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Detta är en uppdaterad rapport i projektet för kommunikationsplanen gällande 
destinationen Arvidsjaur som har pågått under våren 2016. Rapporten innehåller det 
analysarbete (dvs research och marknadsundersökningar) som har gjorts under 
våren, samt UP’s strategiska rekommendationer för destinationen. Den innehåller 
även våra rekommendationer om målgrupper, positionering och 
kommunikationsteman. Som nästa steg kommer vi att ta fram idéer och tankar 
angående en ny identitet och ‘brandbook' i ett separat projekt. 
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BRIEF

Bakgrund om Arvidsjaur 

Arvidsjaur är en liten kommun med knappt 6 500 invånare i norra Sverige och tillhör Swedish Lapland. Idag 
är Arvidsjaur främst känt för sin biltestverksamhet under vintersäsongen men även för militärens 
jägarbataljon som är belägen här.  

Arvidsjaur är ofta förväxlat med dess granne Arjeplog, som i mångt och mycket har ungefär samma produkt 
eller erbjudande som Arvidsjaur, nämligen biltestverksamheten. Faktum är att Arjeplog har majoriteten av 
biltestverksamheten i Sverige, hela 70%, medan Arvidsjaur bara har 20%. Arvidsjaur har därför valt att 
fokusera mer på bileventverksamheten. Både Arvidsjaur och Arjeplog tillhör de så kallade A-kommunerna 
och har även gått under samma varumärke – “Polcirkeln”, vilket ytterligare bidrar till förvirringen.  

Arvidsjaur är en väldigt internationell plats trots att det ligger väldigt avlägset uppe i Lappland. De har idag 
en väldigt bra internationell bas av turister just tack vare biltestverksamheten och detta har också lett till att 
de har en otroligt hög standard på sitt boende och sina vinteraktiviteter. Däremot har sommarsäsongen, 
även kallad barmarksperioden, varit väldigt stillsam.  

Arvidsjaur måste hitta sin unika story och en positionering för att särskilja sig från Arjeplog. Detta för att 
kunna paketera destinationen på ett koordinerat och strukturerat sätt.



BRIEF

Bakgrund till projektet för kommunikationsplanen 

Arvidsjaurs kommun har sedan 1 juli 2015 deltagit i ett interregionalt turismutvecklingsprojekt kallat 
Destination Capacity Building (DCB). Projektplanen innehåller tre huvudområden: destinationsutveckling, 
affärsutveckling och marknadsföring. Projektets huvudman är Swedish Lapland Visitors Board. 

DCB-projektet inkluderar 16 destinationer, som tillsammans utgör ungefär 30% av Sveriges yta. Den 
generella projektplanen består av ca 40 olika aktiviteter kopplade till de tre huvudområdena ovan. 
Budgeten är på 152 miljoner kronor och ungefär 50% kommer från den regionala EU-strukturfonden. 
Arvidsjaurs del utgör ungefär 2,6% av den totala budgeten.   

Projektet grundar sig på Tillväxtverkets beslut för stöd ur den Europeiska utvecklingsfonden för övre 
Norrland samt Swedish Laplands aktivitetsplan. Se utdrag på nästa sida.  



PROJEKTBESKRIVNING 



AKTIVITETER



MÅLSÄTTNING FÖR PROJEKTET UR SWEDISH LAPLANDS AKTIVITETSPLAN 

 10:3 Framtagande av tematiska kommunikationskoncept 
(baserat på direktiv i kommunikationsguiden) och aktivitetsplan och 
kanalval i partnerskap med SMF och partners och intressenter.



OK ATT GÅ VIDARE FRÅN BRANSCHRÅD  
6 SEPTEMBER 2016



BRIEF

Mål och syften för projektet
Övergripande mål 
Definiera en unik story och positionering för destinationen Arvidsjaur 

Syfte 
Utveckla en kommunikationsplan med kommunikationsteman för destinationen Arvidsjaur. Hur 
det ser ut och hur vi kommunicerar – på ett konsekvent sätt för hela destinationen samt dess 
intressenter och partners. 

Arvidsjaurs vision  
Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 2016-2018 (från Näringslivplanen 2016-2018) 

Projektmål 

1) Utveckla och marknadsför ett sommarprogram som får de genomresande turisterna att stanna ”en natt 
till” i Arvidsjaur  

2) Skapa kommunikationen om och kring Arvidsjaur som differentierar och positionerar destinationen i de 
angivna målmarknaderna och målgrupperna 

3) Utveckla kontakter och relationer med researrangörer och ”tour operators” för att vidareutveckla 
vintersäsongen samt att ”få fart” på sommarsäsongen 



PROCESSEN

Projektets process och tidsplan

Projektet med kommunikationsplanen har följt ett 
standardiserat format baserat på UP’s BASE-UP-
modell. 

BASE-UP står för Brief, Audit, Strategy, Execution och 
Follow-UP. 

I denna första del av projektet har vi utfört de 3 
första faserna av BASE-UP-modellen. 

Detta dokument är slutprodukten av strategifasen, 
där vi lägger grunden för nästa fas - Execution, då en 
brandbook kommer att utvecklas i ett separat 
projekt.



BASE-UP PROCESSEN FÖR ARVIDSJAUR

Process och tidsplan

Strategy: 

Definiera: Positioneringen & 
kunderbjudandet (USP) 
Kommunikationsplattform 
Identitet 

Kommunikationselement: 
rekommendation för interna och 
externa aktiviteter och 
genomförande 
Tidsplan+ nästa steg

Audit: 

Extern och intern research 
Undersöka benchmarks & 
konkurrenter 
Omvärldsanalys 
Intressentmöten, 

individuella möten och 
workshops 

Brief: 

Gå igenom mål & syften 
Gå igenom existerande planer 
Målgrupper 
Intressenter: internt + externt 
Fastställa benchmarks 
Tidsplan  
Budget 

Execution: 
Nästa fas 

Alla 
kommunikationsaktiviteter 
utförs  

Rekommendationer och 
budgetförslag kommer att 
listas i Strategirapporten

follow UP: 

Används för att stämma av 
framstegen och se hur vi 
ligger till. 

Vanligtvis 6-18 månader 
efter lansering

September 201613 april April-Juni 2016 20 juni



Möten och intervjuer som utförts

Uppstartsmöte: 5 april 

Briefing möte i Arvidsjaur, möte med Destinationsrådet och 
Branschrådet: 13 april 

Veckomöten för uppdatering samt planering har ägt rum med 
projektgruppen mellan 20/4 - 20/6 

Audit: Möten och workshops som utförts i Arvidsjaur: 16-18 maj 

Workshop med politiker: 16 maj 

Intervju med Ann Åberg: 17 maj 

Intervju med Jürg Eugster: 17 maj 

Workshop 1 med interna intressenter: 17 maj 

Workshop 2 med interna intressenter: 18 maj 

Intervjuer: 

Niclas Sjögren Berg, Skistar Åre: 3 maj 

Marina Schwab, Zell am See: 9 maj 

Victoria Jansson, Egmont events: 9 maj 

Lars Björklund, Temaresor: 19 maj 

Sofia Kinberg, Visit Sweden SE: 19 maj 

European Speedclub: 31 maj 

Anita Gebhard, Lapland Lodge: 1 juni 

Nils John, Visit Sweden DE: 3 juni 

Erica Mattsson, Swedish Lapland: 3 juni 

Jürgen Latki, Supertour: 7 juni 

Rainer Dreher, FlyCar: 13 juni 

Burckhard Specht, Nordic Holidays: 13 juni
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AUDIT

Vi har valt att titta närmare på två andra typiska vinterdestinationer – Åre och Zell am See 
i Österrike. Detta för att se hur de valt att gå tillväga för att förlänga turistsäsongen och 
vilka deras framgångsfaktorer har varit.   

Åre Zell am See

Benchmarks



AUDIT

Benchmarks 
Är vädret ett problem?

I ovanstående jämförelse med Zell am See kan vi se att sommarvädret inte bör ses som ett hinder i 
processen att förlänga turistsäsongen i Arvidsjaur (eller Lappland). Det handlar snarare om att 
marknadsföra rätt typ av sommaraktiviteter för att lyckas. 

Lappland Zell Am See



AUDIT

Kortare vistelser under sommaren. 

Gäster rör sig över större ytor under sommaren. 

Åre har ett event per vecka.  

Vinter – titta på event. Sommar – delta i event.  

Billigare boende under sommaren. 

Aktiv företagarförening där Skistar äger 45% av 

aktierna. 

”Vandring och vita lakan”.  

Aktiviteter för dåligt väder (Holiday Club). 

Marknadsför inte sol och bad.

Benchmarks 
Input Åre



AUDIT

Benchmarks 
Åre event



Hitta rätt event.

Från MTB VM 1999 till en årlig cykelfestival. 

AUDIT

Benchmarks 
Åre event



AUDIT

Bygga aktiviteter på det som finns – 

glaciären, berget och sjön. 

Marknadsföringen finansieras via en 

turistskatt. 

55% av hotellen är anslutna till 

sommarkortet… 

… som gäller under hela hotellvistelsen 

 i Zell. 

Satsa på kvalitativa aktiviteter.  

Har både sport- och kulturevent.  

Benchmarks 
Input Zell am See



Benchmarks 
Aktiviteter i Zell am See

AUDIT



Vad kan man göra i Arvidsjaur? Kanske VM i MTB och flugfiske?

Benchmarks 
Skid- och golf-VM i Zell am See

AUDIT



Boende i Zell am See under sommar och vinter
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5* 4* 3* 2/1* Privat Vandringshem Camping Lägenhet

Juli 5-7, 2015 Feb 16, 2016

Det är ingen större skillnad på beläggningen när det kommer till boendet under sommar- och 
vintersäsongen i Zell am See. Detta betyder att det finns potential även för Arvidsjaur att fylla sina 
hotellbäddar under sommarsäsongen, förutsatt att man lockar till sig resenärer till destinationen med rätt 
sorts aktiviteter. 

AUDIT



AUDIT

Workshops

Vi har genomfört tre interna workshops tillsammans med 
nyckelintressenter och beslutsfattare. Detta för att få input 
på ämnen som omfattar det Arvidsjaur står för, vilka 
målgrupper vi ska fokusera på samt platsens identitet både 
utifrån dagens situation så väl som det önskade framtida 
läget. Slutligen diskuterade vi olika värdepropositioner och 
vad Arvidsjaur har att erbjuda. Detta har gett oss en bra bas 
för att kunna fortsätta med det resterande arbetet, samt 
skapat en grund för de strategirekommendationer som 
presenteras i detta dokument.   

Workshop 1 – Lokala politiker 

Workshop 2 –  En blandning av både företag och kommun 

Workshop 3 – En blandning av företag, kommun och 
invånare



WORKSHOP DELTAGARE



AUDIT

Arvidsjaur i ett ord



AUDIT

Målgrupper

När vi diskuterade målgrupper var det viktigt att definiera vilka målgrupper vi borde fokusera på och vilka faktorer 
som motiverar dem att vilja komma till Arvidsjaur. Vi kom även fram till vilka geografiska områden vi bör lägga fokus 
på. 

MÅLGRUPPER IDAG 

Vintersäsongen: Mer exklusivt, ”playboys”, ”high end”-kunder och aktiva människor som är intresserade av naturen. De 
som tycker att Lappland är exotiskt.  

Sommarsäsongen: Camping, pensionärer och människor som är intresserade av naturen och utomhusaktiviteter.     

Överlag är det mer män än kvinnor som besöker Arvidsjaur idag. 

Vad som motiverar dem: (anledningar att besöka Arvidsjaur) 

Biltestverksamhet, exklusiva event, exotisk natur, åka snöskoter och hundsläde, norrsken, utomhusaktiviteter, camping, 
renar, den samiska kulturen, orörd natur, lugn miljö, Vittjåkk. Europas sista vildmark. 

Vad är utmaningen? 

Arvidsjaur har mycket att erbjuda. Utmaningen blir att paketera och förmedla detta. Hur kan vi uppmuntra 
förbipasserande trafik att stanna några dagar längre under sommaren? Vilken typ av aktiviteter kan vi locka dem med? 



AUDIT

Målgrupper – geografi

Geografiskt mest intressanta områden*: 

1) Norge 

2)Tyskland 

3) Stockholm 

4) Nederländerna 

5) Storbritannien 

6) Schweiz 

Andra platser som nämndes var: Österrike, 
Tjeckien, Belgien, Finland, USA och Arabländerna 

* Svaren varierade mellan de 4 olika grupperna, men överlag var dessa de topp 6 områden som valdes ut. 



AUDIT

Identitet 
Arvidsjaur som person idag

45-55 år. 

Man. 

Praktiska och slitstarka kläder (Helly Hansen, 
Fjällräven och Haglöfs). 

Han kör en stor bil. Dels för att kunna ta med sig 
hunden, men också för att kunna transportera 
snöskotern.  

Han arbetar antingen som entreprenör eller inom den 
offentliga sektorn.  

Han är praktisk, gillar att vara utomhus, köra 
snöskoter, fiska och jaga.  

Han är en enkel och trevlig man.  

Han är svensk, kanske med ett samiskt ursprung.  

Han är lite småtrist, ganska kritisk och inte så 
personlig. 



ARVIDSJAUR IDAG

Kommentar: Grupperna var inte konsekventa i sina svar om Arvidsjaur idag.



Yngre. 30-40 år.  

Mer kvinnlig (en ”hen”). 

Lite mer uppklädd och modern, men fortfarande 
med funktionella kläder.  

Kanske jeans och en något sportigare jacka (cool). 

Hon kör fortfarande bil, en snygg, svart bil som 
fungerar bra ute i terrängen. Men hon tar även 
cykeln när hon har möjlighet. 

Hon är en entreprenör som arbetar med ”high-end”-
kunder inom naturturism. Morgondagens Arvidsjaur 
är mer professionell.  

Hon är stolt, glad, positiv och är mer serviceinriktad 
än dagens Arvidsjaur. 

Hon är fortfarande svensk, men har ett 
internationellt tänk och kan prata flera språk. 

Identitet 
Arvidsjaur som person imorgon

AUDIT



ARVIDSJAUR IMORGON



AUDIT

Värdepropositioner 
Varför ska man välja Arvidsjaur?

Kallt och is (möjlighet att köra 

på is) 

Snöskoter 

Hundsläde 

Norrsken 

Flygplats och direktflyg 

Upplevelse 

Bilindustrin 

Behöver tanka 

Ljust och midnattssol 

Världens bästa rödingfiske 

Orörd vildmark 

Ultimat frihet 

Utvecklade service 

erbjudanden 

Lappland (Capital of Lapland) 

Funktionella anledningar:

Naturen och närheten till den 

Samisk kultur 

Möta vilda djur 

Bra mat 

Vandring 

Renar 

Skogens guld (hjortron) 

Vittjåkk 

Norrbottens bästa dricksvatten 

Kanotleder 

5 unika årstider 

Nära till allt 

Okomplicerat 

Allt kan lösas 

Bra geografiskt läge 



AUDIT

Värdepropositioner 
Varför ska man välja Arvidsjaur?

Känslomässiga anledningar: 

Exotiskt och exklusivt 

Bra service och god kvalitet. 
Du känner dig välkommen här. 
Människorna är trevliga och du känner dig 
omhändertagen. 
Livskvalitet. 



Självförverkligande anledningar (Self expressive): 

”Jag har upplevt något 
helt unikt, genuint och 
annorlunda.” 
Jag är inte som alla andra. Jag är en äventyrare. 
Jag är speciell. 

Värdepropositioner 
Varför ska man välja Arvidsjaur?

AUDIT



INTERVJUER

Lotta Åman 

Bjarne Hald 

Kenneth Bäcklund 

Anne Åberg  

Danny Pfeil  

Jürg  Eugster  

Sofia Kinberg 

Anita Gebhard  

Nils John 

Erica Mattsson 

Jürgen Latki 

Rainer Dreher 

Burckhard Specht 

Martin Escher



INTERVJUER



Ingen sommardestination 

Svaga sommarerbjudanden 

Många försök med positionering 

Dåligt med sommaraktiviteter 

Långt bort för många (i kilometer) 

Slarvig marknadsföring (skylten på 
väg in till Arvidsjaur) 

Finns ingen Arvidsjaur story 

Finns ingen långsiktig plan 

Okänd plats

INTERVJUER FÖR/NACKDELAR

Starkt vinterrykte  

Naturen 

Flygplatsen (samt närheten till Luleå 
och Skellefteå) 

Bra vinterkunder 

Ett säkert resmål 

Samisk kultur 

Allemansrätten 

Infrastrukturen och hotellen 

Öppen och positiv attityd 



Fokusera på att göra vintern bättre. 

En paradox – ingen vill investera innan vi lyckats få fler turister. 

Finns ingen anledning att stanna några extra dagar under sommaren.  

Prioritera norska och svenska turister. 

Skapa en central plats/punkt för alla aktiviteter (sommar och vinter).  

Vattenskidåkning vid sjön med hjälp av Laponia. 

Skapa paket för researrangörer. 

Locka de turister som redan kommer till Arvidsjaur idag (intresserade av motorsport). 

Släng gamla broschyrer. 

Ha uppföljningsmöten med Danny Pfeil under 2017. 

Skapa en Arvidsjaur story. 

Paketering av sommar- och vinteraktiviteter är mycket viktigt. 

Kan man ha en utställning på flygplatsen under vintern för att marknadsföra sommaren? 

Använd regementet. 

Indien och Kina är de snabbast växande turistländerna. 

Börja med veckovisa flygningar från en destination (i Tyskland) under sommaren.  

”Tar 15 minuter mellan att landa och hoppa på en snöskoter” (från punkt A till punkt B på 

2,5 timme). 

Skapa ett ”crazy race”-event genom Arvidsjaur. Både på land och i vattnet.

Andra observationer från intervjuerna

AUDIT



KONKURRENTER OCH PARTNERS

Luleå 
Skellefteå  

Piteå 
Arjeplog 

Finska Lappland 
Alperna

Vi konkurrerar om turister, 
men vi är partners när det 
kommer till att sätta Lappland 
på kartan. 



HUR BESKRIVS ARVIDSJAUR I 
RESEBROSCHYRERNA IDAG? 

Vakna upp till en annan 
värld 
Midvinterljus 
Mörker 
Snö 
Ren luft, rent vatten och 
ren snö 
Ingen förorening 
Samiskt 
Vilda djur och växter 
Fiske 
En knutpunkt för 
Inlandsbanan, Riksväg 
och Silvervägen 
Mitt i Lappland 
4 000 sjöar

Många varierande budskap idag. Alla försöker att säga något, men ingen 
lyckas förmedla en unik story för Arvidsjaur. 



LULEÅ, SKELLEFTEÅ, PITEÅ OCH 
ARJEPLOG

Skellefteå (folkmängd 72 331) 
Skellefteå är Sveriges största kustkommun. Bra 
idéer har resulterat i en stor mängd 
entreprenörer. Modern och snabbt växande 
region. Skärgård. Mat med lokala smaker. 
Fiske. Shopping. Arv och litteratur. 

Luleå (folkmängd 76 088) 
Luleå-sättet. En vacker film som kombinerar naturen och 
staden, vildmark och lyx, högklass och lokalt. 

Piteå (folkmängd 41 588) 
Pite havsbad – det nordiska medelhavet. 
Kom hit och känn dig som hemma. En 
värld av öar. Från berg till kust. 
En föränderlig och växande stad (enligt 
videon) med en forskningspark.

Arjeplog – äventyrslandet (befolkning 2 887) 
Fler sjöar och högre berg. Glaciärer. Skärgård vid bergen. 
Ligger lite närmare polcirkeln. Bättre fiskemöjligheter? Har 
även en stark relation till den samiska kulturen. Silvermuseet 
är beläget här. 



ALPERNA OCH FINSKA LAPPLAND

Österrike (främst) 
Huvudresemålet för många Européer som vill vandra under 
sommaren. En annorlunda upplevelse till skillnad från 
Lappland. Högre berg, dock färre sjöar och floder och inte 
samma ljus. Inte lika ”magiskt”, men mycket välutvecklat. 

Landet med midnattssolen 
Aurora Borealis, midnattssol, höst, skidåkning, 
huskies och renar, samisk kultur och jultomten. 
Vintern tar större plats än sommaren, men på 
sommaren fokuserar de på lugnet, tystnaden och 
vildmarken. De här även en midnattssol-filmfestival 
(The Midnight Sun Film Festival).



AUDIT

Arvidsjaurs affärsplan 2016-2018  

Var	är	vi	2020?
• Anbud	– lättare	för	de	lokala	företagen	att	lämna	anbud;	Fördelar?
• Kompetensförsörjning	– arbetsmoral?	Distansutbildningar	för	att	matcha	

behoven.
• Försöka	behålla	det	befolkningsunderlag	som	finns,	gärna	öka
• Vittjåkk blomstrar
• Ta	hand	om	de	befintliga	företag	som	finns
• Fler	etableringar
• Våra	företag	på	internet
• Testjärnväg!
• Förvaltad	och	utvecklad	testverksamhet	– event!
• Camp	Gielas i	privat	regi	och	utvecklad	skoterturism!	(Vinterturism!)
• Tillväxt	och	högre	lönsamhet	hos	befintliga	företag.
• Jantelagen	har	slutat	gälla!
• Förlängd	säsong;	Besöksindustri	och	helårstestning!

Vad	är	bäst	med	Arvidsjaur?
§ Läget	– var	vi	är	i	världen!	Lagom	långt	ifrån	allting.	Mitt	i.	Femton	mil	

från	allt!
§ Flygplatsen.	Möjlighet	att	resa	till	och	från,	snabbt	och	enkelt.	Snabba	

plan!!
§ Näringslivet	i	Arvidsjaur.	Enorm	bredd,	 service	och	olika	typer	av	butiker.	

Hög	servicenivå!	
§ Storgatan!	Går	genom	samhället	– pulsåder.
§ Tydliga	årstider.	Fördel	som	blir	mer	och	mer	sällsynt.	Fem	årstider!
§ Starkt	föreningsliv	

ü Centrums	närhet	till	centrum
ü Korta	beslutsvägar-man	vet	vem	man	ska	prata	med
ü Liv	och	rörelse
ü Bra	utbud	 av	affärer-serviceinriktade	entreprenörer
ü Komplett	samhälle	- VI	har	allt,	fjäll,	 sjöar,	affärer,	restauranger,	

fritidsaktiviteter	mm

Vilka	är	våra	gemensamma	
utmaningar?

Sysselsättning/företagande	– jobb
Boenden	– och	till	vilket	pris
Aktiviteter	fritid	föreningar
Vård	och	omsorg	 (Öppna	 för	privata	lösningar)
Skola	och	utbildning
Demografiska	trenden
Stor	andel	offentligt	anställda!
Lägre	nyföretagsamhet	än	rikssnittet!

Åldrande	befolkning
Minskande	befolkning
Kompetensförsörjning
Generationsväxling	 företagarna,	att	ingen	yngre	 tar	vid!

Arvidsjaurs affärsplan för 2016–2018 innehåller en utvärdering av dagens situation och framtidsmål. Många av 
dessa stämmer överens med svaren från intervjuerna och genomförda workshops. Arvidsjaur har flera tillgångar 
och den största utmaningen är den föråldrade och minskade befolkningen. Målet, samt utmaningen, är att göra 
Arvidsjaur till en attraktiv kommun som man både vill bo och leva i.  
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Överblick 

Målsättning 

Marknad och målgrupper 

Positionering 

Kommunikationsteman och förslag på 

användning 

Kanalval 

Implementering



STRATEGI

Målsättning

Turism är redan en viktig del av näringslivet i Arvidsjaur – både direkt i form av exempelvis hotell och 
indirekt som för handeln. För att stimulera både befintliga och nya ”SME” rekommenderar vi en fortsatt 
satsning på turism och service. Det är viktigt att förstärka och utveckla den redan starka vintersäsongen 
men också att marknadsföra och ge förutsättningar för ett större säsongsutbud, i första hand sommaren. 

Man kan se det som ett ”ekosystem” där en starkare identitet som destination ger fler turister som öppnar 
för fler företag, fler tjänster som leder till ännu mer turism, fler företag osv. Och som en positiv bi-effekt 
kommer inflyttningen till  kommunen att öka. 

Tre viktiga målsättningar för ett aktivt ekosystem och för att växa det lokala och regionala företagandet: 

1) Utveckla och marknadsför ett sommarprogram som får de genomresande turisterna att stanna ”en natt 
till” i Arvidsjaur  

2) Skapa kommunikationen om och kring Arvidsjaur som differentierar och positionerar destinationen i de 
angivna målmarknaderna och målgrupperna 

3) Utveckla kontakter och relationer med researrangörer och ”tour operators” för att vidareutveckla 
vintersäsongen samt att ”få fart” på sommarsäsongen



MÅLSÄTTNING

Arvidsjaur har redan en framgångsrik vintersäsong. 
Biltestverksamheten, snöskoteråkning och hundspann är alla 
betydelsefulla inkomstkällor för kommunen idag. Detta kan 
fortfarande vidareutvecklas och förbättras, men det finns 
framför allt en stor möjlighet att förbättra sommarsäsongen. 
Oavsett vilken sorts positionering och marknadsföring vi tar 
oss an måste detta självfallet fungera tillsammans med både 
vinter- och sommarturismen.  

1. FÅ GENOMRESANDE ATT ”STANNA EN NATT TILL”

En stor möjlighet är att paketera olika aktiviteter som uppmuntrar till ”spontanbokningar” via en 
”bokningshubb” som både kan vara ”online” och ”fysisk”. Detta gäller framförallt på sommaren då 
Arvidsjaur skulle kunna attrahera besökare eller få genomfartsturisterna att stanna en dag till. 
Medvetenheten om Arvidsjaur som en alternativ destination kan också förbättras överlag.  

Varje år passerar hundratusentals turister genom Arvidsjaur på väg till den svenska kusten och Norge. Vårt 
mål bör vara att få åtminstone 10% av dessa att spendera en eller fler nätter i Arvidsjaur på vägen. Vi tror 
också att om vi skapar tillräckligt med aktiviteter och attraktioner kommer vi ha möjlighet att attrahera nya 
turister som vill besöka och uppleva Arvidsjaur.  

I bilagan listar vi ett antal möjliga aktiviteter som dels kan skapa bra kommunikation och dels stimulera 
både företagande och turism. 



MÅLSÄTTNING

Arvidsjaur har alla de tillgångar och resurser som behövs 
för att skapa långsiktig och spännande kommunikation.  

Många av dessa delas dock med resten av Lappland (och 
även av övriga Sverige). I avsnittet om position utvecklar 
vi hur vi differentierar och skapar ett mervärde för just 
Arvidsjaur. 

Strategin för hur vi gör detta är via digital- och inbound 
marketing. Vi når våra målgrupper med specifikt riktad 
(och relevant) inbound- och content marketing kampanjer, 
oavsett var i världen de befinner sig.   

Se exempel på innehåll längre ner men vi drar nytta av att 
inom en radie av ca 20 mil når man fjällen, polcirkeln, 
kusten 12.000 sjöar. Och vi lyfter fram besökarnas och 
företagarnas egna historier.  

Utveckla det redaktionella utbytet med Swedish Lapland.

2. ”STORY-TELLING”



MÅLSÄTTNING

På lite längre sikt är det viktigt att skapa egna relationer med researrangörer och ”tour operators”.  

Det faktum att Arvidsjaur har en egen flygplats har varit en stor del i bilindustrins framgång och bör också 
vara en viktig resurs för t.ex. sommaren.  

I första hand gäller det att identifiera ett antal intressenter och börja diskutera hur man kan utveckla vintern 
och vad som skulle kunna få dem att ha med Arvidsjaur som en vår/sommar destination? Turism från Kina 
och Indien är den snabbast växande och det finns mycket i Arvidsjaur som lockar; vintern, naturen, 
kulturen, stjärnfallen, midnattssolen m.m. 

Vi vet också att ”bra kommunikation” har en positiv effekt även på researrangörerna eftersom de gärna 
hänvisar till befintliga artiklar och filmer. 

3. UTVECKLA RELATIONERNA MED RESEOPERATÖRER



MARKNADER OCH MÅLGRUPPER

Marknader 

Sverige 

Norge 

Europa (främst Tyskland &  

tyskspråkiga länder) 

Målgrupper 

DINKS 

WHOPS 

Familjer 

Millennials

STRATEGI



MÅLMARKNAD

Primära marknader 

Norge 

Sverige (människor från närorterna 
samt Stockholmare) 

Tyskland (26,6M) 

Storbritannien (10,6M) 

Nederländerna (7,6M) 

Schweiz  

Sekundära marknader 

Österrike 

Frankrike

Källa: Visit Sweden Besöksnäringens Målgruppsguide 1.0 
German travel trends: FVW Medien GmbH

STRATEGI

http://www.fvw.com/german-travel-trends-heading-for-new-destinations/393/139629/11245
http://www.fvw.com/german-travel-trends-heading-for-new-destinations/393/139629/11245
http://www.fvw.com/german-travel-trends-heading-for-new-destinations/393/139629/11245


TYSKA RESETRENDER

Vacation travel trends 
2025: Reise Analyse 

German travel trends: FVW Medien GmbH

STRATEGI

http://www.fvw.com/german-travel-trends-heading-for-new-destinations/393/139629/11245
http://www.fvw.com/german-travel-trends-heading-for-new-destinations/393/139629/11245
http://www.fvw.com/german-travel-trends-heading-for-new-destinations/393/139629/11245


MÅLGRUPPER

De viktigaste marknaderna som vi sett i tidigare bilder är Sverige, Norge, Tyskland 
(och andra tysktalande länder), Holland och England. Och på sikt Kina och Indien. 

Målgrupperna vi riktar oss åt skiljer sig men har en gemensam nämnare, man 
gillar naturen och man vill uppleva något extra. Detta lilla extra kan vara en 
spännande aktivitet eller det lappländska lugnet. Vi har sneglat på Visit Swedens 
målgruppsdefinition med Aktiva naturälskare, Nyfikna upptäckare och 
Vardagssmitande livsnjutare. Alla dessa tre är rätt lika varandra men där Aktiva 
naturälskare är den som mest stämmer in på Arvidsjaur. 

Några av deras attribut är; 
Vill uppleva den svenska naturen och att njuta av lugnet och stillheten. Samtidigt 
vill de gärna vara aktiva och röra på sig. De älskar att vara utomhus och deltar i 
många utomhusaktiviteter. De vill också ha roligt och hinna med att koppla av på 
sin semester. Att känna frihet och slippa rutiner är viktigt för dem. 

I detta segment vill man ha utomhusupplevelser, både vinter och sommar, 
uppleva landsbygden, vandra och åka på båtsemester på sin Sverigesemester. 
Målgruppen är resvan, har bl.a. högre disponibel inkomst, högre utbildning och 
bor oftare i storstad och är lika många män som kvinnor samt i alla åldersgrupper.  

Även om vi har tagit intryck från både Visit Sweden och Swedish Lappland har vi gjort en anpassad målgruppsdefinition enligt följande;

Den globala resenären



MÅLGRUPPSSEGMENTERING FÖR ARVIDSJAUR

Aktiva familjer: Familjer som är aktiva 
på sin semester och vill uppleva 
spännande äventyr tillsammans. De är 
beredda att lägga pengar på trevligt 
boende och att göra saker som t.ex. 
köra hundspann, paddla kanot, 
vandra m.m. Gärna i kombination och 
både på sommar och vinter.

Medelålders par: Par som reser och ofta 
tillsammans med andra par men utan 
barn. Spenderar en hel del tid i bilen 
under semestern och har sina ”to do’s”. 
Denna grupp tar det lugnt och värdesätter 
fika och mat. Vill ta del av aktiviteter som 
inte är så fysiska. Shoppar gärna av det 
lokala utbudet.

Naturälskande motionärer: En 
grupp som gillar utmaningar 
och vill testa sig själv. De 
motionerar regelbundet och 
vill gärna dela med sig på 
sociala medier av både 
träning och tävling. Gruppen 
innefattar allt från motionärer 
till elit motionärer.  Men detta 
hindrar dem inte från att bo 
bekvämt och att äta en god 
middag på kvällen. Reser 
gärna i grupp.

Bil- och skoterintresserade: 
Mestadels medelåldersmän 
med rätt god inkomst som är 
mycket bil- och 
skoterintresserade. De vill 
bo och äta bra och är 
beredda att betala mycket 
för 4-5 dagars racing. De 
gillar allt som har en stor 
motor och går fort. Vill gärna 
känna att just deras 
racingupplevelse var unik.

Genomresande: Detta är 
framförallt norrmän som är på 
väg till (eller från) 
Norrlandskusten. De stannar i 
Arvidsjaur för en kort paus och 
kanske för att äta något. De 
kommer ofta i husbil eller med 
en husvagn. Deras resplaner är 
inte så detaljerade utan styrs 
mycket av vädret. De är beredda 
att hoppa på en spontanaktivitet 
ifall den upplevs som rolig och 
inte för dyr.

Tour operators: Researrangörer 
för grupp eller individuella 
resor. Vill kunna erbjuda 
annorlunda och unika 
upplevelser. Det är viktigt att det 
finns en bra infrastruktur på 
destinationen i form av 
transport, hotell, lokala 
arrangörer m.m. Deras kunder är 
någon av de som är listade 
ovan. Vill gärna ta del av bra 
innehåll om Arvidsjaur och vad 
man kan göra där.

Naturintresserade DINKS: 
Double Income No Kids. Yngre par (upp 
till ca 40) utan barn med två bra 
inkomster. Är digitala i allt de gör och 
värderar etiska företag/varumärken. Ser 
inköp och resmål som ett ”statement”. 
De delar med sig av både bra och dåliga 
erfarenheter. Tid är viktigt och de gillar 
inte förseningar eller ”strul”. Föredrar 
meningsfulla aktiviteter.



MÅLGRUPPSTRENDER

Trender

Två trender eller företeelser att hålla koll på; 

Mindfulness: Har växt från meditation till att nu vara en accepterad behandlingsmetod för stressade och slutkörda 
människor. Och används även i skolan för elever i olika åldrar. Intresset för mindfulness och ”hitta dig själv” växer 
snabbt men är inte en demografisk grupp (även om kvinnor är något överrepresenterade). Bland våra målgrupper finns 
de sannolikt mest hos Naturälskande motionärer och bland  föräldrarna i Aktiva familjer.  

Lifestyle of Health and Sustainability: Aktiva och välinformerade människor som finns i de flesta samhällskategorier. De 
är något fler kvinnor än män och de gillar “det goda livet men med gott samvete”. Äter gärna ekologisk och vegetarisk 
mat. De ser sig som globala medborgare och älskar att resa och besöka nya kulturer och länder. 



STRATEGI

Positionering

Frågan är: vad är det Arvidsjaur står för? 

Att positionera Arvidsjaur är en av de absolut viktigaste stöttepelarna 
i att marknadsföra destinationen. I de flesta fall handlar 
positionering inte om den fysiska platsen, utan istället om “vad är 
det Arvidsjaur står för och representerar”. Platser konkurrerar runt 
om i världen och människor har många olika alternativ att välja bland 
när det kommer till att välja en plats att besöka, bo eller jobba på. Så 
vad kan de vänta sig om de väljer Arvidsjaur? 

Som nämnt ovan, positionering handlar vanligtvis om mer än bara 
den fysiska platsen. Man åker nödvändigtvis inte till New York på 
grund av dess läge på USAs östkust. Paris är kärlekens stad, inte 
bara en fransk stad i norra Frankrike.  

Trots detta, så anser vi att läget är det som gör Arvidsjaur unikt i sin 
marknadsföring och positionering. Beläget 65.5921° N och 19.1803° E 
– gör att den fysiska positionen är unik. Frågan är dock vad vi 
kommunicerar till den externa målgruppen? Handlar det om närheten 
till polcirkeln? Att vara en del av Swedish Lapland? Eller om 
Norrbotten? 



Lappland är viktigt.  
Vi anser att Arvidsjaurs mest naturliga positionering är att det är 
en del av Lappland. Att göra anspråk på att vara i närheten av 
polcirkeln är knappast ett starkt argument. Norrbotten å andra 
sidan betyder väldigt lite för en internationell målgrupp. Lappland 
är däremot exotiskt och romantiskt och passar bra med det 
samiska ursprunget och är något som vi bör ta ett starkare grepp 
om. 

Samarbeta med Swedish Lapland. 
Lappland är stort och det finns många plaster som är värda ett 
besök. Swedish Laplands kommunikation bygger på de 
huvudattraktioner som finns som t.ex. Ishotellet, Treehotel, 
Jokkmokk m.m. Arvidsjaur skall tillsammans med Swedish 
Lapland diskutera hur samarbetsformerna kan utvecklas och vad 
som måste göras för att tydligare bli en del av Swedish Laplands 
erbjudande. 

Men som positionering är det kritiskt att ”Lappland” finns med.

Gateway to 
Lapland

ALTERNATIVT: Porten till Lappland 

Detta sammanfattar positionen men är inte nödvändigtvis en ”tag-line”. 

Varför det är sant: 
Arvidsjaur är lätt tillgängligt. På mindre än tre timmar kan man åka från centrala 

Tyskland till Lappland och Europas sista vildmark. Inom en radie på 20 mil når du 
det mesta och bästa av Lappland. Detta tack vare flygplatsen.

Positionering

STRATEGI  
– GATEWAY INGEN TAGLINE



ARVIDSJAURS KÄRNVÄRDEN

Geografi/ Lappland / Samekulturen 
Det geografiska läget är centralt i definitionen av Arvidsjaur.  

Det första man nämner när man pratar om Arvidsjaur är det geografiska läget och de extrema 
förhållanden som kommer med det. 

Detta är något som vi inte bör tona ner på något sätt, utan istället göra det till tillgångar för 
människor som kommer att värdesätta och omfamna dem.  

Att använda Lappland på engelska som en payoff är både värdefullt och exotiskt. Till detta adderas 
värdet av den samiska kulturen, ursprunget och traditionerna. 

Naturligt/ Kargt 
Genom att använda sig av det geografiska läget i kommunikationen av varumärket så bör 

detta fungera tillsammans med den naturliga och karga naturen som finns här. 
Aktiviteterna samt tonaliteten i hur man kommunicerar om platsen bör stämma överens 

med detta. 

Militären 
Militären har en lång tradition på orten och levererar varje år många positiva 

ambassadörer. De är specialister på att träna under extrema förhållanden vilket kan 
passa bra i tider av ”military training”, ultimate sporter m.m. Se regementet som en 

möjlig resurs för framtida aktiviteter.

Biltest / Bilevent 
Biltest- och bileventverksamheten är också här på grund av det 

geografiska läget samt den karga naturen under vintern. Vi tror att det 
fortfarande finns möjligheter att vidareutveckla dessa aktiviteter. 

Extraordinärt / Exotiskt 
Arvidsjaur är inte en vanlig destination eller för dem som söker det ordinära, utan snarare för dem som 

söker något utöver det vanliga - en upplevelse. Arvidsjaur ska alltid utlova en annorlunda och 
extraordinär upplevelse. Och det blir exotiskt just på grund av detta.  

Arvidsjaur borde bli en aktivitet som finns med på allas ‘att göra’ eller ‘bucket list’.



GRUND FÖR KOMMUNIKATIONSTEMAN

VILDMARKEN +

Den karga naturen 
De extrema väderförhållandena 

En exotisk upplevelse

Förstklassigt boende 
Restauranger 

Shopping

BEKVÄMT



KOMMUNIKATIONSTEMAN – PROFILERANDE 
OCH STÖDJANDE

Flygplatsen

Lappland

Entreprenörer

Internationellt

Naturen

Närhet & 
tillgänglighet

Livsstil

Äkta

Snöskoter – Fiske – Kanot 
Bil – Hundspann 

Skidåkning – Vandring 
Viltsafari 

Kultur & Shopping

Stillhet – Lugnet – Frihet 
Stora ytor

Porten till: fjäll, glaciär, kust  
och sjöar

Samiskt 
The Arctic Lifestyle

SärskiljandeKärnanGeneriska



KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
OCH KOMMUNIKATIONSTEMAN

Arvidsjaur ligget centralt i Lappland och med det mesta och bästa inom 
räckhåll är Arvidsjaur en perfekt  ”gateway” till Lappland. Lägg till att det 

ligger i en vägknut, har tågstation och egen flygplats som gör 
tillgängligheten unik.

OBS! Ett första utkast och idéskiss på hur kommunikationsteman skulle kunna se ut. En eventuell ny logga kommer att tas fram i 
samband med det fortsatta arbetet med kommunikationsteman och en brandbok. 



OBS! Ett första utkast och idéskiss – en eventuell ny logga kommer att tas fram i samband med det fortsatta arbetet med kommunikationsteman och en brandbok. 



FÖRSLAG PÅ 
KOMMUNIKATIONSTEMAN 1/2 

Tema Beskrivning Syfte L MICE

@lapland Det mytomspunna Lappland.
Tagline som fastställer Arvidsjaurs 
geografiska position . 

@adventure 
Två timmar från Stureplan till äventyret

Visar på närheten till lapplands äventyr med 
t.ex. snöskoterkörning, hundspann, fiske, 
vandring, snöskovandringar, vintersport m.m.

@hiking Sinnesro i Lappland
Upplev det exotiska Lappland med naturen, 
djuren och de fantastiska färgerna i din egen 
takt. 

@snowmobile Snöskoterkörning i djupsnö
Positionera Arvidsjaurs unika erbjudande 
med varierad snöskoterkörning på hög nivå i 
en internationell atmosfär.

@husky Kör ditt eget hundspann i Lappland 
Kombinera ett spännande äventyr med 
förstklassig natur och personlig service.

@fishing Exklusivt fiske i Lappland 
Få tillgång till fiskepärlorna med någon av 
Arvidsjaurs skickliga fiskeguider.

@drivingonice
När flygplanet landar är det dags för 
adrenalinet att flöda 

Arvidsjaur har vinterbilkörning i världsklass. 

@arcticlifestyle Fem årstider
Möt invånare och företagare i deras vardag i 
Arvidsjaur. Och bli inspirerad.

(Leisure / Meetings Incentives Conferences Exhibitions)

EXEMPEL

Kommunikationsteman kommer att färdigställas tillsammans med Branschrådet i nästa steg.



Tema Beskrivning Syfte L MICE

@conferences
Konferens i vildmarken. Men med vita 
lakan.

 
Två timmar från Stockholm. 

@events
Upplev 4-stjärniga hotell med femstjärniga 
upplevelser.

Arvidsjaur har lång vana av stora 
internationella event för upp till 400 pers.

@golapland
Åk till det mytomspunna Lappland med 
direktflyg.

Utnyttja det faktum att det finns en 
flygplats i Arvidsjaur, med direktflyg från 
Stockholm och under vintersäsong från 4 
städer i Tyskland och 1 i UK

@canoe Upptäck Lapplands vattenvägar
Arvidsjaur – vattenriket med mer än 4000 
sjöar och vattendrag

@packraft Upptäck Lappland till fots och på vattnet  
Arvidsjaur – vattenriket med mer än 4000 
sjöar och vattendrag

@skiing Upptäck det orörda Lappland på skidor Flera företag erbjuder turer på skogsskidor 

@biathlon Prova på biathlon med din grupp Unik produkt, få konkurrenter

@snowshoe Upptäck det orörda Lappland på snöskor Flera företag erbjuder turer på snöskor

EXEMPEL

Kommunikationsteman kommer att färdigställas tillsammans med Branschrådet i nästa steg.

FÖRSLAG PÅ 
KOMMUNIKATIONSTEMAN 2/2 

(Leisure / Meetings Incentives Conferences Exhibitions)



UTVECKLADE  
KOMMUNIKATIONSTEMAN

OBS! Ett första utkast och idéskiss – en eventuell ny logga kommer att tas fram i samband med det fortsatta arbetet med kommunikationsteman och en brandbok. 



Kommunikationsteman
Exempel på bilder och utförande för inspiration 

OBSERVERA att dessa bilder är endast för inspiration och kommer att förädlas i nästa skede.













Användning av 
kommunikationsteman

På plats i Arvidsjaur



Vi tror att en A-symbolen bör omvandlas till en fysisk representation, och på så sätt bli en 
symbol och ett landmärke som människor vill se och ses med och dela bilder på sociala medier.

















HUR SKA DETTA IMPLEMENTERAS?

Kanalval 

Kanalvalet är i huvudsak uppdelat i två; en del som är direkt riktad till företagarna och en del som 
är mer generell för Arvidsjaur, för tex turistbyrån. Alla tillgångar kommer att finnas 
nedladdningsbara i en digital verktygslåda där det också kommer att finnas mallar och exempel. 

1. Företagarna 

I verktygslådan kommer det att finnas instruktioner till 
hur man kan använda sig av de olika 
kommunikationsteman på tex reklammaterial, skyltar, 
hemsida, vykort, broschyrer, sociala medier mm.  

2. För Arvidsjaur generellt 

För användning på hemsidan, sociala medier, trycksaker 
såsom broschyrer, vykort etc, på byggnader som tex 
kommunhus, flygplatsen samt på skyltar (infartsskyltar, 
hänvisningsskyltar etc). 



DIGITAL STRATEGI

Sökoptimering och delat innehåll är grunden i den digitala strategin vilket kräver bra innehåll och 
regelbundna uppdateringar i de utvalda digitala kanalerna (i första hand webb, Facebook och Instagram). 

Vi vet att vår målgrupp till stora delar befinner sig online – dels genom att använda internet för att planera 
sina resor och aktiviteter och dels genom att dela sina upplevelser på sociala medier. Eller genom att dela 
bra information från källor man gillar som förhoppningsvis Arvidsjaurs hemsida. 

Bra innehåll bygger på en redaktionell agenda som är anpassad efter när och hur målgrupperna är som mest 
aktiva i sitt sökande (och bokande) och efter säsong. Utgångspunkten är de föreslagna 
kommunikationsteman där det redaktionella ansvaret ligger hos Turistbyrån men det är välkommet för t.ex. 
entreprenörerna att skapa och dela eget innehåll, även på Turistbyråns kanaler. Givet att det innehåller 
tillräckligt hög nivå. Ren reklam skall begränsas till företagarnas egna kanaler. 



DIGITAL STRATEGI

För att leva upp till varumärkeslöftet skall Turistbyrån också ta fram en serie högkvalitativt innehåll  med 
artiklar, foto och filmer som kan släppas i en jämn ström över året, i snitt ca en-två ggr per månad.  

Det egenproducerade innehållet skall ha sin hemvist på destinationens hemsida men även anpassas och 
delas på sociala medier samt publiceras på svenska och engelska. Det är viktigt att skilja på sådant som är 
”destinationsspecifikt”och sådant som är av ”medborgarintresse”. 

UP föreslår en gemensam workshop med Bransch- eller Destinationsrådet för att sätta den redaktionella 
agendan. 

Det finns möjligheter att distribuera innehållet via olika plattformar men det är inget som är kritiskt för den 
digitala strategin. 



IMPLEMENTERING

Allt material och alla aktiviteter skall godkännas av Bransch- och/eller Destinationsrådet. Det är Turistbyråns ansvar 
att se till så att det som produceras blir tillgängligt digitalt och nedladdningsbart. Det är också till Turistbyrån som 
förslag till utveckling och förbättringar skall skickas. Bransch- och/eller Destinationsrådet som beslutar om nya 
kommunikationsteman samt godkänner vilka företagare som har rätt att använda dem. 

Turistbyrån ansvarar för den övergripande redaktionella agendan men det är upp till de anslutna företagen att dela 
med sig av vilka aktiviteter de har på gång. Det är önskvärt med ca 1-2 månaders framförhållning för de kommande 
aktiviteterna, i synnerhet de som skall vara bokningsbara via Turistbyrån. 

Ett urval av det redaktionella material som produceras görs i första hand för att publiceras via Swedish Lappland – i 
samråd med dem. Annat skall ”pitchas” till utvalda media medan det mesta distribueras via Turistbyråns egna 
kanaler (och delas via företagarna). 

Företagarna ansvarar för sina egna kanaler och vilka tillgångar som de använder men de måste följa de riktlinjer som 
finns. En viktig aspekt är att få varje kundengagemang så delbart eller ”instagramanpassat” som möjligt. 

Riktlinjer och mallar för hur det producerade materialet skall användas kommer att finnas tillgängligt via en 
lösenordsskyddad  ”digital hubb”.
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Utförande 
Nästa steg och exempel på 
aktiviteter

http://www.upthereeverywhere.com


STRATEGI

Nästa steg och exempel på aktiviteter 

Som ett nästa steg för att förverkliga strategin med kommunikationsplanen för Arvidsjaur 
rekommenderar vi följande steg och aktiviteter: 

Identitet och ‘brandbook' 

Som ett första steg kommer vi att utveckla en 
‘brandbook' baserat på strategirapporten. Den  
kommer att innehålla färdigutvecklade 
kommunikationsteman, platsens identitet, 
logotyp, tonalitet, positionering, bildmanér 
och riktlinjer för användning.  

Detta kommer att ske hösten 2016. 

Hemsida 

Eftersom ett nytt varumärke kommer att tas 
fram under hösten kommer en uppdatering av 
befintliga hemsidor för destinationen också bli 
en viktig del av detta arbete. Dessa bör vara 
optimerade för både sök och sociala medier, 
samt vara en central plats för bokning av 
aktiviteter. 

Inbound- & contentstrategi 

Vi rekommenderar ett fokus på 
innehållsmarknadsföring (‘inbound- och content 
marketing’) för att öka medvetenheten och 
marknadsföringen för Arvidsjaur som destination. 
UP erbjuder ett flertal innehållspaket, där vi kan 
kombinera ett team av UP-skribenter med lokala 
för att producera material för Arvidsjaur. (Se 
separat bilaga om inbound). 

Lansering 

När det nya varumärket och 
kommunikationsplanen är klar, lansera det nya 
Arvidsjaur med ett lanseringsevent.

Film 

Film är ett väldigt kraftfullt verktyg och Arvidsjaur 
har redan gjort ett antal filmer som visar deras 
erbjudande. Film bör bli en huvuddel av den nya 
satsningen och en del av positioneringen och 
arbetet med kommunikationsteman.
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Den här rapporten är upprättad av  
UP THERE, EVERYWHERE 

www.upthereeverywhere.com

http://www.upthereeverywhere.com
http://www.upthereeverywhere.com


Bilagor



1. Exempel på aktiviteter



EXEMPEL PÅ EXTREMA SPORTER 



TREND IDAG: MILITÄR TV ”UNDERHÅLNNING” 



VÄXER SNABBT: MILITARY TRAINING 



STRATEGY

Activities
Changing Arvidsjaur’s situation is not just about marketing. It will be about creating real change, through 
real activities. 

2) Two-day stopovers: 

We believe there are  number of activities that Arvidsjaur could package together as well as add to, to 
encourage people to stay longer or visit, such as canoeing, biking, soft hiking, animal husbandry 
(reindeers), short fishing experiences.  

However we also think one of the real issues we face with encouraging passing families to stop in 
summer is a lack of children's activities and activities generally. We think if we could develop specific 
and appropriate activities in this respect, we would get more people to stop – or even make a specific 
visit to Arvidsjaur. These are shown over: 

1) Luxury packages  

Upmarket – car experience: Is it possible to create a summer car experience package? Arvidsjaur has a strong 
association with the car industry, possibly we can leverage this to create non winter activities as well. We 
could extend this to any motor related vehicles in fact.  

Fishing – Other places have fishing, but we should not compete with these. Fishing in Arvidsjaur should be 
positioned as extreme, exotic and a ‘bucket list’ activity. 



STRATEGY

We believe with the strong heritage of the army (Arméns 
jägarbataljon) in Arvidsjaur, it would provide the perfect 
location for a new activity: ultimate boot camp. This 
activity should be undertaken as a joint initiative with 
the army and created as an activity area for both males 
and females. With ex or existing army instructors this 
boot camp would become a unique experience in 
Sweden.  

We also think that this activity could extend to children 
as an adventure area including a paintball activity 
(ultimate paintball).  

We believe this would become a must do event for 
people who enjoy these kinds of activities and a good 
reason for stopping an extra day or two in Arvidsjaur. 
We could even see groups coming to Arvidsjaur for 
longer periods, of up to a week, for this type of intense 
military style training. It could even be extended into 
alternative management training sessions. Get your 
company fit for business and build a real team. 

Activities: new activities Ultimate

Ultimate

Kids



STRATEGY

Activities: new activities

Skyline Luge Rotorua

We also believe Arvidsjaur could create a number of other physical 
adventure activities that we feel would be appropriate and help to attract 
and retain summer tourists. Starting with the lower investment activities 
first, these could be built upon over a number of years. But the key is 
physical activities that could be packaged together. Prästberget would be the 
obvious location for this, using the hill to develop a number of natural 
gravity attractions, making it a summer attraction as well.  

Examples shown here are from Rotorua, New Zealand. 

Zorb

Zip lining

Tree climbing adventure



STRATEGY

Sami culture experience
We think visitors should be able to experience even more of the Sami culture when they visit.  

We were struck by the architecture of the Hotel Laponia Sami styled restaurant. It creates a real point of interest to the town 
upon entering it and should be added to. The Sami village again added to this, but what is really needed is a Sami 
experience visitors can engage with.  

We believe that building a number of Sami themed ‘huts’, into a small holiday village, which have ultra-modern 
convenience for summer visitors, would be a popular attraction and accommodation alternative. This needs to be executed 
at a high level, such as the Treehotel, in order to create a genuine new attraction. To design these a competition could be 
organised with architectural schools nationally or even internationally, gaining publicity, and the winning designs carried 
forward. Partners could then be approached to build these and funding could be a shared initiative, or even crowd sourced 
funding applied for – such as a Kickstarter fund. This is something UP could assist with. 

Again, this holiday village will reinforce Arvidsjaur’s attractiveness within Swedish Lapland and make it a visitor attraction 
in its own right.  



STRATEGY

Activities: events
As we have said Arvidsjaur should present itself as an exotic alternative. An experience – something that is on 
a certain type of persons ‘bucket list’.  

This especially applies to creating events.  

If the destination wishes to look at creating events, these should fit the nature of the destination and be 
appropriate to it. One such example would be the following. An Ironman* event conducted in Arvidsjaur 
municipality, in the rugged nature during spring, summer or autumn. It would be a ‘bucket list’ Ironman. 

*What is an Ironman? It consists of a 2.4-mile (3.86 km) swim, a 112-mile (180.25 km) bicycle ride and a marathon 26.2-mile (42.2 km) run, 
raced in that order and without a break.

Ultimate

Arvidsjaur, Lapland

https://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_(sport)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_racing
https://en.wikipedia.org/wiki/Marathon
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_running


2. Inbound & Content 
Marketing



STRATEGY

Marketing Automation and Inbound and Content Marketing 

What it is 
The way people seek information has undergone a fundamental shift over 
the last decade. Search has become the main way people find information. 
Influencing what information they find is the frontline in winning this 
marketing battle. To answer this we believe the way Arvidsjaur should 
promote itself is predominantly through a coordinated Inbound & Content 
Marketing approach.  

At UP we specialise in marketing automation and can help Arvidsjaur install 
marketing automation software, train in using it as well as help produce 
international content, promoted via social media platforms, to become 
more visible to the target audiences you wish to reach. It’s the most cost 
effective and powerful marketing you can undertake.  

First steps:  
The first steps in such an approach would be developing a strategy to reach 
the people we really want to reach. UP could organise workshops to guide 
the municipality through these stages. Appropriate software could be 
recommended for publishing, tracking and analytics of campaigns. Again 
UP can help make recommendations on this as well as assist in training. 



STRATEGY

The content team approach 
When it comes to producing content UP could play a major role there as 
well. One approach could be to have a focused week when 3-5 UP writers, 
from different countries and backgrounds, would create content by 
interviewing people in Arvidsjaur and meeting some of the key 
stakeholders to create a store of content to be published over a number 
of months. This created content, combined with curated content would 
enable us to start a powerful content campaign.  

Key words 
One of the elements we would need to review and agree is what key 
words we should focus on and try to effect. This will obviously impact the 
SEO for Arvidsjaur. UP has specialists who can help identify and map out 
a strategy for improving Arvidsjaur when it comes to those keywords. 

Marketing Automation and Inbound and Content Marketing (2) 

Julian Stubbs (Stockholm) 
Digital Brand Strategist 

Writer

David (Palma) 
Copy writer

Monika (Hamburg) 
Writer German & English

Shari (Boston) 
Writer and HubSpot specialist




