bidra till den regionala utvecklingen och 

till platsens attraktivitet som turistdestination och bostadsort (Hall, 2014).  

 

Arbetet med att ta fram ett varumärke för en plats görs i regel av en liten grupp aktörer, vilket 

innebär ett visst maktutövande över vad platsen ska representera (Dahlstedt, 2011). Ett 

exempel är VisitSwedens marknadsföring av Sverige där platsen, i detta fall Sverige, tar 

formen av en produkt som ska paketeras på ett attraktivt och säljbart sätt. Frågan blir dock 

vilka som får chansen att påverka vad som ska ingå i denna produkt. För att göra platsen 

säljbar kommer vissa aspekter med all säkerhet att exkluderas, vilket gör platsmarknadsföring 

till en maktutövning (ibid, 2011). Det finns en rad risker med detta. I jakten på en tydlig, 
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säljbar produkt kan en alltför simpel bild av platsen påverka igenkänningsfaktorn bland 

invånare och därmed även påverka deras roll som positiva ambassadörer av platsen (Zenker, 

Braun & Petersen, 2017). Det är även viktigt att inte ge platsen egenskaper den inte kan leva 

upp till, då en överdriven bild kan få oönskat mottagande av målgruppen (Parment, 2015). 

Vidare lyfter Hall (2014) problematiken med klimatförändringarnas eventuella påverkan på 

platsvarumärken och menar att det är viktigt att ta i beaktning, speciellt för platser där 

klimatförändringarna har en tydlig påverkan. Klimatet och landskapet på en destination är, 

som tidigare nämnts, en av dess främsta konkurrenskrafter, samtidigt som det är faktorer som 

destinationen inte själv kan påverka utan istället måste anpassa sig efter (Ritchie & Crouch, 

2003). 

 

Ett exempel på en plats med ovan nämnda problematik är Östersund, en kommun i Jämtlands 

län (se figur 1) där vintrarna länge varit pålitliga. Mellan 1931–1980 var frekvensen av vita 

jular över 90 procent och en riklig nederbörd vintertid har under lång tid säkrat stora mängder 

snö i Jämtlands län under vintermånaderna (Länsstyrelsen Jämtlands Län, 2014). Östersund är 

beläget vid Sveriges femte största sjö, Storsjön, vilken är isbelagd under en längre period 

varje vinter (ibid, 2014). Vid mitten av 1990-talet startade projektet Vinterparken i syfte att 

dra nytta av de kalla snörika vintrarna (Vinterparken, 2017) och 2006 valde Östersunds 

kommun att stärka sin vinterprofil ytterligare genom att registrera varumärket Vinterstaden 

(solidinfo, 2017). Sedan dess har arbetet förändrats och kommunen lyfter sedan några år 

tillbaka inte längre aktivt fram begreppet Vinterstaden i ny marknadsföring. Dock lever 

varumärket kvar i äldre tryckt material samt hos allmänheten enligt nya undersökningar 

(Nord, 2017).  
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Figur 1: Jämtlands läns och Östersunds kommuns lokalisering (Källa: Regionfakta, 2016) 

 

Grunden för Vinterstaden Östersund har varit de fördelaktiga vintrarna. Dessa förväntas dock 

kortas avsevärt (SMHI, 2015) och 2014 rapporterade lokaltidningen att delar av Vinterparken 

hade smält bort redan i februari (Hedenljung, 2014). Klimatförändringarna, i form av varmare 

och kortare vintrar, kan komma att skapa problem för kommunen i sin strävan att växa både 

som turistort och stad (Östersunds kommun, 2014). De synbara förändringarna i klimatet har 

gjort att Östersunds kommun under 2017 beslutat att påbörja en utredning kring varumärket 

Vinterstaden och vilka möjligheter det finns att ersätta detta (Jonsson, 2017). Att ändra ett 

platsvarumärke är dock en komplicerad och lång process, och det är viktigt att komma ihåg att 

även om ett varumärke kan kännas ensidigt så har besökarna sällan en homogen bild av 

platsen (Anholt, 2004). Tidigare kommundirektör Bengt Marsh gjorde 2012 ett uttalande 

kring framtagandet av platsvarumärket Vinterstaden och vikten av att arbeta långsiktigt med 

det (Marsh, 2012). Han poängterar att det inte bör göras snabba korrigeringar men att man 

måste vara medveten om och lyhörd för förändrade omständigheter (ibid, 2012).  
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Situationen som Östersund befinner sig i rymmer intressanta frågeställningar med koppling 

till de spänningar som riskerar att uppstå mellan olika sätt att se på en plats å ena sidan, och 

mellan en officiell bild av en plats och en föränderlig verklighet å andra sidan. Av särskilt 

intresse för denna studie är hur aktörer verksamma i turismbranschen förhåller sig till dessa 

spänningar. Denna uppsats undersöker därför hur turismaktörer i Östersunds kommun 

förhåller sig till ett vinterbetonat varumärke i en tid av klimatförändringar. Det övergripande 

syftet är att bidra till en ökad förståelse för vilka spänningar mellan verklighet, 

platsmarknadsföring och turismrelaterad verksamhet som kan uppstå. 

 

Undersökningen vägleds av följande två frågeställningar: 

 

• Vilken betydelse har klimatförändringarna för turismaktörer i vinterstaden Östersund? 

• Hur förhåller sig turismaktörer till varumärket Vinterstaden? 

 

Disposition 

I nästkommande kapitel, Platsen, makten och klimatet, presenteras studiens teoretiska 

ramverk. Då utgångspunkterna i denna uppsats är platsens roll för turism, hur bilden samt 

betydelsen av en plats påverkas av olika faktorer samt de spänningar som kan uppstå redogör 

vi inledningsvis i detta kapitel för begreppen plats och makt. Därefter belyses makten över 

platsen i form av platsmarknadsföring. Kapitlet avslutas med tidigare forskning kring naturens 

förändringar, i form av de klimatförändringar som sker, och vilken betydelse det har för 

turismen.  

 

Under rubriken Metod presenteras våra valda metoder, tillvägagångssätt och vår bearbetning 

av materialet. Därefter följer reflektioner kring det metodval som gjorts.  

 

I Röster från en Vinterstad i förändring redogörs först för studieområdet där en bild av 

Östersunds kommun, dess framtida klimat och platsvarumärke ges. Därefter följer studiens 

resultat, vilket baseras på intervjuer med turismaktörer som har anknytning till 

vinterverksamhet i Östersunds kommun.  

 

Vidare analyseras resultatet med stöd av teorikapitlet i Verkligheten och bilden av den 

föränderliga platsen. I analysens första avsnitt, Vinterns betydelse, diskuteras klimatet och 
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dess roll för vinterturism i framtiden. Därefter analyseras spänningen mellan bilden av en 

plats, platsvarumärket och verkligheten ur turismaktörernas perspektiv under rubriken 

Spänningen mellan verklighet och bild. Här tas ett säsongsbetonat varumärkes begränsningar, 

möjligheter och framtid upp.  

 

Studien avslutas med en slutdiskussion där resultatets mest framträdande delar lyfts samt egna 

reflektioner görs kring ett platsvarumärke i en tid av klimatförändringar. 
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Platsen, makten och klimatet 

Denna uppsats handlar om platsens roll för turism, hur bilden och betydelsen av en plats 

påverkas av olika faktorer, däribland klimatförändringarna, liksom vilka spänningar som kan 

uppstå när turistiska verksamheter ska bedrivas inom ramarna för en bestämd platsbild. 

Centrala begrepp i denna kontext är plats och makt. I följande kapitel diskuteras därför dessa 

två begrepp och hur de förhåller sig till varandra, samt vilken roll platsmarknadsföring spelar i 

sammanhanget. Avslutningsvis diskuteras även klimatförändringarnas betydelse för 

turismverksamheter.  

 

Den föränderliga platsen 

Plats är ett ofta använt begrepp och de flesta av oss har en instinktiv förståelse för vad plats är 

- något vi använder för att beskriva var något sker eller befinner sig. Även i den geografiska 

disciplinen är plats ett väl använt begrepp men dess innebörd har diskuterats flitigt genom 

historien (Cresswell, 2011). En vanlig och någorlunda accepterad definition av begreppet 

plats är: “a meaningful location” (Cresswell, 2015: 12). Denna definition kopplar till tre 

aspekter som Agnew ser av en plats: (i) location, (ii) locale och (iii) sense of place (1987, 

refererad i Cresswell, 2015). Location är den mest grundläggande aspekten och refererar till 

var platsen är belägen, antingen i förhållande till en annan plats eller i absoluta termer, 

exempelvis koordinater. Locale utgörs av platsens fysiska och materiella egenskaper, 

exempelvis byggnader, monument och natur. Det tredje begreppet sense of place syftar till 

den betydelse som människor tillskriver ett visst område. Olika människor kan tillskriva 

platsen olika betydelse och sense of place blir därmed en subjektiv aspekt av plats (ibid, 1987 

refererad i Cresswell, 2015). Platser är fysiska och lokaliserade någonstans, men deras storlek 

varierar, avgränsningarna är mer eller mindre tydliga och deras betydelse kan skilja sig: 

 

”The infant’s place is in the crib, and the place of the crawling child is under the grand 

piano. Place can be as small as the corner of a room or large as the earth itself: that 

earth is our place in the universe is a simple fact of observation to homesick astronauts.” 

(Tuan, 1996, s. 455) 

 

Sack (1988) har en liknande utgångspunkt som Agnew och ser platsen som en helhet av tre 

olika världar: naturen, betydelsen och de sociala relationerna. Till skillnad från Agnew ser 

Sack inte på de olika världarna som aspekter av en plats, utan som dimensioner i samspel. 
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Naturen, betydelsen och sociala relationer vävs samman i en ständigt pågående process 

genom vilken platser formas och omformas (ibid, 1988). 

 

Naturen representerar den materiella verkligheten, både den av människan påverkade naturen 

samt den orörda. Här är det dock viktigt att betona att naturen inte är statisk. De naturgivna 

förutsättningarna är i ständig förändring, antingen genom människans påverkan eller genom 

naturens egna processer (jmf också Massey, 2006). Olika naturfenomen, som exempelvis 

oförutsägbart väder, påverkar platsens natur både på lång och kort sikt, likväl som människans 

närvaro ständigt påverkar och förändrar naturen på olika sätt (Sack, 1988). 

 

Betydelse handlar om den mening och de värden som blir representativa för en plats, vilket 

ofta uttrycks i kulturella former (Sack, 1988). Denna betydelse kommer från människors 

subjektiva och emotionella känslor som formas både av direkta och indirekta upplevelser av 

en plats, antingen utifrån ett faktiskt besök eller av bilder och berättelser (Agnew, 1987 

refererad i Cresswell, 2015). Varje individ har sin subjektiva syn på en plats, men förhåller sig 

samtidigt till andra när betydelse tillskrivs en plats och därmed kan bilden av en plats även 

delas av flera (Brusman, 2011). 

 

Sociala relationer hänvisar till de sociala strukturer som är ständigt pågående i ett samhälle 

(Sack, 1988). Dessa sociala strukturer påverkar platsen och gör också att den ständigt 

förändras. Massey (1994) väljer därför att beskriva platser som: “articulated moments in 

networks of social relations and understandings” (s. 154).  

 

En oundviklig del av dessa sociala relationer, som är ständigt pågående, är makt. Makt kan 

definieras som olika aktörers sätt att försöka förändra något, bland annat för att främja sina 

egna intressen (Tovares, 2006), exempelvis genom att forma bilden av en plats (Dahlstedt, 

2011). Makten kan utspela sig på olika sätt och det blir i denna fråga viktigt att bland annat 

ifrågasätta vilka relationer som finns mellan olika aktörer, är de jämlika eller väger någons 

röst tyngre när det kommer till att fatta beslut. Det går även att urskilja maktrelationer genom 

att studera vilka gränsdragningar som skett när bilden av platsen har växt fram, samt se till 

vilka eventuella intressekonflikter som finns och om de får ta plats i beslutsfattandet (ibid, 

2011).  
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Platsmarknadsföring - att skapa en plats   

Sacks (1988) tre världar, naturen, betydelsen och olika sociala processer bidrar alla med 

möjligheter och begränsningar när en plats konstrueras. Ett exempel på hur en plats skapas är 

platsmarknadsföring, vilken bidrar till att platsen formas och omformas så väl fysiskt som 

imaginärt (Syssner, 2012). Platsens natur (det vill säga dess fysiska förutsättningar), inklusive 

klimat, sätter ramarna för de turistiska möjligheterna i det aktuella området (Kaján & 

Saarinen, 2013). Till detta läggs betydelse i termer av berättelser och mening i syfte att locka 

turister – en attraktiv bild av platsen konstrueras (jmf Hultman, 2007). Försök att tillskriva 

platser betydelse, liksom att omforma platsens fysiska förutsättningar för turistiska syften, 

kopplar till sociala relationer, inte minst i termer av maktrelationer (Tovares, 2006). Detta 

visar sig bland annat genom vem eller vilka som har möjligheten att konstruera platsen, hur 

tillgänglig den är och för vem den skapas (Syssner, 2012). 

 

I kampen om att skapa så attraktiva resmål som möjligt söker aktörerna efter 

konkurrenskraftiga attraktioner och kännetecken som hämtas i allt från historia till kultur och 

tradition och används för att skapa en platsidentitet (Dahlstedt, 2011). Värden väljs ut för att 

representera platsen (Brusman, 2011) och skapandet av en enhetlig bild blir en typ av 

kommersialisering där platsen blir en produkt (Ek & Hultman, 2007). Värdena som lyfts kan 

vara allt från upplevelser till landskap och blir delprodukter i den stora produktens, det vill 

säga platsens helhet med målet att uppnå så hög attraktivitet och säljbarhet som möjligt 

(Hultman, 2007). För att förstå hur makt är kopplat till plats blir det därför viktigt att fråga sig 

vilka bilder som lyfts fram och vems syn på platsen som inkluderas (Hague, 2005). 

 

Ett platsvarumärke blir ett löfte om vad platsen erbjuder och ett allt vanligare sätt att 

differentiera sig från konkurrenter när konkurrensen mellan destinationer ökar (Moilanen & 

Rainisto, 2009). Platsmarknadsföring blir en möjlighet att bidra till ekonomiska fördelar men 

även sociala fördelar identifieras, som att varumärket går att identifiera sig med och att det 

skapar en stolthet över platsen (Zenker, Braun & Petersen, 2017). En plats komplexa 

uppbyggnad, med många intressenter och intressen, kan dock innebära problem vid skapandet 

av ett varumärke (Moilanen & Rainisto, 2009). Platsmarknadsföring slutar därför inte vid 

skapandet av själva varumärket utan det markerar snarare början på processen (Konecnik 

Ruzzier & de Chernatony, 2013). Att enas kring en gemensam bild när varje enskild aktör har 

sin egen målgrupp och sina egna intressen är svårt och något som försvårar 

varumärkesbyggandet ytterligare är den turistiska produktens komplexitet (Moilanen & 
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Rainisto, 2009). Komplexiteten grundar sig i den turistiska produktens immateriella, 

heterogena karaktär samt att produkten produceras och konsumeras samtidigt och därmed inte 

kan lagras för framtiden (Holloway & Humphreys, 2012). För att uppnå en långsiktig 

kommunikation av varumärket på ett korrekt sätt behöver varumärket förankras hos olika 

aktörer och inkludera flera olika målgrupper i processen (Konecnik Ruzzier & de Chernatony, 

2013). Enskilda aktörer som på egen hand marknadsför sig med bilder som avviker från det 

gemensamma varumärket försvårar framgången för densamma (Syssner, 2012).  

 

Invånarna lyfts som en speciellt viktig grupp att inkludera i framtagandet av ett 

platsvarumärke (Zenker, Braun och Petersen, 2017). Inte minst för att attrahera turister blir 

invånarna viktiga då de är en del av platsen och på så vis även blir en del av turisternas 

upplevelse. Stolta och nöjda invånare skapar bra ambassadörer (ibid, 2017). Komplexiteten 

med att inkludera invånarna är att de utgör en mångfald som är svår att täcka när endast en 

bild ska fram (Syssner, 2012). Att försöka smalna av det komplexa till en simplifierad bild av 

platsen är vanligt men Zenker, Braun och Petersen (2017) ifrågasätter ett alltför smalt 

varumärke. Förutom att viktiga målgrupper kan bli förbisedda och att igenkänningsfaktorn 

bland invånarna kan påverkas negativt kan även trovärdigheten i stort skadas om platsen får 

egenskaper den inte kan leva upp till (ibid, 2016; Parment, 2015). Det är därför viktigt att 

varumärket speglar platsen på ett ärligt sätt (ibid, 2015).  

 

Det är även viktigt att våga stå fast vid det varumärke man valt då platsvarumärken tar lång 

tid att bygga upp och kan vara svåra att förändra när de väl fått fäste i konsumenternas sinnen 

(Anholt, 2004; Curtis, 2001). Istället för att göra drastiska förändringar förespråkar Anholt 

(2004) och Curtis (2001) en breddning av det befintliga varumärket där fler framträdande 

aspekter av platsen lyfts fram. Samtidigt krävs en begränsning i vad som förmedlas och delar 

av platsen behöver exkluderas (Heldt Cassel, 2008). Det är svårt att skapa en bild som tar 

hänsyn till allas intressen och därför blir det makthavandes roll att välja ut vem och vilkas 

intressen som ska prioriteras (ibid, 2008). Även Dahlstedt (2011) poängterar att en bild av 

platsen inte kan rymma allt och menar på att en för bred och splittrad bild kan tolkas negativt 

av mottagaren och han ser därmed begränsningen som ett måste. 
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Huruvida användandet av platsmarknadsföring är berättigat alla gånger ifrågasätts samtidigt 

av Syssner (2012). Hon menar på att användandet ofta enbart bygger på idén om att 

konkurrensen mellan destinationer ökar tillsammans med en övertro på makten att kunna 

övertyga konsumenterna av varumärket att den positiva bild som målas upp är sann (ibid, 

2012). 

 

Forskning kring klimatets roll för turismen  

En viktig del av en plats är naturen men externa faktorer som klimatförändringarna kan 

påverka trovärdigheten för den bild av platsen man marknadsför sig med. Just klimatet och de 

naturresurser som finns är även en viktig grund för att möjliggöra många turistattraktioner, 

vilket skapar en sårbarhet hos denna typ av turistiska produkter (Kaján & Saarinen, 2013). 

Mildare vintrar kan exempelvis försvåra vinterorters möjligheter att leva upp till sitt 

varumärke på ett, för besökarna, tillfredsställande sätt (Hall, 2014). Idén om vad en viss årstid 

innebär kan kollidera med den verklighet klimatförändringarna skapar, exempelvis anses 

vinter av många inte vara vinter utan snö (ibid, 2014).  

 

Effekter av klimatförändringarna syns på flera håll och studier visar på att vintersäsongen 

förväntas bli kortare samtidigt som varmare temperaturer innebär att den ökade mängden av 

nederbörd vintertid kommer i form av regn (Bogren, Gustavsson & Loman, 2014). Ett 

varmare klimat kan medföra fördelar, som gynnsammare förhållanden för badturism på 

sommaren, men även innebära svårigheter för fortsatt utveckling av bland annat vinterturism 

(ibid, 2014) då aktiviteter beroende av snö och is är klimatkänsliga aktiviteter (Hall, Müller 

och Saarinen 2009). Stabila vintersäsonger är därför viktiga för aktörer inom vinterturism och 

kortare väderomslag kan påverka verksamheten negativt (Brouder & Lundmark, 2011). 

Klimatförändringar kan även leda till att en destinations dragningskraft påverkas samt att de 

föreställningar turister har om platsen förändras (Hamilton & Lau, 2006). 

 

Medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på vinterturismen har ökat på senare år 

(Saarinen och Tervo 2010). Påtagliga förändringar i vädret och stor medial uppmärksamhet 

har påverkat aktörer till såväl investeringar, i form av snötillverkning, som utveckling av nya 

aktiviteter och produkter som kan agera substitut vid sämre väderförhållanden (ibid, 2010) 

Möjligheterna till anpassning inom vinterturism, och därmed även sårbarheten, kan dock 

skilja sig mellan olika typer av aktörer (Kaján och Saarinen, 2013). Inom utförsåkning har 

investeringar i form av konstgjord snö blivit en självklarhet för att klara sig under säsonger 
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med mindre snömängd (Sievänen et al., 2005). För snöbaserade aktiviteter där stora ytor 

krävs, som exempelvis skotersafari, är däremot konstsnö inte en möjlig lösning vilket gör dem 

mer sårbara (Tervo, 2008). Det ifrågasätts även huruvida konstgjord snö är en långsiktig 

lösning ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv (Kaján, 2014).  

 

En mer långsiktig lösning lyfts av Kaján (2014) i en studie från finska Lappland där ett behov 

av att fokusera mer på aktiviteter som inte är snöberoende, samt utveckla sommarturismen, 

identifieras. Just medvetenhet om alternativa turistprodukter som är klimatstabila menar 

Helgenberger (2011) är en viktig del för aktörernas motivation till att svara upp mot tillfälliga 

och mer långvariga klimatförändringar. Långsiktiga strategier för att hantera 

klimatförändringarna är dock ovanliga hos enskilda entreprenörer i norra Sverige enligt en 

studie av Brouder & Lundmark (2011). Då entreprenörerna inte upplevde påtagliga effekter 

av klimatförändringarna kände de inte behovet av att anpassa verksamheten på lång sikt. 

Istället löstes de tillfälliga problem som uppstod under säsongen när de dök upp, exempelvis 

genom att flytta aktiviteterna i tid (ibid, 2011). En anledning till att enbart anpassa sig på kort 

sikt kan vara att de enskilda aktörerna inte har resurser nog att tänka långsiktigt utan behöver 

fokusera på nuet och att få företaget att gå runt (Brouder & Lundmark, 2011). 
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Metod 

Med utgångspunkt i hur vinterbetonade platsvarumärken påverkas av klimatförändringar samt 

vilka spänningar som kan uppstå på grund av detta fann vi intresse i att undersöka denna 

problematik utifrån turismaktörers perspektiv i Östersunds kommun. Fokus har därmed legat 

på att göra en djupgående undersökning av en företeelse och kontexten som denna är i, vilket 

gjort undersökningen till en fallstudie (Baxter, 2010). Kombinationen av Östersunds 

vinterbetonade varumärke, Vinterstaden, och märkbara förändringar i klimatet gör Östersund 

till ett intressant fall, väl passande för att undersöka denna företeelse och på så vis uppfylla 

studiens syfte (jmf Yin, 2012). För att få en förståelse för hur ett vinterbetonat varumärke 

upplevs i en tid av klimatförändringar samt vilket spänningsfält som uppstår mellan bild och 

verklighet föll valet på kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Med kvalitativa 

intervjuer ger vi olika individer en möjlighet att ge uttryck för sina erfarenheter och 

upplevelser av problemet. Detta är av största vikt för att besvara syftet då vi ämnar tydliggöra 

åsikter kring problemet med hjälp av djupa beskrivningar (jmf Bryman, 2011). 

 

Intervjuerna 

Deltagarna i studien valdes ut med ett målstyrt urval för att säkerställa att respondenterna har 

relevant kunskap om ämnet som problemformuleringen handlar om (jmf Bryman, 2011). För 

att skapa oss en bakgrund kring varumärket Vinterstaden valde vi att intervjua en av 

kommunikatörerna på Östersunds kommun, Sylvia Nord. Då kommunen är skaparen av 

varumärket Vinterstaden, och de är en offentlig verksamhet, anser vi att anonymitet inte är 

önskvärt i detta fall (jmf Dowling 2010). Övriga intervjuer gjordes därefter med lokala 

turismaktörer (se bilaga 1) som bedriver eller har en koppling (indirekt eller direkt) till 

vinterrelaterade turistaktiviteter och evenemang i Östersunds kommun. Deltagarna med direkt 

koppling är egenföretagare eller aktiva inom föreningar och organisationer. Den deltagare 

som blir indirekt påverkad av den förändring som sker av vintern i sin verksamhet är 

hotellchef. Resultatet utgörs av totalt sju intervjuer. Antalet bestämdes utifrån när vi upplevde 

att det insamlade materialet uppnådde en mättnad, det vill säga när ingen ny information 

relevant för att besvara syftet framkom i intervjuerna (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i att 

det inte finns en absolut sanning av en social verklighet utan många möjliga beskrivningar blir 

trovärdigheten viktig för att styrka studiens resultat (ibid, 2011). För att få en bredd bland 
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respondenterna och på så vis höja trovärdigheten har vi valt representanter från olika företag 

och föreningar med varierande verksamheter i olika storlek.  

 

Aktörerna är anonyma i studien, något som i regel rekommenderas (jmf Vetenskapsrådet 

2002; Dowling 2010), och därav används fingerade namn i uppsatsen. Utöver att ge 

deltagarna anonymitet valde vi även att följa andra etiska riktlinjer inom samhällsforskning, 

däribland informations-, nyttjande-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. (Bryman, 2011). 

Det innebär att respondenterna har varit medvetna om att de själva bestämmer över sitt 

deltagande i studien samt att de informerats om studiens syfte och att materialet endast 

kommer att användas i denna studie (ibid, 2011).  

 

Eftersom vi är intresserade av att ta del av aktörernas åsikter kring varumärket Vinterstaden 

och hur de uppfattar dess möjligheter och begränsningar är det viktigt att de kan utveckla sina 

svar fritt och inte vara bundna till detaljspecificerade frågor (jmf Bryman, 2011). Intervjuerna 

utformades därför som semistrukturerade intervjuer då denna utformning tillåter forskaren att 

ange ett visst antal teman som respondenten kan svara fritt på (ibid, 2011). Intervjuerna 

utfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 2a & 2b), vilket hjälpte oss att skapa överblick 

över de ämnen som önskas täckas i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna 

informerades kring studiens syfte via mail i god tid innan intervjun. Detta för att göra det 

möjligt för dem att förbereda sig och fundera kring ämnet. Målet var att träffa alla personligen 

för att utföra intervjuerna. En av aktörerna hade dock inte möjlighet att ses och blev därför 

intervjuad över telefon.  

 

Bearbetning av materialet 

Intervjuerna tog mellan 30–60 minuter och vi valde att inte lägga mer än en intervju per dag 

för att ha tid att bearbeta informationen direkt efter avslutad intervju. På så sätt hann vi inför 

nästkommande intervju bli medvetna om olika teman vi ville lyfta mer samt upptäcka 

eventuella brister i våra frågeställningar som behövde förtydligas (jmf Bryman 2011). Varje 

intervju spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan kunna transkriberas. Det gav oss en 

möjlighet att återkomma till materialet och lyssna på det upprepade gånger vilket underlättar 

en mer noggrann analys (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriberingen 

gjordes direkt efter varje intervju där vi båda deltagit vid varje transkribering. Genom att 

transkribera tio minuter i taget och därefter kunna byta av varandra har vi kunnat behålla 

fokus och gemensamt sett till att ingenting glömts bort. Genom att arbeta tillsammans och 
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ständigt diskutera kring materialet har vi minskat risken för subjektivitet, vilket är viktigt för 

trovärdigheten på studien (Andersen, 2012). Efter varje transkribering har en första kodning 

skett där relevant material tematiserats. Därefter skedde ytterligare en genomgång av 

materialet för att lyfta de delar i materialet som tydligast kopplar till uppsatsens 

forskningsfrågor. Genom att koda materialet blir det mindre omfattande och på så vis mer 

överskådligt och enklare att arbeta med (Cope, 2010). Kodningen ger oss även möjlighet att 

lära känna vårt material och förbereda oss för analysen (ibid, 2010). 

 

Reflektioner kring studiens metoder 

Att göra en fallstudie är inte helt okomplicerat. Enligt Flyvbjerg (2006) finns det kritik mot 

användningen av fallstudier med hänvisning till att de inte är generaliserbara. En fallstudie 

handlar dock inte om mängden informanter utan snarare om djupet och innehållet av det 

empiriska materialet i den kontext som undersöks (Baxter, 2010). Det djup som en fallstudie 

ger är dess fördel enligt Flyvbjerg (2006). För att kunna dra allmänna slutsatser från 

fallstudier förespråkar Yin (2012) analytisk generalisering. Det här handlar om att 

generalisera studiens resultat till det teoretiska ramverk som används i studien och på så sätt 

vidare kunna applicera resultatet på andra fall (Yin, 2003). 

 

En annan fråga värd att lyfta är problematiken med det ojämna maktförhållandet som uppstår 

vid en intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har trots det valt att vara delaktiga båda två 

vid samtliga intervjuer då vi på så vis har kunnat få två perspektiv på intervjun. Med tanke på 

de yrkesroller och positioner våra respondenter har, där de har vana av att vara i liknande 

situationer, kändes det inte heller som att detta påverkade stämningen under intervjun.  

 

Avslutningsvis stärks trovärdigheten samt tillförlitligheten av studien genom att vi är 

transparenta genom hela processen (jmf Yin, 2013). Detta uppnår vi genom att grundligt 

beskriva hur vi har gått tillväga, samt inkludera intervjuguiderna i arbetet, för att på så sätt 

underlätta för andra att genomföra en liknande studie (ibid, 2013). 
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Röster från en Vinterstad i förändring 
Att sätta en etikett på en plats, i form av ett platsvarumärke, kan vara problematiskt och 

spänningar mellan den påtvingade bilden och verkligheten kan uppstå. För aktörer inom 

turism är platsen en viktig del av produkten och det är därför av intresse att undersöka hur 

dessa spänningar upplevs av dem. I detta avsnitt presenteras inledningsvis studieområdet, 

därefter följer den syn turismaktörer i Östersunds kommun har på klimatförändringarnas 

påverkan på deras verksamhet samt hur de ser på varumärket Vinterstaden nu och i framtiden.  

 

Vinterstaden Östersund 

Studieområdet för denna uppsats är Östersunds kommun då de har ett vinterbetonat 

varumärke, har märkbara förändringar i klimatet och just nu för en diskussion kring huruvida 

varumärket ska förändras på grund av de begränsningar ett säsongsbetonat varumärke 

innebär. Kommunen ligger i Jämtlands län och har ett invånarantal på drygt 62 000 personer 

(Östersunds kommun, 2017). En av Östersunds viktigaste näringar är turismbranschen 

(Östersunds kommun, 2012) och enligt den senaste gästnattsstatistiken har kommunen drygt 

400 000 gästnätter per år med en högsäsong i juli (Jämtland Härjedalen Turism, 2017). 

 

I Jämtlands län har vintrarna länge varit snösäkra och stabila. Klimatanalyser1 visar dock på 

att årsmedeltemperaturen på sikt kommer att stiga med 4 grader, där vinter är den säsong vars 

medeltemperatur beräknas öka mest (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2014). Framtiden kommer 

innebära mindre mängd snö och antalet dagar med snötäckt mark beräknas minska med 

mellan 15–65 dagar de närmsta 70 åren. Variationer inom länet kommer naturligtvis 

förekomma. Även mängden dagar med isbelagda sjöar kommer att minska i framtiden, 

medeltalet för minskningen är 40 till 60 dagar, vilket kommer påverka skridskosäsongen på 

Storsjön (ibid, 2014). Utöver Medvinden, en plogad skridskobana på Storsjön, finns flertalet 

andra vinteraktiviteter och evenemang i Östersund. Vinterparken, belägen vid Storsjöns 

strand, utgör en viktig samlingspunkt i centrala Östersund under vintern och erbjuder 

utomhusaktiviteter för stora och små (se figur 2) (Östersunds kommun, 2012). Centralt ligger 

även två slalombackar och varje vinter hålls olika evenemang i varierande storlek. Ett av de 

större evenemangen är de årligen återkommande internationella tävlingarna i skidskytte på 

stadens skidstadion. Här erbjuds även med hjälp av lagrad snö längdåkning för allmänheten 

under hela vintern (ibid, 2012).   

                                                                 
1 Vi har använt oss av den Klimatanalys som Länsstyrelsen Jämtlands län har beställt av SMHI. De tidsperioder som omfattas av analysen är 

1961–1990, vilket illustrerar dagens klimat, samt 2021–2050 och 2069–2098 för analys av det framtida klimatet. 
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Figur 2: Vinter i Östersund, Vinterparken respektive Medvinden (Källa: Berggren, Sverker. Östersunds 

kommun, 2017) 

 

Varumärket Vinterstaden togs i bruk av Östersunds kommun 2007–2008 (Nord, 2017). 

Flertalet undersökningar kring vad allmänheten associerade till Östersund identifierade vinter 

som den röda tråden, vilket passade väl med turismnäringens efterfrågan på att lyfta just 

vintern som säsong och det stundande VM i skidskytte februari 2008. Samtidigt lanserades 

även en symbol i form av ett snöhjärta. Varumärket Vinterstaden är numera starkt förankrat 

och i undersökningar från 2016 är det 99 procent av invånarna som känner till begreppet och 

79 procent är positiva till att staden marknadsför sig med det (Östersunds kommun, 1, 2016). 

Även bland Sveriges befolkning i stort ställer man sig positiv till att Östersund förknippas 

med att vara en vinterstad (Östersunds kommun, 2, 2016). 

 

Under årens lopp har kritik mot varumärket Vinterstaden lyfts med argumentet att det är för 

begränsande men Nord (2017) menar på att vintern är en spets och att de jobbar bredare än så. 

Sedan cirka tre år tillbaka använder kommunen inte längre begreppet Vinterstaden i sin 

marknadsföring, något som kanske inte kommunicerats tillräckligt väl till allmänheten då 

Nord (2017) upplever att många kritiker fortfarande tror att de enbart kommunicerar vinter. 

Önskemål från destinationsbolaget (Destination Östersund) samt det faktum att profilen 

närmar sig tio år har lett till att budget nu tagits fram för att se över varumärket. Kommunen 

kommer tillsammans med destinationsbolaget och en extern processledare undersöka och se 

över varumärkets framtid. Exakt hur processen ska se ut är ännu inte klart (ibid, 2017).  
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Vinterturism i ett föränderligt klimat 

Flera av aktörerna påpekar att vinter, med stabila snö- och isförhållanden, är en stor anledning 

till varför de valt att bosätta sig i Östersund och bedriva hela eller delar av sin verksamhet där. 

Lisa säger att vintern är “...en jätteviktig anledning till att vi bor just här.” De varmare 

vintrarna hotar nu att påverka flera av aktörerna som är beroende av snö för att kunna bedriva 

sin vinterverksamhet i Östersund. Vissa kan dock använda sig av konstsnö för sina aktiviteter 

och evenemang vilket minskar beroendet av natursnö. Björns verksamhet är ett exempel där 

natursnön inte längre har någon större betydelse:  

 

“För oss är det dekoration vid sidan om och i träden… det var länge sedan vi 

lämnade det. Det blir för osäkert såsom vintrarna är…” [Björn] 

 

Alla kan emellertid inte använda enbart konstsnö för sina aktiviteter och flera av dessa aktörer 

väljer att flytta vissa aktiviteter till snösäkra platser utanför Östersunds kommun för att kunna 

fortsätta bedriva verksamheten. En av aktörerna har dock viss verksamhet som är starkt 

bunden till Östersund, och därför inte går att flytta. De genomför istället dessa aktiviteter på 

bästa möjliga sätt efter de förutsättningar som finns men enligt Pelle påverkar 

klimatförändringarna möjligheten till planering. Han säger också att de aktiviteter de skulle 

kunna tänka sig att utveckla verksamheten med som inte är vinterbetonade redan görs bättre 

av andra. 

“...vi skulle kunna ha sommarverksamhet … att ha cyklingen eller så men det 

finns så många andra som gör det, så mycket bättre…” [Pelle] 

 

De aktörer vars verksamhet inte enbart är kopplad till vinter och snö, utan där det finns flera 

ben att stå på, har bättre möjligheter att anpassa sin verksamhet utan att behöva flytta den till 

andra platser. Olle poängterar dock att de mer ostabila förhållandena under vintern gör att han 

inte vågar satsa på att utveckla verksamheten fullt ut. Även Lisa lyfter svårigheterna med att 

sälja och marknadsföra vinteraktiviteter då det inte längre går att garantera bra förhållanden. 

 

En av aktörerna driver ett hotell och påverkas inte direkt av klimatförändringarna i sin 

verksamhet. Däremot lyfter Sara betydelsen av att vinteraktiviteter och vinterevenemang 

bedrivs i Östersund, då det ger gäster till hotellet och hon lyfter även att det bidrar ekonomiskt 

till andra aktörer i stan:  
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“Dom skapar väldigt mycket boende hos oss … Det börjar egentligen i 

november då vi har skidskyttet. Sen är ju hela januari-februari till och med 

mitten av mars fylld med skidtävlingar och hockey och så vilket genererar 

boende hit och det genererar säkerligen en massa shopping i stan också så det 

gynnar alla.” [Sara] 

 

Vinterstaden och aktörerna 

Huruvida varumärket Vinterstaden används eller ej skiljer sig något bland de aktörer vi har 

pratat med. Tre av aktörerna använder sig av varumärket Vinterstaden i marknadsföring 

medan de övriga fyra inte använder sig av det alls. En av anledningarna till att inte använda 

varumärket är att de även har delar av verksamheten som ligger utanför Östersunds kommun. 

Det anses därför inte relevant att knyta sig till Östersund som plats på det viset. En annan 

anledning är varumärkets säsongsbetoning på vinter. Såväl Sara som Magnus menar att 

varumärket inte passar i deras marknadsföring då de driver verksamhet året om och inte har 

fokus på en viss säsong i sitt arbete.  

 

“Ja, alltså vi har ju aldrig använt den [Vinterstaden] i vår marknadsföring 

eftersom vi inte har de här säsongerna … För mig är Östersund en vinterstad på 

vintern men vi är ju en sommarstad på sommaren och man kan inte använda 

epitetet Vinterstaden i juli.” [Sara]   

 

Olle har dock inte sett en begränsning med varumärket och har istället för att undvika 

Vinterstaden på sommaren valt att använda det för att stärka sin sommarverksamhet 

ytterligare. Han är medveten om att vissa tycker det är smalt och dumt med ett säsongsbetonat 

varumärke men har själv inte märkt av någon negativ påverkan i sin verksamhet och han tror 

inte att ett annat varumärke, med tydligare sommarbetoning, hade varit annorlunda. I stället 

har han sett möjligheterna med Vinterstaden och genom att lyfta varumärket sommartid 

kopplat till typiska sol- och badaktiviteter visat på det unika med sommarverksamheten. Den 

får hjälp att sticka ut ur mängden och har använts “...med liksom lite glimten i ögat.” [Olle] 
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I Eriks verksamhet används Vinterstaden aktivt i marknadsföringen då de känner att 

varumärket stärker deras produkt och att kombinationen med produkten och varumärket “... 

är ett starkare koncept.” 

 

“Det är definitivt i vårt arrangemang en styrka att kunna associera till 

Vinterstaden, det är ingen tvekan om det.” [Erik] 

 

Även i Björns verksamhet används Vinterstaden, då främst som stöd i redaktionella texter, 

men varumärket ses inte som strategiskt viktigt för verksamheten. Björn menar att de strävar 

efter att sprida kärleken till vinter och att det hade gjorts oavsett kommunens varumärke. Likt 

Olle känner de att deras aktiviteter och evenemang har bidragit till att stärka varumärket 

Vinterstaden utåt, snarare än att Vinterstaden har haft stor bidragande effekt för deras 

verksamheter. 

 

En åsikt bland några aktörer är att användandet av varumärket Vinterstaden bidrar med en del 

mjuka värden, som att en stolthet över platsen byggs upp. Däremot upplever de inte några 

direkt ekonomiska fördelar eller att varumärket är avgörande för framgången av deras 

vinterverksamhet. 

 

Vinterstaden och verkligheten  

I diskussionerna kring Vinterstadens möjligheter och begränsningar är det främst två aspekter 

som sticker ut. Den första om huruvida bilden varumärket visar på stämmer överens med 

verkligheten, där konstsnö ses som en nära lösning bland flera av aktörerna. Den andra 

aspekten är om dagens utbud av turistaktiviteter och evenemang vintertid är tillräckligt 

konkurrenskraftiga, både i antal och kvalité. 

 

Trots varmare och instabilare vintrar är alla aktörer överens om att vintern i Östersund 

fortfarande är tillräckligt bra för att varumärket Vinterstaden ska kännas trovärdigt. Flera 

påpekar att i förhållande till andra delar av landet och övriga världen har Östersund 

fortfarande mycket vinter att erbjuda. Vinterstaden kan därför ha stor genomslagskraft hos 

flertalet målgrupper. Ett hjälpmedel för att hålla uppe trovärdigheten i varumärket och lindra 

effekten av snöfattiga vintrar är konstsnö. Flera av aktörerna ser konstsnö som avgörande för 

att flera av de vinteraktiviteter och evenemang som sker i Östersund ska vara möjliga. De 
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menar på att konstsnön många gånger även bidrar till bättre förutsättningar för invånarnas 

egna friluftsliv, vilket skapar ett mervärde i att bo i Östersund och stärker stadens profil som 

Vinterstad. Olle ifrågasätter dock idén att stärka ett varumärke med artificiella medel:  

 

“...när man räknar in det som en basnäring och det är artificiellt då går inte jag 

igång, för jag är ju väldigt mån om att man ska titta på vad man har. Gräv där 

man står. Vad har vi som är genuint och äkta? Att man kan säkra upp det för att 

kunna ta på sig evenemang och grejer ja, men nä ... är det så att man måste 

räkna med att kunna lägga miljoner på konstsnö varje år för att hålla en profil 

då har man inte den profilen automatiskt.” [Olle] 

 

Även andra aktörer ifrågasätter om konstsnö är en hållbar lösning på sikt, både ekonomiskt 

och miljömässigt. Enligt Lisa är det viktigt att fråga sig hur mycket pengar det får kosta att 

vidmakthålla ett varumärke, samt i vilken utsträckning det påverkar miljön. Hon menar på att 

kommunen borde sträva efter att påverka klimatförändringarna så lite som möjligt för att bli 

trovärdiga i sin roll att vilja lyfta vintern och främja vinteraktiviteter.  

 

Att erbjuda centrala slalombackar och gratis längdspår är exempel på aktiviteter som kräver 

konstsnö, samtidigt som majoriteten av aktörerna lyfter dessa som viktiga aktiviteter för 

varumärket Vinterstaden. Aktörerna menar även på att skidanläggningarna och Medvinden 

bidrar till att invånarna får goda förutsättningar för att vara aktiva på vintern, vilket ses som 

positivt. Däremot menar Pelle på att förutsättningarna är olika beroende på var i kommunen 

du bor, vilket i hans mening gör att endast centrala Östersund lever upp till varumärket då det 

är där aktiviteterna finns. Utanför stadskärnan blir det istället upp till var och en att skapa sig 

sin egen Vinterstad. Även Lisa upplever att en skillnad görs mellan olika platser, men även 

beroende på vilken typ av aktivitet det är. Hon menar på att aktörens storlek har betydelse för 

huruvida de omfattas av kommunens satsningar. 

 

Att det finns bra förutsättningar för att satsa är Olle säker på och pekar på de goda möjligheter 

som naturen i och kring Östersund tillsammans med de arenor som finns skapar. Han menar 

på att möjligheterna till att vara en Vinterstad finns där men att det inte spelar någon roll om 

ingen gör något av det; “Vi har matchboll, men vi är inte på plan” [Olle]. Även flera av de 

andra aktörerna menar att utbudet inte paketeras tillräckligt väl för att kunna bli säljbara 

vinterprodukter. Det finns för få vinteraktörer med aktiviteter och evenemang som är 
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tillräckligt starka för att skapa reseanledningar. Något som måste förändras för att varumärket 

ska bli konkurrenskraftigt.  

 

“...den förpackade vinterupplevelsen har vi inte i Östersund, inte lättillgängligt 

så att vi kan locka några mängder [turister] i varje fall” [Erik] 

 

Huruvida dessa vinteraktiviteter på sikt behöver inkludera både snö, kyla och is ifrågasätts 

dock av flera aktörer. Sara säger att alla har olika bild av vad vinter är och Olle påpekar att 

vinter alltid kommer att finnas men med olika förutsättningar. Bara för att mängden snö blir 

mindre så slutar det inte att vara vinter och som en självklarhet konstaterar Björn att; 

 

“Vinterstaden behöver inte vara förknippat med snö”  

 

Framtidens Vinterstad 

Vinterstaden har funnits i ungefär tio år och flera av aktörerna upplever att varumärket 

bidragit till att sätta Östersund på kartan och gett staden en profil. Utifrån Lisas erfarenhet 

förknippar många svenskar Östersund med vinter och att det är en bra plats för vinterbaserade 

friluftsaktiviteter. Björn menar att varumärket har fyllt sitt syfte genom att lyfta vintern som 

säsong och skapat anledningar att åka till Östersund utanför sommarmånaderna då turismen 

ändå är relativt stor. Erik menar att varumärket är särskiljande och utmärker staden samt att 

det förstärks kontinuerligt av TV-sändningar genom exempelvis världscupen i skidskytte som 

går av stapeln varje år. Men även om varumärket anses ha stor potential bland aktörerna 

menar de också på att det finns mycket att jobba med för att verkligheten ska leva upp till 

bilden. Vissa av aktörerna upplever att satsningar kopplade till varumärket har tonats ner och 

att man därmed även har tappat en del av det som tidigare lyfte upp Vinterstaden.  

 

“...när man startade vinterstaden så satsade man pengar på vinterfestivalen 

man stack ut, man hade allting sen gick det några år sen var det ingen riktigt 

som ägde driften av det.“ [Olle] 
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Samtidigt frågar sig några av aktörerna huruvida det är kommunens ansvar att ta fram och 

driva produkterna för att fylla varumärket. Erik säger:  

 

“Där kan man väl säga att kommunen har gjort sitt i att bygga varumärket men 

näringslivet har inte hakat på, har inte insett möjligheten, eller inte trott på 

möjligheten, eller så finns det ingen möjlighet.” [Erik] 

 

Däremot har kommunen en roll i att underlätta för lokalbor och företag att utveckla produkter 

och dra nytta av de möjligheter som finns menar Olle. Vilken hjälp som går att få behöver bli 

tydligare och kommuniceras bättre av kommunen för att väcka intresset hos framtida aktörer. 

Pelle menar även att det inte bara handlar om vilka produkter som finns utan även om vilka 

etableringar och framtidssatsningar som görs i kommunen i stort. Han ser det som viktigt att 

kommunen arbetar för etableringar som går i linje med Vinterstaden, exempelvis 

lavinforskning, hellre än att etablera företag enbart för ekonomisk vinning, exempelvis 

Biltema. Om inte varumärket aktivt arbetas med, och en del förändringar sker, ser flera att det 

inte finns någon framtid för varumärket Vinterstaden. Problematiken är dock inte kopplad till 

just Vinterstaden utan gäller oavsett vilket varumärke kommunen väljer att profilera sig med.  

 

Flera av aktörerna känner en starkare anknytning till snöhjärtat än till epitetet Vinterstaden. 

De upplever att symbolen speglar kärleken till vinter som finns i kommunen på ett otvunget 

sätt och ser gärna att hjärtat får leva kvar i framtiden. Angående Vinterstaden ser de att det 

ännu finns mycket att jobba på men att det trots det är värd en chans då det är ett väletablerat 

varumärke och stora mängder pengar har lagts på att ta fram det. Att byta på grund av 

klimatförändringarna tror inte Sara behövs riktigt än, det har ännu inte skett tillräckligt stora 

förändringar i klimatet för att det ska vara aktuellt att skynda fram ett byte. 

 

“Så jag tror inte att man ska ta för stort beslut nu, men om det håller i sig om 

fem år då är det en helt annan sak. Men vi ligger ju i Norrland och Norrland är 

för många vinter så jag tror ändå att vi kan fortsätta med Vinterstaden” [Sara] 

 

Olle menar på att ett varumärke inte bör bytas för att bytas, och inte heller på grund av kritik 

så vida inte ett bättre alternativ finns. Även Erik påpekar att ett varumärke inte är någon 

“quick fix” utan tar tid att etablera och därför inte ska bytas bara för att. Vinterstaden är starkt 

förankrat och han ser det som något vi bör vara stolta över. Då bilden som vinterstad kommer 
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förstärkas i och med de internationella vinterevenemang som sker inom en snar framtid ser 

han det som ett dåligt tillfälle att börja göra förändringar. Erik menar vidare att ett varumärke 

inte måste täcka alla årstider och Lisa ser Vinterstaden mer som ett paraply. Det viktiga är att 

aktörerna aktivt gör ett val när och hur de vill använda det.   

 

Aktörerna är medvetna om att en varumärkesprocess är komplex och även om samtliga ser det 

som viktigt att allmänheten inkluderas är flera aktörer eniga om att det i slutänden behöver 

vara en mindre grupp som har mandat att bestämma. Lisa lyfter att det är kunskap och fakta 

som ska ligga bakom beslut och inte känslor. Olle har svårt att se hur allmänheten ska kunna 

inkluderas på ett tillräckligt sätt och lyfter att det är omöjligt att hitta något som alla står 

bakom när du värdesätter ett ord. Vidare menar han att det i slutänden handlar om den bild 

medborgarna känner sig stolta över och förmedlar. Därför är det viktigt att lyssna på 

invånarna och hitta en bild som förankras underifrån, vilket även Björn ser som viktigt.  

 

Många av aktörerna har en gemensam bild av Östersund som en aktiv och naturnära stad, 

vilket de även vill förmedla till sina gäster. “Jag tycker egentligen att varumärket är att det är 

en friluftsstad” [Lisa] vilket även andra aktörer lyfter som ett möjligt varumärke för 

Östersund. Olle ifrågasätter dock om ett varumärke är nödvändigt och menar att kommunen 

borde sträva efter att vara stark i sig själv, utan varumärke. Östersund i sig själv borde räcka.  

 

“Hur påverkar det oss egentligen, vad gör Vinterstaden, vad gör ett varumärke? 

Eller är det ens så allvarligt. Vore kul att heta någonting men är det så noga?” 

[Olle] 



 

24 

 

 

Verkligheten och bilden av den föränderliga platsen 

Resultatet visar hur turismaktörer i Östersunds kommun upplever att verka i en tid av 

klimatförändringar samt vilka begränsningar och möjligheter de ser med ett säsongsbetonat 

platsvarumärke, i detta fall Vinterstaden. Vidare visar resultatet på det spänningsfält som 

uppstår mellan verkligheten och bilden av en plats. Nedan diskuteras och analyseras detta 

utifrån studiens teoretiska referensram.   

 

Vinterns betydelse 

Vinter med snö i terrängen och isbelagd sjö har varit en viktig del i flera av aktörernas val att 

dels bosätta sig men även starta upp sin turistiska verksamhet i Östersund. I det här fallet blir 

platsens fysiska och materiella egenskaper en viktig anledning till varför aktörerna valt att bo 

och verka i Östersund. Även det faktum att staden förknippas med snö och goda möjligheter 

till friluftsliv har haft betydelse för varför aktörerna valt Östersund. Aktörerna upplever själva 

att vintrarna har varit sämre de senaste åren, och en av aktörerna pratar om att eventuellt flytta 

längre norrut på grund av det, däremot ser de en möjlighet i att vintern inte betyder samma 

sak för alla. En snöfattig vinter för dem kan vara en snörik vinter för någon annan, vilket går 

väl ihop med idén om att platsen är subjektiv.  

 

Naturen och klimatet spelar en viktig roll för turismen och skapar både möjligheter och 

begränsningar för turistisk verksamhet (jmf Kaján & Saarinen, 2013). Möjligheten för en 

enskild aktör att anpassa sin vinterverksamhet till en förändring i klimatet skiljer sig dock 

mellan olika aktörer (ibid, 2013), något som även märks i vår studie. Flera använder sig idag 

av konstsnö för att bedriva sin verksamhet, några har dock en verksamhet där detta inte är 

möjligt då aktiviteten rör sig på så pass stor yta. En strategi för anpassning inför framtidens 

klimatförändringar är inget som tydligt framkommer i intervjuerna trots att flera redan idag 

upplever en viss svårighet att planera sin verksamhet då vintern är osäkrare nu än tidigare. 

Bristen på långsiktiga strategier kan bland annat bero på att aktörerna vi pratat med har 

relativt små personalresurser och därför behöver lägga störst fokus på nuläget (jmf Brouder & 

Lundmark, 2011). Samtidigt visar det faktum att de ständigt försöker göra det bästa av 

förutsättningarna, genom att bland annat flytta vissa aktiviteter till platser med bättre 

förhållanden, att det finns en vilja att kunna fortsätta erbjuda vinteraktiviteter till sina gäster. 
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Svårigheterna med att förutspå förhållandena påverkar enligt en av aktörerna även 

möjligheterna att planera sin marknadsföring. Denna problematik gör i sin tur att några av 

aktörerna inte vågar satsa fullt ut på sin vinterverksamhet utan istället nyttjar 

barmarksperioden i den mån de kan, något som även diskuteras inom forskningen. Stabila 

vintersäsonger är viktiga för att vinterturism ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt och här 

förväntas klimatförändringarna påverka företags möjlighet att fortsätta utveckla sin 

vinterverksamhet (Bogren, Gustavsson & Loman, 2014; Brouder & Lundmark, 2011). På sikt 

kan det faktum att flera aktörer inte vågar satsa på vinterturism påverka Östersund som 

attraktiv vinterstad. Det kan resultera i att den betydelse Östersund har som plats förändras 

och att man i besökarna och invånarnas ögon inte längre lever upp till den bild man vill 

förknippas med. 

 

Spänningen mellan verklighet och bild 

Studiens resultat speglar i hög utsträckning Sacks (1988) resonemang om platsen som en 

helhet byggd på världarna naturen, betydelsen och de sociala relationerna. Naturen, i detta fall 

vinterklimatet med stabila snö- och isförhållanden, utgör enligt aktörerna en viktig del för att 

kunna leva upp till bilden som Vinterstad och skapar goda möjligheter för att kunna utveckla 

vinteraktiviteter på platsen. Vidare blir betydelsen närvarande genom det varumärke som 

skapats, en bild som aktörerna upplever som både bra och dålig. Slutligen lyfter aktörerna 

delar som kopplar till Sacks (1988) tredje värld sociala relationer, där bland annat exkludering 

i olika former tas upp som komplexa.    

 

Brister och begränsningar 

Enligt tidigare forskning är klimatförändringar något som kan påverka en destination negativt 

(Bogren, Gustavsson & Loman, 2014), då det löfte om vad platsen ska innehålla kan bli 

svårare att leva upp till (jmf Moilanen & Rainisto, 2009). Utifrån vårt resultat upplevs dock 

inte klimatet och naturens förändring ha påverkat vintrarna så pass att de inte längre kan 

upplevas som vinter. Aktörerna upplever fortfarande att det är tillräckligt med vinter för att 

kunna leva upp till bilden som Vinterstad på ett estetiskt sätt, trots en något varmare och 

kortare säsong. Däremot lyfts bristen på starka vinterprodukter som ett större hinder för 

varumärket. Att fylla platsen med relevanta och säljbara produkter ses som en viktig del för 

att kunna skapa en attraktivitet kring platsen (Hultman, 2007). Aktörerna menar dock att det i 

Östersund brister vid paketeringen av produkter och att det inte finns tillräckligt många 

vinteraktörer som kan omvandla de vardagliga produkterna, såsom preparerade längdspår, 
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slalomanläggningar och lång period av is på Storsjön, till säljbara produkter som tillsammans 

kan skapa reseanledningar. Klimatet blir här en indirekt begränsning av varumärket då de 

instabila vintrarna enligt aktörerna försvårat möjligheten till planering, något som redan innan 

är svårt då turistiska produkter produceras och konsumeras samtidigt vilket innebär en viss 

komplexitet (Holloway & Humphreys, 2012). I och med att produkten inte går att förbereda 

fullt ut, och förhållandena som produkten kräver är mindre pålitliga, upplever aktörerna att de 

inte vågar utveckla sin vinterverksamhet till fullo (jmf Bogren, Gustavsson & Loman, 2014). 

 

Det faktum att Östersunds varumärke är kopplat till en viss årstid, vinter, upplevs av vissa 

aktörer som en begränsning, då de känner att Vinterstaden inte är representativt för en året-

runt-verksamhet och är svårt att använda utanför vintersäsongen. Det har bidragit till att de 

valt att inte använda sig av varumärket i sin verksamhet. Samtidigt är det svårt att skapa ett 

varumärke där allas intressen inkluderas och för att vara konkurrenskraftigt bör inte ett 

varumärke vara heltäckande (jmf Heldt Cassel, 2008; jmf Dahlstedt, 2011). En annan 

begränsning som lyfts av några aktörer är att stora delar av Östersunds kommun inte får vara 

en del av Vinterstaden, då de upplever att det främst satsas på de centrala delarna av staden. 

Det lyfts även att vissa aktörer upplevs ha lättare att få ta del av kommunens satsningar än 

andra. Dessa upplevda begränsningar tyder på det spänningsfält och de maktförhållanden som 

finns inom platsmarknadsföring (jmf Syssner, 2012). Detta visar även på hur stor roll vissa 

processer inom de sociala relationerna, exempelvis makt, har för skapandet av en plats och 

varför de är viktiga att förstå och ta hänsyn till (jmf Sack, 1988).       

 

Möjligheter och framtidens Vinterstad 

Förutom den naturliga vinterns roll för varumärkets trovärdighet som nämns i föregående 

avsnitt anser flera aktörer att den konstsnö som produceras i kommunen bidrar till möjligheten 

att bibehålla trovärdigheten. Konstsnön skapar möjligheter för stora evenemang som har 

potential att locka besökare och bidra till marknadsföringen av platsen samtidigt som den 

gynnar lokalbefolkningen. Dock ifrågasätts den som en hållbar lösning på sikt, både 

ekonomiskt och miljömässigt, av såväl aktörerna som av tidigare forskning (Kaján, 2014). Att 

anpassa sig till klimatförändringarna med hjälp av konstsnö är inte heller något som är en 

möjlighet för alla, och de mindre aktörerna upplever att de är beroende av kommunens 

satsningar för att kunna bedriva sin verksamhet men upplever samtidigt att de har liten 

möjlighet att påverka kommunens beslut. Här tydliggörs vem som har makt över platsen och 

vilka som får utrymme att påverka hur platsen utformas (jmf Dahlstedt, 2011). De stora 
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evenemangen som genererar ekonomiska effekter för kommunen på ett sätt som mindre 

aktörer inte har möjlighet till ger de stora aktörerna en tyngre röst vid resursfördelning och 

därmed större möjligheter att påverka bilden av platsen (jmf Dahlstedt, 2011).  

 

Vidare lyfter aktörerna fördelarna med att Vinterstaden funnits med länge och är väletablerat. 

De anser att varumärket bidragit till att Östersund har satts på kartan och gett staden en profil 

som gör att den sticker ut i mängden. Därför anser de att en viss försiktighet bör tas kring ett 

eventuellt byte av varumärket. Det bör vara kunskap och fakta som ligger bakom ett byte och 

personliga åsikter ska hållas utanför. Detta resonemang får stöd av Anholt (2004) och Curtis 

(2001) som menar på att man ska undvika drastiska förändringar av ett platsvarumärke då det 

behöver få tid för att byggas upp och få fäste. Istället för en drastisk förändring förespråkar de 

en breddning av det befintliga varumärket (ibid, 2004; ibid 2001). Samtidigt anser flera av 

aktörerna att det är viktigt med ett varumärke som platsen lever upp till på alla plan, vilket 

idag inte är fallet då bland annat produkter saknas. De poängterar att naturen finns där men för 

att bygga en trovärdig bild så krävs det att även andra delar finns, så som säljbara produkter 

och aktiviteter som bidrar till platsen som helhet (jmf Hultman, 2007). Det här visar än en 

gång på vikten av att se till hur de tre världarna Sack (1988) förespråkar samspelar och inte 

titta på de var för sig. 

 

Slutligen finns det en åsikt bland aktörerna att Vinterstaden har bidragit till att skapa en 

stolthet över Östersund som plats bland invånarna. Något som är viktigt för att de ska kunna 

vara ambassadörer för platsen (jmf Zenker, Braun & Petersen, 2016). I slutänden är det trots 

allt den bild som invånarna står bakom som kommer ha möjlighet att förankras och bli stark 

menar en av aktörerna. Att inkludera invånarna i skapandet av ett platsvarumärke är dock inte 

helt lätt då invånarna utgör en mångfald som är svår att täcka (Syssner, 2012). Det här 

illustrerar hur komplexa de sociala relationerna i en plats uppbyggnad är och flera av 

aktörerna så väl som tidigare studier lyfter att en viss makt behöver äga rum och att det i 

slutänden måste vara någon eller några som har rätt att fatta besluten (jmf Heldt Cassel, 

2008).  

 

Huruvida en faktisk etikett, i form av ett platsvarumärke, behöver fästas på platsen ifrågasätts 

dock av Syssner (2012) som menar att det kan finnas en övertro på de positiva effekter ett 

platsvarumärke sägs ge. En av aktörerna menar på att målet inte bör ligga i att leva upp till ett 

visst varumärke utan att platsens namn, i det här fallet Östersund, bör vara tillräckligt attraktiv 
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i sig själv eftersom det viktigaste enligt honom är att känna och sprida en stolthet över platsen 

(jmf Zenker, Braun & Petersen, 2016). På det här sättet skulle de subjektiva bilderna av en 

plats (Cresswell, 2006) få större utrymme och den exkludering som platsvarumärken dras med 

undvikas (Moilanen & Rainisto, 2009). 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse för vilka spänningar som kan 

uppstå mellan verklighet, platsmarknadsföring och turismrelaterad verksamhet. Detta genom 

att undersöka hur turismaktörer i Östersunds kommun förhåller sig till ett vinterbetonat 

varumärke i en tid av klimatförändringar. Platsmarknadsföring är ett organiserat sätt att 

konstruera en plats och exemplet Östersund visar att detta inte är så lätt. Platser är inte statiska 

utan i ständig förändring. Dels förändras de naturgivna förutsättningarna och dels är bilden av 

platsen föremål för en ständig diskussion. Vår studie visar att platsvarumärket både begränsas 

och möjliggörs av dessa förändringar så väl som av de satsningar och därmed 

maktförhållanden som råder på platsen. 

 

Ett platsvarumärke kommer alltid att innebära begränsningar och utmaningar, samtidigt har vi 

i denna studie kunnat se att det även finns möjligheter. Med ett säsongsbetonat varumärke är 

det möjligt att lyfta en viss tid på året som innan inte varit så stark. Att frysa bilden av en plats 

under en längre tid kan dock skapa problem. En plats dynamiska natur, där 

klimatförändringarna spelar en viktig roll, kräver att varumärket följer de förändringar som 

sker. Vår studie visar att det även finns ett behov för aktörer att följa dessa förändringar. I 

dagsläget upplever aktörerna svårigheter med att kunna planera långsiktigt och våga satsa på 

de produkter vars förutsättningar står inför en stor omställning. Exempelvis kan det vara svårt 

att sälja produkter som kräver stabila vinterförhållanden i en tid då vintrarna blir varmare och 

mindre snörika.  

 

I dagsläget ser inte aktörerna klimatförändringarna som ett överhängande problem för 

varumärket Vinterstaden. Däremot kan det bidra till att de inte vågar utveckla och satsa på sin 

vinterverksamhet. Här ser vi en konflikt mellan att få aktörerna att våga satsa på vinterturism 

och skapa en hållbar verksamhet kring vintern samtidigt som förutsättningarna klimatmässigt 

kommer att genomgå en förändring. Ett sätt att komma runt den här konflikten skulle kunna 

vara att nyttja det faktum att bilden av platsen är subjektiv och kan påverkas av det som 

berättas och synliggörs om platsen (jmf Agnew, 1987 refererad i Cresswell, 2015). 

Exempelvis menar vissa aktörer att vinter inte nödvändigtvis behöver innebära mängder med 

snö och att det är upp till oss själva att välja vad vi vill fylla bilden med för betydelse. 
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Möjligheten att fortsätta vara en vinterstad finns, men begreppet vinter behöver då breddas, 

något som även skulle innebära att fler produkter passar in i varumärket.  

 

Ytterligare en aspekt att förhålla sig till är de maktförhållanden som ryms i all 

platsmarknadsföring genom den exkludering några av aktörerna lyfter. Dels visar den sig 

genom att enbart delar av kommunen upplevs få ta del av satsningarna kring Vinterstaden, där 

vissa aktörer upplevs ha lättare att få ta del av resurserna. Beroende på var i kommunen du 

bor kan därmed din upplevelse av Vinterstaden skilja sig, vilket påverkar i vilken utsträckning 

man känner sig stolt och delaktig i varumärket. Dels utesluter varumärket en stor del av året, 

och därmed många aktörer och deras verksamheter, i och med sin säsongsbetoning på vinter. 

En viss exkludering kan dock vara nödvändig för att lyckas nå ut med sitt platsvarumärke (jmf 

Heldt Cassel, 2008). Därför går de maktförhållanden som lyfts i denna studie inte att enbart 

ses som negativa.  

 

Sammanfattningsvis har vi med denna uppsats ständigt återkommit till det faktum att platser 

är föränderliga. Med det i åtanke bör även platsvarumärket vara dynamiskt. Även om 

drastiska förändringar bör undvikas, finns fördelar med att successivt forma och omforma 

varumärket utifrån rådande förutsättningar (jmf Anholt, 2004). I och med att Östersunds 

Vinterstaden funnits i snart tio år, och framgångsrikt satt Östersund på kartan, kan det vara 

lämpligt att göra den revidering som kommunen planerat. Frågan är om lösningen då är att 

bredda Vinterstaden, eller att skapa ett helt nytt varumärke. 

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att frångå idén om varumärken helt och hållet.  

Att utgå från ett varumärke behöver inte vara fel men man bör passa sig för att tro att det är 

hela lösningen för att öka en stads konkurrensmöjligheter (jmf Syssner, 2012). Genom att vara 

stark i sig själv och helt frångå en etikett i form av ett platsvarumärke finns istället 

möjligheten att omfamna platsens mångfald och inkludera alla. Samtidigt undviks de 

begränsningar ett platsvarumärke medför. Det finns inget facit på hur man bäst säljer en plats. 

Dock är det viktigt att arbeta utifrån sina förutsättningar och att vara medveten om platsers 

föränderliga natur.  

 

Denna studie utgår från aktörer med verksamheter som faller inom ramen för ett varumärket - 

i detta fall vinteraktörer kopplat till ett vintervarumärke. Hade studien även omfattat andra 

aktörer skulle nog detta vintervarumärke kännas mer påtvingat och begränsande. Vidare 
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studier kan därför med fördel inkludera en större bredd av aktörer, och gärna även andra 

destinationer med liknande problematik. Det vore även intressant att undersöka vilka bilder 

som faktiskt förmedlas av Östersund och med hjälp av en innehållsanalys se hur kommunen 

speglas både av offentliga aktörer men även av lokalbefolkningen i exempelvis sociala 

medier. Oavsett har vi i denna studie kunnat konstatera att det finns spänningar mellan 

verklighet och den bild av en plats som förmedlas. Det är därför en angelägen aspekt för 

turistdestinationer att förhålla sig till vid platsmarknadsföring.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Deltagare i studien 

Nedan följer en presentation av de aktörer som har intervjuats i studien. Namnen är fingerade. 

 

• Pelle, aktiv i förening med bas i Östersund som arrangerar vinteraktiviteter delvis i 

centrala Östersund men även utanför kommunen.  

Intervju 2017-03-30, telefon.  

 

• Erik, aktiv i organisation för vinterevenemang i centrala Östersund.  

Intervju 2017-04-04, fysisk träff. 

 

• Sara, hotellchef i Östersunds kommun, indirekt påverkad av vinteraktiviteter och 

vinterevenemang.  

Intervju 2017-04-06, fysisk träff.  

 

• Magnus, aktiv i förening med bas i Östersund som arrangerar aktiviteter, så väl vinter 

som andra tider på året, i både centrala Östersund men även resten av länet.  

Intervju 2017-04-07, fysisk träff.  

 

• Lisa, egenföretagare med aktiviteter och evenemang, vinter som sommar, både i 

Östersunds kommun och utanför.  

Intervju 2017-04-10, fysisk träff 

 

• Björn, aktiv i organisation för vinterevenemang i centrala Östersund.  

Intervju 2017-04-24, fysisk träff. 

 

• Olle, egenföretagare med aktiviteter och evenemang, vinter som sommar både i 

Östersunds kommun och utanför.  

Intervju 2017-04-26, fysisk träff. 
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Bilaga 2a Intervjuguide 

Följande frågor utgjorde grunden för intervjuer med turismaktörer som har en 

vinterverksamhet. 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta vem du är och vad din roll är inom företaget/föreningen/organisationen 

Beskriv kort verksamheten 

 

Huvudfrågor 

Vad betyder vinter och vinteraktiviteter för dig/er? 

Vilken målgrupp riktar du dig/ni er till? 

Vad betyder profilen Vinterstaden för din/er verksamhet? 

Du har en vinterverksamhet, hur tänker du kring klimatet och den förändring som sker?  

Vad har du för tankar kring varumärket Vinterstaden kopplat till de klimatförändringar som 

sker? 

Vilken bild av Östersund vill ni förmedla till era gäster? 

Bör Östersund hålla kvar vid Vinterstaden eller skulle du vilja se ett annat varumärke för 

Östersund? 

Något annat du tycker är viktigt att lyfta kring det vi pratat om? 
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Bilaga 2b Intervjuguide 

Följande frågor utgjorde grunden för aktören som indirekt påverkas av vinteraktiviteter och 

evenemang. 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta vem du är och vad din roll är inom företaget 

Beskriv kort verksamheten 

 

Huvudfrågor  

Vad betyder vinter och vinteraktiviteter för dig/er? 

Vilken målgrupp riktar du dig/ni er till? 

Vilken betydelse har vinterevenemang/vinteraktiviteter för din verksamhet? 

Vad betyder profilen Vinterstaden för din verksamhet? 

Hur påverkar klimatförändringarna (med kortare och varmare vintrar) din verksamhet? 

Vad har du för tankar kring varumärket Vinterstaden och klimatförändringar? 

Vilken bild av Östersund vill ni förmedla till era gäster? 

Bör Östersund hålla kvar vid Vinterstaden eller skulle du vilja se ett annat varumärke för 

Östersund? 

Något annat du tycker är viktigt att lyfta kring det vi pratat om? 


