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Sammanfattning 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Titel: För nöjes skull –  
En kartläggning av Falu stadskärnas nöjesliv 

Författare:  Sara Tjernström, Frida Vogler och Linda Zhou 

Utbildning: Detaljhandelsprogrammet, Campus Framtidsdalen, Högskolan 
Dalarna 

Handledare:  Jan Åkerstedt  

Syftet:  Kartlägga Falu stadskärnas nöjesverksamheter  

Nyckelord:  nöjesliv, attraktiva städer, Falun 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nöjeslivet är ett viktigt område när det gäller att göra en stad attraktiv för dess invånare och 

besökare. Efter en besöksundersökning av centrumföreningen Centrala Stadsrum visade det 

sig att det finns invånare och besökare som inte är helt nöjda med dagens nöjesliv i Falun. 

Utifrån detta och en nyfikenhet från vår sida valde vi att göra en kartläggning av Faluns 

nöjesliv och undersöka nöjesverksamheternas profilering.  

Utifrån vår definition av nöje, ”en upplevelse där en individ gör ett tidsfördriv utan praktiskt 

syfte och då känner tillfredsställelse, vällust och/eller glädje”, genomfördes en teoretisk 

litteraturstudie av Faluns historia, attraktiva städer och våra utvalda nöjeslivsområden: mat & 

fika, bar & klubb, handel, kultur, sport och evenemang.  

Slutligen gjordes en enkätundersökning av nöjesverksamheterna som ligger i Faluns 

stadskärna, denna ligger till grund för kartläggningen och undersökningen av 

nöjesverksamheternas profilering.  

Resultaten av vår enkätundersökning visar att många av de tillfrågade respondenterna varken 

marknadsför sin nöjesverksamhet och inte heller har någon tydlig marknadsprofilering. 
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Abstract 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Title: For entertainment sake - a mapping of Falu downtown area's 
entertainments 

Authors:  Sara Tjernström, Frida Vogler and Linda Zhou 

Education: Detaljhandelsprogrammet, Campus Framtidsdalen, Högskolan 
Dalarna 

Advisor:  Jan Åkerstedt 

Purpose:  Mapping Falu downtown area's entertainment activities 

Keywords:  entertainments, attractive towns, Falun 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

The entertainment is an important area when it comes to doing a town attractive for its 

inhabitants and visitors. A visit survey made by the town centre association Centrala 

Stadsrum showed that there are inhabitants and visitors that are not entirely pleased with 

today's entertainments in Falun. On the basis of this, and because we find it interesting, we 

chose to do a mapping of Falun's entertainments and to examine the entertainments profiling. 

With our definition of enjoyment as a base we did a literature study of Faluns history, 

attractive cities and our chosen entertainment-areas: food & dessert, bar & nightclub, stores, 

culture, sport and special activities. Our definition of enjoyment is: ”an experience where an 

individual does something without practical aim and then feels satisfaction, pleasure and/or 

joy”,  

We made a questionnaire survey of the entertainments that lies in Falun's downtown area. 

This survey is the base for the mapping and survey about the entertainments profiling. 

The results of our questionnaire survey show that many of the respondents don´t work with 

their marketing or have a clear profiling. 
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1 Inledning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Under detta kapitel introduceras det valda ämnesområdet och dess problematik. Här 

återfinns även arbetets syfte och frågeställningar samt arbetets avgränsningar, både 

beträffande begreppet nöjesliv och den geografiska avgränsningen. I slutet av kapitel ett finns 

sedan en disposition över kapitlens innehåll. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Introduktion 
De äldsta kända orterna i Sverige låg ofta i nära anslutning till där land- och vattenvägar 

möttes och fungerade därför som naturliga omlastnings- och mötesplatser. Detta gjorde dem 

därför till optimala handelsplatser. Handelsplatserna har sedan dess förändrats genom tiderna: 

från marknadsplatsernas och de tidiga köpcentranas stånd och bodar till 1700-talets 

försäljning på handelsmännens gårdar, ofta belägna nära stadens torg. Sedan gick 

utvecklingen vidare: från 1800-talets tidiga butiker till 1900-talets senare hälfts förvandling av 

stadskärnorna till att bli mer renodlade centrumområden med handel, kontor och kulturutbud. 

(Berglund, Sjöström & Åström, 2004, s.40)  

Stadskärnan är även uppbyggd kring andra viktiga faktorer såsom gågator och platser där 

människor kan mötas (Öberg, 2008, s.5). Handeln är dock fortfarande en mycket viktig 

funktion i stadslivet, då den samverkar med, ger förutsättningar för och lockar till sig 

potentiella besökare till andra aktiviteter. Sammansättningen av alla dessa verksamheter gör 

stadskärnan unik och svår att kopiera för konkurrerande handelsplatser.  

Man kan säga att stadens centrum blir som ett vardagsrum där besökarna kan flanera, 

betrakta, mötas, stanna till och delta i aktiviteter med andra människor. (Berglund, Sjöström 

& Åström, 2004, s.40 och Öberg, 2008, s.31)  

Det är alltså viktigt att ständigt vara i framkant och finna det som konsumenten anser vara 

lockande och spännande för att kunna prioritera detta (Blom & Nilsson, 2005, s.89). Likaså är 

det viktigt att anpassa stadens attraktionsfaktorer till den målgrupp man vill attrahera (Öberg, 

2008, s.46). Det gäller att se stadskärnans möjligheter och attraktionskraft för hela dygnets 

timmar, så kallad Evening Economy (Öberg, 2008, s.7). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det är mycket viktigt i dagens konkurrens att varje stad är attraktiv för sina invånare och 

besökare. Nöjeslivet är då ett område som staden kan arbeta med. 

Detta är alltså även fallet i Falun, men tyvärr finns det ett problem i denna stad då det finns 

människor som inte uppskattar dagens nöjesliv. Detta framkom i en undersökning gjord av 

Centrala Stadsrum (2009). Av oss författare är en född och bosatt i grannstaden Borlänge och 

de två övriga författarna är inflyttade till Falun respektive Borlänge. Av den förförståelse vi 

har kan den negativa inställningen till nöjesutbudet antingen bero på att utbudet är för smalt, 

att verksamheternas målgrupp är ospecificerad/samma eller att utbudet är okänt för invånarna 

och besökarna. Det är därför betydelsefullt att Falun hänger med i utvecklingen genom att 

kartlägga sitt nöjesutbud och att sedan uppdatera detta för att kunna erbjuda en mer attraktiv 

stad.  

Detta arbete har gjorts i uppdrag av Centrala Stadsrum, vars vision är ”att behålla och 

utveckla Faluns kommersiella och kulturella centrum till att vara Dalarnas Stadskärna” 

(Centrala Stadsrum, 2010, [internet]). 

Då vi tycker att detta är ett intressant ämne, och efter att ha fått uppdraget av Centrala 

Stadsrum, valde vi att fokusera vårt examensarbete på Faluns nöjesliv. Vi vill att Falun ska 

vara en attraktiv stad som kännetecknas av ett konkurrenskraftigt synligt, nöjesutbud så vi 

valde att kartlägga nöjeslivet och att undersöka Faluns nöjeslivs styrkor och svagheter. 

Resultatet från vårt examensarbete kan ligga till grund för Centrala Stadsrums och Falu stads 

arbete att utveckla nöjesutbudet.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att kartlägga Falu stadskärnas nöjesutbud och undersöka 

nöjesverksamheternas profilering. 

Vårt arbete behandlar det relativt svårdefinierade begreppet nöjesliv och hur nöjeslivet 

påverkar en stads attraktivitet. Hur definieras nöjesliv och vad innebär nöjesliv för oss? Hur 

ser Faluns nöjesutbud ut: vad finns och vad finns inte? Hur profilerar sig 

nöjesverksamheterna?  
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1.4 Avgränsningar 

Här beskriver vi definitionen av nöjesliv och den geografiska avgränsning som ligger till 

grund för denna undersökning. 

1.4.1 Nöjesliv 
En definition av begreppet nöje är: ”glädje, tillfredsställelse; underhållning; finna n. i tycka 

om; för nöjes skull utan praktiskt syfte, för ro skull; med n gärna.” där nöjesliv definieras 

som: ”stadens n. t.ex. restauranger, bio, teater, danslokaler” ”hon ägnade sig åt ett häktiskt n. 

var ständigt ute på fest, på nattklubb etc.” (Györki, Sjögren & Malmström, 2002, s.400) 

En annan definition är: ”glädje, njutning, förnöjelse, tillfredsställelse, vällust; underhållning, 

förströelse, tidsfördriv, rekreation, muntration. festlighet; finna nöje i tycka om; för nöjes 

skull för att det är roligt, för ros skull, utan praktiskt syfte; med nöje, gärna” där nöjesliv 

anses vara: ”arrangerade nöjen, nöjesaktiviteter, underhållning, förströelse” (Walter, 1995, 

s.292) 

 

 

 

Däremot innebär nöjesliv för oss något som är offentligt och till viss del arrangerat. Några 

exempel på aktiviteter som kan förknippas med nöjesliv är alltså olika typer av evenemang, 

shopping, bio- och restaurangbesök och uteliv. 

Vi har valt att i detta arbete utgå ifrån Anna Liljeborg och Hjördís Hilmarsdóttirs områden, 

nämligen mat & fika, bar & klubb, butiker, kultur och barn (Liljeborg & Hilmarsdóttir, 2008, 

s.52). Dock bortser vi ifrån området barn, då detta istället blir en naturlig målgrupp. I ett 

avgränsningssyfte har vi även valt att i undersökningen bortse från området butiker (av oss 

kallat handel), då detta skulle ta upp en alltför stor del av arbetet. Men eftersom handeln alltid 

har varit en viktig del av stadskärnan, och eftersom shopping för så många ses som en 

nöjeslivsaktivitet, så har vi valt att ändå teoretiskt beskriva detta område.  

 

  

Utifrån detta är vår definition av nöje: ”en upplevelse där en individ gör ett tidsfördriv utan 
praktiskt syfte och då känner tillfredsställelse, vällust och/eller glädje. En person kan alltså 

finna nöje i att bara flanera på stan, koppla av i en park eller ta del av en god middag” 
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Vi anser även att sportevenemang bör ses som en del av nöjeslivet. Men eftersom stadskärnan 

sällan erbjuder detta på grund av den geografiska lokaliseringen, och då många 

sportaktiviteter utförs på idrottsanläggningen Lugnet som ligger utanför stadskärnan, så har vi 

valt att även för detta område ge en teoretisk beskrivning men inte ta med detta i 

undersökningen.  

Däremot är evenemang ett brett begrepp som inkluderar många olika aktiviteter alltifrån 

sportuppvisningar till musikuppträdanden så vi anser att detta är så pass betydelsefullt att det 

bör inkluderas i undersökningen. 

 

 

1.4.2 Geografisk avgränsning 
Vi har valt att i detta arbete begränsa kartläggningen till Falu stadskärna, där vi utgår ifrån 

Centrala Stadsrums tolkning kring vilket område som är stadskärnan. Detta ses i figur 1. 

Denna avgränsning har vi gjort då vi anser att stadens liv och rörelse sker mestadels i 

stadskärnan. Avgränsningen medför dock, som tidigare nämnt, att bland annat idrottsområdet 

Lugnet exkluderas från undersökningen, vilket kommer påverka kartläggningen av 

sportutbudet i staden. Likaså exkluderas andra nöjesverksamheter som ligger utanför 

stadskärnan, exempelvis kulturverksamheterna Magasinet och Arenan. Nöjesutbudet utanför 

stadskärnan tar vi dock i beaktande och detta kommer att diskuteras senare i arbetet. 

 
 Figur 1. Falu stadskärna. (Centrala Stadsrum, 2009) 

Våra nöjeslivsområden är alltså:  
mat & fika, bar & klubb, handel, kultur, sport och evenemang 
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1.5 Disposition 
I avsnitt 1 finns en kort tillbakablick över handelsområdenas uppbyggnad och handelns 

betydelse, då denna ger förutsättning för andra aktiviteter. Just utbudets sammansättning är 

viktig för stadens attraktivitet, och detta blir starten för vårt arbete. Här beskrivs därefter 

syftet med studien, frågeställningar och avgränsningar. Under avgränsningsstycket definieras 

arbetets huvudområde nöjesliv och dess underområden. Här ges även en geografisk 

avgränsning. 

 

I avsnitt 2 ger vi läsaren en redogörelse kring forskarnas val. Här beskrivs även vårt 

tillvägagångssätt under hela arbetets gång. Vi beskriver alltså både hur vi har arbetat med det 

teoretiska avsnittet samt den empiriska delen, såsom enkätfrågeutformning. Därefter följer en 

kritisk analys av såväl det empiriska materialet som de sekundära källorna samt 

studieresultatets validitet och reliabilitet. 

 

I avsnitt 3 finns en teoretisk genomgång kring Falu stads historia, vad attraktiva städer innebär 

och nöjeslivets områden. Kapitlet ger sedan en introduktion av de två modeller som användes 

under analysen av Falu stads nöjesliv och den modell som användes vid en av enkätfrågorna. 

Avslutningsvis ges en kort teoretisk sammanfattning som underlättar den kommande 

läsningen.  

 

I avsnitt 4 redovisas och analyseras den empiriska datan från enkätundersökningen. Alla 

respondenternas svar på enkätfrågorna har här sammanställts och visas i text och diagram.  

 

I avsnitt 5 appliceras de två valda modellerna på resultatet från undersökningen. Här ges alltså 

en omfattande analys av stadskärnans nöjesliv genom SWOT och Porters konkurrenskrafter. 

Vi ger även rekommendationer för stadskärnans utveckling.  

I avsnitt 6 kopplas till sist resultatet från analysdelen till arbetets syfte och våra 

frågeställningar. Efter en slutdiskussion innehållande våra egna åsikter och funderingar 

återfinns våra slutsatser dragna utifrån resultatet. Dessutom ges förslag på vidare forskning 

som vi anser vara betydelsefull för att få en mer komplett bild över Faluns situation. 
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2 Metod 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Under metodkapitlet återfinns en redogörelse kring vald metod och tillvägagångssätt. Arbetet 

beskrivs från litteratursökning till enkätundersökningarnas genomförande. Avslutningsvis 

finns en kritisk analys av både det empiriska materialet och de sekundära källorna. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Forskarnas val 
Man kan använda sig av två olika forskningsmetoder i en undersökning: den kvalitativa eller 

den kvantitativa metoden. Dessa metoder ska skapa, ta fram, behandla, undersöka och 

granska forskarens införskaffade data.  

Den kvalitativa forskningsmetoden har sin utgångspunkt i att tyda data i sin kontext samt att 

forskningsmetoden ska grundas på kvalitativt material, såsom intervjuer eller enkäter med 

öppna frågor. Den kvantitativa forskningsmetoden har fokus på statistiska analyser och 

mätningar av objektiva data, där den passar enkätundersökningar med fasta svarsalternativ där 

respondenten har ett begränsat utrymme till att utveckla sina svar. (Denscombe, 2009, s.322, 

328, 367) Eftersom vi valt att göra en totalundersökning och den önskade datan inte ska 

baseras på tolkningar och subjektiva åsikter så valde vi att använda oss av den kvantitativa 

metoden. 

 

Genom att använda den kvantitativa metoden passade det deduktiva angreppssättet bra för vår 

studie då de finns en föreställning om hur en attraktiv stad ser ut. Enligt Eriksson och 

Wiederheim-Paul (2006, s.83) innebär detta att forskaren använder befintliga begrepp och 

teorier som utgångspunkt. 

 

Som grund för framskaffandet av data till vår kartläggning av Faluns nöjesliv valde vi sedan 

forskningsstrategin surveyundersökning.  

Detta då surveyundersökning är en strategi där forskaren kan använda sig av olika metoder 

såsom enkäter, intervjuer, dokument eller observation. Forskningen måste då ha en bred och 

omfattande täckning och avse aktuella förhållanden, alltså hur saker och ting är vid 

tidpunkten för datainsamlingen. (Denscombe, 2009, s.25 f)  

Vårt metodval blev enkäter, då dessa på ett tydligt sätt visar de aktuella förhållandena och är 

användbara vid insamling av en stor mängd data.  
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2.2 Litteraturstudie 
Eftersom ett deduktivt förhållningssätt utgår ifrån teori är en litteraturstudie en grundläggande 

del i detta arbete. En väl genomförd litteraturstudie skapar då en teoretisk referensram att 

basera studien på och är också en förutsättning för att kunna sätta studien i relation till 

någonting. Vi startade därför studien med omfattande sökning av dels litteratur, vetenskapliga 

artiklar, undersökningar och uppsatser, och dels sökning efter nyttig information via olika 

sökmotorer på internet. Denna omfattande sökning har gjort att en stor mängd litteratur ligger 

till grund för vårt arbete.  

2.3 Förberedelser inför enkätundersökning 
Inför enkätundersökningen sökte vi efter nöjesverksamheter i Falu stadskärna genom en 

efterforskning på olika internetsidor, såsom falun.se, visitfalunborlange.se och 

centralastadsrum.se. Under denna sökning fann vi cirka 50 stycken verksamheter som vi 

ansåg lämpade att hamna under någon eller flera av nöjeslivsområdena. 

För att sedan få så många verksamheter som möjligt involverade i undersökningen valde vi att 

göra enkäten i form av en intervju och att i förväg boka tid för möte. Detta då vi hade en idé 

om att fler skulle vara villiga att delta i undersökningen om enkäten gjordes med oss på plats 

och om mötet bokades i förväg.  

Under dessa telefonsamtal gjordes ett val från vår sida att välja bort hotellrestauranger, trots 

att dessa bör falla under området Mat & fika. Detta val gjorde under rundringningen, då vi 

insåg att dessa främst erbjuder restaurangen till sina gäster. Detta gör att de inte kan anses 

vara offentliga, vilket gör att de hamnar utanför vår studie.  

Under samtalen bokade vi in totalt ett 40-tal möten. Vi hade redan innan räknat med ett visst 

bortfall av respondenter då det fanns en risk att någon valde att avstå. Likaså fanns det en risk 

att vi missat någon nöjesverksamhet.  

Under rundringningen var det endast två verksamheter som valde att inte delta i 

kartläggningen, där orsaken till avböjandet är oklar. Förutom dessa inbokade möten besökte 

vi några verksamheter utan förbokning, då dessa var oanträffbara via telefon.  
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2.4 Enkätutformning 
Inför genomförandet av enkätundersökningarna togs ett enkätformulär fram utifrån vårt 

ämnesområde och syfte. Den slutliga versionen av enkätformuläret omfattar tre sidor 

inklusive ett informationsblad. På informationsbladet upplyser vi respondenten om vårt syfte 

med undersökningen, vår definition av nöje och nöjesliv samt är tydliga med att informera om 

att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vi lämnar också våra kontaktuppgifter i 

form av en mailadress ifall eventuella frågor eller synpunkter skulle uppkomma. Enkät med 

informationsblad kan ses i bilaga 1 respektive 2.  

Vid själva frågeutformningen har vi utgått ifrån uppsatsens syfte. Vi har försökt att formulera 

frågorna och svarsalternativen på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt för att slippa 

eventuella missförstånd och minska mötenas tidsåtgång. Under utformningen av 

enkätfrågorna diskuterade vi dem med vår uppdragsgivare vid Centrala Stadsrum och med vår 

handledare vid Högskolan Dalarna. Detta för att få våra enkätfrågor så passande och rätt 

formulerade som möjligt. Båda samtalen resulterade i användbar och betydelsefull feedback, 

vilket enligt oss gjorde frågorna bättre.  

Vi testade sedan informationsbladet, enkätfrågorna och dess olika svarsalternativ på fem av 

våra utvalda respondenter. Detta för att upptäcka eventuella fel eller brister men också för att 

se hur lång tid intervjuerna skulle ta för varje enskilt intervjutillfälle. Detta ansåg vi vara av 

värde för både oss och för respondenten vars tid vi tog i anspråk. Dock valde vi författare att 

inte göra några ändringar av enkäten efter testomgången. 

Den slutgiltiga enkäten innehåller sju frågor med svarsalternativ. 

2.4.1 Fråga 1 och 2 
Under utformningen av enkäterna fick vi snabbt klart för oss att många av de olika 

nöjesverksamheterna har flera typer av verksamhet. Däremot anser vi att varje verksamhet bör 

ha en huvudverksamhet, vilket resulterade i att vi valde att dels ta reda på vilken typ av 

huvudverksamhet som varje enskild nöjesverksamhet bedriver och dels undersöka eventuella 

underverksamheter.  

För att kunna kartlägga de olika nöjesverksamheterna och få en så klar och tydlig struktur som 

möjligt för den slutliga sammanställningen valde vi att i fråga nummer ett i 

enkätundersökningen ställa frågan ”Vilken typ av huvudverksamhet bedriver Ni?”.  
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Varje enskild respondent fick välja ett av tio förutbestämda svarsalternativ, och för dem som 

inte hade en verksamhet som passade in bland dessa svarsalternativ fanns även en möjlighet 

att specificera ett eget val under svarsalternativet annat. Dock bestämde vi oss för att den/de 

respondent/-er som valde annat exkluderas från sammanställningen då annat innebär att 

verksamheten faller utanför vår definition av nöjesliv. Dock kommer resultatet från 

detta/dessa möte/-n diskuteras i avslutningskapitlet. 

För att utreda eventuella underverksamheter ställdes även frågan: ”Vilken typ av 

underverksamhet bedriver Ni?”. På denna fråga var det fritt fram att välja fler än ett 

svarsalternativ. Vi använde samma tio svarsalternativ som vid den fråga nummer 1 och också 

med möjligheten att svara fritt vid svarsalternativet annat.  

Syftet med dessa två frågor är att få en kort och tydlig beskrivning av nöjesverksamheterna i 

Falu stadskärna. Fråga 1 respektive 2 kan ses i bilaga 2. 

2.4.2 Fråga 3 
För att få en bild av hur stora nöjesverksamheterna är ställde vi frågan ”Hur många personer 

får Ni ta en i Era lokaler?”. Denna fråga var den enda frågan som inte hade ett förutbestämt 

svarsalternativ. Respondenterna fick därför svara fritt. Se fråga 3 i bilaga 2. 

Frågan syftar alltså på det maxantal som får vistas i lokalen samtidigt ur ett 

brandsäkerhetsperspektiv, vilket därför borde vara känt hos respondenterna. Om en 

respondent ej kunde svaret på detta var det möjligt att istället skriva antal sittplatser, men för 

att inte blanda ihop svaren skulle detta i så fall tydligt märkas på enkäten av intervjuaren. 

Resultatet från denna fråga tillsammans med svaren från fråga 1 och 2 ger en ännu klarare 

bild över Faluns nöjesverksamheter.   

2.4.3 Fråga 4 
För att se vilken målgrupp som varje nöjesverksamhet riktar sig emot valde vi att ställa en 

fråga som löd ”Vilken målgrupp riktar Ni er mot?” (se bilaga 2). Denna fråga har tre 

områden, där den första klargör målgruppens ålder. De fick här välja mellan fem 

ålderskategorier där kategorierna är baserade på de åldersintervall som finns i Kotler och 

Keller (2006, s.248). I område två redogörs verksamhetens målgrupp med avseende på kön 

och det slutliga området behandlas målgruppens civilstatus. De fick i dessa tre 

profileringsområden välja så många svarsalternativ som de önskade.  
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Denna fråga kopplas till arbetets problemdiskussion och syfte: har inte de enskilda 

nöjesverksamheterna en klar målgrupp, vilket påverkar marknadsföringen och profileringen, 

eller riktar sig nöjesverksamheterna till samma målgrupp, vilket gör att andra segment blir 

lidande?  

2.4.4 Fråga 5 
Vi anser att det finns ett värde i att se hur de olika nöjesverksamheterna marknadsför sig 

själva för att nå sina kunder. Därför ställde vi frågan ”Vilken typ av marknadsföringskanaler 

arbetar Ni med för att nå Er målgrupp?”. Här hade respondenterna elva förutbestämda 

svarsalternativ och de fick också möjlighet att svara fritt vid alternativet annat. De fick 

möjlighet att välja ett fritt antal svarsalternativ. (se bilaga 2) 

Även denna fråga är kopplad till studiens problemdiskussion och syfte: är nöjeslivet osynligt? 

Efter att ha inventerat nöjeslivet och undersökt dess profilering i fråga 1, 2, 3 samt 4, och då 

klargjort om nöjeslivet är tillräckligt, kan denna fråga tydliggöra om nöjeslivet behövs 

synliggöras ytterligare, och även se vilka marknadsföringskanaler som verksamheterna 

arbetar med idag.   

2.4.5 Fråga 6 
Eftersom omgivningen är viktig för en verksamhet ville vi undersöka vad varje företagare 

anser om Faluns nöjesliv. Därför ställde vi frågan ”Vad anser Ni som företagare om Faluns 

nöjesliv som helhet (utifrån vår definition av nöjesliv)?”, där de antingen fick välja mellan 

svarsalternativet tillräckligt eller svarsalternativet otillräckligt. De fick även möjligheten att 

lämna en kommentar till valet. (se bilaga 2) 

Resultatet från denna fråga kommer antingen att ge en ännu starkare grund till arbetet, om 

svaren blir detsamma som i den tidigare besöksundersökningen, eller påvisa att nöjeslivet är 

tillräckligt. Avsikten med denna fråga var ursprungligen att få ett nytt perspektiv på åsikterna 

om nöjeslivet. Detta då frågan är ställd till företagare som bör ha en åsikt om nöjesutbudet i 

den stad där de är verksamma. Är det exempelvis för många konkurrenter i staden eller är 

nöjeslivets sammansättning optimal för den egna verksamhetens lönsamhet och existens? 

Dock är vi medvetna om att åsikterna kan vara respondentens personliga åsikt, men oavsett 

svar ger det oss ett underlag för studiens syfte. 
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2.4.6 Fråga 7 
Eftersom betydelsen av denna undersöknings resultat kommer att påverkas av huruvida 

verksamheterna arbetar i framtiden såg vi en relevans i att fråga detta. För att ta reda på vad 

de olika nöjesverksamheterna kommer att fokusera på i framtiden skapade vi en fråga utifrån 

produkt- och marknadsmatrisen. Frågan vi ställde löd som följande: ”Vad kommer Ni 

fokusera på i framtiden?”. (se bilaga 2) Meningen var att varje verksamhet skulle välja ett 

alternativ, där de olika svarsalternativen var: befintlig produkt och befintlig marknad, befintlig 

produkt och ny marknad, ny produkt och befintlig marknad och ny produkt och ny marknad. 

De fick möjligheten att lämna en kommentar.  

Denna fråga är alltså kopplad till arbetets huvudsyfte: att Falun ska vara en attraktiv stad, 

både nu och i framtiden.  

Redan innan enkätundersökningens start var vi medvetna om att svarsalternativen på denna 

fråga kan ha varit för akademiska då de kommer från Ansoffs produkt/matrismodell. Dock 

ansåg vi att de var passande och eftersom vi valde att vara med vid enkätintervjuerna så fanns 

en möjlighet från vår sida att förklara dessa alternativ om funderingar från respondenterna 

uppkom. 

2.5 Enkätundersökning 
Enkätundersökningarna har gjorts i form av samtal med verksamheternas ansvariga där vi 

använt oss av vår enkät med förutbestämda frågor och svarsalternativ. Enkätundersökningarna 

gjordes under veckorna 15-17, där varje enskilt möte varade mellan 10 och 30 minuter. Vi har 

under enkätintervjuerna guidat respondenterna genom frågorna, men har försökt att undvika 

att styra eller påverka respondenterna och deras svar. Detta genom att ha så raka frågor som 

möjligt och ett objektivt bemötande. 

Resultatet från enkätundersökningen har vi sammanställt i ett exceldokument och i form av 

diagram för att enkelt få en klar överblick. Exceldokumentet är sekretessbelagt, men 

diagrammen kan ses senare i arbetet. 
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2.6 Källkritik 
Vi har under referenssökningen använt oss av er rad olika sökord på både engelska och 

svenska, vilket har möjliggjort ett brett och trovärdigt underlag då teorin är hämtad från både 

svenska och internationella författare. Dock har vi upptäckt under vår sökning och insamling 

av sekundär data att det är svårt att finna litteratur specifikt om nöjesliv. Detta har gjort att vi 

har fått söka omkringliggande ämnesord, såsom turism, stadsutveckling och attraktiva städer. 

Bristen på vetenskaplig litteratur har påverkat valda källor, men vi har ändå haft ett kritiskt 

förhållningssätt till litteraturen. 

Inför enkätundersökningen var vi mycket medvetna om den möjliga effekt på respondenterna 

som en intervjuare kan ha. Detta genom både bemötandet och genom sättet att ställa frågorna. 

Därför beslöt vi oss för att en av författarna till detta arbete skulle genomföra samtliga 

enkätintervjuer då hon kunde ha samma genomförande och tillvägagångssätt vid alla möten. 

Dock hjälpte även de övriga till med några av enkätintervjuerna på grund av tidsbrist, men 

den största delen av våra respondenter har alltså intervjuats av en och samma person. 

2.6.1 Validitet 
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul innebär validitet ”… ett mätinstruments förmåga att 

mäta det som man avser att det ska mäta” (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006, s.60).  

Intern validitet beskriver huruvida en slutsats som är dragen av ett orsakssammanhang mellan 

två eller flera variabler är hållbar eller ej (Bryman, 2002, s.44). Eriksson och Wiederheim-

Paul (2006, s.60) beskriver begreppet (av dem kallat inre validitet) såsom en 

överensstämmelse mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dessa.  

Vi anser att begreppet nöjesliv, och då också dess områden, har en valid definition. Detta då vi 

har använt oss av befintliga definitioner av begreppen. Vi anser också att frågorna är 

uppbygga utifrån arbetes syfte och frågeställningar. De slutsatser vi har dragit utifrån 

resultatet av undersökningen anser vi därför vara valida.  

Yttre/extern validitet handlar om huruvida undersökningsresultaten kan generaliseras, alltså 

om resultatet överensstämmer med verkligheten. Detta är alltså beroende av att 

undersökningen har samlat in resultatet på ett lämpligt sätt. (Bryman, 2002, s.44 och Eriksson 

& Wiederheim-Paul, 2006, s.61) 
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Vårt resultat är inte avsett att generaliseras på andra städer, utan är bara lämpligt för Falu stad. 

Däremot anser vi att vår metod och vårt mätinstrument var lämpliga och att resultatet bör 

överensstämma med verkligheten.  

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag, alltså om 

andra forskare skulle ha fått samma resultat om undersökningen utfördes på samma sätt igen. 

Metod och angreppssätt ska således vara oberoende av undersökare och undersökta enheter. 

(Bryman, 2002, s.43 och Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006, s.61)  

Även reliabilitet kan delas in i underområden, såsom stabilitet, intern reliabilitet och 

Internbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär då att resultatet blir detsamma vid ett upprepande 

av studien (Bryman, 2002, s.86). Eftersom undersökningen ger en bild över verkligenheten 

just nu kan studiens resultat skifta om samma undersökning görs om ett år. Dock är frågorna 

utformade på ett sådant sätt att resultatet ändå är stabilt om undersökningen görs inom en snar 

framtid.  

Den interna reliabiliteten visar om det finns en inre överensstämmelse och samband mellan 

det resultat som de olika frågorna har gett, alltså om svaret på fråga x påverkar svaret på fråga 

y (Bryman, 2002, s.86). Vi anser att det finns en intern reliabilitet eftersom svaren på frågorna 

inte motsäger varandra utan fungerar som komplement.  

Internbedömarreliablitet är även det ett relevant begrepp för detta arbete, då det kan ha skett 

subjektiva bedömningar vid analysen av undersökningen.   

Enligt Bryman (2006, s.86) kan subjektiva bedömningar ske när data ska översättas till 

kategorier och när det finns flera observatörer är inblandade. En låg internbedömarreabilitet 

uppstår då när överensstämmelsen mellan forskarnas olika tolkningar är liten och det råder 

olika meningar kring innebörden av det observerade.  

Vi har försökt att undvika detta genom att en av forskarna har gjort nästintill samtliga 

intervjuer. Detta minskar risken för olika intervjusätt, och därför olika resultat, och olika 

tolkningar av resultatet. Likaså är frågorna i enkäten utformade på ett sätt som minskar risken 

för subjektiva tolkningar.  
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3 Teori 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Under kapitel 3 ges en teoretisk beskrivning av Faluns historia, attraktiva städer, nöjeslivets 

områden och valda modeller, nämligen Porters konkurrenskrafter, SWOT samt Ansoffs 

produkt- och marknadsmatris. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Bakgrund 
Under kapitel 3.1 finns en kort bakgrund om Falun och vad som utgör en attraktiv stad. 

3.1.1 Falun 
1347 gav kung Magnus Eriksson ett privilegiebrev som möjliggjorde för alla att odla mark 

och bygga gårdar, men Faluns historia är betydligt längre än så. Redan för 1000 år sedan 

pågick gruvbrytning i Falun. (Falu Kommun, 2009, s.19, [internet]) När sedan Faluns 

stadsprivilegier utfärdades 1641 var Falun tack vare gruvan, handeln och köpmannaskapet 

som utvecklades i dess spår, en av landets största städer. Det brokiga gruvsamhället blev 

landshövdingsäte och fick en stadsplan efter kontinental förebild. (Kronvall information, 

1997, s.5,16)  

Gruvan är än idag en viktig kulturell institution, inte minst sedan år 2001 då Unescos 

världsarvskommitté beslöt att utnämna det historiska industrilandskapet kring Stora 

Kopparberget och Falun till Sveriges 12:e världsarv. Världsarvet utgörs alltså inte bara av 

gruvan utan även dess anläggningar, hyttområden, vattenleder, dammar, diken samt 

ålderdomlig bergsmansbebyggelse. Falu kommun anser att Världsarvet Falun ha bidragit till 

kommunens och regionens utveckling och att staden har blivit mer attraktiv för både invånare 

och företag då näringsliv, myndigheter och enskilda nyttjar och tar tillvara världsarvets unika 

egenskaper. (Falu Kommun, 2009, s.19, [internet])  
 

Enligt Faluns centrumförening har staden i takt med gruvans och andra verksamheters tillväxt 

blivit Dalarnas kulturella, administrativa och kommersiella centrum (Centrala Stadsrum, 

2010, [internet]). Falun är idag även Dalarnas största kommun räknat till antal invånare, då 

Falu kommun den 31 december 2009 hade cirka 55700 invånare (Statistiska centralbyrån, 

2010, [internet]).  
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3.1.2 Attraktiva städer 
Under de senaste 30 årens globalisering har världen krympt. Detta har även ökat 

konkurrensen, så för att en stad ska synas i dagens globala samhälle så måste denna erbjuda  

något unikt, exempelvis en unik position eller en unik upplevelse. (Fransson & Kosolu, 2009, 

s.9)  

En plats behöver alltså något som lockar besökare till platsen. Det kan till exempel vara en 

naturlig attraktion, som exempelvis fjällen i Sälen, eller historiska byggnader, som 

exempelvis Colosseum i Rom. Andra attraktioner som lockar besökare är exempelvis 

gallerier, museum eller sportarenor. (Mattsson, Persson & Samuelson, 2008, s.13)  

I en stad ska det även finnas en god handel och tillgänglig service, restauranger och caféer, ett 

rikt kulturutbud och gott om fritidsaktiviteter. Dessutom ska staden vara estetiskt tilltalande 

och varierade, med offentliga rum såsom torg, parker och andra mötesplatser. Dessa rum är 

öppna platser mellan stadens kvarter och byggnader som ska locka besökaren att flanera eller 

att slå sig ner för att bara koppla av och njuta. (Berglund, Sjöström & Åström, 2004, s.13, 26)  

Stadsrummet och dess bebyggelse ska således bilda en harmonisk helhet, där vi upplever 

staden genom dess uppbyggnad, vyer, ljud och dofter. Grönskande offentliga rum bidrar då 

med sina dofter och mjuknar upp stadsrummet och ger, tillsammans med offentlig konst, 

besökarna en skönhetsupplevelse (Berglund, Sjöström & Åström, 2004, s.13, 30)  

För att en ort ska anses vara attraktiv krävs det alltså att orten arbetar med nedanstående 

områden. Om orten dessutom vill locka ett större antal besökare krävs det att alla fyra 

förutsättningarna är uppfyllda: 

* Göra - Det bör finnas attraktioner, till exempel shopping, möjligheter till friluftsaktiviteter 

eller ett aktivt näringsliv. 

* Bo, Äta - Det bör finnas ett rikt serviceutbud, såsom restauranger, möjligheter till boende 

och affärer 

* Resa - Det bör finnas goda kommunikationer till orten, som vägar, järnvägs-, flyg- eller 

båtförbindelser. 

* Sälja - Det bör finnas exempelvis informationsmöjligheter/bokningscentraler, 

försäljningskontor och turistbyråer. (Blom, Ernfridsson, Nilsson & Tengling, 2009, s.9) 
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Dessa områden kan ses som delar i en erbjuden produkt, där varje del bidrar till den 

produktens kvalitet och säljbarhet. Utvecklingen av delarna är beroende av områdets 

grundförutsättningar, dvs. natur, kultur och näringsliv. (Blom, Ernfridsson, Nilsson & 

Tengling, 2009, s.17) 

Dagens snabba urbanisering kommer att ha en positiv inverkan på turistantalet i städerna då 

fler söker sig till staden med dess koncentration av makt, kultur och handel. Koncentrationen 

innebär för besökaren en närhet till aktiviteter där stadens mångfacetterade utbud lockar allt 

fler. Därför blir det ännu viktigare att varje enskild stad arbetar för att kunna erbjuda en unik 

produkt till sina besökare för att kunna differentiera sig mot konkurrenterna. (Blom & 

Nilsson, 2005, s.87) 

3.2 Nöjesliv 

Nöjeslivet är en viktig del av människors liv. Här under beskrivs våra nöjesområden 

teoretiskt. 

3.2.1 Handel 
Handels- och shoppingplatser är arenor där ekonomiska, sociala och fysiska förhållanden 

uttrycker sig genom en samverkan mellan varandra. Dessa mötesplatser influeras av 

människors konsumtionsbeteende, sociala upplevelser och även erfarenheter.  

(Wallin & Mocsáry, 2006, s.16) 

Faktum är att handeln, tillsammans med kommunikationsmöjligheterna och städernas 

placering, var viktiga faktorer för stadsbildandet. Handelns betydelse kan ses på cirka en 

tredjedel av de svenska städerna då dessa bär namn som visar att handeln har varit 

utgångspunkten för deras existens. Några exempel på dessa städer är Jönköping, Enköping 

och Linköping. (Martinsson, 2003. s.9) Handeln har än idag stor betydelse för staden, då den 

bidrar till stadskärnans utveckling och ger en förutsättning för att stadskärnan ska kunna 

behålla sin karaktär och sitt värde (Gustafsson & Vikström, 2007, s.18).   

Men handelsplatsen är inte statisk utan har utvecklats under de senaste århundradena: från 

torgen och marknaderna till gatubutikerna och de centrala shoppinggalleriorna. Sedan skedde 

en trend att etablera externa shoppinggallerior i periferin och idag är vi inne i internethandelns 

tidvarv. (Arnstberg, 2005, s.86 och Öberg, 2008, s.5).  
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Men shoppinggallerior finns fortfarande i stadskärnan och nya byggs ständigt. 

Dessa byggnader är ofta spektakulärt byggda miljöer som återskapats i en mängd nostalgiska 

och samtida arkitektoniska former.  Gallerian är som en showplats för handel, ett 

fritidsutrymme och en turistattraktion. (Mansvelt, 2005, s.61 f).  

För en individ finns de därför två orsaker till att besöka en shoppinggalleria: antingen anser 

individen att shopping är en lustfylld upplevelse eller så är besöket ett resultat av att uppfylla 

ett behov. (Wallin & Mocsáry, 2006, s.17-18) 

Till skillnad mot att handla kan alltså shopping anses vara nöjesrelaterat, enligt Olsson och 

Paulssons undersökning. Shopping kan handla om något mer än själva inhandlandet, såsom 

något socialt, spontant, lustfyllt och frivilligt. (Olsson & Paulsson, 2008, s.10) 

För en shoppinggalleria handlar inte bara om försäljning, utan de riktar sig till en rad olika 

målgrupper med en stor variation av aktiviteter. De mindre lokala shoppinggalleriorna kan då 

erbjuda någon form av underhållning medan de större shoppinggalleriorna kan vara en plats 

för spänning, såsom Mall of America med sina nöjesparker och sitt inomhusakvarium. En 

underhållande shoppinggalleria kan bidra till en trevligare shoppingtur och ett uppskattat 

avbrott från vardagen. (Wallin & Mocsáry, 2006, s.17) 

Faktum är att shopping, efter tv-tittande, den viktigaste fritidsaktiviteten i Nordamerika. Det 

är en av de absolut viktigaste sociala aktiviteter som människor ägnar sig åt och oftast äger 

det rum i en shoppinggalleria. Shopping är en väsentlig del i människors liv och kan 

förknippas med positiva upplevelser, tillfredsställelse och självförverkligande. (Wallin & 

Mocsáry, 2006, s.18) Butiks- och affärsområden har även haft stor betydelse för människors 

välbefinnande då områdena fungerat som viktiga mötesplatser (Martinsson, 2003. s.9).  

Enligt Centrala Stadsrum (2010, [internet]) finns det i Falun en salig blandning när det 

kommer till shopping, handel och dess utbud. De finns både stora etablerade butikskedjor och 

mer personliga butiker. Falun har två stycken shoppinggallerior i centrum och några 

shoppinggalleria utanför staden.  
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3.2.2 Mat & fika 
Det finns ett starkt matintresse bland människor i dagens samhälle. Det växande antalet 

utgivna kokböcker och alla de matlagningsprogram som visas på TV, där många har höga 

tittarsiffror, är ett bevis på människans växande intresse för mat. (Wirgin, 2002, s.20) 

Mat kan ha en stark koppning till identitet, kultur och plats. Maten är också funktionell, en 

viktig roll i vårt firande, en kanal för att umgås och den är sinnig och sensuell. (Hall, Sharples, 

Mitchell, Macionis & Cambourne, 2003, s.5, 60) 

För att locka till sig besökare till en viss destination, med stävan efter att platsen ska upplevas 

som en matregion, gäller det att utveckla något som människor kan uppleva som genuint.  

Detta då konsumtion av mat och dryck som är specifik för en speciell plats kan locka både 

internationella och inhemska besökare som är öppna och nyfikna på nya upplevelser. Idag 

finns det hos besökarna en stor efterfrågan på genuin svensk mat och därför borde det 

naturligtvis finnas ett stort utbud av kulturell mat på den svenska marknaden.  

Just detta upplyftande av en regions matkulturvärde kommer få en alltmer betydande roll för 

differentieringen mellan olika platser. (Jonsson & Magnusson, 2010, s.22 f, 33)  

Att människor söker efter andra matkulturer beror till viss del på en nyfikenhet, då 

matkulturen skiljer sig från en plats till en annan. Detta då olika platser har olika definitioner 

på vad som är mat och vad som är ätbart. Det som anses vara en normal råvara eller delikatess 

på en plats kan på en annan uppfattas som attraktivt unik eller så motbjudande att den inte 

borde få benämnas som mat. Faktum är att upplevelsen av mat och dryck idag spelar en viktig 

roll för att höja konsumentens totala värde av sin upplevelse. Just genom att uppleva olika 

saker samlar konsumenten på sig kunskap om traditioner och olikheter mellan olika kulturer. 

(Jonsson & Magnusson, 2010, s.22)  

I globaliseringens fotspår finns det många massproducerade verksamheter och produkter, så 

för att Sverige ska utveckla ett mer hållbart samhälle krävs det att svensken börjar använda 

och konsumera mer av det regionala matsystemet. (Jonsson & Magnusson, 2010, s.32). Likaså 

är det viktigt, om maten för svensken ska bli en speciell upplevelse utöver det vanliga, att det 

uppstår ett samarbete runt maten och en bättre koppling mellan maten och andra typer av 

arrangemang (Jonsson & Magnusson, 2010, s.23). 

 

http://www.uppsatser.se/uppsats/b6a7d608ee/)s�
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Enligt VisitFalun finns det runt om i Falun många valmöjligheter för den som gillar god mat. 

De anser att det i stadskärnan finns en varierande blandning med allt från gourmet- och 

lunchrestauranger till caféer. (VisitFalun, 2009, s.34) 

3.2.3 Bar & nattklubb 
Torgen har länge haft en central roll i många städer, men frågar man allmänheten var stadens 

folkliga scener finns så hamnar man på krogen (Arnstberg, 2005, s.81,83). Dominé (2009, 

omslag) anser till och med att varje stad med självaktning bör uppvisa att variationsrikt utbud 

av barer som inbjuder människor till avkoppling eller fest.  

Just det sociala drickandet har människor i alla tider ägnat sig åt (Dominé, 2009, s.16). Under 

1800-talets Europa upphöjdes caféer och kaffehus till sociala träffpunkter, där besöken 

betraktades som ett uttryck för en livsstil. Detta ledde till nya konsumtionsmönster, då 

människor började träffas för att ta en drink tillsammans. Självklart reagerade branschen på 

detta genom att hela tiden förnya sitt utbud av alkoholhaltiga drycker. (Dominé, 2009, s.33)  

Under 1800-talets blomstrande ekonomi med ökad industrialisering och växande städer 

öppnades även fler utskänkningsställen såsom krogar, värdshus och till slut även barer 

(Dominé, 2009, s.16). Nu började även kvinnor besöka utskänkningsställena: en värld som 

tidigare hade varit nästintill exklusiv för männen (Dominé, 2009, s.42).  

Dessutom började fokus ändras från att handla om ren alkoholförsäljning till att bli 

mötesplatser med trevlig atmosfär. Detta då barägarna insåg att det krävdes en tilltalande 

miljö, trevlig personal och snygg inredning för att kunderna skulle vilja vistas i lokalen en 

längre tid och sedan även återvända. Drycken, personalen och inredningen skulle vara en 

helhet där kunden uppskattade underhållningen, atmosfären och drinkarna. (Dominé, 2009, 

s.52)  

Dock finns det olika åsikter kring hur en bar ska vara. Enligt Luis Buñuel ska den idealiska 

baren vara en bekväm, dyster plats för stillhet och ensamhet. (Dominé, 2009, s.50) 

Idag är detta svårt att uppnå, då dagens barer ofta har musikunderhållning. Detta härstammar 

från de illegala lönnkrogar som fanns under förbudstiden som spelade musik för att överrösta 

serverandet av den förbjudna spriten. Efter andra världskriget etablerades sedan klubbar där 

(inspelad) musik var viktig faktor, så kallade diskotek. (Dominé, 2009, s.54)  
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Idag är the night-time economy (här översatt till nattliv) viktigt för en stad, då konceptet med 

24-timmarsstäder har blivit betydelsefullt för städernas pånyttfödelse. Nattlivet är viktigt för 

en stads ekonomi då det innebär en hög ekonomisk omsättning, men det är även viktigt för 

individer och individers identitetsbildande. Detta då mötesplatserna där människor äter, 

dricker, dansar och lyssnar på musik är markörer som visar vem individen är.  

Nattlivet erbjuder även en möjlighet att visa vem individen vill vara, då det ger en frihet och 

en flykt ifrån de avtal, koder och restriktioner som vardagen innebär. (Crewe & Beaverstock, 

1998, s.302) 

Baren är då fortfarande en träffpunkt för alla som vill uppleva gemensamma nöjen (Dominé, 

2009, omslag). De är multifunktionella platser som erbjuder exempelvis frukost på morgonen, 

förvandlas till lounge på eftermiddagen och övergår under kvällen till att erbjuda klubb med 

dansgolv (Dominé, 2009, s.54).  

I Falu stadskärna finns det, likasom i andra städer, ett antal pubar och nattklubbar som ska 

erbjuda stadens invånare och besökare ett rikt nattliv. 

3.2.4 Kultur 
Kulturarvet utgör en del av lokalbefolkningens historia och kan skapa sammanhållning, 

identitetskänsla och engagemang hos befolkningen i regionen. Det finns ett behov av att ha 

platser att relatera till, identiteter att känna tillit till och att känna sig hemma. Dessutom finns 

idag en efterfrågan på kulturarv i form av turistupplevelser. (Forsberg, 2005, s.14 f) 

Enligt Forsberg kan kultur beskrivas som ett kitt som förenar människor (Forsberg, 2005, 

s.372). Kultur kan innebära exempelvis konst, musik, litteratur och museiverksamhet, men det 

kan också beskrivas som system som omfattar alla aspekter av människans vardag. Likaså kan 

kultur ses som ett system av meningsskapande symboler, regler och värden. (Brusman, 2008, 

s.27 f) 

Många resor innebär besök och deltagande i kulturrelaterade aktiviteter (Blom, Ernfridsson, 

Nilsson & Tengling, 2009, s.37). 

Kultur kan delas in i följande områden: 

* Kulturlandskapets form  

Alltså landskapet med dess arkitektur och människors påverkan på det naturliga landskapet 

* Permanenta kulturella attraktioner 
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Exempelvis museer, kyrkor och byggnader  

* Arrangerade tillfälliga kulturella attraktioner 

Såsom utställningar, teatrar och festivaler  

* Folktraditioner 

Exempelvis människors levnadssätt på en ort, inklusive mat, hantverkstraditioner & musik 

* Kunskapsförmedling om kulturella aktiviteter 

Till exempel kurser och temaresor   

   (Blom, Ernfridsson, Nilsson & Tengling, 2009, s.37 f)  

En utmaning för många städer är att göra platser attraktiva för särskilda målgrupper, till 

exempel konstnärliga utövare. Dessa utövare prioriterar konstnärliga nätverk och en miljö till 

stöd för konsten. (Vanolo, 2008, s.371)  

Kulturturism är ett brett begrepp som bland annat kan beskrivs som ”turism inriktad på 

kulturella aktiviteter och upplevelser”. I dessa aktiviteter och upplevelser ingår alla delar som 

ingår i kulturbegreppet såsom konst, arkitektur och musik. Men kultur är ett svårdefinierbart 

begrepp där en definition är: ”Kultur är den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, 

tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla andra övriga färdigheter och vanor en 

människa har förvärvat som samhällsmedlem”. Man kan också säga att kultur är en livsstil 

eller sätt att leva. (Koski, 2009, s.11) 

Kulturturism handlar om mer än att besöka kulturella platser. Det handlar också att man tar 

del i olika aktiviteter och arrangemang med kulturella inslag. Mötet med nya kulturer lockar 

människor till att resa och uppsöka nya platser. Turism uppfattas som en social aktivitet där 

det är enkelt för turisten att tar del av kulturupplevelser. Kulturarv och kultur är mycket 

viktiga motiv för att besöka andra platser. (Boczar & Hallin, 2009, s.13)  

Enligt Falu kommun är Falun Dalarnas kulturella centrum där det finns ett kulturutbud i form 

av olika verksamheter och aktiviteter. Falun är exempelvis värdkommun åt institutioner som 

Dalateatern, Musik i Dalarna, Dalarnas museum och Film i Dalarna. (Falu Kommun, 2010, 

[internet]) 
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3.2.5 Sport 

Sport är en stor del av många människors liv och vardag. (Ritchie & Adair, 2004, s.35) Så inte 

är det konstigt att sportevenemang har blivit ett turismfenomen, och det är inte heller något 

nytt.  

Faktum är att människan sedan flera hundra år tillbaka har rest för att delta eller vara åskådare 

vid sportaktiviteter, och idag är idrotten till och med en av de mest eftertraktade 

turistattraktionerna inom fritidsupplevelser. Dessa aktiviteter kan dra en mängd besökare till 

en stad vilket i sin tur bidrar till den lokala ekonomin. (Ritchie & Adair, 2004, s.2) 

Men sport är även bra ur ett hälsoperspektiv. Stress är en faktor som vid en för hög mängd 

kan vara skadligt för människan, både psykiskt och fysiskt, och kan bidra till sjukdomar 

såsom depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Stress blir allt vanligare i samhället, men 

genom att ha goda sociala relationer och vara delaktig i samhället, exempelvis genom att vara 

engagerad i en föreningsaktivitet, så kan välmåendet öka. Detta då sociala relationer och 

aktiviteter anses kunna reducera stress. (Gustafsson & Lindberg, 2010, s.1)  

Likaså visar en forskning från år 2004 att respondenterna upplevde att ju högre fysisk 

aktivitetsgrad de hade desto större chans var det att de upplevde sin hälsa som god eller 

mycket god (Holmsten & Herngren, 2009, s.3). 

Enligt VisitFalun (2009, s.6) så finns det i Falun möjligheter för en aktiv vardag eller 

semester. De anser att det bland annat finns ett stort sportutbud, olika familjeaktiviteter och 

motions- och elitaktiviteter.  

3.2.6 Evenemang 
Alla platser har inte en naturlig attraktionskraft, så för att kunna konkurrera om besökare och 

invånare är det därför viktigt att erbjuda något attraktivt. Orten kan då arbeta med evenemang 

för att påvisa ett rikt nöjesliv och vilken status orten vill ha. (Andersson, Larson & Mossberg, 

2009, s.148)  

Faktum är att just evenemang är ett snabbt växande fritids-, affärs- och turismrelaterat 

fenomen (Uvesten, 2006, s.13). Genom ett evenemang kan platsen bygga upp ett varumärke 

och om evenemanget erbjuder ett brett utbud av aktiviteter möjliggörs turismkonsumtion 

(Boczar & Hallin, 2009, s.12).  
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En definition av begreppet evenemang är följande: ”… en aktivitet som är avgränsad i tid och 

rum. Det har ett program, en arrangör, åskådare och/eller deltagare”. Det är en aktivitet som 

inte ingår i de dagliga sysslorna och som antingen hålls regelbundet eller vid enstaka tillfällen. 

(Andersson, Larson & Mossberg, 2009, s.16)  

Ett evenemang kan vara alltifrån ett litet lokalt aktivitet till stora megaevents, såsom OS. 

Några andra exempel på evenemang är festivaler, konstutställningar, möten och 

sporttävlingar. (Uvesten, 2006, s.13 f)  

Evenemang är således tillfälliga mötesplatser, där tidsbegränsningen är en stor del av 

evenemangets attraktion. Evenemang har då oftast en bestämd och publicerad längd så 

besökaren vet när och att evenemanget kommer ta slut. Evenemang är alltså oftast planerade, 

men de kan också vara oplanerade, till ett exempel en spontan loppmarknad. (Uvesten, 2006, 

s.13)  

Evenemang fungerar alltså som underhållning för lokalbefolkningen och turister, men även 

andra positiva effekter kan härledas till evenemang såsom ett ökat penninginflöde till staden, 

ökad sysselsättning, ökat intresse för lokala traditioner och värderingar, ökad lokal stolthet 

och förbättrad infrastruktur. Ett evenemang kan alltså även positivt påverka andra 

verksamheter, såsom hotell- och restaurangbranschen. (Andersson, Larson & Mossberg, 2009, 

s.11) Även om evenemanget sker regelbundet så är varje enskilt evenemang unikt med sin 

egna unika atmosfär som påverkats av dess besökare, omgivning, organisation och längd 

(Uvesten, 2006, s.13).  

 

Enligt Centrala Stadsrum (2010, [internet]) anordnas det både små och stora evenemang i 

Falun. Vissa evenemang eller aktiviteter är så små att de inte ens marknadsförs, men Falun 

står även för stora evenemang såsom Svenska Skidspelen och FaluKalaset, där den senare är 

Faluns största publikarrangemang.  
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3.3 Modeller 
Vi har valt att under analysfasen använda oss av Porters konkurrenskrafter och SWOT, där 

båda kommer att appliceras på Falu stadskärnas nöjesliv. 

En SWOT-analys brukar vanligtvis användas på en specifik organisation, men vi anser ändå 

att vi genom att använda denna modell efter kartläggningen och undersökningen kan dra 

intressanta slutsatser kring hur nöjeslivet är uppbyggt i staden och varför vissa besökare och 

invånare ej är nöjda med detta. 

Vi anser att Porters modell är relevant för oss, då den kan appliceras på Faluns nöjesliv och då 

visa vad som påverkar Faluns nöjesliv. Genom att se detta får vi en ökad förståelse kring vad 

som kan hota Faluns nöjeslivs attraktivitet, och på så sätt kan vi föreslå vad Falun bör arbeta 

med för att behålla/utveckla nöjeslivets attraktivitet. I denna analys ser vi alltså Faluns 

nöjesliv som en bransch. 

Vi har även valt att till en fråga i enkäten använda oss av Produkt- och marknadsmatrisen. 

Detta är en modell som används vid affärsutveckling vilket gör att denna är intressant för oss 

med avseende på Faluns framtida nöjesliv. 

3.3.1 SWOT 
SWOT står för ett företags Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities 

(möjligheter) och Threats (hot), där modellen kan ses i figur 2. Detta är ett viktigt verktyg för 

ett företags planering och strategiutformning och kan användas både för en helhetsanalys av 

företaget men också för analys av en specifik produkt eller del i företaget. Analysen kan 

användas på både kort och lång sikt. 

I en SWOT-analys kartlägger och bedömer företaget sina styrkor och svagheter samtidigt som 

de skattar möjligheter och hot från sin omgivning och omvärlden. De två första punkterna 

beskriver nuläget och de interna faktorerna, och de är alltså parametrar som företaget kan 

påverka själv genom exempelvis egna beslut. De två sista punkterna däremot har företaget 

ingen inverkan över, då dessa beskriver framtiden och externa faktorer som uppstår genom 

makroekonomiska förändringar. 
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Efter kartläggningen kan analysen användas för att förstärka sina styrkor, minska sina 

svagheter, ta vara på sina möjligheter och anpassa sig till de hot som finns för företaget. 

Utifrån detta kan företaget skapa en god handlingsplan för att utveckla, förbättra och stärka 

sitt företag. Man får alltså en tydlig bild över vad företaget bör göra och prioritera för att 

utvecklas. (Kotler & Keller, 2006, s.52 ff) 

  
Figur 2. SWOT. (12manage, 2010, [internet]) 

3.3.2 Porters konkurrenskrafter 
För en konkurrensstrategi är det viktigt att identifiera sambanden mellan företaget och dess 

omgivning, och då framför allt sambandet mellan företaget och dess bransch(-er). Detta då 

branschstrukturen starkt påverkar konkurrensens spelregler och företagets potentiella 

strategier. (Porter, 1983, s.25)  

Konkurrensläget, och en marknad eller ett marknadssegments långsiktiga attraktivitet, beror 

då på de fem konkurrensfaktorer som är identifierade av Michael Porter. Dessa fem faktorer 

kan alltså ses som hot för aktörerna på en given marknad. (Kotler & Keller, 2006, s.342) 

Konkurrenskrafterna och dess ömsesidiga påverkan kan ses i figur 3. 

 

Figur 3. Porters konkurrenskrafter. (Porter, 1983, s.26) Bild bearbetad  
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 Etableringshot 

Om det i en bransch sker nya etableringar påverkar detta branschens konkurrensläge. För att 

kunna konkurrera mot det nya företaget, som ständigt arbetar för att ta marknadsandelar, kan 

de existerande företagen tvingas att sänka sina priser samtidigt som företagens kostnader kan 

drivas upp. Detta påverkar givetvis företagens lönsamhet negativt.  

Om det i branschen finns stora hinder för nyetablering, till exempel ett stort kapitalbehov, och 

om reaktionen från branschens existerande företag skulle bli stark så är sannolikheten för 

nyetablering liten. (Porter, 1983, s.28 ff) 

 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

För att kunna konkurrera med existerande företag i branschen kan ett företag använda sig av 

olika metoder, såsom marknadsföring, prissänkningar och produktutveckling. Eftersom 

företagen i en bransch kan vara beroende av varandra så gör detta att ett företags utspel kan 

påverka branschens övriga, som då tvingas att utföra en svarsåtgärd. Detta mönster kan 

antingen föra branschen fram eller bakåt beroende på utfallet. (Porter, 1983, s.37 f) 

 Tryck från substitutprodukter 

Förutom existerande och potentiella konkurrenter i branschen så är även substitutprodukter en 

stark konkurrent. Detta då substitutprodukternas priser sätter ett tak för branschens priser, 

vilket påverkar branschens lönsamhet. (Porter, 1983, s.43) 

 Köparnas förhandlingsstyrka 

Även köparna påverkar en branschs lönsamhet genom att ställa branschkonkurrenterna mot 

varandra, tvinga ned försäljningspriserna och kräva produktutveckling. (Porter, 1983, s.44) 

 Leverantörers förhandlingsstyrka 

Leverantörer har en förhandlingsstyrka gentemot branschen och makt över branschens 

lönsamhet genom att eventuella prishöjningar eller kvalitetsförsämringar på sina produkter. 

(Porter, 1983, s.46) 
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3.3.3 Ansoffs produkt- och marknadsmatris 
Matrisen återfinns i figur 4. 

Denna matris kan användas av företagsledare för att strategiskt nå uppsatta mål. Detta innebär 

att företaget fokuserar på något av dessa alternativ: 

1. existerande produkter på existerande marknader  

2. nya produkter på existerande marknader 

3. existerande produkter på nya marknader 

4. nya produkter på nya marknader    (Kermally, 2003, s.134) 

I alternativ ett kan företaget välja ett av tre handlingsalternativ: att fortsätta med samma 

strategi som förr, konsolidera sin nuvarande marknadsposition genom att satsa på det område 

som har en konkurrensmässig fördel eller penetrera marknaden så att existerande kunder 

köper mer.  

I alternativ två använder sig företaget av sitt nuvarande anseende på marknaden och 

introducerar nya produkter på denna. På så sätt kan en produkt gå igenom hela sin livscykel 

utan att företaget faller med denna enda produkt. 

I alternativ tre gör företaget en marknadsutveckling istället för, som i alternativ två, en 

produktutveckling. Existerande produkt förs då ut på nya marknader och på 

hemmamarknaden bör företaget marknadsföra nya användningsområden för produkten. 

I alternativ fyra kan diversifieringen ske exempelvis genom att utveckla aktiviteter som är 

komplement till företagets nuvarande aktiviteter eller utveckla verksamheter helt fristående 

från nuvarande teknologi, produkter eller marknader. (Kermally, 2003, s.134 f)   

 
 
Figur 4. Produkt- och marknadsmatrisen. (Söderman, 2002, s.77) Bild bearbetad  
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4 Empiri 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel beskriver vi de empiriska data från vår enkätundersökning som genomförts på 

44 stycken olika typer av nöjesverksamheter i Faluns stadskärna. Kapitlet är indelat efter de 

områden som vi valde att ha med i kartläggningen av de utvalda nöjesverksamheterna. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Verksamhetsområde 
44 nöjesverksamheter har huvudverksamhet inom något av våra nöjeslivsområden där deras 

lokalisering i stadskärnan kan ses i bilaga 3.   

 

Diagram 1. Typ av huvudverksamhet och underverksamhet i Falun stadskärna 

 

Genom vår enkätundersökning fick vi fram att nöjesverksamheternas huvudområde är 

uppdelat enligt följande: 

 21 stycken restaurangverksamheter 

 tolv stycken caféverksamheter 

 tre stycken pubverksamheter 

 två stycken nattklubbsverksamheter 

 två stycken konstverksamheter 

 en uthyrningsverksamhet  

 två teaterverksamheter 
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 en bioverksamhet 

 en evenemangsverksamhet  (se diagram 1)   

Ingen av respondenterna driver en cateringverksamhet som huvudverksamhet. Dessutom 

kunde inte tre av våra respondenter finna något av våra svarsalternativ passade för deras 

huvudverksamhet och valde därför att specificera sin verksamhet under alternativet ”annat”. 

För dessa tre fullföljdes intervjun, men som tidigare bestämt tas inte deras svar med i 

undersökningen.  

Resultatet från vår enkätundersökning visar alltså att mat & fika är det område som det satsas 

mest på i Falu stadskärna, sett till antalet huvudverksamheter. Av nöjesverksamheterna var 

det 75% som hade sin huvudverksamhet inom detta område.  

Enligt enkätundersökningen driver 21 av nöjesverksamheterna en eller flera 

underverksamheter.  

Åtta stycken restauranger driver underverksamheter, varav två stycken restauranger driver 

mer än en underverksamhet.  Restaurangverksamheternas underverksamheter är uppdelade 

enligt följande: 

 fyra stycken driver cateringsverksamhet 

 två stycken driver caféverksamhet 

  två stycken driver pubverksamhet 

 en driver evenemangsverksamhet 

 två driver nattklubbsverksamhet  

 en driver uthyrningsverksamhet  

Även caféerna hade underverksamheter där två av caféerna driver cateringsverksamhet och ett 

upplåter sina lokaler. 

Båda nattklubbarna driver även restaurangverksamhet som underverksamhet och en av dem 

jobbar också med catering.  

Alla tre pubar driver en restaurangverksamhet som underverksamhet och två av dessa driver 

också nattklubb som underverksamhet. En av pubarna arbetar även med catering, en driver 

café och en sysslar också med uthyrning.  
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Den nöjesverksamhet som sysslar med uthyrning av lokaler som huvudverksamhet har 

restaurang, pub, teater, konst och evenemang som underverksamheter. 

En av konstverksamheterna har teater, bio, evenemang och uthyrning som underverksamhet 

medan den andra bara har uthyrning av sina lokaler som underverksamhet.   

Evenemangsverksamheten har även café och uthyrning.  

Enligt vår uppdelning av nöjeslivet så är mat & fika (inklusive catering) det område som det 

även totalt sett satsas mest på, sett till antalet verksamheter.  

4.2 Maxantal personer i lokalen 
Tyvärr var inte denna fråga optimalt utformad, vilket gör att vi inte kan dra några generella 

slutsatser utifrån resultatet. Detta då vissa tolkade frågan som antal sittplatser medan andra 

tolkade det som maxantal sett ur ett brandsäkerhetsperspektiv. Redan innan intervjuerna 

startade fanns det en viss osäkerhet kring denna fråga, men vi ansåg ändå att den kunde ge 

viktig information kring storleken på verksamheterna. Ett café med fem sittplatser i 

jämförelse med ett café med 50 visar ju att storleken likasom den potentiella omsättningen 

skiljer dem åt. Enkätresultatet visade att restaurangernas storlek skiljer sig mellan 0 och 300 

sittplatser. Även caféerna har ett varierande antal sittplatser: från 20 till 100 sittplatser.   

4.3 Målgrupp 
15 stycken av de tillfrågade nöjesverksamheterna som har restaurang som huvudverksamhet 

svarade att de riktar sig mot alla åldrar, båda könen och inte mot någon speciell civilstatus.   

De övriga sex har dessa skillnader: Fem av restaurangerna riktar sig inte mot den yngsta 

ålderskategorin, två av restaurangerna riktar sig inte mot den äldsta ålderskategorin och en av 

dessa riktar sig inte heller mot den näst äldsta ålderskategorin. Slutligen svarade två av 

restaurangerna att de inte riktar sig mot familjer med barn.  

10 stycken av nöjesverksamheterna som har café som huvudverksamhet riktar sig mot alla 

åldrar, båda könen och ingen speciell civilstatus. Ett av caféerna riktar sig inte mot de två 

äldsta ålderskategorierna och ett av caféerna riktar sig främst mot ålderskategorierna 20-49. 

4 stycken av de 5 stycken tillfrågade nattklubbarna och pubarna riktar sig inte mot den yngre 

ålderskategorin och 2 stycken riktar sig inte heller mot sen näst yngsta ålderskategorin, en av 

pubarna riktar sig bara mot åldersgruppen 35-49 år och en av nattklubbarna riktar sig inte mot 
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ålderskategorin 35 år och uppåt. Alla riktar sig till alla kön och de olika typerna av civilstatus 

med undantag för minderåriga.  

De nöjesverksamheter som föll under kategorierna teater, konst, evenemang och uthyrning av 

lokaler har alla svarat att de riktar sig till alla åldrar, kön och civilstatus.  

Majoriteten av de tillfrågade vänder sig alltså inte någon specifik kundmålgrupp. (se diagram 

2, 3 och 4) 

 

Diagram 2. Verksamheternas målgrupp med avseende på ålder 

 

 

Diagram 3. Verksamheternas målgrupp med avseende på kön 
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Diagram 4. Verksamheternas målgrupp med avseende på civilstatus 

 

4.4 Marknadsföringskanaler 
Av respondenternas svar kan det utläsas att marknadsföring i tidningar, på egen hemsida och i 

annonsblad är vanligast förekommande och att ingen av verksamheterna använder sig av egna 

bloggar som marknadsföringskanal (se diagram 5).   

 

Diagram 5. Verksamheternas marknadsföringskanaler 
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Av de 21 stycken restaurangverksamheterna så visade sig att 14 stycken väljer att 

marknadsföra sig genom tidningar, 14 stycken genom deras hemsidor, 9 stycken genom 

annonsblad, 6 stycken genom webbannonser, 3 stycken genom radio, 4 stycken genom flyers, 

3 stycken via sociala medier, 2 stycken via mail eller sms och 2 stycken genom reklampelare. 

Det visade sig att ingen av dessa verksamheter använde TV eller en blogg som 

marknadsföringskanal. 

Enligt undersökningen visade det sig att av de 12 respondenterna som driver en 

caféverksamhet som huvudverksamhet så marknadsför sig 7 stycken genom annonsblad, 4 

stycken genom tidningar, 2 stycken genom radio, en genom deras hemsida, en via mail eller 

sms och en genom reklampelare. Ingen av caféerna använder TV, sociala medier, 

webbannonser, blogg eller flyers som marknadsföringskanal.  

När det kommer till de 5 nattklubbarna och pubarna som är med i vår kartläggning så visade 

sig att 3 stycken av dem använder sig av annonsblad som marknadsföringskanal, 5 stycken 

använder sig av en hemsida, 3 stycken marknadsför sig via tidningar, 2 stycken via sociala 

medier, 3 stycken via reklampelare, 2 stycken via flyers, 2 stycken via mail eller sms, en via 

webbannonser och en via radio. Det visade sig att ingen marknadsför sig via TV eller genom 

en blogg.  

Av de 2 konstverksamheterna som är med i vår kartläggning visade det sig att båda använder 

sig av tidningar, hemsida och mail eller sms som marknadsföringskanaler. En av dem 

använder sig av TV, en av radio, en av annonsblad, en av sociala medier, en av reklampelare 

och en av flyers.  De marknadsföringskanaler som ingen av dem använde är webbannonser 

och blogg.   

Teaterverksamheten som är med i vår kartläggning använder sig av TV, tidning, annonsblad, 

sociala medier, webbannonser, en hemsida, mail eller sms, reklampelare och flyers. De 

marknadsföringskanaler de inte använder sig av är radio och blogg. Evenemang verksamheten 

som är med i vår kartläggning använder sig av tidningar, sociala medier, hemsida, 

reklampelare och flyers som marknadsföringskanal. De använder sig alltså inte av TV, radio, 

annonsblad, webbannonser, blogg, mail eller sms. Verksamheten som hyr ut lokaler 

marknadsför sig med hjälp av tidningar, webbannonser, hemsida, mail eller sms och flyers. 

De använder sig alltså inte av TV, radio, annonsblad, sociala medier, blogg eller 

reklampelare. 
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Biografen använder sig av TV, radio, tidningar, annonsblad, hemsida, mail eller sms, 

reklampelare och flyers, men inte sociala medier, webbannonser eller blogg. 

Det finns även åtta verksamheter som inte marknadsför sig alls. 

4.5 Åsikter kring Falu stadskärnas nöjesliv 
En eventuell risk med svaren på denna fråga är att svaren kan ha blivit subjektiva i den 

mening att respondenten har svarat som privatperson trots att vi ställt frågan till respondenten 

som ambassadör för verksamheten. Dock anser vi att svaren ändå är intressanta, då vi har fått, 

av våra nöjeslivsrespondenter, 44 åsikter om Faluns nöjesliv. 

Resultatet visar att åsikterna går isär när det kommer till frågan om Faluns nöjesliv är 

tillräckligt eller otillräckligt. 21 stycken av de tillfrågade menar att nöjeslivet är tillräckligt 

medan 23 stycken tycker att nöjeslivet är otillräckligt. (se diagram 6) Av de som anser att 

nöjeslivet är otillräckligt finns en tydlig trend att dessa efterfrågar fler uteställen: såsom en 

plats för sällskapsdans eller en plats riktad till ungdomar. 

 

 

Diagram 6. Verksamheternas åsikter om Falu stadskärnas nöjesliv 
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11 stycken av de 21 restaurangverksamheterna svarade att Faluns nöjesliv är tillräckligt. De 

resterande 10 stycken svarade att det är otillräckligt. Av de 12 tillfrågade caféverksamheterna 

svarade 7 stycken att de tycker att nöjeslivet är tillräckligt och de resterade 5 att de är 

otillräckligt. Av de 5 stycken nattklubbarna och pubarna svarar 1 att nöjeslivet är tillräckligt 

och de resterande 4 att de är otillräckligt. De två konstverksamheterna svarade och den ena 

tycker att nöjeslivet är tillräckligt och den andra att de är otillräckligt. Teaterverksamheten 

som är med i vår kartläggning tycker att de är otillräckligt, likaså evenemangsverksamheten 

och verksamheten som hyr ut lokaler. Biografen anser dock att nöjeslivet är tillräckligt.  

4.6 Framtiden – produkt- och marknadsmatrisen 
Den största delen av de tillfrågade respondenterna kommer att fortsätta att arbeta med 

befintlig produkt och befintlig marknad (se diagram 7).  

 

 
 

Diagram 7. Verksamheternas fokus i framtiden 
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5. Analys 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Här redovisas vår analys av Falu stadskärnas nöjesliv med hjälp av SWOT och Porters 

konkurrenskrafter. Analysen bygger på resultatet från vår undersökning och dels författarnas 

förförståelse. I analysen ges också rekommendationer på fortsatt arbete med stadskärnan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 SWOT-analys 
Utifrån vår teorisamling och enkätundersökning ska vi här analysera Falu stadskärnas nöjesliv 

utifrån SWOT-analysen. 

5.1.1 Styrkor 
 

Staden 

Kulturen i Falun har en mycket stark prägel och man kan lätt se att detta genomsyrar staden. 

Falunborna är mycket stolta över sitt arv och sin kultur, och visar gärna upp den. Detta kan 

uppskattas av många invånare och besökare då staden blir unik, spännande och individuell. Vi 

anser att Falun ska fortsätta exponera sitt kulturarv och sin kultur. Detta är en nöjesaktivitet 

enligt oss som kan locka till sig nya invånare och besökare samt bidra till en mer attraktiv 

stad. Falun och dess nöjesverksamheter bör också försöka att bibehålla sin samlade, trevliga 

och uppskattade stadskärna och också fortsätta jobba med att utveckla den. De bör satsa på att 

försöka få nya och gamla nöjesverksamheter att etablera sig i anslutning till stadskärnan och 

framför allt fortsätta satsa på det som utmärker Falun.  

Stadskärnan i Falun kan alltså ses som en av dess styrkor. Den är tydlig, strukturerad och 

mycket trevlig. I Falun får man en känsla av en samlad stadskärna med hög tillgänglighet till 

nöjesutbudet. Vi anser att detta borde uppskattas av många invånare och besökare. Falun har 

också i stadskärnan två stycken gallerior där det etablerats en uppsjö av exempelvis butiker, 

restauranger och caféer.  
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Faluns centrumförening  

Falun har en aktiv centrumförening, Centrala Stadsrum, vars uppgift är att arbeta för att 

bibehålla och utveckla Faluns kommersiella och kulturella centrum. De arbetar för att Falu 

stadskärna ska kunna ge sina invånare och besökare tillgång till shopping, caféer, restauranger 

och kultur. De är därför bland annat samarbetspartners vid de flesta evenemang som 

genomförs i Falu stadskärna. Ett av dessa evenemang som fått mycket uppskattning bland 

invånare och besökare är Falukalaset som livar upp och gynnar Falus nöjesliv.  

Högskolan Dalarna 

Högskolan i Falun har ett stort utbyte av studenter från olika länder världen över. Utbytet av 

studenter kan gynna Faluns nöjesliv då dessa studenter kan bidra med ett utbyte av kultur och 

förhoppningsvis bära med sig bra upplevelser och minnen från Falun. De kan på så vis 

komma tillbaka eller tipsa andra människor att besöka staden. Detta kan alltså leda till att 

Falun sätts på kartan ute i världen. Detta kan även gälla studenter som kommer från andra 

svenska städer. Faluns nöjesverksamheter borde marknadsföra sig mer mot Högskolan 

Dalarnas hitresta studenter för att på så sätt få fler kunder och också skapa en minnesvärd och 

trevlig tid i Falun för dem.  

 

Restaurangutbudet 

Utifrån vår undersökning visade det sig att det finns ett relativt stort utbud av restauranger i 

stadskärnan, vilket kan vara en styrka för nöjeslivet eftersom det ger invånare och besökare 

fler valmöjligheter. Vi anser att man bör vårda detta och bredda utbudet då detta kan bidra till 

en levande stad där människor kan vistas och umgås.  
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5.1.2 Svagheter 
 

Marknadsföringen 

En svaghet kan vara hur de olika nöjesverksamheterna i Falun arbetar med sin 

marknadsföring. Detta då det visade sig i vår enkätundersökning att vissa av våra 

respondenter inte alls marknadsförde sin nöjesverksamhet. Bristen på marknadsföring kan 

tyda på okunskap om dess betydelse eller också att de faktiskt inte är ute efter fler eller nya 

kunder. Men vi anser att varje enskild verksamhet bör arbeta med detta då det både kan vara 

lönsamt för verksamheten och nöjeslivet som helhet synliggörs. Dagens situation kan tyvärr 

bidra till att invånare och besökare inte vet vad det finns för nöjesutbud i Faluns stadskärna. 

Ett förslag är att upplysa nöjesverksamheterna om det eventuella problemet att invånare och 

besökare inte är medvetna om Faluns nöjesutbud och bjuda in dem på en föreläsning om 

marknadsföring. Detta kanske kan vara något som Falu kommun arrangerar då det troligtvis 

gynnar dem i slutändan.   

Variationen 

En annan svaghet vi observerade är bristen på variation i utbudet av restauranger i Falu 

stadskärna. Visst finns det valmöjligheter, men just variationen är bristande. Många av 

restaurangverksamheterna har samma typ av koncept och samma typ av utbud: både som 

varandra och som grannkommunerna erbjuder. Detta kan leda till att invånare och besökare 

upplever nöjesutbudet mer begränsat än det i själva verket är. 

Vi tycker att de borde försöka satsa på att skapa nya attraktiva koncept som kan locka 

befintliga och nya invånare och besökare. Det kan det exempelvis vara av stor vikt att satsa på 

råvaror och mat som kan relateras till platsen i fråga och utveckla något som människor 

upplever som genuint. Detta bör man försöka efterstäva eftersom mat och dryck som kopplas 

ihop till en viss plats kan locka både internationella och inhemska besökare. 

Lokalerna 

En observation vår intervjuare har gjort var att några av de nöjesverksamheter som var med i 

vår undersökning har slitna lokaler. Detta är något som de har makt att påverka och styra över 

själva men som de kanske inte inser vikten av. 
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För kunder som besöker de nöjesverksamheter kan utseendet och det första intrycket ha 

väldigt stor betydelse för om de kommer att återvända eller inte. Därför anser vi att vissa av 

nöjesverksamheterna bör satsa mer på att vårda sina lokaler. 

5.1.3 Möjligheter 
 

Lokaliseringen 

En möjlighet för Falun och dess nöjesliv är att det ligger lokaliserat i Dalarna. Detta då hela 

Dalarna anses av många ha en mycket stark kulturstämpel. Eftersom det bland många turister 

finns ett genuint kulturintresse kan då kultur och kulturarv vara en anledning till att besöka 

platsen. Detta kan alltså locka både svenskar och människor från hela världen till att besöka 

Dalarna och just Falun. Vi anser att Falun ska fortsätta att arbeta med sin exponering av 

kulturen i staden, så Falun blir det självklara resemålet med störst kulturutbud i Dalarna. 

Attraktiva städer 

Begreppet attraktiva städer har blivit alltmer populärt och detta leder till att flera kommuner 

börjat satsa mer på stadens attraktivitet. Städer satsar alltså på att synas och utveckla ett 

tillräckligt utbud för att kunna behålla och attrahera nuvarande och potentiella invånare och 

besökare. Detta kan man se som en morot för Falun då de i konkurrensen bör fortsätta att 

utveckla stadens attraktivitet, till exempel genom ett bredare nöjesliv. Det kan man göra 

genom att utveckla alla de nöjesaktiviteter som vi behandlat i vår uppsats. 

Grannkommunerna 

En annan möjlighet som Falun kan utnyttja är dess grannkommuner, exempelvis Borlänge. 

Borlänge erbjuder sina invånare och besökare ett stort köpcentrum, något som Falun inte har. 

Det har inte heller någon annan stad i Dalarna, vilket innebär att Borlänge är ensamma om 

denna attraktion. Kupolen lockar på så vis till sig människor från kringliggande kommuner 

och län. Inom en snar framtid kommer också IKEA etableras i Borlänge och detta kommer 

definitivt bli ännu en attraktion för invånare och besökare i Dalarna. Vi anser att Falun kan 

utnyttja Kupolen och etableringen av IKEA genom att locka till sig Borlänges besökare. Vi 

anser dock inte att Falun ska försöka etablera ett liknande köpcentrum, utan istället satsa på 

något som inte Borlänge har, något unikt. Vi anser att Falun och dess nöjesliv bör se 

grannstadens skillnader som en styrka och utnyttja den på bästa sätt.  



Högskolan Dalarna  Sara Tjernström 
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Frida Vogler 
VT 2010  Linda Zhou  
 

47 
 

Falun skulle också kunna utnyttja tillväxten som äger rum i byn Insjön som ligger i 

grannkommunen Leksand. Där nyetableras många butiker och restauranger och Clas Ohlson 

har även sitt huvudkontor där.  Människor som besöker Insjön och dess nöjesutbud befinner 

sig inte långt från Falun. Därför kan Falun och dess nöjesliv arbeta med att locka till sig dessa 

kunder. Falun borde kunna ta tillvara att Insjön inte är någon stad eller har en stadskärna så 

som Falun har, och på vis erbjuda ett komplement. För att nå kunderna som besöker Insjön 

kan nöjesverksamheterna i Faluns exempelvis gå ihop med nöjesverksamheterna i Insjön och 

skapa ett samarbete i någon gemensam marknadsföringskampanj.  

 

Transport 

Borlänge är ett centrum när det gäller transport och distribution. Detta då Borlänge har en 

centralstation och Dalarnas flygplats Dala Airport. Att ha bra transportförbindelser leder till 

att en stad blir lättillgänglig och då finns det en större möjlighet att människor vistas där. 

Eftersom Borlänge med bra transportförbindelser ligger så pass nära Falun kan man se detta 

som en möjlighet som Falun och dess nöjesliv kan försöka utnyttja. Vi anser att eftersom 

Borlänge är ett transportcentrum till skillnad mot Falun bör Falun och dess nöjesutbud 

utnyttja transportmöjligheterna till och från Dalarna och Borlänge. Detta kan definitivt gynna 

Faluns nöjesliv genom att invånare och besökare enkelt kan ta sig till och från Falun, genom 

Borlänge. Vid speciella event eller evenemang är det viktigt att Falun ser till att det går 

passande och tillräcklig transport så människor kan färdas utan problem för att besöka staden. 

 

Lugnet 

Något som kan locka bort Faluns invånare och besökare från stadskärnan är Lugnet och dess 

sportevenemang. Vid speciella evenemang och tävlingar kan det befinna sig mycket stora 

mängder utövare och åskådare vid Lugnet, vilket nöjesverksamheterna i Falus stadskärna kan 

utnyttja. Dessa människor kan spendera många timmar vid de olika evenemangen eller 

tävlingarna och alla människor behöver exempelvis äta, vilket möjliggör för restaurangerna i 

stadskärnan att utveckla speciella menyer för just den specifika aktivitet som utförs. Självklart 

måste nöjesverksamheterna marknadsföra detta på ett passande sätt.  
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5.1.4 Hot 
 
Omkringliggande nöjesattraktioner 

Ett hot för Falun är köpcentret Kupolen i grannkommunen Borlänge. Detta har ett stort och 

varierat utbud som attraherar många olika människor. Detta kan leda till att invånare och 

besökare åker dit och konsumerar allt som behövs på en och samma plats. Detta kan man som 

konsument tjäna både tid och pengar på.  

I Kupolen förekommer det även evenemang och andra typer av aktiviteter som lockar och 

underhåller människor. Där finns också ett utbud av både restauranger och caféer som gör att 

besökarna kan stanna på längre visiter. Vi har som tidigare nämnt att vi inte anser att Falun 

bör försöka konkurrera med själva Kupolen utan istället satsa på att fortsätta utveckla det som 

gör Falun speciellt och de fördelar som skiljer Falun från Borlänge. Falun har som sagt en 

samlad och trevlig stadskärna som många kan föredra att vistas i. Nöjesverksamheterna i 

Falun kan också behöva satsa mer på att prispressa och marknadsföra sig mot kunderna för att 

vinna besökare.  

Nyetableringarna i Insjön kan vara ett hot för Faluns nöjesverksamheter. Detta då Insjön är 

beläget i grannkommunen och det kan det locka människor bort från Falu stad. Det är troligt 

att en stor del av Insjöns kunder och besökare inte är bosatta i Insjön, utan att de kommer från 

omkringliggande byar och städer. Man kan utgå från att dessa människor är ute på en 

shoppingtur eller utflykt och är därför beredda att flytta på sig eller åka en bit. Vi anser därför 

att Falun kan försöka locka till sig dessa kringresande kunder. Eftersom att 

nöjesverksamheterna i Insjön kan pressa sina priser, en anledning till detta är att de inte har 

samma typ av lokalhyra som nöjesverksamheterna i Falun, så bör Faluns nöjesverksamheter 

arbeta med att vara så konkurrenskraftiga som möjligt genom ett bredare utbud och att bidra 

till en trevligare upplevelse genom exempelvis bemötande och service.  

Båda dessa exempel är alltså potentiella hot mot hela Faluns näringsliv om inte 

utvecklingsarbetet i Falun går framåt. 
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Attraktiva städer 

Andra attraktiva städer såsom Faluns grannkommuner, och också städer runt om i Sverige, 

kan vara ett hot för Falun och dess nöjesliv. Dessa kan locka invånare och besökare bort från 

Falun till städer där det finns ett bredare och mer attraktivt utbud av nöjesverksamheter som 

tilltalar människor mer. Vi anser att detta är ett hot för Faluns nöjesliv och det bör Faluns 

nöjesverksamheter ha med i sina beräkningar inför framtiden. De bör vara uppdaterade och 

vara aktiva i denna utveckling och jobba för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt 

genom att ge kunderna vad de efterfrågar.   

Transport 

Att det finns bra förbindelser och att det är enkelt att ta sig till olika städer kan ha stor 

betydelse för antalet invånare och besökare i en stad. Borlänge är som tidigare nämnt ett 

centrum när det gäller transport och distribution. Falun har inte alls samma typ av 

förbindelsetillgångar som Borlänge och vi anser att detta kan vara ett hot för Falun och dess 

nöjesliv då invånare och besökare kan föredra att besöka Borlänge. Detta då det är enklare 

och snabbare att ta sig dit. För att motverka att detta händer måste Falun se till att de alltid kan 

erbjuda bra transportalternativ till och från Borlänge. Det nöjesverksamheterna kan göra för 

att locka till sig besökare och kunder är att ha ett attraktivt utbud, kanske något som skiljer sig 

från Borlänges utbud, och hela tiden synliggöra sig själva genom marknadsföring. Om de gör 

detta på ett bra sätt kan det leda till att konsumenter tycker att det är värt att åka och besöka 

Falun. 

Evenemang 

Evenemang är nöjesverksamheter som kan locka stora mängder invånare och besökare till en 

plats. Den växande musikfestivalen Peace and Love är här ett exempel på ett potentiellt hot 

för Faluns nöjesliv. Vi anser att Faluns nöjesverksamheter bör satsa på att anordna evenemang 

och aktiviteter i Faluns innerstad för att locka dit invånare och besökare. Detta för att visa att 

Falun är en levande stad med ett brett nöjesutbud.  
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Sportanläggningen Lugnet och alla dess aktiviteter och evenemang kan vara ett hot för 

nöjesverksamheterna i Falu stadskärna. Olika sportaktiviteter och evenemang kan dra mycket 

invånare och besökare från Faluns nöjesverksamheter då Lugnet ligger beläget en bit från 

stadskärnan. För att tackla detta hot på bästa sätt anser vi att Faluns nöjesverksamheter hela 

tiden bör hålla sig uppdaterade om Lugnets aktiviteter för att då försöka kunna locka till sig 

dess besökare. Det gäller att nöjesverksamheterna förbereder sig när det pågår aktiviteter vid 

Lugnet genom att synliggöra sig själva och kanske också ha specialanpassade erbjudanden 

som kan locka människor till stadskärnan.  

5.2 Porters konkurrenskrafter 
Utifrån vald teori och resultat från enkätundersökning görs här en analys av de 

konkurrenskrafter som påverkar Falu stadskärna. 

5.2.1 Etableringshot 
Om det i Falu stadskärna etableras nya nöjesverksamheter kan detta pressa de rådande 

försäljningspriserna. Likaså kan den ökade konkurrensen leda till att varje enskilt företags 

kostnader ökar, och då exempelvis marknadsföringskostnaderna.  

Men utifrån undersökningens resultat tror vi att nuvarande nöjesverksamheter i stadskärnan 

kan reagera olika vid eventuella nyetableringar. Exempelvis efterfrågar några aktörer inom 

kulturområdet fler kulturverksamheter, vilket gör att reaktionen från dessa skulle bli positiv 

snarare än negativ.  Likaså är det möjligt att reaktionen från verksamheterna inom mat & fika 

blir negativ vid nyetableringar inom detta område då det i dagsläget redan finns ett flertal 

caféer och restauranger i stadskärnan.  

Man kan alltså anta att nyetableringar mottas olika av olika verksamheter beroende på inom 

vilket område nyetableringen sker och varifrån reaktionen kommer.  

Trots ökad konkurrens tror vi att branschens verksamheter främst tjänar på nyetableringar, då 

detta kan resultera i fler konsumenter i stadskärnan. Likaså gör konkurrens att verksamheter 

tvingas till utveckling för att överleva, vilket vi tror gynnar den enskilda verksamheten, 

stadskärnan och kunderna. 

  



Högskolan Dalarna  Sara Tjernström 
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Frida Vogler 
VT 2010  Linda Zhou  
 

51 
 

5.2.2 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

Även här kan rivalitet och konkurrens leda till kostnadsökningar och pressning av 

försäljningspriser.  

Inom vissa nöjesområden finns ett flertal aktörer, medan det i andra råder brist på aktörer. 

Detta gör att rivaliteten inom områdena skiljer sig starkt. 

Rivaliteten mellan nöjesområdena tror vi är liten, då de egentligen inte konkurrerar mot 

varandra. Visst kan man se produkterna som de olika områdena erbjuder som substitut, men 

vi tror att de främst ses som komplement till varandra. Faktum är att flera verksamheter inom 

olika områden eftersöker verksamheter inom exempelvis kultur och bar & klubb. 

Vi tror att eventuell konkurrens inom och mellan områdena kan föra verksamheterna och hela 

nöjeslivet framåt. Marknadsföring, företags- och produktutveckling är bara några faktorer 

som kan göra att Falun och dess stadskärna blir mer attraktiv. 

5.2.3 Tryck från substitutprodukter 

Substitutprodukternas försäljningspriser och attraktivitet påverkar branschens verksamheter.  

Nöjeslivet i omkringliggande orter är självklart ett substitut för Faluns nöjesliv, vilket gör att 

befintliga verksamheter och nyetableringar på andra platser är ett hot för Falun och dess 

nöjesliv. Grannkommunen Borlänge är just ett sådant exempel, då detta är en stad i utveckling 

med bland annat IKEA:s etablering i en nära framtid. Genom denna etablering i anslutning till 

shoppingcentrat Kupolen blir Borlänge en stark handelsstad, och på så sätt kan Borlänge bli 

mer attraktivt för både potentiella invånare och turister. Detta kan leda till att de vinner 

marknadsandelar från Faluns nöjesliv genom sina satsningar, och att Faluns nöjesliv måste 

pressa sina priser eller satsa mer pengar på marknadsföring. 

Likaså är andra konsumentkostnader, såsom resor och bostadsköp, exempel på 

substitutprodukter. Detta då konsumenternas pengar prioriteras till andra områden är just 

konsumtion av nöjeslivets produkter. Dock kan köp av substitutprodukter även gynna Faluns 

nöjesliv ifall köpen möjliggör konsumtion i stadskärnan, exempelvis genom bostadsköp 

närmare staden.  
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5.2.4 Köparnas förhandlingsstyrka 

Invånare och besökare i Falun och dess omgivning har en valfrihet att konsumera det som de 

anser vara attraktivt. De har även en möjlighet att spela ut konkurrenter mot varandra, både 

inom och utanför branschen samt både i Falu stad och i dess omgivning. Detta då det är enkelt 

för konsumenten att resa dit denne vill och valmöjligheterna oftast är många. En individ i 

Falun kan till exempel enkelt resa till Borlänge om denne anser att något i Faluns nöjesliv är 

otillräckligt eller oattraktivt.  

I vår undersökning så är det ett flertal respondenter som anser att det för kvälls- och nattlivet 

saknas dels en ungdomsverksamhet och dels en verksamhet för sällskapsdans. Detta är bara 

två exempel som kan få en individ att åka till exempelvis Borlänge istället för att konsumera i 

Falun.  Det är därför viktigt att invånarnas och besökarnas åsikter tas i beaktande för att 

Faluns nöjesliv ska utvecklas positivt. Kunden har en stor makt. 

5.2.5 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörerna kan påverka de enskilda verksamheternas lönsamhet genom att höja priserna 

eller minska varornas kvalitet. Detta kan påverka en verksamhets överlevnad då prisökningar 

eller kvalitetssänkningar hos leverantörerna påverkar verksamheternas priser och 

produktkvalitet, och därigenom påverkas konsumenterna. Ökade priser eller prissänkningar 

hos stadskärnans nöjesverksamheter kan naturligtvis leda till att konsumenten söker sig någon 

annanstans, exempelvis någon av grannkommunerna. Det är därför betydelsefullt för 

nöjeslivets sammansättning och totala attraktivitet att relationen till leverantörerna är god.  
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6 Avslutning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel ges läsaren en avslutning på arbetet. Kapitlet innehåller dels en slutdiskussion 

kring problemområdet och dels slutsatser dragna utifrån resultatet från analysen. Slutligen 

ges förslag på vidare forskning inom problemområdet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 Slutdiskussion 
Nöjeslivet i Falu stadskärna har verksamheter inom alla våra nöjesområden, nämligen mat & 

fika, bar & klubb, handel, kultur, sport och evenemang. Dock är fördelningen av 

verksamheter inom de olika områdena mycket skiftande, då det finns över 30 stycken 

restauranger och caféer i stadskärnan men bara drygt fem inom kultur. Detta tror vi dock inte 

är en ovanlighet då många städer har ett större utbud av matställen än av kulturaktiviteter. 

Dock tror vi att det ändå är av betydelse att Falun arbetar med de områden där antalet 

verksamheter är få för att kunna erbjuda ett varierande och attraktivt utbud. En verksamhet 

som redan är på väg att etableras i staden är sportbaren O´Learys. Genom denna satsning 

utökas antalet verksamheter inom Bar & klubb.  

Resultatet från de tre verksamheter som inte föll under våra nöjeslivsområden visar samma 

sak som det totala resultatet. Profileringen kan förbättras genom (mer) marknadsföring och 

målgruppsanpassning. 

Det bör dock uppmärksammas att det finns företag i stadskärnan, som inte faller under något 

av våra nöjesområden, som erbjuder nöje som underverksamhet. Ett exempel är där 

stadsbiblioteket som har ett galleri i sina lokaler. Likaså erbjuder den kyrkliga verksamheten 

olika typer av aktiviteter som enligt oss kan ses som ett kulturellt nöje. För studenter finns 

även studentkåren. De har idag underverksamhet som faller under flera av våra områden, 

såsom mat & fika och bar & klubb. 

Det finns även verksamheter i stadskärnan som har säsongsöppet, vilket har gjort att ett fåtal 

verksamheter har varit onåbara vid denna undersökning. Dessa tycker vi är betydelsefulla för 

stadskärnan, då dessa verksamheter tillgodoser ett behov som finns under sommarsäsongen. 

Nöjesutbudet utanför stadskärnan är ett bra komplement till det nöjesliv som i detta arbete 

undersöks. Exempelvis Lugnet är en viktig anläggning för sportevenemang och Arenan och 

Magasinet är betydelsefulla kulturverksamheter. 
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Självklart är det av betydelse att nöjeslivet utvecklas, men det är även viktigt att den totala 

miljön i stadskärnan förblir bra och utvecklas ytterligare. Likaså är det viktigt att stadskärnan 

är lättåtkomlig för alla, både för fordonsburna och gångtrafikanter samt att stadskärnan är 

handikappsanpassad. Likaså bör det som redan finns synliggöras ytterligare för att invånarna 

och besökarna ska veta vad som verkligen finns. 

Trots ett fåtal brister i enkäten så anser vi ändå att undersökningen har gett en bra grund för 

Falu stads och Centrala Stadsrums fortsatta arbete med utvecklingen av Falu stad. Vi tycker 

att Falun är en attraktiv stad som har potential att utveckla sitt nöjesliv ytterligare.  

6.2 Slutsatser 
Sannolikt är det i profileringen av de enskilda nöjesverksamheterna som det finns brister. En 

verksamhet bör ha en målgrupp och arbeta med marknadsföringen så det överensstämmer 

med målgruppen. Staden behöver även fortsätta att utveckla sitt nöjesliv för att staden ska 

(fortsätta) att vara attraktiv för sina invånare och besökare. 

6.3 Vidare forskning 
Det vore av intresse att genomföra en heltäckande analys av Falu kommuns nöjesliv. Är 

stadskärnans nöjesliv i kombination med det övriga nöjeslivet i staden tillräckligt? 

Det vore även intressant med en omfattande jämförande analys av två eller flera städers 

nöjesliv. Hur är Faluns nöjesliv i jämförelse med andra städer? 

Det vore även av värde att fokusera en framtida analys på ett specifikt område, såsom 

kulturverksamheterna i staden. Genom sådana punktinsatser kan ett område förbättras 

ytterligare. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Informationsblad till enkät  
 

                                

EXAMENSARBETE FÖR KANDIDATEXAMEN I FÖRETAGSEKONOMI 

KARTLÄGGNING AV FALU STADSKÄRNAS NÖJESLIV 

På uppdrag av Faluns centrumförening Centrala Stadsrum genomför vi, genom vårt examensarbete i 
företagsekonomi vid Högskolan Dalarna, en enkätundersökning där vi kartlägger Falu stadskärnas nöjesutbud 

och undersöker nöjesverksamheternas profilering. Resultatet från vårt examensarbete kan sedan ligga till 
grund för Centrala Stadsrums och Falu stads arbete att utveckla nöjesutbudet. 

 

 

 

Vi kommer att sammanställa resultatet från alla enkäter och redovisa detta i vårt examensarbete. Ert 
verksamhetsnamn kommer inte att visas i den offentliga sammanställningen. 

 

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta oss via: 
v06sartj@du.se 

 

 
 

Tack för Er medverkan! 
          Sara Tjernström 
          Frida Vogler 
          Linda Zhou 

Vår definition av nöje 
En upplevelse där en individ gör ett tidsfördriv utan praktiskt syfte och då känner 

tillfredsställelse, vällust och/eller glädje. En person kan alltså finna nöje i att bara flanera på 
stan, koppla av i en park eller ta del av en god middag. 

Vår definition av nöjesliv 
Nöjesrelaterade aktiviteter som är offentliga och till viss del arrangerade. Några exempel på 

aktiviteter som kan förknippas med nöjesliv är alltså shopping, bio- och restaurangbesök och 
nyttjandet av stadens evenemang och nattliv. 
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9.2 Bilaga 2 Enkät 
 
1. Vilken typ av huvudverksamhet bedriver Ni? 
(endast ett alternativ ska väljas) 

o restaurang 
o café 
o nattklubb 
o pub 
o teater 
o bio 
o museum eller annan typ av konstutställning 
o evenemang 
o catering 
o uthyrning av lokal/utrustning till andra aktörer 
o annat:________________________________________________________________ 

 
 

2. Vilken typ av underverksamhet bedriver Ni? 
(flera alternativ kan väljas) 
 

o restaurang 
o café 
o nattklubb 
o pub 
o teater 
o bio 
o museum eller annan typ av konstutställning 
o evenemang 
o catering 
o uthyrning av lokal/utrustning till andra aktörer 
o annat:________________________________________________________________ 

 
 

3. Hur många personer får Ni ta in i Era lokaler? 
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
 
4. Vilken målgrupp riktar Ni Er emot? 
(flera alternativ kan väljas i A, B respektive C) 
  
   a) Åldersgrupp 
 

o <19 
o 20-34 
o 35-49 
o 50-64 
o 65 

 

   

 b) Kön 
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o män 
o kvinnor 

 

   c) Civilstatus 

o singlar 
o par 
o familj med barn 

 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
5. Vilka typer av marknadsföringskanaler arbetar Ni med för att nå Er målgrupp?  
(flera alternativ kan väljas) 
 

o TV     
o radio 
o tidningar 
o annonsblad 
o flyers 
o reklampelare/anslagstavlor 
o webbannonser 
o egen hemsida 
o egen blogg 
o sociala medier 
o mail-/SMSutskick 
o annat:________________________________________________________________ 

 
 
6. Vad anser Ni som företagare om Faluns nöjesliv som helhet (utifrån vår definition av nöjesliv)? 
(endast ett alternativ ska väljas) 
 

o tillräckligt 
o otillräckligt 

 
Kommentar:_________________________________________________________________ 

 
 

7. Vad kommer Ni att fokusera på i framtiden? 
(endast ett alternativ ska väljas) 
 

o befintlig produkt och befintlig marknad 
o befintlig produkt och ny marknad 
o ny produkt och befintlig marknad 
o ny produkt och ny marknad 

 
Kommentar:_________________________________________________________________  
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9.3 Bilaga 3 Kartläggning av respondenterna 
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Restaurang 

1. Restaurang Hammars 
2. Restaurang Hong Kong 
3. Falungrillen 
4. Kopparhatten Café & Kök 
5. City Life Falun/Fazer AB 
6. Küselska Krogen 
7. Köpmanskrogen 
8. Maestro 
9. Falu Salladsbar 
10. My sushi 
11. Pitchers Falun 
12. Restaurang Chapeau d’or 
13. Restaurang China Tai 
14. Tzatziki 
15. Banken Två Rum & Kök/Banken Bar & Brasserie 
16. Kalamata Sushi & Salladsbar 
17. Golden, Restaurang 
18. GrillÅttan 
19. Pizzeria Capri 
20. Tonys Pizzzeria 
21. Restaurang Trotzgatan 3 

 

Café 

1. Bryggcafét 
2. Café Konduktören   
3. Café Pralin 
4. Café Vi 3 
5. Central Kafé 
6. Du & Jag Coffeebar 
7. Kaffehörnan 
8. Waynes´s Coffee 
9. Gobiten 
10. Focus Konditori 
11. Piacetto Espresso 
12. Princess Konditori 
 

Nattklubb & Pub 

1. Åh - Restaurang, lounge och club 
2. Club Etage 
3. Marianns Saloon 
4. Kings Arms Restaurang & pub 
5. The Bishops Arms 
 

 

Annat 

1. Folkets hus 
2. Galleri SE Konst 
3. Dalateatern 
4. SF Bio 
5. Gamla Elverket 
6. Dalarnas Museum 
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