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Sammanfattning 
Våren 2008 öppnade Färgfabriken Norr´s konsthall i stadsdel norr, Östersund. Öppnandet var 
en del av starten på ett nytt projekt. Med samtida konst som verktyg ska detta bidra till den 
regionala utvecklingen. Projektet grundar sig i ett koncept från konsthallen Färgfabriken i 
Stockholm. Det är en väletablerad konsthall med syftet att genom sina utställningar verka som 
en röst i samhället. Färgfabriken ska även vara ett forum där unika möten mellan olika parter 
och institutioner skapas. Syftet med uppsatsen är att belysa Färgfabriken Norr´s konsthall ur 
ett turismperspektiv samt undersöka dess möjligheter att bli en attraktion som kan gynna 
Östersund. Utifrån ett sådant perspektiv kan ökade turismflöden skapas, som i sin tur 
genererar positiva effekter inom regional utveckling. Flera aspekter av begreppet attraktion 
och dess betydelse för en destination beskrivs. Särskild uppmärksamhet riktas åt word of 
mouth som en kommunikationskanal då det är en av de viktigaste informationskällorna inom 
turismen. Inhämtning av data har skett via enkätstudie, intervjuer och observationer för att få 
en så mångfacetterad bild som möjligt. Utifrån de resultat vi uppnått finner vi att turismen i 
Östersund anses vara en betydande del i den regionala utvecklingen. Även projektet 
Färgfabriken Norr anses viktig men dess konsthall som potentiell attraktion uppmärksammas 
inte till fullo. I dagsläget görs inga direkta insatser för att ändra på detta utan turismen ses mer 
som en positiv bieffekt. Avslutningsvis presenteras två tänkbara framtidsscenarier för 
Färgfabriken Norr´s konsthall. 
 
Nyckelord: Färgfabriken Norr, konsthall, attraktion, turismperspektiv, word of mouth. 



  

Abstract 
In spring 2008 the opening of art gallery, Färgfabriken Norr, took place in Östersund. This 
was the beginning of a new project with the purpouse of beeing a tool for local developement. 
The project is founded from a concept of the art gallery Färgfabriken, located in Stockholm. 
The art gallery is well known and has a high international status. Färgfabrikens purpouse is to 
stimulate uniqe meetings and creative debates trought exhibitions of contemporary art and 
architecture. The debates and meetings are ment for different parties in society to stimulate 
research and eventual changes in the future society. The purpouse of this paper is to look at 
Färgfabriken Norr through a tourismperspective and to investigate its oppertunities to become 
a new attraction in Östersund. This perspective can increase the inflow of tourism which can 
generate positive effects for local developement. The theories are focusing on attractions and 
their importance for a destination. Later on special attention is drawn to word of mouth as a 
communication tool. The data is collected through interviews with local stakeholders, a 
questionnaire among the visitiors at Färgfabriken Norr and two observations. Our result 
shows that the tourism sector in Östersund is important for its regional development. Even 
though Färgfabriken Norr as a project is seen as important, the potential of the art gallery to 
become an attraction has not been given full attention. The tourism it might generate is more 
seen as a bonus. Finally we present two possible scenarios concerning the future of the art 
gallery. 
 
Keywords: Färgfabriken Norr, art gallery, attraction, tourismperspective, word of mouth. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Den 3:e april 2008 öppnades Östersunds första stora konsthall med utställningen ”Teleport 
Färgfabriken”. Utställning innehåller konstverk av totalt 86 etablerade konstnärer med 
internationell status. Tillfället är unikt och har uppmärksammats både i lokal, nationell samt 
internationell media. Konsthallen ingår i ett projekt, Färgfabriken Norr, som grundar sig i ett 
koncept från Färgfabriken i Stockholm. En stor del av uppmärksamheten har även riktats mot 
Färgfabrikens val av stad. Tanken med valet är att undersöka vilka möjligheter en stad i 
norrlands inland kan ha i en värld där flyttströmmarna alltmer går till storstadsregioner. 
Satsningen är den hittills största inom Färgfabrikens regi.  
 
Jämtlands läns Landstings projektansökan om EU-bidrag till Färgfabriken Norr syftar till att 
skapa entreprenörskap och nyföretagande i Östersund. Vi uppmärksammade att det inte fanns 
någon motivering eller indikation om att se Färgfabrikens Norr´s konsthall ur ett 
turismperspektiv. I och med det ansåg vi det intressant att höra olika aktörers inställning till 
konsthallen och undersöka dess möjligheter att bli en attraktion. Färgfabriken Norr´s konsthall 
är i våra ögon en resurs som borde utvecklas till ytterligare en attraktion i Östersund. 

1.2 Beskrivning av undersökningsområdet 

1.2.1 Färgfabriken som koncept 

1995 grundades konsthallen Färgfabriken i en gammal fabrikslokal i centrala Stockholm. 
Konceptet grundade sig i idén, framtagen av Jan Åman, om att uppföra ett nytt centrum för 
samtida kultur i Stockholm där konsten ska verka som en aktiv röst i samhället. Med det vill 
Färgfabriken genom sina utställningar bjuda in till och öppna upp mötesforum för olika 
institutioner i samhället som skolor, universitet, politiker och myndigheter. Seminarier hålls 
runt varje utställning för att skapa diskussion och dialog. Där skapas även möjlighet till 
utbyten av idéer och kontakter som annars kanske inte skulle ha skett. (www.fargfabriken.se).  
 
Färgfabriken har uppmärksammats mycket i nationell och internationell media. Utställningar 
på konsthallen i Stockholm har två år i rad valts till en av årets tio bästa av den anrika 
konsttidskriften Art Forum i New York. Allt eftersom Färgfabriken har blivit ett mer etablerat 
koncept, har det enligt Jan Åman, funnits tankar om att starta en liknande verksamhet i en 
annan internationell storstad. Detta ändrades när Lars Bolin kom med idén om att starta upp 
Färgfabriken Norr i Östersund. Jan Åman såg möjligheten att gå emot dagens alltmer 
globaliserade och urbaniserade värld där flyttströmmarna tenderar att dras till 
storstadsregioner. Istället ville han framhäva möjligheterna och fördelarna i en stad i ett 
perifert område som norrlands inland (www.fargfabriken.se). 
 
Färgfabriken Norr bygger på tre delar, varav den första är konsthallen. Förutom att den visar 
konst, har den även ett syfte liksom Färgfabriken i Stockholm, att skapa debatt som knyts 
samman med seminarier, diskussioner och verka som en röst i samhället. Den andra delen 
heter ”Östersund at Large” och är ett projekt som ska verka för Östersunds framtid och 
regionala utveckling genom nyföretagande och ett ökat engagemang bland lokalbefolkningen. 
Det tredje projektet som går under namnet ”The new world bank” är en ny idé och en 
internationell satsning för att samla och förmedla kreativa idéer och tankar världen över 
(www.fargfabriken.se). 
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1.2.2 Lokalisering 

Färgfabriken Norr är lokaliserad på Östersunds gamla regemente I5, 10 minuters gångväg 
norrut från centrum. Efter nedrustningen av den militära verksamheten har området blivit en 
ny stadsdel, kallad stadsdel Norr, där det satsas på företagsetablering och nyföretagande. 
Området ligger lite avsides utanför stadskärnan och det finns inget naturligt flöde av 
människor. De flesta lokalinvånare är medvetna om var själva området ligger men är troligtvis 
inte så välbekanta med byggnaderna och omgivningarna innanför grindarna.  

1.3 Problemställning 
För att en destination ska utvecklas turismmässigt och även bidra till regional utveckling är 
det av vikt att uppmärksamma sina egna möjligheter och resurser. Utnyttjas dessa på ett 
rationellt sätt kan de utvecklas till attraktioner, något som utgör grunden för en destinations 
utveckling.  
 
Det finns en ny resurs med potential att skapa turistiska värden för en region men denna 
utnyttjas inte fullt ut och därför riskerar regionen att gå miste om värdefull utveckling.  

1.4 Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsen syfte är att belysa Färgfabriken Norr´s konsthall ur ett turismperspektiv samt 
undersöka dess möjligheter att bli en attraktion som kan gynna Östersund.  
 

• Hur förhåller sig Östersunds intressenter till Färgfabrikens Norr´s konsthall som en 
attraktion? 

 
• Hur ser möjligheterna ut för Färgfabrikens Norr´s konsthall att bli en attraktion utifrån 

utvalda teorier? 
 

• Vilka scenarier kan Färgfabriken Norr´s konsthall tänkas möta i framtiden?  

1.5 Avgränsning  
Färgfabriken Norr är ett projekt och består som tidigare nämnts av tre delar, nämligen The 
New World Bank, Östersund at Large samt konsthallen. Vi har valt att avgränsa uppsatsen till 
det sistnämnda då det, enligt oss, är den del som i störst utsträckning rör sig inom ämnet 
turism. Utställningen i sig med dess konstverk och konstnärer kommer inte att behandlas utan 
istället läggs fokus på konsthallen i relation till sin omvärld, så som utvalda teorier, aktörer, 
regional utveckling och turism.  

1.6 Definitioner 
”En destination har traditionellt definierats från ett kulturgeografisk perspektiv och är enligt 
detta perspektiv ett geografiskt definierat område med naturliga eller konstruerade 
attraktioner som lockar besökare” (Smith, 1989, enl. Grängsjö, 2001). Attraktion och 
destination är sammankopplat då det oftast är attraktionen som orsakat utvecklingen av 
destinationen (Swarbrooke, 1995). I den här uppsatsen är destination och region geografiskt 
sett samma område, skillnaden ligger i ur vilket perspektiv det betraktas. Destination 
innefattar begrepp som reseanledning, attraktion och konkurrenskraft.  
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Med regional utveckling menar vi ett övergripande samhällsperspektiv utifrån tre 
komponenter;  
Sociokulturell, till exempel sysselsättning, livskvalitet och stolthet för sin hemregion.  
 
Ekonomisk, till exempel företagande, investeringar och skatteintäkter. 
 
Miljömässig, till exempel renlighet, estetisk omgivning och miljömedvetenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.Relationen mellan region, destination och attraktion (egen bearbetning) 

 
Turismperspektivet bör ses utifrån två vinklar, utbudssidan och efterfrågesidan. Uppsatsen 
behandlar båda där utbudsidan utgörs av destinationens aktörer och efterfrågesidan av 
besökarna. 
 
På grund av att definitionerna av personer som rör sig inom det turistiska systemet varierar 
mellan olika källor har vi, med inspiration från Weaver (2002), valt att göra följande 
definitioner: 
Turist är en person som reser tillfälligt utanför sin normala hem miljö och gör minst en 
övernattning. Resans syfte är nöjesrelaterat och begreppet innefattar inte de som reser 
hemifrån i syfte att arbeta, göra militärtjänst och dylikt. 
 
Dags-besökare är en person som besöker en attraktion inom eller utanför sin normala hem 
miljö utan att göra någon övernattning. 
 
Besökare används i denna uppsats som ett samlingsbegrepp innefattande både turister och 
dagsbesökare. 

   

  

Region   
(samhällsperspektiv)   

Destination   
(tur ismperspektiv)   

Attraktion   
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1.7 Metod och material 

1.7.1 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Studien av Färgfabriken Norr´s konsthall är en fallstudie med explorativ syfte då Färgfabriken 
Norr är ett nystartat projekt och ingen tidigare motsvarighet finns i Sverige. Med det menas en 
konsthall med internationell status som etableras i en mindre stad i ett perifert område. I 
inledningsfasen av arbetet med uppsatsen var syftet att undersöka om det fanns gap mellan 
olika intressenter i projektet. Under arbetets gång visade det sig dock att Färgfabriken Norr 
inte var planerat för turism, något som vi utgått från. Den insikten ledde oss fram till det 
nuvarande syftet.  
 
Insamling av material har gjorts med både kvalitativa och kvantitativa metoder. De är 
uppdelade utefter två målgrupper, aktörer och besökare. Anledningen till att använda båda 
metoderna var att de lämpade sig för olika ändamål. Bland aktörerna ville vi få en känsla av 
vilka tankar och åsikter som fanns hos var och en om konsthallens etablering och därför 
valdes en kvalitativ metod.  
 
I början av datainsamlingen hämtades information om vilka intressenterna var genom att ta 
del av Östersunds Landstings ansökan om EU-bidrag för Färgfabriken Norr´s etablerande. Sju 
intervjuer genomfördes där tre gjordes på plats, vardera en timme långa, samt fyra halvtimmes 
långa, per telefon. Två av dem spelades in, samtidigt som anteckningar fördes. Under de 
övriga fem intervjuerna fördes enbart anteckningar. Under intervjutillfällena användes 
semistrukturerad intervjuteknik med fastställda frågor som även gav utrymme för öppen 
diskussion och följdfrågor. Detta gjordes för att få en ökad förståelse för intervjupersonernas  
inställning till ämnet för fallstudien samt för att urskilja deras tankar om turismens betydelse 
för Östersund. Ytterligare en del av den kvalitativa datainsamlingen gjordes med två 
deltagande observationer. Den första var att delta som volontärer under The new world 
Bank´s seminarier och workshops under två dagar i april. Den andra observationen var ett 
besök på konsthallen samtidigt som vår enkätstudie genomfördes. Vi tog del av den 
omkringliggande miljön, entrén och utställningen.  
 
I inledningsskedet av uppsatsen ordnades ett möte med platschefen och initiativtagaren, Lars 
Bolin där en fri diskussion hölls kring Färgfabriken Norr och konsthallen, detta möte var 
betydelsefullt för uppsatsen men kan inte räknas som en intervju. 
 
Bland konsthallens besökare användes en kvantitativ metod för att få fram en bred och 
generell uppfattning om besökarnas inställning. Den kvantitativa metoden utgörs av en 
enkätstudie som genomfördes en helg i Färgfabrikens konsthall bland dess besökare. En 
enkätstudie ansågs lämplig då en betydande del av konsthallens marknadsföringsstrategi är att 
förlita sig på muntlig spridning. Det bör även nämnas att vid samma tidpunkt kom en 
förfrågan från konsthallen om att göra en enkätstudie om dess besökare. Vi framställde en 
gemensam enkät som både passade konsthallens önskemål och vårt syfte. Färgfabriken Norr 
kommer att fortsätta studien fram till den nuvarande utställningens slut i augusti 2008. Viktigt 
är att påpeka att för den här uppsatsen betraktas enkätsvaren som en fingervisning på grund av 
tidsperspektivet och populationens storlek. Enkäten1 bestod av tio frågor varav två gällde en 
uppskattning enligt ordinalskala, sju frågor med nominalskalor och ett antal fasta 
svarsalternativ som respondenten fick kryssa för. Vidare fanns en fråga som mättes på en 

                                                 
1 Enkäten i sin helhet finns i bilaga 1. 
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intervallskala och till sist fanns även möjlighet att med fria ord uttrycka sin personliga åsikt. 
För att få så stort deltagande som möjligt delades enkäten ut personligen vid utgången till alla 
som hade sett utställningen. Det bjöds även på godis för att skapa ett ökat intresse och 
motivation till att svara. Till sist sammanställdes och operationaliserades enkätsvaren.  
 
I övrigt bygger uppsatsen på teorier och information som hämtats från studentlitteratur, 
forskningsmaterial om besöksnäringen samt vetenskapliga artiklar. Ytterligare information 
har hämtats från Internet, Östersunds Turist-och Kongressbyrå samt Östersunds kommun. 
Teorier och valet av studieobjekt har även påverkats av vår tidigare kunskap inom området. 
 

1.7.3 Urval  

I uppsatsen har det gjorts två typer av urval, slumpmässigt för den kvantitativa 
datainsamlingen med enkätstudie samt strategiskt för den kvalitativa datainsamlingen med 
semistrukturerade intervjuer. För den kvalitativa delen var det viktigt att nå nyckelpersoner 
och därför valdes intervjupersoner utifrån information från EU-ansökan och de största 
turismorganisationerna. Urvalet skedde med två utgångspunkter, dels vilken roll deras 
organisation spelar för undersökningsområdet samt personens position i organisationen.  
Platschefen och initiativtagaren för Färgfabriken Norr, Lars Bolin 
VD:n för Jämtland Härjedalen Turism, Mats Forslund 
Chefen för Östersunds Turist- och Kongressbyrå, Camilla Ohlsson, 
Länskulturens projektledare för Färgfabriken Norr, Marie Andersson, 
Jämtlands läns landstings ansvarig för EU-ansökan, Ingrid Printz 
Ordförande i kultur- och fritids nämnden, Karin Thomasson 
Kommunstyrelsens vice ordförande, Ann-Sofie Andersson 

1.7.4 Uppsatsens reliabilitet och validitet 

Enkätstudien gjordes med en relativt liten population närmare bestämt 71 respondenter, det 
var samma antal som delades ut så därmed fanns inget bortfall. På grund av populationens 
storlek bör resultatet betraktas som en fingervisning snarare än generaliserbar fakta. 

Studien genomfördes under en långhelg då det kan tänkas att det kommer många återvändare 
och mycket besök av släkt och vänner vilket kan betyda att fler turister representerades under 
just den helgen än andra helger.  

Intervjuerna på plats spelades in samt antecknades direkt på plats för att skapa större säkerhet. 
Under ett av intervjutillfällena gjordes enbart anteckningar på grund av tekniska problem.  Vi 
anser att uppsatsens resultat är tillförlitliga då flera metoder för datainsamling har använts. 
Var och en av dem har valts ut specifikt utifrån vilket syfte som varje undersökning har för 
uppsatsen. Observationerna valdes för få en egen uppfattning istället för att förlita sig på 
sekundär information. Inför intervjuerna valdes den metod som passade bäst för att få en 
djupare uppfattning om de utvalda intressenternas inställning. Utifrån teorin valdes att även 
genomföra en enkätstudie då vi ville få en generell uppfattning om vilka som besökte 
konsthallen och huruvida en positiv informationsspridning är sannolik.  

1.8 Källkritik  
Färgfabriken Norr är ett projekt som det i nuläget inte finns någon tidigare motsvarighet till i 
Sverige. Den här uppsatsen är den första studien som har gjorts om Färgfabriken Norr. På 
grund av situationen finns en brist på empiriskt underlag för undersökningar som denna. 
Därför anser vi det intressant och relevant att ta sig an problemställningen i den här uppsatsen. 
Den teori som använts för att få fram vårt resultat består av fakta som egentligen grundar sig i 
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renodlad turismnäring. Under arbetets gång har det framkommit att Färgfabriken Norr är ett 
projekt som inte har till huvudsyfte att verka inom denna näring. Detta faktum gör det 
komplicerat att hitta teoretiskt underlag som passar för undersökningen.  
 
Intervjuer och enkäter har gjorts under inledningsperioden då Färgfabriken Norr invigdes 
vilket kan medföra att resultatet färgats. Vidare bör nämnas att viss statistik i teoriavsnittet är 
hämtad från källor som kan anses ouppdaterad, men är ändå de senaste.  
 
En viktig person inom Färgfabriken är Jan Åman, VD för Färgfabriken i Stockholm och 
initiativtagare till hela projektet. Vi har vid flera tillfällen under arbetets gång försökt få en 
intervju med honom men inte lyckats eftersom han inte har haft möjlighet. Han var dock på 
plats under den observation vi gjorde på seminariet The New World Bank och höll tal. Där 
ifrån har vi ändå i någon mån fått höra hans tankar kring Färgfabriken Norr och dess 
etablering i Östersund. Ingenting om konsthallen ur ett turismperspektiv nämndes. 
 
Intervjun som gjordes med Mats Forslund, VD på Jämtland Härjedalen, visade sig inte vara  
så relevant för vårt syfte och därför refereras det inte till honom mer än en någon enstaka 
gång. Vi har ändå tagit med intervjufrågorna som användes på grund av att allmän kunskap 
som vi möjligen har tagit till oss av intervjun ändå kan ha haft effekt på uppsatsen i någon 
mån.  
 

1.9 Disposition 
I inledningen beskrivs problemområdets bakgrund och information om fallstudieobjektet. 
Därefter följer en beskrivning om tillvägagångssättet för datainsamling och bearbetning samt 
förtydligande av begrepp som används i uppsatsen.  
 
Teoriavsnittet belyser två huvuddelar, den första är att se vilka fördelar och möjligheter som 
finns med att betrakta resurser och regional utveckling ur ett turistiskt perspektiv. Där visas 
vikten för en destination av att ta vara på sina resurser. I den andra delen går vi djupare in på 
att beskriva vad en attraktion är och vad som krävs för att en resurs ska kunna bli en sådan. 
Vidare beskrivs word of mouth som en betydande kommunikationskanal. 
 
I empiriavsnittet redovisas svaren från intervjuerna med intressenterna, observationerna på 
plats samt den enkätstudie som gjordes bland konsthallens besökare. 
 
I analysen kopplas teori och empiri samman och här besvaras uppsatsens frågeställningar 
samt presenteras två framtidsscenarier för Färgfabriken Norr´s konsthall. 
 
Som avslutning knyts slutsatserna samman med våra egna iakttagelser och åsikter. Vi ger 
även förslag på vidare arbete och forskning.  
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2.  Tidigare forskning 

2.1 Turismperspektivet  
Enligt World Travel and Tourism Council (WTTC) bidrar turismnäringen med över 231 
miljoner jobb världen över samt utgör 10,4 procent av den globala världsekonomin 
(www.wttc.com). I Östersunds fall har turismnäringen bidragit med cirka 450 miljoner kronor 
per år (Östersunds Turist- & Kongressbyrå, 2004). Det turistiska värdet för dagens samhälle 
ligger i hur turismen organiserar det sociala, historiska, kulturella och de naturliga elementen 
till en samling av intryck för människor (MacCannel, 1976). Turism är en näring som många 
regioner, städer och länder använder sig av i sin regionala utveckling då fördelarna som 
turismen kan bidra med är många. Det handlar främst om två områden, ekonomiska och 
sociokulturella (Kotler, 1999). Fördelar med turism för en region är att den marknadsför, 
skapar en image och ett varumärke och sätter ”regionen på kartan”. Det kan bidra till att dess 
invånare kan identifiera sig och känna stolthet och gemenskap. Turismen verkar även som en 
”tilldragare” så till vida att den attraherar människor till regionen. Det i sin tur kan bidra till 
ökad inflyttning, nyföretagande och nya investeringar i regionen (General Tourism Unit, 
2000). Andra fördelar är bland annat den sysselsättning som skapas inom olika 
turismrelaterade branscher så som hotell, restaurang och transport. Fördelarna framträder även 
inom stödjande näringar som infrastruktur, fler boendealternativ och större utbud av service 
som kan ge ökad levnadsstandard. I och med att regionens resurser blir en kommersiell 
produkt ökar medvetenheten om hur viktigt det är att bevara och skydda dessa. Det gör att det 
skapas en mer hållbar utveckling genom medvetenhet och omsorg om lokala resurser och 
främjande av lokal produktion av varor och souvenirer. Turismen kan även leda till ett större 
intresse av att bevara traditioner och kultur. (Kotler, 1999).  
 
Turism är utifrån det ovanstående en näring som är nära sammankopplad med resten av 
samhället och som ständigt påverkas av yttre omständigheter både lokalt och globalt. Turism 
är en näring som ibland kan vara diffus att särskilja eftersom den ofta blandas med andra så 
kallade stödjande näringar. 
 
En destination är enligt Swarbrook (1995) ett område som inkluderar ett antal olika 
attraktioner och tillsammans med stödjande faktorer som infrastruktur, suprastruktur och 
politiskt stöd skapas möjligheten att ta emot besökare (Swarbrook, 1995). På grund av att 
turismnäringen är beroende av många näringar gör det att många faktorer spelar in i en 
destinationens förutsättningar att vara konkurrenskraftig. En faktor kan vara inställningen hos 
olika intressenter så som politiker, företagare, leverantörer och lokalbefolkningen (Ritchie och 
Crouche, 2003). Det politiska stödet är viktigt för en destinations utveckling. Enligt Grängsjö 
(1999) finns det två olika sätt för en kommun att se på sin turism. Antingen ses turismen som 
något privata näringsidkare tjänar pengar på och att det är dessa aktörer som bär ansvaret för 
turismutvecklingen på en destination. Det andra synsättet är att turismen ger möjligheter att 
skapa ökad sysselsättning och är en av de näringar som ger intäkter till samhället genom 
skatter och avgifter och därför väljer politiker att engagera sig i turismutvecklingen. Liknande 
inställningar kan finnas bland destinationens företagare. Många identifierar sig inte med 
turismföretag fastän de i själva verket är en del av den. Detta kan bero på att de verkar i en 
varierande näring där turismen bara är en del i företagens verksamhet. Detta kan leda till att 
det påverkar aktörens engagemang och intresse av att ta del i destinationens utveckling och 
attraktionskraft (Grängsjö, 1999).  
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Ytterligare konkurrensfaktorer är tillgängligheten och kvalitén på destinationens infrastruktur 
och tillgången till kompetent personal. Ritchie och Crouch gör en indelning av fördelar i två 
kategorier, komparativa- och konkurrensmässiga. Komparativa fördelar är relativt givna på 
destinationen och är svåra att påverka, åtminstone på kort sikt. Det handlar om vilka resurser 
som finns, både naturliga och konstruerade. I mångt och mycket är det en fråga om 
attraktioner eller sådant som skapar förutsättningar för attraktioner exempelvis vackra 
naturlandskap, fjälltoppar som lämpar sig bra för skidåkning och historiska byggnader. 
Exempel kan tas från så skilda håll som Åreskutan och pyramiderna i Giza, båda är 
komparativa konkurrensfördelar för sin destination. De konkurrensmässiga fördelarna är 
sådant som går att påverka på relativt kort sikt genom medvetna val från olika aktörer. Det 
kan till exempel vara att företag knyter kontakter till speciella producenter och myndigheter. 
Sådant är ibland avgörande för sponsorkontrakt, fördelaktiga inköpspriser samt bidrag från 
myndigheter. Ytterligare en konkurrensmässig fördel är att rationalisera och effektivisera sina 
egna resurser så att de används på bästa möjliga sätt och ger störst avkastning (Ritchie och 
Crouch, 2003). Detta kan bland annat göras genom att vara medveten och flexibel inför 
marknadsförändringar som kan bli aktuella för destinationen. 

2.1.1 Kulturturismen, en växande marknad.  

”Kulturturismen är idag en av de mest växande genrerna inom turism” (Holloway 2002, 
s.206). 
 
Det är viktigt för destinationens möjlighet att konkurrera på den alltmer globaliserade 
marknaden att ständigt utveckla utbudet av attraktioner och aktiviteter (Swarbrook, 1995). 
Utifrån detta är det för destinationen en fördel att erbjuda en mångfald attraktioner som bland 
annat kulturattraktioner. Både myndigheter och företagare bör i detta hänseende 
uppmärksamma vikten av investeringar i kulturanläggningar och slå vakt om den 
mediauppmärksamhet som kan skapas (Weber, 1993). En del av kulturattraktioner utgörs av 
museer och konstgallerior. Vanligt är att de i inledningsskedet etableras för 
lokalbefolkningens behov men några utvecklas till en nationellt och internationellt 
uppmärksammad attraktion. Vidare kan konstgallerier och museer verka som en katalysator 
för turismen på en destination, och i vissa fall bli den huvudsakliga attraktionen (Holloway, 
2002).  

2.2 Attraktion 
”Without touristattractions there would be no tourism” (Gunn enligt Lew,1987,s. 554) 
 
Attraktion är ett vanligt begrepp som ofta nämns inom turismen men jämfört med andra 
begrepp inom ämnet har inte många studier gjorts, i syfte att ge en gemensam och detaljerad 
definition (Leiper, 1990). Nedan följer några definitioner; Gunn:”an attraction is magnetic 
and if it does not have the power to drawing people to its values, it fails to be an 
attraction”(Leiper, 1990, s.369)  Burkart och Medlik: ”Attractions might be site attractions 
or event attractions (...) both of which exert gravitational influence upon non-
residence.”(Leiper,1990, s.369). Middleton: ”a designated permanent resource which is 
controlled and managed for the enjoyment, amusement, entertainment, and education of the 
visiting public.” (Swarbrook, 1995, s.intr. ). 
 
Trots att definitionerna varierar och de inte alltid är detaljerade, finns det en gemensam 
uppfattning bland författarna, att attraktioner är det mest fundamentala för en turistisk 
utveckling och dess inverkan på en plats image (Lew, 1987). En anledning till att 
definitionerna är varierande kan vara att det ibland är komplicerat att särskilja vad som är 
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attraktion och vad som tillhör de stödjande verksamheterna runtomkring. Gränsen där emellan 
kan, som redan nämnts, ibland vara diffus. Transporter, boende, infrastruktur och 
matservering är vanligtvis stödjande faktorer till en turistattraktion men utgör ibland en 
attraktion i sig själva och kan vara välbesökta på grund av dess tema eller image (Swarbrooke, 
1995). Som exempel kan nämnas Rosa bussarna, Grythyttan och Högakustenbron.  
 
Som ovan nämnts så varierar definitioner av vad en attraktion är. För att ändå förtydliga vad 
som utmärker dem har Swarbrook (1995) utgått från tre kategorier: naturliga - exempelvis 
klimat och landskap, konstruerade - antingen för turismnäringen eller ursprungligen för något 
annat syfte, evenemang – exempelvis festivaler och sportevent (Swarbrook, 1995). Lew 
presenterar en liknande kategorisering av attraktioner som nämns ovan. Utöver de tidigare 
nämnda lägger Lew till ytterligare två perspektiv.  
 
Kognitivt perspektiv innebär att attraktioner är något subjektivt och beskriver turistens 
upplevelse och perception. En attraktion är ”any place that fosters the feeling of beeing a 
tourist” (Pearce enligt Lew, 1987, s.561). Exempel: en person besöker släkt och vänner i en 
stad där hon har varit flera gånger tidigare. Under vistelsen besöker hon ett nöjesfält och 
upplever sig då som turist. Platsen blir då, enligt Pearce´s definition, en attraktion. 
 
Det organisatoriska perspektivet handlar om att se en attraktion ur ett rumsperspektiv utifrån 
storlek, kapacitet och tidsomfång. Det är en fördel att se attraktionen ur ett sådant perspektiv 
för att förstå organisationens agerande, planering och upplägg. Det handlar om att se den i sin 
storleksskala och förhållandet till andra attraktioner. Det behöver inte bara bero på det 
geografiska läget, fysiska storleken eller storleken av dess marknad, istället handlar det mer 
om popularitet och hur välkänd attraktionen är (Lew, 1987). För organisationen handlar det 
om att arbeta utifrån sina givna förutsättningar. Exempel: två attraktioner, A är liten och B är 
stor. Attraktion A är populär och har många besökare medan attraktion B är mindre populär 
och har få besökare. Ur det perspektivet är A en större attraktion. Det kräver en starkare 
tydligare strategi, mera resurser och större kapacitet. Attraktion B behöver troligtvis arbeta 
hårdare med marknadsföring och dylikt än attraktion A som redan har en stadig plats på 
marknaden.  
 
Den rumsliga storleken och attraktionens kapacitet kan alltså vara sammankopplade, men är 
inte nödvändigtvis beroende av varandra. Attraktionens kapacitet påverkas även av faktorer 
som tillgängligheten till infrastruktur och suprastruktur2, attraktionens känslighet, nivån av 
utbildning hos de anställda, teknisk utveckling som effektiviserar besöket samt det 
samhälleliga och politiska stödet till turism. 
 
Organiseringen och utvecklingen av en attraktion påverkas av dess tidsomfång, det vill säga 
om den är tillfällig eller permanent. Tidsomfånget har en betydande roll för attraktionens 
turismflöde och utvecklingen runt närmiljön så som infrastruktur, övriga attraktioner och 
serviceanläggningar. Om en attraktion pågår under en kortare period så som en festival, 
påverkas dess närmiljö på ett annat sätt än om det hade varit en permanent attraktion. Ur det 
perspektivet har en åretrunt attraktion större möjligheter att bli integrerad med övriga delar i 
samhället (Lew, 1987). 

                                                 
2 byggnader, fasiliteter m.m som är skapade specifikt för att fylla ett besökarbehov, t.ex hotell, golfbanor och 
restauranger. (Ritchie och Crouch, 2003) 
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2.2.1 Attraktion som ett system 

Citaten, på föregående sida, om olika definitioner av begreppet attraktion indikerar att en 
attraktion utgörs av en enda komponent som besitter en egen dragningskraft och har förmågan 
att locka turister. Enligt Leiper (1990) blir det missvisande att använda ord som ”magnetisk” 
och ”gravitation” då en attraktion inte har en egen fysisk dragningskraft. Turister är drivna av 
sina egna motiv att besöka attraktioner, där de förväntar sig att deras behov och önskemål ska 
bli tillfredställda (Leiper, 1990). Utifrån den utgångspunkten är det naturligt att fortsätta 
vidare att se på attraktioner ur MacCannel´s (1976) perspektiv. ”I have defined a tourist 
attraction as an empirical relationship between a tourist, a sight and a marker-a peace of 
information about a sight.”(MacCannel, 1976, s.41). Han anser att en attraktion är en 
kombination av tre komponenter: tourist, sight och marker.  
   

Turist + Sevärdhet + Markör = Attraktion 
 

Komponenterna bildar tillsammans en attraktion som kan ses som ett delsystem i det stora 
turistiska systemet3. Turisten reser på grund av sina egna behov och med motivationen att 
tillfredställa dessa. (Leiper, 1990). En sevärdhet är beroende av att turister kommer dit för att 
det ska kunna bli en attraktion. Den plats, objekt eller händelse som en turist ämnar besöka  
utgör den centrala delen i attraktionssystemet (MacCannel, 1976).  
 
Enligt Leiper finns det tre nivåer av sevärdheter där den första nivån består av de sevärdheter 
som utgör huvudmotivet till turistens resa, så kallade primära sevärdheter. Den andra nivån 
omfattar de sevärdheter som inte är huvudanledningen till resan utan utgör endast en del av 
den, så kallad sekundär sevärdhet. Den tredje nivån är då sevärdheten är okänd för turisten 
men upptäcks under resan eller vistelsen, så kallad tertiär sevärdhet. Även om strävan hos 
attraktionsorganisationen alltid bör ligga i att nå den första nivån hävdar Leiper att nivå tre 
ändå kan vara lika betydelsefull då turisten kan få ett mervärde av upptäckarkänslan.  
 
För en attraktions organisation är det till fördel att uppmärksamma den omkringliggande 
miljön. ”Every attraction has a place, both by physical location and by association” (Gunn 
enl. Leiper, 1990, s. 376). Den fysiska miljön bör stämma överens med turistens mentala bild 
av attraktionen för att det ska bli en så positiv upplevelse som möjligt. Därför är det viktigt att 
ha en miljö och en atmosfär som känns välkomnande så en positiv upplevelse kan skapas både 
på det fysiska och mentala planet. Ett sätt att ta vara på en sevärdhets omkringliggande miljö 
är att kommersialisera den. Det kan bland annat betyda att skapa tillgång till övriga faciliteter 
och service som parkeringsplatser, guidade turer, café och butik (Leiper, 1990).   
 
Det tredje elementet som bland annat tillhör en sevärdhets miljö är markörer. Det krävs minst 
en sådan för att en länk ska kunna skapas mellan turisten och sevärdheten, och tillsammans 
bilda ett attraktionssystem. Markörer är den information som finns om en specifik sevärdhet, 
som artiklar eller annonser i tidningar, texten på en informationsskylt eller ett semesterminne 
en vän berättar. Det som förmedlar markören, som i ovanstående exempel är tidningen, 
skylten och vännen, kallas för medium. En turists anledning till sin vistelse kan bero på just 
information som har förmedlats via ett medium och som passat turistens egna motiv och 

                                                 
3 Turistiska systemet definieras här enligt Leiper´s ”basic whole tourism system”. Systemet är uppbyggt av fem 
kärnelement; 1.minst en turist, 2. minst en turistgenererande region, 3. minst en transitregion, 4. minst en 
turistdestination, 5. en rese- och turism industri. Det berör dels rörelseströmmarna av turister mellan hemregion 
och destination via en transitregion, dels rörelseströmmar inom en destination samt utbytet av varor, tjänster och 
information  (Weaver, 2002). 
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önskemål. Markörer av alla slag kan delas in i onsight- och offsight4 markörer beroende på 
var de finns. Off-sight markörer är den information som existerar i genererande regioner så 
som i turistens egen hemmiljö, antingen uppsökt information (resebyrå eller släkt och vänner) 
eller inte (reklam och artiklar). Genererande markörer ska inspirera, motivera samt skapa 
positiva tankar hos människor och även ge tillräckligt med information som kan användas vid 
planering av besök och ditresa. Det är viktigt för en attraktionsorganisation att även här vara 
medveten om att markörer har en positiv inverkan på deras turismflöde (här kan den första av 
tre nivåer av sevärdheter, som beskrevs ovan komma in. Vidare existerar markörerna även i 
transit regionen så som informationen under turistens resa eller vistelse, till exempel med 
vägskyltar och turistbyråer som medium. Den typen av markörer är till för att inspirera till 
spontana och extra stopp och besök (MacCannel, 1976). On-sight markörer finns på plats och 
benämns som pågående markörer och syftar till den information som finns på platsen där 
sevärdheten är. Medium som guider, skyltar eller vykort är vanliga exempel 
(MacCannel,1976). On-sight markörer är till för att göra sevärdheten utmärkande, minnesvärd 
och förståelig. Den är även till för att påminna om besöket, som souvenirer. Övriga markörer 
kan till exempel finnas till för att namnge en sevärdhet till ett namn som har en lockande 
effekt så som Vinter Staden Östersund eller Glasriket i Småland (Leiper, 1990). 
 
Väl markerade sevärdheter sticker naturligt ut bland andra och liknande attraktioner. Under 
turistens vistelse kan markörer spela en viktig roll i dess slutgiltiga upplevelse. Om turisten 
uppfattar att det saknas tillräckligt med information för att förstå sevärdheten och anledningen 
till varför den är värt ett besök finns risken att det blir en negativ upplevelse för turisten 
(Leiper, 1990). Även om en sevärdhet saknar markörer, behöver det inte bara bli en negativ 
upplevelse. Istället kan det leda till ett positivt minne för turisten, vilket leder till att 
sevärdheten i sig blir en markör för hela området, staden eller regionen (MacCannel, 1976).  

2.2.2 En attraktions livscykel. 

Philip Kotler har tagit fram en produktlivscykel som ursprungligen var avsedd för 
försäljningsvaror. Swarbrook upptäckte senare möjligheten att applicera samma kurva på 
attraktioner och evenemang, då de följer samma utvecklingsmönster. Modellen är indelad i 
fyra steg, introduction (introduktion), growth (tillväxt), maturity (mognad) och decline 
(nedgång).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. En attraktions livscykel (Kotler enligt Swarbrook, 1995) 

 
 
Kurvan bör ses som ett idealiskt förlopp för en attraktions utveckling men i verkligheten har 
den olika intervaller beroende på vilken verksamhet den beskriver. Många attraktioner når 
aldrig längre än till introduktionsstadiet och dess verksamhet läggs sedan ner. Detta kan till 

                                                 
4 I uppsatsen väljs den engelska versionen on-och off sight då vi anser att en överrsättning till svenska inte skulle 
fylla samma syfte.  

  Introduction Growth  Maturity Decline 
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exempel bero på att de ekonomiska medlen inte räcker till. För andra kan något av stadierna 
dra längre ut på tidsaxeln innan nästa fas uppnås. Om en attraktion har nått stadiet för 
nedgång, kommer den antingen att göra en ny satsning och sträva uppåt i kurvan igen eller så 
fortsätter nedgången vilket kan leda till att den kommersiella verksamheten upphör 
(Swarbrook, 1995).  

2.2.3 Attraktioners betydelse för en destination 

”Det är attraktionerna på en destination som huvudsakligen lockar besökare att resa dit och 
även den del av turismen som har den största påverkan på en destinations konkurrenskraft.” 
(Freidrich von Grängsjö 2001, s. 23)  
 
Vad är det som gör att turister väljer att besöka en plats framför en annan? För en destination 
är det viktigt att identifiera sina resurser och utnyttja dem på det mest effektiva sättet. Det kan 
ha en avgörande betydelse för en destinations konkurrenskraft. För varje destination finns det 
en eller fler kärnresurser som utgör den huvudsakliga anledning till att turister reser dit. En av 
resurserna är anknytning till marknaden (market ties); personliga relationer så som släktingar 
och vänskapsband är en stark anledning för människor att besöka en viss plats, även 
professionella band som yrke, utbildning eller militärtjänst (Ritchie & Crouch, 2003).  
 
Attraktioner kan enligt Swarbrook (1976) ha tre huvudtyper av påverkan på en destination 
nämligen ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella. Vidare går vi närmare in på de 
positiva ekonomiska och sociokulturella effekterna. Ekonomisk påverkan innebär att en 
attraktion drar till sig mycket besökare som skapar arbetstillfällen och ekonomiska intäkter 
som kan gynna hela destinationen (Swarbook, 1976). En effekt av ekonomiska intäkter är att 
det skapas en ”återvinning” av turismintäkterna på destinationen vilket i korta drag innebär att 
det spenderade kapitalet stannar på destinationen i olika former. Exempelvis en del av 
inträdesavgiften som en turist betalar på en konsthall går vidare till bland annat inköp av 
material. Den del av kapitalet som används för att inhandla från en lokal leverantör går i sin 
tur vidare till dess nya inköp och löner. Detta blir ett kretslopp inom destinationen som har en 
långsiktigt gynnsam effekt på den lokala ekonomin och kallas för multiplikatoreffekt 
(Weaver, 2002). Sociokulturell påverkan kan handla om att nya attraktioner och evenemang 
inte bara är attraktivt för turister utan även för lokalbefolkningen. Det skapas en positiv 
inställning till hemorten och en känsla av stolthet och samhörighet genom ett utbud av dessa. 
Turismen skapar även nya arbetstillfällen och sysselsättning vilket i sig kan öka den lokala 
välfärden (Swarbrook, 1976). 
 
Som nämnts vid tidigare tillfällen i texten, har vänner och bekanta en stor del i en turists 
inspiration, motivation och beslut att besöka en attraktion. För Östersund är cirka 66 procent 
av den totala turismen utgörs av turister som besöker släkt och vänner (Östersund Kongress-& 
Turistbyrå, 2004). Vänner och bekanta går under begreppet markör och är dessutom en viktig 
sådan då människor uppfattar den informationen som extra trovärdig och tillförlitlig. I nästa 
avsnitt beskrivs detta närmare. 

2.3 Word of mouth 
Kommunikationen mellan producent och konsument kan gå via en rad olika 
marknadsföringskanaler. Ulla Romild (1999) delar in kanalerna i två kategorier, 
masskommunikation och interpersonell kommunikation. Den första omfattar kommunikation 
som går via media, Internet samt broschyrer och är en monolog där avsändaren antingen är 
anonym eller befinner sig på en annan tid och plats. Den andra kanalen delas in i två klasser, 
formell och informell. Båda dessa former av interpersonell kommunikation ger upphov till 
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tvåvägs kommunikation mellan två parter där möjligheten finns för konsumenten att ställa 
frågor. Den formella delen av interpersonell kommunikation är det som sker mellan kund och 
personal på en turistbyrå, resebyrå eller dylikt. Den informella delen går från ”person till 
person” och förmedlas ofta mellan personer med nära anknytning till varandra. Detta kallas 
för word-of-mouth (WOM). Information som kommer från släkt och vänner upplevs ha mer 
trovärdighet än andra källor och har visat sig vara den viktigaste kommunikationskanalen vid 
turisters val av besöksmål (Gartner 1993, enl. Romild, 1999). En orsak till den uppfattningen 
kan vara att personer i konsumentens närhet ofta har liknande intressen, preferenser och 
värderingar som den själv. Att bo hos släkt och vänner ger dessutom större tillgång till 
information om attraktioner samt möjlighet till personlig ”guidning”. Förutom släkt och 
vänner är även lokalbefolkningen på en destination en viktig WOM-källa. Nöjda invånare 
som känner stolthet för sin hemregion leder till spridning av ett positivt budskap som kan 
locka dit turister. Romild hävdar även att antalet turistbesök på attraktioner var högre när 
lokalbefolkningen, framför allt släkt och vänner, var aktiv. Turisterna i sin tur blir bärare av 
budskapet och förutom att bli återbesökare själva så kan de påverka andra att resa dit. På detta 
vis sprids WOM från person till person på ett effektivt och kostnadsfritt sätt. 
Anmärkningsvärt är dock att negativ WOM sprids på lika ”effektivt” sätt (Romild, 1999). 
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3. Konsthallen Färgfabriken Norr 

3.1 Turismen, en betydande näring för Östersund. 
Den regionala utvecklingen i Östersund präglas av den militära nedläggning som skedde 2004 
där det efter nedläggningen skapades ett formellt omställningsarbete med stöd från den 
dåvarande regeringen. Insikten bland politiker och aktörer i Östersund blev att 
omställningsarbetet skulle bli ett utvecklingsarbete. En röst från arbetsgrupperna som arbetade 
med satsningen menade ”att politiska oenigheter lades åt sidan och näringslivet och 
föreningslivet ville vara med att samarbeta…”. Satsningen på nya jobb skulle ske i de 
branscher som ansågs ha stor möjlighet till utveckling och däribland ansågs besöksnäringen 
vara en av de mest viktiga för Östersund. Cirka en tredjedel av de statliga medlen, 86 miljoner 
kronor, som kom i omställningspaketet satsades på att motivera besöksnäringen i hela 
Jämtland (Östersunds kommun, 2007). Den totala omsättningen inom turismnäringen uppgår 
till cirka 450 miljoner kronor per år och antalet gästnätter sträcker sig till cirka en miljon per 
år (Östersunds Kongress-& Turistbyrå, 2004).  
 
Inför uppsatsen har vi tagit del av ansökan om EU-bidrag från Jämtlands läns Landsting. Den 
syftar till att med kulturen som verktyg, inspirera och stimulera till utvecklingen av företag 
och entreprenörskap. Det kan leda till arbetstillfällen i regionen på både kort och medellång 
sikt. Ansökan ligger under åtgärd 1.4 ”entreprenörskap och nyföretagande”. Valet av åtgärd 
innebär att det inte finns någon direkt motivering kopplad till att konsthallen skulle inriktas åt 
ett turismperspektiv. Däremot nämns att projektet ska hjälpa till att gynna regionen under kort 
och medel lång sikt med fokus på ett globalt perspektiv. Det ska ske i samspel mellan tekniskt 
funktionella ting i samhället och satsningar som skapar mjuka värden för invånare (Jämtlands 
läns landstings EU-ansökan, åtgärd 1.4, 2007).  

3.2 Etableringens effekter 
Den nuvarande utställningen, ”Teleport Färgfabriken”, med totalt 86 konstnärer, sträcker sig 
från invigningens datum fram till slutet av sommaren 2008 (www.fargfabriken.se). 
Utställningen består av konstverk i tryck, foto, film, teknik, skulpturer och tavlor, alla inom 
samtida konst. Tanken är att konsthallen årligen ska genomföra utställningar med en 
internationell nivå under de kommande åren, enligt platschefen och initiativtagaren, Lars 
Bolin. För Östersund är konsthallen den första i sitt slag och enligt intervjupersonerna är 
konsthallen efterlängtad och utgör ett värdefullt tillskott till Östersunds profil.  
 
Sedan invigningen av Färgfabriken Norr och dess konsthall har mediabevakningen varit stor 
och enligt platschefen har antalet publicerade artiklar om Färgfabriken Norr mätts upp till 90 
stycken. Sammantaget blir det 14 sidor publicerad text i rikstäckande press som bland annat i 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri. ”Och det är bara räknat i svensk 
media!”, som platschefen uttrycker sig. Detta kan jämföras med tidigare kulturella satsningar i 
Östersund där publiciteten i rikspress har sträckt sig till någon enstaka artikel (platschef). Den 
mediala uppmärksamheten som hittills varit kring Färgfabriken Norr, både i TV, radio och 
press är en viktig kanal för att kommunicera detta mervärde till människor utanför regionen. 
VD:n för Östersunds Turist-& Kongressbyrå, Camilla Ohlsson är övertygad om att 
konsthallen kommer ha effekt på turistströmmarna i sommar. Turister ser att Östersund har 
något mer vilket kan dra en ny publik. Kommunstyrelsens vice ordförande, Ann-Sofie 
Andersson, håller med om att konsthallen är ett viktigt tillskott för turismen i Östersund men 
precis som de flesta andra intervjupersonerna, tror hon att det behövs ett paket med olika 
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attraktioner för att locka hit turister. Konsthallen bör här ses som ett bra komplement till andra 
attraktioner i Östersund. Flera av intervjupersonerna menar att det som har haft störst 
betydelse för Östersund är att ”folk har hört talas om Östersund”.  
 
Konsthallens betydelse för Östersund som destination förväntas utgöra ett komplement till de 
kulturattraktioner som redan finns, så som mindre konstgallerior, Glashyttan och Länsmuseet 
Jamtli. Konsthallen har dock inte för avsikt att försöka gå i Jamtlis fotspår och bli en 
”turistmagnet”. Det beror på att det handlar om en helt annan typ av organisation med annan 
ekonomisk finansiering och målgrupp anser platschefen. 
 
Enligt VD:n för Östersunds Turist-& Kongressbyrå, är Färgfabriken Norr ytterligare en 
möjlighet för stadens turismorganisation att lyfta fram den kulturella delen av Östersunds 
utbud och därmed visa på att staden har en mångsidig profil. Även VD:n på Jämtland 
Härjedalen Turism, Mats Forslund, hoppas att det för Östersunds del ska bli en positiv effekt 
och att Färgfabriken Norr´s konsthall har möjlighet att fylla ut en ”tårtbit” (kultur) som 
tidigare har saknats i Östersund.  
 
Platschefen anser det betydelsefullt att se Färgfabriken Norr ur ett turismperspektiv där den 
bör ses som en bidragare till ökad inflyttning. Jämtlands läns landsting och ansvarig för EU-
ansökan, Ingrid Printz och ordförande i kultur- och fritids nämnden, Karin Thomasson 
nämner specifikt konsthallens värde både ekonomiskt och sociokulturellt genom dess 
möjlighet att öka Östersunds attraktionskraft, sysselsättning och de ekonomiska intäkter som 
turismen genererar. De håller även med platschefen om att detta i förlängningen även kan vara 
en bidragande orsak till inflyttning. I och med Färgfabriken Norr´s etablerande ska 
lokalinvånarna kunna stoltsera med att Östersund, bland mycket annat, även är en kulturstad. 
Att kulturella satsningar har en positiv inverkan på städers atmosfär har visat sig flera gånger 
genom historien. Det leder till nyetablering och ökad efterfrågan i näringslivet. För att en stad 
ska kunna upplevas som tillräckligt attraktiv för människor att de väljer att flytta dit, behövs 
vissa mervärden som gör det värt att ta steget och flytta. För Östersund kan Färgfabriken 
Norr´s konsthall bli en betydande mervärdesfaktor som leder till att staden blir mer attraktiv 
och kanske till och med påverkar inflyttningsprocessen (platschefen).  
 
Ytterligare ett perspektiv som nämns i samband med inflyttning är att det är viktigt att jobba 
med ungdomar. Att få dem att känna stolthet över sin hemstad, inte minst idag när det råder 
en stark tendens att allt fler ungdomar flyttar till större städer. En ökad känsla för sin hemstad, 
en uppfattning om att det finns möjligheter och att det inte är en region i stagnation utan en 
levande, påverkar de unga lokalinvånarna att vilja stanna kvar i vuxen ålder (platschefen). 
Detta kan kopplas till projektledaren för konsthallen, Maria Anderssons uttalande om vikten 
av att skapa intresse bland skolelever och en större öppenhet för kreativitet. ”Plötsligt 
intresserar sig en fordonselev för design”, som hon uttrycker det. Vidare tror hon att 
Färgfabriken Norr´s koncept är ett bra sätt att fortsätta öppna sinnen för nya influenser. En 
process som egentligen startade redan under försvarsnedläggningarna i Östersund. En sådan 
förändring, menar projektledaren, skapar öppna sinnen och ett välkomnande av nya idéer och 
i och med det kommer turismen in som en naturlig del i sammanhanget. 

3.2.1 Omgivningen 

Vid vår deltagande observation iakttog vi miljön utvändigt, konsthallens entré och 
utställningen. Färgfabriken Norr´s konsthallens närliggande miljön utgörs av ett gammalt 
regementsområde som i dagsläget är stadsdel norr. Området är stort och det finns många 
byggnader. Vår uppfattning var att det var svårt att hitta till konsthallen bland alla andra 



 16 

byggnader samt att skyltar inte var utplacerade. Konsthallen ligger i en stor träbyggnad mitt i 
området och ett par hus längre bort ligger en identisk byggnad. Vid huvudgatan som löper 
från grindarna och rakt igenom hela området fanns ingen information om var man skulle 
svänga av. På själva konsthallsbyggnaden satt en stor skylt med företagsnamnet Färgfabriken. 
Vid ingången till byggnaden kunde man inte se den eftersom den satt väldigt högt upp och det 
fanns ingen annan skylt. Miljön runt entrén var enkel, utan utsmyckningar, och vid dörren 
fanns en trasig plywood-ramp, en grön låda med sand och några lastpallar. Innanför dörrarna 
fanns ett rum med en receptionsdisk och några småbord. Det fanns tillgång till information 
både om Östersund och konstutställningen och även försäljning av böcker och 
konstutställningens affisch. En receptionist hälsade besökarna välkomna och delade ut ett 
häfte där konstverken var numrerade där namnet på konstverket samt konstnären stod. Själva 
konsthallen var uppbyggd som en labyrint av små rum med olika konstverk i. Numret som 
fanns i häftet satt även med en mycket liten klisterlapp på varje konstverk. Klockan 14.00 
startade en guidad tur där man kunde gå runt i utställningen i grupp med en guide som 
berättade om varje konstverk. Guiden hade inte mikrofon och stod inte på någon upphöjd 
plats. 
 
Enligt projektansvarig ser man skyltningen som ett problem och har planer på att skylta mer i 
framtiden. I nuläget är det media och tidigare besökare som får stå för den huvudsakliga 
spridningen av informationen. Även Östersunds Turist- och Kongressbyrå är en viktig 
informationsbärare. 

3.4 Konsthallens besökare 

3.4.1 Informationsspridning 

Platschefen för konsthallen framhäver vikten av en kulturell positionering för en stad. Det kan 
skapa stolthet bland stadens invånare som tar med sina vänner och släktingar och som i sin tur 
kan sprida vidare information när de återvänder till sina hemregioner. Färgfabriken Norr´s 
marknadsföringsstrategi är, enligt platschefen, i stort sett att förlita sig på word of mouth då 
de väljer att inte betala för reklam och publicitet. Istället satsar de på att jobba med unika 
utställningar som skapar medial uppmärksamhet. Även genom att bjuda in specifika grupper i 
samhället och visa upp konsthallen skapas möjligheten att nå en sådan publicitet. Enligt VD:n 
för Östersunds Turist-& Kongressbyrå arbetar de aktivt med att presentera nya aktiviteter för 
aktörerna på destinationen. Detta för att informera alla inom näringen så att alla kan agera 
ambassadörer.  

3.4.2 Målgrupp 

Enligt platschefen har det inte funderats på en specifik målgrupp men man hoppas mycket på 
lokalbefolkningens intresse. Synen på konsthallen som en attraktion var relativt enig bland 
intervjupersonerna. De flesta av dem ansåg att konsthallen har betydelse för turismen i 
Östersund men inte som en primär reseanledning. Däremot i kombination med andra 
attraktioner eller aktiviteter ser de att konsthallen kan bli en stark bidragande orsak till att resa 
till Östersund. De turister som kommer till regionen på grund av en personlig anknytning till 
regionen, tror landstingets representant kan vara en viktig målgrupp. Även nationella och 
internationella turister med ett stort konstintresse. För de turister som tidigare bara har 
passerat Östersund, på väg till exempelvis Åre eller Trondheim, kan konsthallen nu 
förhoppningsvis leda till ett extra stopp. Vilken målgrupp som kan tänkas besöka konsthallen 
råder det delade uppfattningar om bland intervjupersonerna. Kommunstyrelsens vice 
ordförande tror främst på turister från Stockholm som känner till Färgfabriken därifrån. En 
generell uppfattning är ändå att ett fåtal, nämligen genuint konstintresserade, reser till 
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Östersund med huvudmotivet att besöka konsthallen. För andra är konsthallen antingen en 
bidragande orsak till resan eller ett oplanerat stopp på vägen. Projektledare tyckte sig se att 
Åre har fått en förändrad besöksprofil på senare år. Hon menade att allt fler turister från 
storstadsregioner som söker en blandning av aktiviteter på sin semester, och även har ett 
intresse för finkultur. Åre är inte längre bara en skidort utan har på senare år utökats med 
shopping med möjlighet till exklusiva butiker och konsthantverk. Därför tror hon att dessa 
turister kan vara mer intresserade av att göra ett extra stopp på vägen för att se på konst i 
Östersund. I framtiden tror även platschefen att Färgfabriken Norr kan locka kulturturister 
som har ett behov av att aktiveras under semestern.  

3.4.3 Enkätstudie 

Besökarna på konsthallen helgen den 3:e till 4:e maj var positiva till att dela med sig av sina 
åsikter. Den totala populationen var 71 personer, 29 män och 42 kvinnor. Medelåldern var 
46.5 år. Överlag visade det sig att de tyckte utställningen var bra. På en femgradig skala låg 
medelvärdet på 3.31 (Diagram 1). Endast en person ansåg att den var mycket dålig. Att de 
flesta var nöjda med besöket stärktes av uppgiften om att hela 97 procent kunde tänka sig att 
besöka konsthallen igen. Dessutom kunde lika många tänka sig att rekommendera andra att 
göra ett besök.  
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Diagram 1. Fråga 8.  
 
På frågan om hur pass konstintresserade besökarna ansåg sig vara visade sig på en femgradig 
skala ett resultat något över medel, 3.24 (Diagram 2.) En person hade inget intresse alls och 
fyra ansåg sig ha ett mycket starkt intresse. 
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Hur stort konstintresse anser Ni att Ni har?
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Diagram 2. Fråga 7. 
 
Vid frågan var besökarna kom ifrån svarade 72 procent av respondenterna att de var från 
Östersund, 7 procent från övriga delar av Jämtland och de övriga representerade en stor 
spridning över hela landet med en viss betoning på Stockholmsregionen (Diagram 3.) Enligt 
definitionen av begreppet turist innebär dessa uppgifter att endast 15 personer av totalt 71 kan 
benämnas som turister. De som kom från Östersund och övriga Jämtland är att betrakta som 
dagsbesökare.  

Var kommer Ni ifrån?

Östersund 72%

Jämtlands län 7%

Annat län  21%

 
Diagram 3. Fråga 3 

 
Av de respondenter som inte kom från Östersund, det vill säga 20 personer, angav 80 procent 
att huvudanledningen var att besöka släkt och vänner. Vidare kan nämnas att för 76 procent 
av respondenterna var besöket planerat. Var besökarna hade fått information om konsthallen 
varierade men de allra flesta hade fått informationen via dagstidning eller släkt och vänner 
(Diagram 4.).  
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Var fick Ni information om Färgfabriken Norr´s 
konsthall? 

Släkt & vänner
27%

Dagstidningar
47%

Övrigt
16%

TV/Radio
10%

 
Diagram 4. Fråga 6 

 
Det fanns möjlighet till kommentarer i enkäten. Dessa visade att många ansåg att 
utställningen och/eller Färgfabriken Norr´s koncept var intressant och skapade förväntan och 
nyfikenhet inför framtiden. Kommentarerna gav även en indikation om att en del praktiska 
detaljer inte var helt tillfredsställande. Nedan följer några av de kommentarer som angavs. 
 

• Intressant, hoppas på flera olika utställningar. 
• Jätteroligt att Östersund har fått hit färgfabriken. 
• Jag hoppas kunna få se utställningar av alla dess slag. Tack! 
• Ser fram emot utvecklingen, outtalat just nu. 
• Bättre skyltat och mer välkomnande entré. 
• Det skulle va mer kul om det blev mer att se i samma område, cafè, butik mm. 
• Mycket var svårförståeligt men definitivt annorlunda. Konstverkens nummer måste förstoras!  

Ett spännande besök! 
• Svårt att se numreringen av konstverken. 

 
Sammanfattningsvis kan nämnas att den genomsnittliga besökaren på konsthallen under 
helgen den 3:e till 4:e maj var en kvinna i 45 årsåldern hemmastadd i Östersund. Hon hade 
planerat ett besök på konsthallen och ansåg sig vara ganska konstintresserad. Informationen 
om konsthallen hade hon fått via en dagstidning. Hon tyckte utställningen var bra och kunde 
absolut tänka sig att komma tillbaka och att rekommendera andra att göra detsamma.  

3.5 Konsthallens framtid 
Vid frågan om Färgfabriken Norr´s framtid syns det tydligt att det finns en kritisk tidpunkt för 
projektet. EU-bidraget som idag finansierar projektet sträcker sig fram till 2011, därefter är 
det ovisst hur finansieringen kommer att fortsätta. Enligt projektledaren har det inte gjorts 
någon egen plan för konsthallens verksamhet och inga beräkningar på vilka fördelar och 
effekter man tror eller hoppas att den ska medföra. Den gemensamma uppfattningen bland 
intervjupersonerna är att själva konsthallen i sig kommer att finnas kvar, men hur 
finansieringen och konceptet kommer att se ut i framtiden, skiljer sig åt. En tanke från VD:n 
för Turist-& Kongressbyrån är att konsthallen kommer att bli styrd av en stiftelse och att den 
inte alltid kommer att ha utställningar. Istället skulle den skifta innehåll och vara ett utrymme 
för större debattforum inom Färgfabriken Norr´s ramar. Vidare tror hon och landstingets 
representant, att lokalen även skulle kunna användas till uthyrning för konferenser. Det är 
viktigt, poängterar VD:n, att inte se konsthallen som en självständig del utan istället som en 
del i ett större projekt som Färgfabriken Norr är. Landstingets representant och ansvarig för 
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EU-bidragsansökan, menar att Färgfabriken Norr och konsthallen bör ses som kopplat till 
entreprenörskap och nyföretagande mer än till turism. Både ordförande i kultur- och fritids 
nämnden och projektansvarig tror att konsthallen kommer att klinga av och att framtida 
utställningar kan vara av enklare art. Detta leder med stor sannolikhet även till minskade 
turismströmmar. Ytterligare en tanke som projektledaren framför är att utvidga verksamheten 
med en café del som också skulle kunna bli en besöksanledning i sig. 
 
Platschefen anser att konsthallen i framtiden, liksom nu, bör jobba med publika men vassa 
utställningar, hellre smalt än platt för att hålla den kvalitetsnivå som konsthallen ska stå för.  
Vid intervjutillfället kunde konstateras att knappt en månad efter invigningen hade cirka 
tretusen personer besökt konsthallen, vilket var över förväntan. Platschefen har dock svårt att 
se att Färgfabriken Norr ska bli en tillräckligt stor attraktion för att bli en direkt reseanledning. 
Tillsammans med andra attraktioner kan den dock ligga i topp tre av reseanledningar till 
Östersund under sommarhalvåren. På frågan om det finns någon strategi för att locka fler 
turister framöver svarar platschefen att funderingar finns att inleda samarbete med ett 
specifikt hotell i Östersund.  

3.5.1 Finansiering 

I dagsläget finansieras Färgfabriken Norr bland annat av EU-bidrag och kommunalt stöd. 
Ingen entréavgift tas ut av besökarna på konsthallen men det kan komma att bli en 
nödvändighet för framtida finansiering anser ett flertal av de intervjuade. Landstingets 
representant säger att man hoppas på att konsthallen ska kunna leva av egen kraft och att det 
kan ske bland annat med hjälp av entréavgifter. Platschefen ställer sig däremot ogillande till 
den tanken och tänker mer på samarbetspartners och sponsorer som medel för vidare 
finansieringen. Han befarar att införandet av entréavgift kan komma att halvera 
besökssiffrorna på ett år. Istället finns större möjligheter att finansiera konsthallen genom att 
konkret arbeta för att skaffa samarbetspartners och sponsorer. Det finns tankar även hos andra 
intervjupersoner om att uthyrning för konferenser kan vara en möjlig ekonomisk lösning. 
Platschefen ser den ekonomiska situationen som en styrka där de kan hämta drivkraft som i 
sin tur skapar kreativitet. Ju mer erkänd och accepterad Färgfabriken Norr och konsthallen 
blir, desto fler möjligheter att skaffa finansiärer skapas. Organisationer som idag stödjer 
verksamheten kommer även att behövas i framtiden, kanske i ännu större utsträckning. Om 
konsthallen ska kunna behålla en hög standard krävs ett fortsatt stöd från lokala finansiärer. 
Det ligger i Färgfabriken Norr´s intresse att förtydliga så mycket som möjligt för finansiärerna 
vad konsthallens position i Östersund kan innebära för stadens utveckling. Östersund är en 
stad med en turistisk profil och det är viktigt att skapa en förståelse för det turistiska värdet i 
Färgfabriken Norr´s konsthall (platschefen). 
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4. Analys 
 
4.1 Konsthallens betydelse för Östersund                                                                                      
Östersund profilerar sig som en turiststad och i det pågående utvecklingsarbete ägnas en 
tredjedel av budgeten åt att stimulera turismnäringen. Färgfabriken Norr är en organisation 
som inte är direkt kopplad till turismen. Men trots det är konsthallen oundvikligen, i någon 
mån, kopplad till besöksnäringen.  
 
Utifrån teorierna visar det sig att det är av betydelse för en destinations konkurrenskraft att ta 
vara på sina egna resurser och se potentialen i attraktionsmöjligheterna. Attraktioner är det 
mest fundamentala för en destinations utveckling. Då vi frågade våra intervjupersoner om de 
kunde se Färgfabriken Norr´s konsthall som en attraktion visade det sig att platschefen riktade 
fokus på turismperspektivet medan andra aktörer riktade mer fokus på ett regionalt 
utvecklingsperspektiv i stort med inriktning på företagande, samhällsutveckling och dialog. 
En eventuell turismström till konsthallen sågs mer som en positiv bieffekt än ett mål. 
Platschefen poängterade även konsthallens möjligheter att skapa stolthet hos lokalinvånarna 
och motivation att bo kvar. Detta är en faktor som utgör grunden för positiv word of mouth- 
effekt och kan således leda vidare till ökade turistströmmar och eventuellt inflyttning. Den 
genomgripande inställningen bland intervjupersonerna var att Färgfabriken Norr´s konsthall 
är viktig för Östersunds profil men utgör inte en direkt reseanledning. Enligt VD:n för 
Jämtland Härjedalen Turism fyller den ut ett tomrum i Östersunds kulturella utbud samt 
medför att staden får en utökad profil. 
 
Grängsjö talar om olika sätt för en kommun att se på sin turism. I Östersunds fall kan 
slutsatsen dras att kommunen ser turismen som en viktig näring som kan medföra positiva 
sociokulturella och ekonomiska värden för regionen.  Turismen skapar ökad sysselsättning 
och är en av de näringar som ger intäkter till samhället.  Även medial uppmärksamhet har stor 
inverkan och kan skapa intäkter för lokalsamhället. Det stora mediauppbåd som pågått under 
både planeringsfasen och invigningen av Färfabriken Norr´s konsthall med 90 tidningsartiklar 
och flera radio- och TV-inslag  har verkligen hjälpt till att sätta Östersund på kartan. 

4.2  Möjlighet att bli en attraktion eller inte? 
Enligt MacCannel´s teori där en attraktion är uppbyggd runt elementen turist, sevärdhet och 
markör utgör konsthallen i detta fall sevärdheten. Utifrån de enkätsvar som samlades in 
återfinns konsthallen som attraktion på sekundär eller tertiär nivå bland de som klassas som 
turister. Det innebär att konsthallen endast utgör en del av turisternas resmotiv i kombination 
med andra attraktioner och aktiviteter. Den primära anledningen till turisternas besök i 
Östersund, var att besöka släkt och vänner. Några hade inte planerat besöket på konsthallen 
utan bestämde sig under resans gång. Detta stämmer väl överens med alla intervjupersonernas 
svar att konsthallen inte kommer att utgöra en primär reseanledning för majoriteten av dess 
besökare. Den grupp som möjligen kan ha konsthallen som en primär attraktion är turister 
med starkt konstintresse och som har råd att resa längre sträckor för sitt intresse.                                                 
 
För att en sevärdhet ska upplevas som tillfredsställande är det viktigt att se till den 
omkringliggande miljön. En välkomnande miljö och atmosfär ökar chanserna att skapa en 
positiv helhetsupplevelse bland besökarna. Enligt Gunn är den mentala och den fysiska bilden 
av sevärdheten lika viktiga och måste stämma överens. Det är således viktigt för 
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organisationen att minimera gapet mellan besökarnas förväntningar och den faktiska fysiska 
omgivningen. Under den deltagande observationen som vi gjorde på konsthallen märkte vi 
tydligt ett sådant gap. Genom den information vi fått om konsthallens storlek, mediala 
uppmärksamhet i nationell och internationell press samt det stora antalet världskända 
konstnärer hade en mental bild av något stort och unikt skapats. Vid det fysiska besöket 
möttes vi dock av en något mer intetsägande omgivning runt entrén och bristfälliga markörer. 
Några av våra enkätrespondenter kommenterade också detta och tyckte att Färgfabriken Norr 
borde skapa en mer välkomnande entré till konsthallen. De påpekade även att det saknades 
både on-sight och off-sight markörer. Vidare ansåg flera av respondenterna att informationen i 
utställningen var bristfällig eller för otydlig. Någon ansåg även att det borde vara bättre 
skyltat på vägen till konsthallen. Vid vår observation lade vi också märke till dessa brister då 
det inte var självklart i vilken byggnad konsthallen låg. Vi uppmärksammade även att 
numreringen på konstverken i utställningen var svåra att se vilket ledde till att 
informationshäftet som delades ut vid entrén blev svårt att följa. 
 
Mycket information om konsthallen har förmedlats via media. Enligt Lew´s teori är det en 
genererande markör och den har som syfte att inspirera och motivera människor till ett besök 
genom att skapa en positiv bild av attraktionen. Den mediala uppmärksamheten kring 
konsthallen har genererat en positiv bild både av Färgfabriken Norr och Östersund. Detta gör 
också att Färgfabriken Norr och konsthallen blir en markör för Östersund. Platschefen ser 
detta som ett effektivt och ekonomiskt sätt att driva Färgfabriken Norr´s marknadsföring på. 
Sammanfattningsvis vad gäller markörer kan det konstateras att konsthallen har lyckats väl 
med att förmedla markörer i den genererande regionen men inte lika väl i transit- och 
destinationsregionen.  
 
En annan åtgärd för att skapa en attraktion, som Leiper talar om, är att kommersialisera en 
sevärdhet, det vill säga utöka den kommersiella verksamheten och servicen runtomkring. 
Enligt projektledaren för Färgfabriken Norr finns planer på att starta upp sådan verksamhet i 
form av café och butik i anslutning till konsthallen. I nuläget sträcker sig servicen till att 
erbjuda en kaffe- och godisautomat i anslutning till receptionen. Parkeringsmöjligheter intill 
lokalen och guidade turer en gång om dagen räknas också som kommersialisering av 
konsthallen.  

4.2.1 Olika perspektiv 

Enligt Lew kan attraktioner ses ur olika perspektiv. Det organisatoriska perspektivet innebär 
att se attraktionen ur dess rumsliga perspektiv, dess kapacitet samt dess tidsomfång. Att se 
konsthallen i dess rumsliga perspektiv kan ge en förståelse till Färgfabrikens agerande att 
satsa stort och dess projektplanering. Etableringens syfte var att gå emot dagens globaliserade 
samhälle där flyttströmmarna mest går till urbana områden. Det ingår i Färgfabrikens koncept 
att vara en kraft som belyser samhällsutvecklingen. De såg möjligheten att bidra till en rural 
regions utveckling. Detta har varit en anledning till att Färgfabriken har valt att satsa stort på 
Färgfabriken Norr och dess verksamhet. Utställningen är den hittills största satsningen och är 
unik i sitt slag med val av stad, koncept och utbud.  
 
Konsthallens kapacitet sträcker sig till att ta emot besökare under fyra dagar i veckan med fri 
entré och möjlighet till guidade turer en gång om dagen. För övrigt kan nämnas att 
konsthallens tillgänglighet är god då den ligger i närheten av Östersunds centrum och för 
långväga turister finns kommunikationsmöjligheter via tågstation och flygplats. Lew talar 
också om hur viktigt det är för en attraktions kapacitet att ha lokalpolitiskt stöd. Färgfabriken 
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Norr´s konsthall kan sägas ha ett sådant stöd då de aktörer från den offentliga sektorn som vi 
intervjuat är mycket positiva till dess etablering.  
 
Förutom kapacitetsfrågor ska det rumsliga perspektivet också belysas utifrån attraktionens 
tidsomfång. Den nuvarande utställningen pågår fram till augusti 2008, efter det startar nästa 
utställning i oktober. Det gör att konsthallen idag är att betrakta som en återkommande, 
temporär attraktion. Eftersom utställningarna kommer att skifta innebär det även att 
konsthallens öppettider kommer att vara temporära. Ur ett organisatoriskt perspektiv påverkas 
Färgfabriken Norr´s konsthall på flera sätt. Exempelvis förändras organisationens behov av 
samarbetspartners då det kan behövas alternativ verksamhet under perioder mellan 
utställningarna. Även upplägget av marknadskommunikation påverkas av om attraktionen är 
temporär eller permanent.    

 
 Förutom det organisatoriska perspektivet så talar Lew om att en attraktion kan ses ur ett 
kognitivt perspektiv. Det innebär att en attraktion är en subjektiv upplevelse och det är 
turistens perception och mottagande av sevärdheten som avgör om det är en attraktion eller 
inte. Detta illustreras tydligt med Pearce citat ”An attraction is any place that fosters the 
feeling of beeing a tourist”. I vår enkätstudie fanns ingen fråga om hur respondenterna 
uppfattade sig själva under besöket. Bland de vi klassar som turister på konsthallen kan 
således inget sägas om deras mentala inställning.  

4.2.2 Potentiella besökare 

Eftersom konsthallen i nuläget befinner sig i sitt absoluta inledningsskede är det omöjligt att 
få en rättvisande bild av den verkliga målgruppen. Färgfabriken Norr har heller ingen 
marknadsplan eller uttalad målgrupp specifikt för konsthallen som de har tänkt rikta sin 
marknadsföring mot. Således är det som finns att gå på egentligen rena spekulationer. Enligt 
vår enkätstudie var den i särklass största besöksgruppen, 72 procent, lokalinvånare och enligt 
Holloway etableras konsthallar många gånger initialt för att tillfredsställa lokalbefolkningens 
behov och önskemål. En antydan till att det kan finnas ett underlag för sådana önskemål och 
behov i Östersund är att det enligt platschefen är en av Sveriges galleritätaste städer. En av 
våra intervjupersoner uttryckte specifikt att det länge funnits en önskan i staden om en större 
konsthall.  
 
Enligt enkätstudien hade nästan 80 procent av de tillresta turisterna som huvudsyfte med sitt 
besök i Östersund att träffa släkt och vänner. Den typen av personlig och social anknytning 
till destinationen, kallas ”market ties” och är, enligt Ritchie och Crouch, en av de största 
faktorerna som styr valet av resmål.  

4.2.3 Word of mouth för konsthallen 

Färgfabriken Norr´s konsthall marknadsförs både via masskommunikation, med broschyrer 
och tidningar, samt interpersonell kommunikation. Den senare består av turistbyrån som en 
formell kanal och släkt och vänner som en informell kanal. Utifrån de svar vi fick in via 
enkäten syns tydligt att masskommunikationen via dagstidningar var den största källan till 
information om konsthallen. Därefter kom interpersonell kommunikation från släkt och 
vänner. Enligt platschefen satsar Färgfabriken Norr på att skapa det mesta av sin 
marknadsföring genom kostnadsfria kanaler. Detta har de enligt vår enkätstudie hittills lyckats 
med då majoriteten av svaren visade att informationen om konsthallen hämtats från sådana. 
Word of mouth är en av de effektivaste kommunikationskanalerna mycket på grund av att 
turister, enligt Gartner, värdesätter den information som kommer från närstående mer än 
information från andra kanaler och finner den mer trovärdig. För konsthallen i Östersund är 
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detta en faktor som talar för att den kan bli en turistattraktion eftersom 41 procent hade fått 
informationen via släkt och vänner. Mycket viktigt är också att nästintill alla respondenter 
kunde tänka sig att besöka konsthallen igen och rekommendera andra att göra detsamma. I 
vilken utsträckning lokalbefolkningen känner stolthet för sin hemort är ännu en viktig källa 
till god word of mouth-effekt. En sevärdhet som konsthallen med internationellt kända 
konstnärer har en god möjlighet att skapa den känslan för Östersundsborna. Som VD:n för 
Östersunds Turist-& Kongressbyrå sa så visar satsningen på Färgfabriken Norr att staden är 
en levande region där man inte är främmande för att rikta sig mot nya marknader. Enligt 
tidigare studier har det även visat sig att antalet turister på attraktioner ökar när 
lokalbefolkningen är aktiv.  
 
Sammanfattande ord 
Vårt syfte och våra frågeställningar handlar dels om konsthallens möjlighet att bli en 
attraktion. I teorin används begreppet attraktion som ett resultat av tre komponenter, där 
turisten är en av dem. Eftersom vår enkätstudie visade att majoriteten av respondenterna var 
dagsbesökare och inte turister så kan konstateras att Färgfabriken Norr´s konsthall i nuläget 
inte är en attraktion, utan en sevärdhet. Däremot har den, enligt teorierna, möjlighet att 
utvecklas till att bli en attraktion.  

4.3 Konsthallens framtid 
Idag ligger konsthallen under Färgfabriken Norr´s marknadsplan, målgrupp och syfte. I 
framtiden hoppas man kunna fortsätta med verksamheten och stå på egna ben ekonomiskt, 
bland annat genom att ta ut entréavgift. En sådan befarar platschefen skulle kunna påverka 
besökarantalen negativt. Istället menar han att de måste förtydliga för lokala politiker och 
finansiärer konsthallens betydelse för Östersund och på så sätt motivera till ekonomiska stöd. 
Eftersom Färgfabriken Norr och dess konsthall är i sitt inledningsskede är det omöjligt att 
förutse hur det kommer att utvecklas de kommande åren. Nedan följer två tänkbara scenarion 
för konsthallens framtid. Konsthallen presenteras som en turistattraktion i dess livscykelkurva 
enligt Swarbrook. Det som mäts i kurvorna är attraktionens popularitet och besöksströmmar 
under en period på 5 år. 
 
Scenario 1. Konsthallen - en attraktion. 

 

 

Tid 

  Volym 

 
Figur 3.Framtidsscenario 1. 

 
Kurvan visar introduktionsstadiet med stor uppmärksamhet från media och besökare. I 
growthstadiet leder detta vidare till en jämn ström av turister. I mognadsstadiet kan anas en 
nedgång då EU-bidragsperioden har gått ut. Men på grund av starka privata och offentliga 
finansiärer i form av sponsorer, samarbetspartners och kommunala bidrag fortsätter 
verksamheten med regelbundna utställningar.   
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Färgfabriken Norr´s konsthall är en primär attraktion och en tydlig del i människors mentala 
bild av Östersund, likvärdig med Storsjöodjuret och Jamtli. Konsthallen är en viktig 
komponent för den regionala utvecklingen genom ökad sysselsättning, turismströmmar som 
leder till ökad konsumtion, samt en profil som motiverar till inflyttning. Konsthallen har 
kommersialiserats och det har tillkommit kompletterande verksamheter i form av café och 
butik. Organisationen har uppmärksammat turismens betydelse och därför medvetet arbetat 
fram en strategi för att nå ut till marknaden. Konsthallen kan tillsammans med hotell och 
transportbolag erbjuda paket för turister. På grund av att konsthallen har blivit en positiv del 
av den regionala utvecklingen har det lett till att både privata och offentliga aktörer är 
intresserade av att bidra med sponsring och övriga ekonomiska resurser. 
  
Konsthallen har etablerats på turismmarknaden och anses som en självklar medlem av den 
svenska konsteliten, som Färgfabriken i Stockholm. Konsthallen är Färgfabriken Norr´s 
flaggskepp med de två övriga projekten, the New World Bank och Östersund at Large som 
delprojekt.  
 
Scenario 2. Konsthallen – en sevärdhet 
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Figur 4. Framtidsscenario 2. 
 
Kurvan visar introduktionsstadiet med stor uppmärksamhet från media och besökare. Growth-
stadiet inleds men övergår snabbt till en nedgång på grund av finansiella problem när EU-
bidragsperioden går ut. 
 
Konsthallen fortsätter med utställningar i syfte att vara en del i projektet Färgfabriken Norr. 
Detta med fokus på att utgöra en ”röst i samhället”, vara ett forum för dialog och debatt samt 
ett verktyg för stadens sociokulturella utveckling. Konsthallens besökare består av 
dagsbesökare och ett fåtal turister för vilka konsthallen utgör en tertiär nivå av attraktion. 
Inget fokus läggs på att inrikta sig mot en turistisk målgrupp. Nyhetens behag från den första 
utställningen har lagt sig och de följande är inte lika unika och storslagna vilket leder till att 
uppmärksamheten från media, besökare och turister svalnar. I och med färre besök på 
konsthallen och ett svalnande intresse kan det bli svårare att arbeta fram finansiella resurser så 
som sponsorkontrakt och samarbetspartners. Även tiden mellan utställningarna är allt längre 
och däremellan används lokalen till debattforum inom ramen för Färgfabriken Norr´s 
verksamhet samt uthyrning till andra företag och organisationer för konferenser och dylikt.  



 26 

 

5. Slutdiskussion 
Under arbetets gång med insamling och bearbetning har det framgått mer och mer tydligt att 
det turistiska perspektivet inte har fått utrymme i planeringen av Färgfabriken Norr`s 
konsthallen. Det har motiverat oss till uppsatsen och dess syfte att visa på möjligheterna för 
konsthallen att bli en attraktion och att turismperspektivet kan vara en angelägenhet att ta i 
beaktande. Östersund är en stad med turismen som en av flera katalysatorer för regional 
utveckling. Utifrån den informationen tycker vi det vore att gå miste om en stor resurs om inte 
tillfället togs i akt att göra konsthallen till en attraktion. Projektet Färgfabriken Norr ska 
fungera bland annat som ett redskap för regional utveckling. Vi anser att man bör använda 
konsthallen för just samma syfte men med dess turistiska potential som redskap. 
 
Vi anser att turismströmmar till konsthallen borde bearbetas mer än som något av en positiv 
”bieffekt”. Flera av intervjupersonerna verkar anse att turismen kommer automatiskt när 
uppmärksamheten kring konsthallen har varit så stor. Den har marknadsfört sig själv, främst 
genom allt som skrivits i dagspress och att den är så pass unik i sin ställning. Även att 
Färgfabriken i Stockholm är känt sedan tidigare är ett argument för att konsthallen 
marknadsför sig själv. Vi håller med om dessa argument, men på lång sikt anser vi att det 
kommer att behövas en mer strukturerad insats. Detta för att kunna upprätthålla sitt 
besöksantal och inte hamna i nedgång enligt Swarbooks attraktionslivscykel.  
 
Till skillnad från Färgfabrikens verksamhet i Stockholm så är det mer angeläget för 
Färgfabriken Norr att fokusera på att lägga energi på att locka turister och besökare. Det på 
grund av att i Stockholm finns av naturliga skäl större närhet till marknaden och därför kan 
turismperspektivet verka mindre viktigt. Det positiva är då att Färgfabriken Norr kan tänkas 
ha större möjligheter att sticka ut i mediabruset än Färgfabriken i Stockholm på grund av dess 
unika särställning, lokalisering och projekt och den betydligt mindre konkurrensen.  
 
Idag ligger konsthallen under Färgfabriken Norr´s marknadsplan, målgrupp och syfte. I 
framtiden hoppas man på att konsthallen ska stå på egna ben ekonomiskt bland annat genom 
samarbetspartners och sponsorer. Vi ställer oss undrande till hur den typen av finansiering ska 
gå till då konsthallen inte har någonting konkret att visa i form av marknadsplan, målgrupp 
och förväntade resultat. Det ger en bild av en ogenomtänkt och ostadig verksamhet.  
 
De markörer som fanns i konsthallen som till exempel guiderna och konstverkens numrering 
anser vi vara otydliga då det var svårt att se och höra. Ju mer besökarna förstår av 
utställningen desto större är sannolikheten att de får en positiv upplevelse. Vår totala 
uppfattning om konsthallens markörer är att organisationen bör lägga energi på att skapa en 
mer välkomnande miljö runt sin byggnad. Den borde tydligt visa konsthallens position 
geografiskt och även vara en miljö som matchar dess särställning inom konstvärlden. Fler 
markörer inom transitregionen borde uppföras då det idag inte finns någon information som 
visar vägen och som kan generera spontana turistbesök. Eftersom konsthallen är lokaliserad i 
en ny stadsdel i Östersund som fortfarande inte är särskilt befolkad borde det ligga i deras 
intresse att tydligt visa sin plats och nå ut till människor både i och strax utanför staden. Det 
faktum att konsthallen är placerad i en av två identiska byggnader borde också tas i 
beaktande.  
 
Utifrån nuläget, då det inte finns någon nedskriven plan för konsthallen och ett 
turismperspektiv inte till fullo uppmärksammas, kan det tänkas att scenario 1 framstår som 
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mindre realistiskt än scenario 2. Vi anser dock att med en strategisk satsning och en insikt om 
att turismen kan vara av vikt för konsthallens fortsatta verksamhet, tror vi att scenario 1 
mycket väl kan inträffa. Trots detta ser vi inte att konsthallen i framtiden kommer att fortsätta 
med sin storslagna verksamhet, med minskad mediauppmärksamhet och besöksströmmar som 
följd.  
 
Vi anser, som sagt, att det vore en brist för en destination som Östersund att låta en resurs 
med stora möjligheter att bli en attraktion gå om intet. Om Färgfabriken Norr´s konsthall 
skulle bli en lyckad attraktion som ökar strömmarna av människor i och runt Stadsdel Norr, 
skulle det kunna ha stor inverkan på området. Utbyggnaden runt konsthallen med caféer och 
butiker skulle kunna leda till positiva spinn-off effekter. Fler butiker, restauranger, lekplatser 
för barn, med mera, skulle kunna göra området till en blomstrande ny stadsdel med ett 
naturligt flöde av människor, både Östersundare och utomstående dagsbesökare och turister. 
Östersund som stad skulle få ett kraftigt utökat stadsrum och därigenom skulle den stadsbrist 
som i dagsläget råder minskas.  Allt det här handlar om vad konsthallen kan betyda för 
Östersund i allmänhet och för Stadsdel Norr i synnerhet. Det är naturligtvis lika intressant att 
se vad Stadsdel Norr kan ha för gynnsam effekt på konsthallen. Det faktum att stadsdel Norr 
är ett område som är avsett för att etablera företag och i förlängningen också bygga bostäder i, 
gör att fler människor rör sig i området runt konsthallen vilket naturligtvis skulle påverka den. 
Oavsett vilket av våra två scenarier som skulle bli verklighet så kommer mer folk i 
omgivningen att innebära fler potentiella besökare och fler bärare av word of mouth. 

5.1 Avslutande kommentar 
Vi har genom vår uppsats konstaterat att om Färgfabriken Norr´s konsthall ska bli självgående 
och fungera fullt ut som en attraktion så behövs en separat marknadsplan och strategi. Förslag 
på vidare arbete är att ta fram en sådan plan för hur Färgfabriken Norr ska kunna utvecklas till 
att bli en lyckad attraktion.   
 
En fråga som är viktig för vidare undersökning kring besökarnas åsikt om utställningen är 
ifall de har deltagit i en guidad tur eller inte. Vi anade under bearbetningen av data från vår 
enkätstudie att detta hade påverkan på den totala upplevelsen. 
 
Ytterligare ett ämne som kan vara intressant att studera vidare är en utveckling av våra 
resultat kring markörernas roll för en attraktion. Även undersöka vikten av 
informationstillgänglighet och marknadsföring och hur man kan arbeta med dessa problem.  
 
Avslutningsvis ser vi att Färgfabriken Norr´s konsthall har en möjlighet att utvecklas till en 
attraktion. En attraktion som kan bli Östersunds nya markör tillsammans med bland annat 
Storsjöodjuret och Storsjöyran. Det vore synd om inte den här möjligheten togs tillvara, då vi 
anser att det skulle vara en positiv del för Östersunds regionala utveckling.  
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Bilaga 1. 
Enkätstudie om konsthallens besökare. 
Hej. Just nu genomförs en enkätstudie om Konsthallens besökare och deras inställning till 
besöket. Studien görs av två c-uppsats studenter från Mittuniversitet i samarbete med 
Färgfabriken Norr. Vi hoppas att ni kan tänka er att svara på frågorna nedan genom att kryssa 
för eller ringa in de svarsalternativ som passar bäst in på er.  
 
1. Är Ni:  Man   Kvinna   

2. Ålder: _________ 

3. Var kommer Ni ifrån?  

Östersund           Annan del av Jämtland           

Övriga Sverige, län:___________________________ 

Annat land :________________________________ 

4. Om Ni inte kommer från Östersund, vilket är ert huvudsyfte med stadsbesöket? 

 Besöka Färgfabrikens konsthall  Genomresa   

 Besöka släkt & vänner    Arbete 

 Besöka sevärdheter/aktiviteter  Annat, nämligen:___________________ 

5. Var ert besök på konsthallen:  

 Planerat   Oplanerat  

6. Var fick Ni information om färgfabrikens konsthall? (Flera alternativ är ok.) 

 Släkt/bekanta  Annons  Turistbyrån 

 Internet   TV/Radio    Dagstidning 

 Kultur-/konsttidsskrift  Broschyr   Annat, nämligen:______________ 

7. Hur stort konstintresse anser Ni att Ni har? 
(1=inget intresse, 5=mycket stort intresse) 

1 2 3 4 5 

8. Vad tyckte Ni om utställningen? 
(1= mycket dåligt, 5=mycket bra) 

1 2 3 4 5 

9. Kan ni tänka er att besöka Konsthallen igen? 

  Ja  Nej 

10. Kan Ni tänka er att rekommendera ett besök på Färgfabrikens konsthall till andra? 

 Ja   Nej  

11. Har Ni något att tillägga så gör det gärna här nedan. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



  

Tack för Er medverkan! 

Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till Lars Bolin 

 
• Hur ser du på färgfabriken Konsthallens ur ett turistiskt perspektiv 
• Kommer det människor utanför jämtland? 
• Tror du att ni kommer att jobba med att paketera. 
• Målgrupp? 
• Vad tror du angående värt en omväg att det kommer vara en möjlig anledning. 
• Vilken uppfattning har du av Östersunds uppfattning om Färgfabriken Norr och 

Konsthallen? 
• Media bevakning i Östersund.?  
• Framtiden för Konsthallen?  
• Konceptet efter tre år?  
• Inträde  
• Vision och Mål? 
• Möjligheter?  
• Svårigheter? 
• Ursprunget och bemötandet i Östersund ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor till Kommun och landsting och länsstyrelsen 
 
1. Hur ser du på konsthallens möjligheter, svårigheter och förväntningar? 
 
 
2. Hur ser du på konsthallens som ett del i att locka till sig nya besökare och turister som kan 
bidra till en regional utveckling? 
 
3. Hur ser du på konsthallens framtid? 
 
4. Vilken målgrupp tror du är mest benägen att besöka konsthallen? 
 
5 Vi upplever ,av det vi tagit del av, att turismperspektivet inte uppmärksammas så mycket. 
Känner du också av en sån tendens? Hur ser du på det? 
 
6 hur ser du på ff´s betydelse för östersund som turistdestination?  
Och ösd´s betydelse för konsthallens överlevnad som attraktion, genom att ni marknadsför 
den och på så vis lockar dit besökare? 
 
7 Marknadsföring? 
 
 
 
 
Kompletterande frågor till Marie Andersson 
 
1 Finns det planer på att göra en egen hemsida för färgfabriken norr? 
 
2 finns det planer på utökad skyltning utanför konsthallen och runtomkring på området? 
 
3 har färgfabriken norr någon nedskriven plan med mål, strategi och vision för konsthallen? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4. 
 
Intervju med Camilla Ohlsson, VD på Östersunds turist- och kongressbyrå.  
 
1. hur ser du på ff´s konsthall utifrån; 
-möjligheter 
-förväntningar 
-svårigheter 
 
2. vi upplever ,av det vi tagit del av, att turismperspektivet inte uppmärksammas så mycket. 
Känner du också av en sån tendens? Hur ser du på det? 
 
3. hur ser du på konsthallen som besöksmål? Är det en huvudattraktion eller en mervärdes 
attraktion? 
 
4. vilken målgrupp tror du är mest benägen att besöka konsthallen? 
 
5. hur ser du på ff´s betydelse för östersund som turistdestination?  
Och ösd´s betydelse för konsthallens överlevnad som attraktion, genom att ni marknadsför 
den och på så vis lockar dit besökare? 
 
6. kommer ni använda ff´s konsthall i marknadsföringen av ösd? På vilket sätt? ( paketering, 
marknadsföring, image, media). 
 
7. sitter någon från turismnäringen med i referensgruppen? 
 
8. finns det några kalkyler på besökare?  
 
9.a) hur ser du på konsthallens framtid?  
 
b) -ekonomiskt, EU-medlet tar ju slut om tre år?  
 
10. a) hur ser du på att en konsthall med smal konst öppnar i en stad med mer sport och 
frilufts image? 
b) -Påverkar det ösd´s profil? 
 
11.a)  finns ”fakta om ösd” i nyare upplaga? 
b) -Finns det undersökningar om folks bild av ösd? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 5. 

Intervju med VD:n för Jämtland Härjedalen Turism, Mats Forslund. 

- Hur ska Östersund och JHT kunna utnyttja den nya attraktionen och den ev. förändrade 
profil det ger Ösd. 
 
- Appropå Eu-anökan om ett samarbete mellan näringen- Har ni märkt något intresse från 
Landstinget och/eller FF. om frågor kring turism angående den regionla utvecklingen iom FF. 
 
- Ett förslag: Vi skriver uppsatsen som en ”Påminnelse” om vikten av att se östersund som en 
destination och se det turistiska värdet. Kommersiell potensial. Vi ser den. Vi ser en renodlad 
turistattraktion. 
 
-Varför får inte kulturattraktioner lika stor uppmärksamhet som frilufts- och sportaktiviteter i 
marknadsföringen, tex turistbyråns hemsida och kommunens och JHTs? 
 
- Om (Camilla och Mats m fl) säger att dom inte har satsat på att marknadsföra och samarbeta 
med FF. osv. som en god DMO bör göra så skriver vi om vilka negativa konsekvenser en 
dålig DMO kan ha för en destination.- vi menar att detta är ett så pass stort event och 
attraktion för att kunna bidra till en ökad konkurrenskraft. 
 
- målgrupp tror och förväntar man sig att ff i ÖSD ska locka? 
 
-Vad finns det för turistiska möjligheter med att ösd ska få 10 ggr mer media -uppmärksamhet 
än ett normalår? 
 
- Finns det någon undersökning om människors”bild” av Ösd? 
 
- Finns det någon från turismnäringen som sitter med i referensgruppen. 
 
-Hur ska östersund arbeta för att profilera sig som en kulturstad? Hur ska man bearbeta 
marknaden för att folk ska uppmärksamma denna nya attraktion, FF. 
 
-Ff har valt ösd, inte tvärtom. Finns det några funderingar kring hur ösd ska kunna leva upp 
till FF internationella appeal?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 6 a) 

 

 



  

Bilaga 6 b) 

 
 
 



  

 


