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Sammanfattning 

Introduktion: Destinationsutveckling är något som blir alltmer vanligt att studera och arbeta 

med. Allt eftersom turismen och besöksnäringen ökar, blir det större konkurrens för 

destinationerna och dess hotell. Det gäller att sticka ut bland andra destinationer för att locka 

besökare och resande. Den här studien handlar om destinationsutveckling och hur olika 

företag kan samarbeta för att göra en destination mer attraktiv. Uppsatsen fokuserar på 

destinationsutveckling i en mellanstor svensk stad, där två personer intervjuats för att ta reda 

på hur de arbetar med destinationsutveckling idag och vilka de samarbetar med. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur olika företag kan samarbeta för att 

utveckla en destination och göra den mer attraktiv på marknaden. 

Metod och material: Den metod som använts i uppsatsen är kvalitativ metod och intervju. 

Ämnesrelevant litteratur och vetenskapliga artiklar samt transkriberade intervjuer utgör 

materialet i uppsatsen. 

Resultat: Respondenterna menar att det i nuläget finns ett starkt samarbete på destinationen 

inom besöksnäringen mellan bland andra hotell och destinationsbolag. Samarbetet och arbetet 

för destinationsutveckling kan dock förbättras genom att få fler engagerade; företag, 

lokalbefolkning och andra aktörer inom och utanför besöksnäringen. Viktiga byggstenar i 

arbetet är storytelling, place branding, destination branding och värdskap. 

Slutsats: Destinationsutveckling är något som staden idag är väldigt bra på men kan ändå bli 

bättre genom att informera och visa vad de gör. Genom att engagera fler företag, 

lokalbefolkningen och andra aktörer kan samarbetet bli ännu bättre och därmed förbättra 

destinationens utveckling och infrastruktur. På så vis blir destinationen mer attraktiv, både för 

besökare och boende om värderingarna för båda parter stämmer överens med varandra. 

Nyckelord: destinationsutveckling, destination, storytelling, hospitality, samarbete hotell. 
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1. Förord 

Destinationsutveckling. Med stor glädje och gediget intresse har detta ämne, som ligger mig 

varmt om hjärtat studerats. Under dessa veckor har jag fått möjligheten att fördjupa mig inom 

ämnet, lära mig mer och se saker som berör ämnet ur olika infallsvinklar. Detta har dock inte 

varit en lätt period, utan ansträngning, hinder och motgångar har påträffats under resans gång. 

En lång och tuff kamp men ändå en intressant och lärorik resa är över och jag går segrande ur 

den, sista steget innan min examen! 

Ett varmt tack till respondenterna som ställt upp och bidragit med information som är grunden 

till att studien kunnat genomföras. De har varit väldigt öppna och generösa när de berättat om 

sina upplevelser och erfarenheter, vilket gett mig mycket mer än bara material till min 

uppsats. Ni har dessutom ökat mitt intresse ytterligare och varit ovärderliga inspirationskällor 

för det här ämnet! 

Vill även rikta ett stort tack till min kära familj och sambo som alltid stöttar och finns där för 

mig. 
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2. Inledning 

”Regionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om. Vi ska stärka 

destinationen, skapa fler reseanledningar, ta värdskapet ett steg vidare och vara med i första 

ledet kring den digitala utvecklingen. Vårt mål är att besöksnäringen ska utvecklas och 

genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så att fler arbetstillfällen skapas. Det här kan 

vi bara åstadkomma tillsammans och vi tar årligen fram en gemensam handlingsplan där alla 

aktörer bidrar med sin del. 

En positiv destinationsutveckling ökar attraktiviteten i regionen och ör också bra för 

invånarna i regionen. Vi får en bättre plats att bo på, fler jobb att välja på, mer att göra och 

mer att vara stolta över” (Destinationens lokala destinationsbolag, 2017). 

Så lyder destinationens turismstrategiska plan för år 2017 och framåt. Destinationsutveckling 

är något som blir alltmer vanligt att studera och arbeta med. Allt eftersom turismen och 

besöksnäringen ökar, blir det större konkurrens för destinationerna och dess hotell. Det gäller 

att sticka ut bland andra destinationer för att locka besökare och resande. Den här studien 

handlar om destinationsutveckling och hur olika företag kan samarbeta för att göra en 

destination mer attraktiv. Uppsatsen fokuserar på destinationsutveckling i en mellanstor 

svensk stad, där två personer intervjuats för att ta reda på hur de arbetar med 

destinationsutveckling idag och vilka de samarbetar med.  

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Under dessa tre år vid RHS Grythyttan har vi studerande bekantat oss med begreppet FAMM 

som står för Five Aspects Meal Model (Gustafsson, Jonsson, Mossberg & Öström, 2006). 

FAMM omfattar gästens upplevelse utifrån de fem olika aspekterna; mötet, rummet, 

produkten, stämningen och styrsystemet (Ibid.). I denna studie kommer fokus att riktas på 

mötet, produkten, stämningen och styrsystemet.  

Mötet handlar om hur gästen eller besökaren påverkas av interaktionen som uppstår. Detta 

skulle kunna omfatta ett hotell och dess personal, eller en destination och dess företag och 

invånare.  

Produkten omfattar den vara eller tjänst som säljes till besökaren eller gästen. Som 

exempelvis hotellrummet eller destinationen. 
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Stämningen omfattar den känsla eller upplevelse som hotellet eller destinationen förmedlar. 

Exempelvis värdskap, trygghet, service, socialt och familjärt, naturskönt etc. 

Styrsystemet omfattar ledningen och de företag som arbetar med att ge gästen eller besökaren 

en bra upplevelse. I det här fallet skulle det kunna vara hotellen, hotellgruppen, 

destinationsbolagen, företagen, kommunen eller besöksnäringen.  

Gustafsson et al. (2006) menar att dessa fem aspekter påverkar gästens helhetsupplevelse. 

Genom att undersöka destinationsutvecklingen för att se vilka samarbeten det finns mellan 

olika företag, avser uppsatsförfattaren att koppla FAMM till ämnet. En mellanstor svensk stad 

har därför valts ut som destination och uppsatsen avser undersöka hur staden arbetar med 

destinationsutveckling och hur de kan göra den mer attraktiv.  

 

4. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras viktiga begrepp och relevant information för destinationsutveckling. 

Begreppen turism, plats, identitet, platsmarknadsföring, platsambassadörer, branding, 

destinationsutveckling, storytelling samt event och evenemang presenteras för att ge förståelse 

för ämnesrelevansen. Tidigare studier genom vetenskapliga artiklar presenteras även för att 

belysa information som har relevans för uppsatsen och som kan appliceras och jämföras med 

den här studien. Samtliga begrepp är viktiga aspekter inom destinationsutveckling för att göra 

en destination mer attraktiv för besökare och gäster. 

 

4.1 Turism 

Enligt Tillväxtverket (2016) definieras begreppet turism som människors aktiviteter när de 

reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning, för kortare tid än ett år. 

Reseanledningen ska vara relaterad till fritid, affärer eller andra syften för att ingå i begreppet 

turism. Aktiviteterna som avses för begreppet ska vara sociala, kulturella och ekonomiska 

(Ibid.). I publikationen skriver Tillväxtverket (2016) även att det är viktigt för producenter av 

turism att ha en gemensam bild av vad begreppet turism definieras som. Om 

turismproducenterna har en gemensam definition av begreppet, underlättas möjligheter att 

förmedla och utbyta information och kunskap, både i en nationell och internationell kontext 

(Ibid.). 
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4.2 Plats 

Enligt Ek & Hultman (2007) är begreppet väldigt brett och kan innebära allt från en punkt på 

kartan till en välbekant plats som grannens kök. De beskriver även John Agnews ideologi om 

att begreppet innefattar tre olika aspekter; lokalisering, platskänsla och omgivning. 

Lokaliseringen omfattar relationen mellan platser, vilket även kallas för geografiska relationer 

(Ibid.). Platskänsla handlar om människans relation till platsen, vilket gör känslorna till ett 

centralt argument för att skapa reflektion, minnen och reaktioner. Enligt Ek & Hultman 

(2007) handlar omgivningen om lämpliga egenskaper för att en plats ska existera i ett 

vardagligt perspektiv. Med det avses de materiella och sociala relationer som utgör vardagen 

(Ibid.). De menar även att människor är bundna till en plats, vilket innebär relationer med 

platser skapat utifrån känslor. Identitet skapas också utifrån olika platser då människans 

existens är en stor del av vad som utgör en plats. Ek & Hultman (2007) menar att platsen är 

ett centrum för människans handlingar. 

 

Olika begrepp kan ha olika relationer till varandra. Begreppet plats har en nära relation till 

identitet. Ek & Hultman (2007) menar att särskilda platser skapar känslor hos oss människor, 

vilket skapar ett samband mellan sociala och rumsliga positioner. En plats är därför socialt 

konstruerad, där mentala föreställningar och känslor skapas av sociala interaktioner (Ibid.). 

Massey (1994) menar att känslor för en särskild plats kan skapa en stabilitet för 

lokalinvånarnas identitet, vilket i sin tur kan skapa en bättre och gemensam plats. Massey 

(1994) menar även att detta är en process som är under ständig förändring. En plats som är 

skapad av sociala interaktioner kan exempelvis vara ett torg (Ek & Hultman, 2007). De 

sociala interaktioner som utförs på ett torg är olika typer av händelsekedjor när människor 

enas för att köpa och sälja diverse varor. Platsen skapas av människan och består av 

mänskliga relationer mellan varandra men också mellan människan och platsen (Ibid.) 

Massey (1994) menar, liksom Ek & Hultman (2007) att platsen och identiteten utvecklas av 

skapade mänskliga interaktioner som ständigt förändras. Enligt dem påverkas 

förändringsprocessen av regler, normer och maktutövare. Denna förändringsprocess påverkas 

av hur platser porträtteras utåt och även hur de marknadsförs och kommersialiseras (Massey, 

1994; Ek & Hultman, 2007).  
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4.3 Identitet 

Identitet är ett svårdefinierat begrepp. Identitet kopplas med människans egen självbild och 

självuppfattning (Angelöw & Jonsson, 2009). Människan utvecklar över tid sin identitet och 

därav även ett beteendemönster som förändras med tiden (Ibid.). Utveckling av identitet kan 

ske på olika sätt, där forskning bland annat menar att människor utvecklar sin självkänsla och 

självbild utifrån olika aspekter (Syssner, 2011). Exempelvis kan identitet formas utefter hur 

ens beteende och agerande bemöts av omvärlden och vad det skapas för konsekvenser för ens 

handlingar (Ibid.).  

 

Det moderna samhället har bidragit till att människan idag iakttar sig själv i förhållandet till 

omvärlden, där livsstilen och identiteten skapas av omvärlden (Ibid.). Kulturer och sociala 

regler går att koppla till hur världen är socialt konstruerad. Ett socialt konstruerat samhälle 

skiljer sig mellan olika kulturer och vad människor har för uppfattning om världen (Ibid.). 

Enligt Angelöw & Jonsson (2009) uppfattas världen utefter vardagsliv, vart i världen 

personen lever och i vilken tidsepok personen existerar påverkar dennes sätt att se på världen. 

Kunskapen om världen skapas genom sociala processer (Angelöw & Jonsson 2009). Identitet 

som socialt konstruerat har blivit allt vanligare i det samtida tänkandet (Ibid.). En 

identitetsprocess beskrivs utifrån hur människor socialt förhåller sig på olika sätt. Det innebär 

att identiteten speglar sig i hur människor representerar sig själva, exempelvis hur de berättar 

historier (Ibid.). Enligt Syssner (2011) syftar hans forskning inom socialkonstruktivismen på 

att ens identitet är kapabel till att förändras. Med det menas att människan inte enbart har en 

identitet utan flera, vilka varierar utifrån kultur, etnicitet, miljö etc. Det finns olika åsikter 

kring hur identitet skapas, vissa tycker att identiteten hos människan är fast och bestämd 

(Ibid.). Syssner (2011) benämner även hur det kan skapa förvirring hos människor där de inte 

vet hur de ska vara, då miljö och identitet kolliderar.  

 

Identitet och turism har blivit två sammankopplade begrepp i dagens turismnäring. Identitet 

har fått en större spelroll i turistindustrin där Syssner (2011) menar att hur någon uppfattar 

och tolkar olika upplevelser eller service är individuellt. Eftersom ett flertal turistdestinationer 

väljer att nischa sig, ses en markant skillnad på olika beteendemönster hos turisternas val av 

resor (Bohlin & Elbe, 2011). Detta bidrar även till att turister skapar förväntningar utifrån sin 

egen identitet vilket kan skapa konsekvenser utifrån hur de tolkar olika händelser under en 
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resa (Ibid.). Det går att avläsa identitet genom att se resmönster. Dels genom vilken form av 

resa eller destination de åker till, men även hur de förhåller sig till resan och berättar om vad 

de upplevt (Ibid.). Idag kan företag få hjälp att avläsa resebeteendet genom teknik, exempelvis 

via resebloggar och sociala medier, genom att titta på hur och vilka bilder som publiceras. 

Detta är även ett sätt för människan att stärka och hävda sin identitet. Marknadsföring idag 

utgår ifrån konsumenternas identiteter. Detta innebär att producenter undersöker hur deras 

konsumenters identitet ter sig och därav skapar attraktiva produkter och tjänster för att locka 

konsumenter (Syssner, 2011). 

 

PengFei (2018) genomförde en undersökning som handlade om effekten av turistens första 

intryck på en destination. Genom att besöka destinationen innan den riktiga reseanledningen 

får turisten en mer äkta bild av platsen. Här granskas direkt läge, möjligheter, stämning, 

atmosfär och service (Ibid).  

 

4.4 Platsmarknadsföring  

Att kommersialisera en plats innebär att göra den till en produkt (Ek & Hultman, 2007). Det 

innebär bland annat att främja verksamheter och sätta dem i en kontext där de kan 

konsumeras, i detta fall där turister konsumerar turism. Platsmarknadsföring av en plats 

handlar om att förmedla en positiv image av platsen som riktar sig mot tre olika målgrupper 

(Bohlin & Elbe, 2011). Dessa målgrupper är näringslivet, turisterna och lokalbefolkningen. 

Näringslivet som målgrupp innebär att locka företag och investeringar till platsen. Turisterna 

som målgrupp innebär att locka till sig besökare till platsen och invånare innebär att locka 

människor till att bosätta sig på platsen (Ibid.). Kommersialiseringen formar omvärlden 

människor lever i, platsen är skapelsen av olika handlingar människor emellan. Platsen är en 

stor del av människans identitet och existens och därför förändras platser när de 

kommersialiseras (Ek & Hultman, 2007). En identitet skapas inte ur ingenting utan identitet 

skapas i interaktionen mellan människor. Konsekvenser som kan uppstå genom att skapa en 

plats som produkt handlar främst om ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

konsekvenser som har inverkan på en plats (Ibid.). Som Ek & Hultman (2007) tidigare nämnt 

är människor platsbundna och därför förändras identiteten utefter hur platsen visas upp utåt. 

Det förändrar de relationer som finns mellan både människor och natur samt människor 
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emellan. Kommersialisering av en plats skapar en betänksamhet hos människan där den 

reflekterar över dess egen identitet och uppfattning om sig själva (Ibid.).  

 

4.5 Branding 

En viktig del inom destinationsutveckling är varumärkesskapande, vilket används vidare med 

den engelska översättningen branding. Strategier för branding fokuserar på att bygga starka 

och gynnsamma varumärken som kan riktas mot en riktad konsumentgrupp eller investerare 

(Bohlin & Elbe, 2011). Enligt Nationalencyklopedin (2018) är ett varumärke ett lagligt 

skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare. På så sätt är 

alltså ett varumärke något som särskiljer varan eller tjänsten från liknande produkter på 

marknaden (Ibid.). Att etablera ett varumärke ses som en grundläggande faktor för 

individualisering och differentiering. Ett väl inarbetat varumärke kan få status att ha ensamrätt 

på namnet, varan eller tjänsten. Branding är ett brett område inom marknadsföring som kan 

syfta till att varumärkesskapa varor, tjänster, geografiska punkter och människor (Hankinson, 

2007).  

 

Inom varumärkesskapning av geografiska punkter finns det två termer som diskuteras; place 

branding och destination branding (Bohlin & Elbe, 2012). Destination branding fokuserar 

huvudsakligen på att locka besökare och används mestadels inom besöksnäringen. Place 

branding fokuserar däremot på en bredare marknad. Place branding syftar till att locka 

besökare, investerare och på samma gång engagera lokalbefolkningen (Ibid.). Place branding 

ses som ett viktigt angreppssätt i att utveckla och marknadsföra platser och destinationer då 

det är bredare än destination branding (Hankinson, 2007). Detta beror på att städer, liksom 

begreppet, innefattar en rad olika aspekter och aktörer vilket gör dem komplexa. Många städer 

sysslar med detta komplexa begrepp och arbetar efter att varumärkesskapa sig själva för att 

sticka ut i mängden (Goméz, Fernández, Molina & Aranda, 2016). Goméz et al. (2016) 

belyser denna komplexitet då den kan hjälpa, eller stjälpa ett varumärke för en stad då det 

måste tilltala flera olika segment i samhället. Vidare inom varumärkesskapning lyfter 

Kavaratzis (2004) upp att det finns en extern och intern stad som förekommer samtidigt. I den 

externa staden syftar Kavaratzis (2004) på materiella ting som landskapet, byggnader och 

landmärken. Den interna staden syftar istället på immateriella ting som kultur, interaktion, 

livsstil etc. Den inre staden ses som subjektiv, där olika individer uppfattar olika utifrån sitt 
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eget sinne, där erfarenhet och prioriteringar påverkar individens uppfattning av staden 

(Kavaratzis, 2004). Både den externa och interna delen är viktiga för hur staden framhävs som 

image. Imagen leder till att turismen påverkar de boende i staden, eller på platsen (Ibid.). Att 

varumärkesskapa en stad kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Dessa effekter 

kan bland annat vara ekonomiska, miljömässiga eller sociala och på grund av detta är det 

viktigt att ha lokalbefolkningens stöd för varumärket (Kavaratzis, 2004; Ek & Hultman, 

2007).  

 

I den brittiska staden Bradford genomfördes en studie om staden som destination (Fenn, 

1985). Staden hade bra industrier, sevärdheter, historiska byggnader, känslan av engelsk idyll 

och möjligheter att utvecklas. Dock hade staden en dålig image och kunde därför inte 

konkurrera med andra existerande destinationer (Ibid.). För att ändra på detta producerades 

olika paketerbjudanden för att locka besökare till destinationens sevärdheter och ändra 

destinationens image. En strategi som motsvarar delar av vad vi idag kallar destination 

branding framarbetades och resulterade positivt med ökad turism, vilket var framgångsrikt för 

besöksnäringen och som även ledde till fler jobb.  

 

4.6 Platsambassadörer 

När en plats varumärke skapas för att skapa turism är det främst för att skapa ekonomisk 

tillväxt och utveckling (Ek & Hultman, 2007; Goméz et al., 2016). Detta sker oftast på 

uppdrag utav de offentliga aktörer som satsar på att utveckla turism (Getz, 2007). Regeringar 

ges som exempel på en offentlig aktör som sätter tydliga riktlinjer. Dessa riktlinjer tenderar att 

sätta avtryck på hur turismproducenter jobbar med event och evenemang och vilken bild 

platsen förmedlar. På detta sätt är image och uppvisad bild nära knutet till ideologi och vad 

som anses vara viktigt att belysa av regeringar (Ibid.). Det ska tilläggas att turismen är 

mångfacetterad i sin natur och det påverkar människor socialt och ekonomiskt både negativt 

som positivt (Bohlin & Elbe, 2011). Om en plats, i detta fall en stad, har stöd av allmänheten 

kommer besökare i större grad att återvända till staden då de blivit väl bemötta av 

lokalbefolkningen. Därför kan lokalbefolkning användas för marknadsföringen av en stad då 

de fungerar som platsambassadörer som sprider varumärket (Ibid.). Bohlin & Elbe (2011) 

menar att det också finns ett behov av tillgång och efterfrågan på varumärken. Dessa behov 

kommer av värderingar som visas upp utåt och är viktiga då varumärket måste tilltala boende 
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och besökare (Ibid.). Värderingarna måste stämma överens med lokalbefolkningens, annars 

uppstår problem då staden marknadsförs (Ek & Hultman, 2007). Om ett varumärke inte 

marknadsförs på ett sätt som invånarna håller med om får besökarna en upplevelse som 

påverkar dem negativt, då lokalbefolkningen inte uppfyller deras förväntningar (Ek & 

Hultman, 2007; Bohlin & Elbe, 2011).  

 

4.7 Destinationsutveckling  

Inom turismen är destination ett centralt begrepp då det betyder att destinationen är en plats 

samtidigt som det är en vara eller något en besökare är på väg till (Aronsson, 2011). På en 

destination finns det tre saker som är centrala; boende, förtäring och transport. Utöver dessa 

ska det på en destination finnas omkringservice som saker att uppleva och besöka (Ibid.). 

Detta utgör då grunden för att locka besökare. För att koppla detta stycke till ämnesrelevansen 

fokuserar uppsatsen mestadels på boende, i det här fallet hotell. Enligt Bohlin & Elbe (2011) 

kan begreppet destination innebära två saker. Antingen är det resultatet av intresse, aktiviteter, 

verksamheter och infrastruktur som tillsammans utgör platsen och dess identitet. Det andra 

alternativet är hur samarbete, interaktioner, nätverkande och sociala rum tillsammans skapar 

en beskrivning för vad en destination är (Ibid.). I skapandet och utvecklandet av destinationer 

är boende, förtäring och transport centralt, men även vad som finns att uppleva och besöka. I 

och med detta har turismen blivit en industri för att uppleva vilket gör att när destinationer 

utvecklas paketeras och säljs de som ett upplevelselandskap (Ibid.).  

 

Upplevelser har med åren blivit en viktig del inom turismnäringen. Det är de extraordinära 

upplevelserna som förhöjer vistelsen för besökarna (Getz, 2007). Det är oftast även områden 

som har något för alla målgrupper. Utifrån detta byggs platsens kultur in i destinationen när 

den paketeras, detta för att skapa ett mervärde på produkten samt för att locka konsumenter 

till destinationen (Ibid.). Getz (2007) menar att destinationen blir en vara eller tjänst som 

utgör en stor del av den upplevelseekonomi och upplevelsesamhälle som eftersträvas. Den 

image och de värderingar som visas upp blir då väsentliga i destinationsutveckling och detta 

ligger i händerna på producenter inom turism. Destinationen kan alltså utgöra samma 

geografiska punkt men ha olika betydelse för besökare eller lokalinvånare. Frågan om vad 

som representerar destinationen enligt lokalbefolkningen blir då relevant att granska, då det 

även är deras plats som marknadsförs (Aronsson, 2011).  
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Timur (2008) genomförde en studie om hur samarbete mellan olika företag och parter 

påverkade destinationen och besöksnäringen. Enligt Timur (2008) är det viktigt att samarbete 

existerar mellan besöksnäring och företag som exempelvis hotell, kommun, destinationsbolag 

och företag. De kan alla bidra på något sätt för att skapa en god infrastruktur, 

arbetsmöjligheter, goda turismförhållanden, hållbarhet och en god image för destinationen 

(ibid). Enligt Timur (2008) gäller det att skapa en bro mellan industri, regering och samhälle 

för att nå dessa mål och sträva mot en framgångsrik och ständigt utvecklande destination.  

 

4.8 Evenemang och event  

Inom destinationsutvecklingen finns flertalet olika sätt att locka besökare på. Ett av dessa är 

genom evenemang och event vilket städer och urbana områden ligger i framkant på (Getz, 

2007). Då upplevelsesamhället idag är präglat av upplevelser som är extraordinära har 

destinationsutveckling kommit till en punkt där evenemang och event blivit vanliga attribut 

för att locka turism och samtidigt engagera lokalbefolkningen. Evenemang och event ses som 

ett sätt att locka besökare och skapa uppmärksamhet och ekonomiskt inflöde till 

destinationen, vilket utgör en viktig del i att utveckla en destination (Bohlin & Elbe, 2011). 

Särskilt viktigt blir det om målgruppen är internationella besökare som är mer kapitalstarka 

och tenderar att spendera mycket pengar på boende, mat och kringservice, då de haft kapital 

nog att ta sig till en annan ort eller land (Ibid.). Evenemang och event som är riktade, till 

exempel ett idrottsevenemang eller en Pridefestival, ger dess åskådare en känsla av spänning 

och lycka då det tilltalar dem på ett personligt sätt (Bohlin & Elbe, 2011). Finns det tro och 

hopp på idrottaren eller tro på det Pride står för, resulterar besöket i en känsla av mening i 

kombination med nöje (Ibid.). Getz (2007) menar att varje event och evenemang också 

behöver en wow-faktor. Mycket av det som menas med wow-faktorn är visuella medel som 

ger starka intryck hos besökaren, men även en känsla av autencitet, kultur och 

kunskapsbelysning. Detta återkopplas i stor grad till besökarnas upptagningsförmåga och att 

eventet eller evenemanget är generiska. Tack vare detta är evenemang och event som koncept 

möjligheter för en destination att sätta sig själva på den internationella scenen (Aronsson, 

2011).  
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Evenemang kan ha flera olika effekter på samhället, bland annat ekonomiska, 

infrastrukturella, socio-kulturella, politiska och marknadsföringsmässiga (Larson & 

Fredriksson, 2011; Richards & Palmer, 2010). Richards & Palmer (2010) har undersökt städer 

och evenemang och kommit fram till att det finns fyra strategier som används för att 

marknadsföra sig. Image, attraktioner, infrastrukturer och människor är alla element som 

måste samspela för att en stad ska lyckas locka besökare (Ibid.). Ett evenemang får inte sända 

motsatta signaler eller lyfta fram något staden inte kan leva upp till. Om evenemangets och 

stadens image liknar varandra skapas en hållbar grund att bygga turism kring (Larson & 

Fredriksson, 2011).  

 

4.9 Storytelling 

Något som anses vara ett unikt och kraftfullt redskap i mänskliga relationer och i 

marknadsföring är storytelling (Mossberg & Johansen, 2006). Storytelling omfattar 

berättelser, myter och fabler och de kan vara muntliga, skriftliga, bildliga eller en 

kombination av flera. Att detta blivit ett övertygande medel inom kommunikation har många 

anledningar, exempelvis att historierna involverar oss känslomässigt, stimulerar 

föreställningar, kommunicerar kunskap och roar oss (Ibid.). Enligt Mossberg och Johansen 

(2006) kan en bra historia berättas om och om igen med olika teman och flera historier kan 

kombineras till en. Målgruppen för historierna riktar sig till alla oavsett ålder, kunnighet och 

intresse. Storytelling kan alltså fungera som ett verktyg för att dela med sig av kunskap, då 

den tillfredsställer flera behov samtidigt; att vara underhållande, ta till sig insamlade lärdomar 

och erfarenheter samt få en självkänsla genom samhörighet (Ibid.). Enligt en studie som 

genomfördes av Mossberg (2008) har det blivit allt mer vanligt i Sverige att använda 

storytelling för att locka gäster och besökare till en destination. Det ses numera som en viktig 

byggsten för att varumärkesskapa en produkt; inte bara en plats utan även ett hotell. 

 

Ankarberg & Nylander (2010) genomförde en studie om hur värdskap berör och handlar om 

autenticitet. Genom att genomföra en workshop med filmning som observations- och 

dokumentationsmetod var forskarna känslomässiga verktyg för att identifiera autenticitet. 

Resultatet visade att en kombination av teknisk skicklighet, tillit till sina instinkter och 

tidigare erfarenheter, medvetenhet, mening, passion för människan och yrkesutövningen, 

skapar värdskap som berör (Ibid.). 



16 

 

5. Syfte och frågeställningar 

 

5.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika företag kan samarbeta för att utveckla en 

destination och göra den mer attraktiv på marknaden. 

 

5.2 Frågeställningar 

Hur ser samarbetet ut mellan hotell och destinationsbolag idag när det gäller 

destinationsutveckling? 

 

Hur arbetar de för att platsmarknadsföringen ska stämma överens med både besökare och 

lokalbefolkningens värderingar? 

 

6. Metod och material 

6.1 Metodval 

I denna studie har uppsatsförfattaren valt att använda sig av kvalitativ metod. Genom att 

använda sig av kvalitativ metod och göra en innehållsanalys, får granskaren en tydlig och klar 

bild över studien och det transkriberade materialet. Detta ger därmed goda förutsättningar för 

att genomföra studien med lyckat resultat (Bryman, 2011). 

 

Uppsatsen bygger på intervjuer, teoretiska studier och egen erfarenhet. Som utgångspunkt har 

uppsatsförfattaren varit knuten till ett hotell från början, vilket också varit arbetsplatsen. 

Genom att välja arbetsgivaren som utgångspunkt för uppsatsen har en egen förförståelse 

skapats och åsikter och slutsatser har kunnat dras av egna erfarenheter tillsammans med 

teoretiska fakta och resultat av intervjuer.  

 



17 

 

6.2 Intervjuer  

I den här studien har uppsatsförfattaren valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer handlar i regel om en situation där intervjuaren går efter ett 

frågeschema (Bryman, 2011). I ett frågeschema kan frågornas ordningsföljd variera och de är 

mer allmänt formulerade än i strukturerade intervjuer (Ibid.). I en semistrukturerad intervju 

finns det även utrymme och möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor till det som 

uppfattas vara viktiga svar (Ibid.).  

 

6.3 Urval 

I den här intervjustudien valdes två personer ut för att svara på frågor om hur de ser på 

destinationsutveckling. Respondenterna valdes ut efter destination, företag och yrkesroll. De 

är båda kvinnor i medelåldern som arbetat inom besöksnäringen under längre tid. Intervjuerna 

ägde rum enskilt med respondenterna på deras arbetsplatser. Möten med dem var inbokade i 

god tid innan för att ge dem chansen att förbereda sig och därmed undvika eventuella 

distraktioner eller annat som annars kunde ha påverkat deras svar. De frågor som ställdes 

handlade om destinationsutveckling och hur de jobbar med det. Intervjuerna var uppbyggda 

enligt de tips och färdigheter som kan ingå i en introducerade förklaring av vad en 

undersökning går ut på (Bryman, 2011). Innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna 

tydlig information om studien och dess syfte. De informerades även om att resultatet kommer 

att behandlas med konfidentialitet och hur resultatet skulle publiceras.  

 

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och på slutet av varje intervju fick respondenterna 

möjlighet att tillägga något om de önskade. Respondenternas svar antecknades ned på ett 

papper under intervjuernas gång. Intervjuaren valde att endast anteckna ned svaren under 

intervjuernas gång på grund av att studien gjordes vid dessa tillfällen; runt påskledighet och 

tillfällen med många event i staden. Det upplevdes att det var svårt nog att få till intervjuer 

nog som det var på grund av stress, tidsbrist etc. runt påsk och röda dagar. Därför prioriterade 

och tog intervjuaren mer hänsyn till att skapa en lugn och enskild miljö med respondenterna 

och utgick ifrån att de känner sig trygga och hemma på sina arbetsplatser. Detta prioriterades 

även eftersom nedskrivna intervjuer är mer lätthanterliga, då man undviker mixtrande med 

teknik och det är mindre tidskrävande att transkribera nedtecknade intervjuer än inspelade 

(Kaijser & Öhlander, 2011). Efter att intervjuerna transkriberades gjordes en analys av 

materialet där trovärdighet, reabilitet och validitet övervägdes (Ibid.). 
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6.4 Innehållsanalys 

Den här kvalitativa analysen har baserats på transkribering av genomförda intervjuer. Det 

transkriberade materialet har bearbetats och analyserats. Syftet med en kvalitativ 

innehållsanalys är att försöka skapa mening i och med texter (Bryman, 2011). Ur den data 

som uppkommit ska kategorier bildas och tydligt visa textens mening och betydelse samt de 

problem som analyseras (Ibid.). Det som är viktigt med en kvalitativ innehållsanalys är att den 

fokuserar på textens motiv och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen ska även tydliggöra skillnader och likheter inom koder och kategorier samt 

behandla innehåll som både är uppenbar och dold (Ibid.).  

 

Materialet lästes först igenom för att ge en bild av hur de textgestaltade intervjuerna 

uppfattades. Egna noteringar gjordes vid sidan om för att lättare komma ihåg 

uppmärksammade skillnader eller likheter under transkriberingen som kunde vara relevant för 

innehållsanalysen. Efter att ha granskat de antecknade noteringarna från materialet, valdes 

meningsenheter ut i texten. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan meningsenheter ses 

som konstellationer av meningar, ord och stycken som relaterar till varandra genom likvärdig 

betydelse. De meningsenheter som valts ut sammanställdes sedan till kondenserade 

meningsenheter. Syftet med detta är att mer kort och koncist tydliggöra meningsenhetens 

betydelse (Ibid.). Det tredje stegets syfte, kodningens, är att skapa nya ingångsvinklar för 

analysen (Ibid.). Graneheim & Lundman (2004) menar att det vid genomförande av kodningar 

är det viktigt att koderna kopplas till intervjumaterialet på ett talande sätt. Koderna sorterades 

i olika underkategorier, vilket gjordes utifrån likheter och skillnader. Det sista steget var att 

skapa kategorier, eller rättare sagt teman som beskrev intervjuernas innehåll. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) kan de teman som angetts fungera som ett verktyg för att 

tydliggöra den röda tråd som finns i innehållet av texten.  

 

Tabell 1. Hur meningsenheter formats till kategorier genom innehållsanalys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Tema 

Det är såklart väldigt 

viktigt. Lever inte 

destinationen så lever 

inte hotellet. I det här 

Respondenten anser 

att 

destinationsutveckling 

Samarbete Besöksnäring Destinationsutveckling  
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läget gäller verkligen 

”ensam inte stark”. 

Det är viktigt att man 

samarbetar över 

gränserna. 

 

är viktigt. Det är 

viktigt att företag 

samarbetar, både 

inom och utanför 

besöksnäringen. 

Det är viktigt genom 

destinationen på 

kartan. Det är viktigt 

för resandet och som 

mötes- och eventstad 

samt blivande 

företagare eller 

nyinflyttade. 

Destinationsutveckling 

är viktigt för hela 

regionen och även för 

de som studerar.  

 

Respondenten anser 

att 

destinationsutveckling 

är viktigt. Det är 

viktigt för resande 

och infrastruktur. 

Samarbete Infrastruktur Destinationsutveckling  

 

Tabellen ovan ger ett exempel på de slutsatser som kunde dras av innehållsanalysen. 

Respondenternas svar har förklarats, tolkats och därefter har kodord skapats för att kunna 

utgöra ett tema. Temat i det här fallet är destinationsutveckling. Innehållsanalysen visar kort 

och koncist hur studien resulterat i att samarbete är viktigt, både för besöksnäringen och 

destinationens infrastruktur. Tillsammans utgör de båda koderna och kategorierna, 

besöksnäring och infrastruktur, en viktig del av destinationsutveckling. 

 

6.5 Vetenskaplig insamling 

Inför denna studie har sju vetenskapliga artiklar, vars ämnen är relevanta för den här 

uppsatsen, granskats. De vetenskapliga artiklarna behandlar frågor och fakta som liksom den 

här uppsatsen, handlar om hur en destination kan utvecklas och bli mer attraktiv för möten, 

event och turism. Metoden för litteraturgenomgången utgjordes av sökning i databaserna 

Leisure Tourism Database och Science Direct. Genom att granska denna litteratur och 

undersöka tidigare studier inom ämnet, kunde uppsatsförfattaren ta del av relevanta begrepp 

och teorier (Bryman, 2011). Syftet med de vetenskapliga artiklarna är att kunna backa upp 

och stärka den fakta som granskats kring ämnesområdet innan och under studiens 

genomförande. De kommer även att granskas vid resultatdiskussionen för att bedöma och 

reflektera över det resultat som presenterats.  
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Vid informationssökningen gjordes ett urval av artiklarna. Först lästes artikelns titel och om 

titeln ansågs vara relevant för uppsatsen lästes sedan abstraktet. Abstraktet gav en överskådlig 

blick över den vetenskapliga artikelns innehåll. Om abstraktet ansågs vara intressant och 

stämde överens med uppsatsens ämnesrelevans, lästes resten av artikeln. Slutligen valdes sju 

artiklar som ansågs stämma överens med ämnesrelevansen och syftet för denna uppsats. De 

sökord som användes för att hitta de utvalda vetenskapliga artiklarna var följande: destination 

development, hotel cooperation, hospitality och storytelling. 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen: 

• De vetenskapliga artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

• De vetenskapliga artiklarna ska inte frångå från syftet eller uppsatsens ämnesrelevans. 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen:  

• De vetenskapliga artiklarna är endast hämtade från Leisure Tourism Database och 

Science Direct. 

• De vetenskapliga artiklarna ska inte behandla samma ämne på irrelevanta 

destinationer som inte kan jämföras med den omskrivna destinationen. Endast artiklar 

med jämförbara destinationer är relevanta. 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 

Det är viktigt att överväga etiska aspekter vid genomförande av mindre undersökningar (Patel 

& Davidson, 2011). Vetenskapsrådet har därför skapat fyra övergripande etikregler som bör 

beaktas vid genomförande av forskning och undersökningar. Dessa fyra övergripande 

etikregler är; informationskravet, samstyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjanderätt 

(Ibid.).  

• Informationskravet innebär att berörda parter i uppsatsarbetet ska informeras om 

studiens syfte samt vad deltagande i studien innebär (Ibid.).  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill 

medverka i undersökningen eller ej. (Ibid.).  
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• Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som används i undersökningen ska 

hanteras med största möjliga konfidentialitet. Denna regel innebär även att 

personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Uppgifter får därmed inte lämnas till utomstående och identifiering av enskilda 

personer ska vara omöjlig när resultat presenterats (Ibid.).  

• Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får 

användas för andra syften än forskningsändamålet (Ibid.).  

 

Under denna studie har dessa fyra etikregler granskats, respekterats och uppfyllts. De 

har även informerats och delgetts till respondenterna som valt att delta i studien.  

 

8. Resultat 

Efter att ha genomfört de ovan beskrivna intervjuer upplever uppsatsförfattaren att resultatet 

som framkommit har relevans och värde för denna studie. Intervjupersonerna var båda eniga i 

sina svar i de flesta frågorna men gav ändå relevant information från olika infallsvinklar.  

 

8.1 Destinationsutveckling 

Enligt hotellchefen och projektmanagern är destinationsutveckling väldigt viktigt. De menar 

att destinationsutveckling är viktigt för hela regionen; företagare, lokalbefolkning, 

nyinflyttade och studerande. De menar även att det är viktigt att det pågår samarbete över 

gränserna, inom och utanför besöksnäringen, för att utveckla destinationen. Hotellchefen 

utvecklar; om destinationen inte lever så lever inte hotellen. Här gäller verkligen ”ensam inte 

stark” och det är viktigt att vi samarbetar över gränserna. 

 

8.2 Platsmarknadsföring och platsambassadörer 

Idag arbetar destinationen med ett destinationsbolag som framarbetat en besöksstrategi som 

ska följas av företag inom hotell- och besöksnäringen samt handel. Här menar hotellchefen att 

det är många gemensamma krafter som spelar in i samarbetet och det upplevs som ett 

generellt mer positivt tankesätt att växa. 
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Projektmanagern beskriver att destinationens Convention Bureau arbetar med hela staden. De 

arbetar med att utveckla destinationen som mötesdestination. Enligt henne vill de ha så stora 

möten som möjligt, vilket omfattar varumärkesbärande möten som politiska, lokala, regionala 

och vetenskapliga möten. Samarbeten är unika för destinationsutvecklingen och i den här 

staden samarbetar region, kommun, universitet etc. Det bidrar även till kompetensutveckling 

och är stärkande lokalt, då fler har råd att delta om evenemangen är lokala. Projektmanagern 

berättar även att det finns en kreativitet runt samarbetet mellan hotell, transportföretag, 

anläggningar och kommunen som bidrar till utveckling, kreativitet och kvalitet. Mer gäster 

och mer pengar skapar en högre kvalitet, vilket även omfattar infrastruktur och rekrytering. 

När det arrangeras ett stort möte eller event på destinationen är det önskvärt att ha lokala 

värdar. Projektmanagern anser att det är viktigt att de berättar varför och vilket värde 

arrangemanget innehåller för de inblandade parterna och staden i sig.  

 

Att visa upp staden, hotellen och kommunen innan arrangemangen för att ge en tydlig bild av 

destinationen, är ett vanligt förekommande arbetssätt. Hon förklarar vikten av att 

lokalbefolkningen ska vara medvetna om vilka gäster som kommer och även engagera sig. Ett 

exempel var när kirurgveckan ägde rum, då hotellreceptionisterna bar kirurgkläder på sig och 

en del skyltfönster var dekorerade efter samma tema. Genom att arbeta så uppvisas att 

destinationen har kapacitet för att arrangera stora möten och event, enligt projektmanagern. 

Hon menar då att besökarna och kunderna upplever trygghet och verkligen känner sig sedda 

samt att alla känner varandra. På så sätt bekräftas och välkomnas gästerna på ett starkare sätt.  

 

Den tredje frågan handlar om vad intervjupersonerna anser kan förbättras med arbetet för 

destinationsutvecklingen. Intervjupersonerna uppger att samarbete, kommunikation, 

inställning och värdskap är några punkter som skulle behöva förbättras. De menar att det är 

både önskvärt och viktigt att få lokalbefolkningen mer engagerad. Ett sätt att göra detta är att 

arbeta med något som kallas för ”Welcome City”, som handlar om att bekräfta gästen. 

Projektmanagern menar att destinationen arbetar bra med destinationsutveckling men att 

andra destinationer börjar komma ikapp. Därför har ”Welcome City 2.0” framarbetats, där det 

handlar om att höja nivån ännu högre och bli ännu bättre på det. Projektmanagern menar att 

information och kommunikation bör förbättras och exempel på mätningar, synergier och 
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effekter för långsiktiga mål ska kunna ges. Här pratar vi även forskning, nyinflyttade och 

ekonomi. 

 

Den fjärde frågan handlar om vilka företag de arbetar med idag. Hotellchefen berättar att 

hotellet arbetar med stadens destinationsbolag och även landskapets destinationsbolag, 

besöksnäring och handel. Projektmanagern berättar att de även samarbetar med universitetet 

och både regionala och lokala destinationsbolag. Hon berättar även att Sverige är enda landet 

som inte har en nationell Convention Bureau och anser att de borde samarbeta mer för att 

exportera möten och stärka internationella och nationella nätverk. 

 

8.3 Storytelling 

Den femte och sjätte frågan handlar om storytelling. Båda intervjupersonerna uppger att de 

hört talas om storytelling och är positivt inställda till det som arbetsverktyg. De ger olika 

exempel på hur det kan användas, hur det används idag och vad de anser om det. Hotellchefen 

anser att det används flitigt på destinationen idag men är något de kan använda sig mer av. 

Dock menar hon att det inte alltid passar att använda sig av storytelling. Däremot upplever 

hon att det kan användas för att skapa nyfikenhet hos människor genom att använda 

storytelling för att locka besökare dit. Dock menar hon att det inte får styra eller hindra 

utvecklingen från att gå framåt. Projektmanagern beskriver hur destinationen arbetar med 

storytelling genom att framhäva och presentera kulturen på ett roligt sätt. Exempelvis genom 

att döpa konferenslokaler, hotellrum etc. efter kända profiler som har betydelse för 

destinationen.  

 

8.4 Branding 

Den sjunde frågan handlar om destination branding och place branding och hur de arbetar 

med det. Hotellchefen berättar att eftersom de ingår i Choice-kedjan så arbetar de med dessa 

begrepp efter hotellkedjans koncept. Hon berättar även att det är viktigt att synas och att de på 

hotellet arbetar med tänket ”top of mind”. Det gäller därför att marknadsföra sig på rätt sätt 

och helt enkelt synas. Hon förklarar också att det är viktigt att ha ett starkt nätverk och gärna 

ett som sticker ut lite. Hotellchefen berättar att det är viktigt att synas och sticka ut men inte 

nödvändigtvis tävla med de andra, utan att visa den sidan de själva vill visa. Exempelvis om 
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de har samarbete med speciella företag eller arbetar för miljö- och samhällsansvar. 

Projektmanagern fick samma fråga och svarade att de arbetar mycket med destination 

branding på sociala medier, mässor, kundaktiviteter och visningsresor. Det sista, 

visningsresor, är något de lägger stor vikt vid. Hon berättar att det är viktigt att skapa en 

förståelse hos kunden för vad det ger hen. Detta gäller både arrangörer, besökare, lokala 

företag, investerare och lokalbefolkning. Enligt projektmanagern handlar det om ansvar, 

verksamhet, företag, samhällsansvar och vad de har med sig när de lämnar destinationen. 

 

När de skulle förklara hur de arbetar med place branding berättade hotellchefen att det 

handlar om pulsen på hotellet. Enligt henne är det viktigt att det alltid händer något på 

hotellet, både för personalen och besökarna och att de upplever att det finns en puls på hotellet 

helt enkelt.  När projektmanagern fick samma frågade menade hon att det är viktigt att veta att 

det handlar om besökarna på plats. Utmaningen då är att veta vad besökarna har för kunskap 

med sig om den innovativa destinationen. Hon exemplifierade att om det arrangeras en 

kongress för 1000 personer så är det viktigt att tänka på vad de får för bild av destinationen, 

som stad och landskap. Det är viktigt att tänka på det när det gäller marknadsföring för 

framtida möten men också om de skulle flytta hit eller resa hit som turister. Viktigt att hela 

tiden tänka på; vad är det egentligen vi vill visa de som besöker staden?  

 

8.5 Lokalbefolkning 

Den åttonde frågan är mer ett formulerat konstaterande där intervjupersonerna får svara om de 

håller med eller inte och vad de har för tankar kring påståendet. Påståendet lyder som 

följande; ”Min åsikt är att värderingarna kring varumärket måste stämma överens med 

lokalbefolkningens uppfattning för att undvika problem när staden marknadsförs. Hur tänker 

Du om det? Håller Du med eller inte?” 

 

Hotellchefen svarade att hon håller med och utvecklade svaret ytterligare. Hon menar att det 

är viktigt att värderingarna kring varumärket måste stämma överens med lokalbefolkningens 

uppfattning. Dock förklarar hon att det även är viktigt att visa lokalbefolkningen vad hotellet 

står för och därefter driva ett arbete utifrån det. Hotellmanagern förklarar att de inom 

hotellkedjan får tänka utanför boxen så länge hotellkedjans krav uppfylls. Hotellkedjan 
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arbetar med konceptet ”PEOPLE/PLANET” som hotellchefen anser är väldigt viktigt. Enligt 

henne är det jätteviktigt att berätta för andra vad de gör. ”En stark destination får 

besöksnäringen att växa. Vi vill att lokalbefolkningen ska känna det också och att de som 

studerar stannar här etc. Allt detta är såklart viktigt men det får ändå inte ta fokus från vår 

hotellverksamhet”.  

 

Ovanstående påstående i fråga åtta lästes upp på samma sätt till projektledaren som också var 

helt enig i den frågan. Hon menar att det gäller att ta fram skyltar, engagera lokalbefolkningen 

och göra dem medvetna om vad som händer i staden. ”Kreativt arbete. Det är ju hur vi 

marknadsförs tillsammans och det sprider sig och man märker vilka effekter det ger!” 

 

8.6 Varför ska de välja just den här destinationen? 

Den nionde frågan baseras på destinationens läge och handlar om vad intervjupersonerna 

anser kan göras för att besökare ska välja just denna stad och destination. Hotellchefen menar 

att det vore önskvärt om de kunde skapa nya etableringar och växa som stad. Enligt henne är 

de bra på destinationsutveckling men menar att andra destinationer börjar arbeta med det 

också. Hotellchefen menar att de kan lära av andra och applicera det till deras stad och vad 

som passar just där. De vill att lokalbefolkning och företag ska engagera sig samtidigt som de 

vill att de som studerar i staden ska stanna kvar. Hotellchefen avslutar intervjun med att säga 

att de måste våga fortsätta utvecklas helt enkelt och stärka samarbetet på destinationen.  

 

Den nionde och näst sista frågan ställdes även till projektmanagern som menar att det alltid är 

något som går att diskutera men att det gäller att våga växa och utvecklas. Hon menade att 

destinationen ligger där tåg passerar när de ska till Stockholm, Göteborg och Oslo. Det finns 

dessutom flygförbindelser med Jönköping och Stockholm. Enligt henne ska de självklart 

utnyttja att Oslo är närmsta huvudstaden, vilket öppnar en marknad för nordiska möten. 

Destinationen har både bra förbindelser och infrastruktur. Önskvärt enligt henne vore dock 

om det fanns flygförbindelser till Köpenhamn eller tåg direkt till Gardermoen. Enligt 

projektmanagern gäller det främst att förtydliga allt som redan nämnts ovan samt ge 

referenser och exempel. Hon poängterar även att de är centrala och staden kan erbjuda 1000 

hotellrum inom 12 minuters gångavstånd, vilket är en gästs ord till henne efter tidigare event. 
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Att destinationen kan erbjuda det är en viktig sak när det gäller hållbarhet och miljöfrågor och 

är något de ska vara stolta över. 

 

9. Resultatdiskussion 

9.1 Storytelling 

Studien om Bradford (Fenn, 1985) är intressant då destinationsutveckling inte var så vanligt 

förr men började granskas och är ständigt växande idag. Exemplet som studien handlar om 

visar även hur viktigt det är med destination branding och hur storytelling kan användas som 

ett verktyg för att lyfta en destination. Bradford hade en dålig image men tog vara på sin 

historia och gedigenhet vände det till något vackert. Det skapade i sin tur intresse och 

nyfikenhet hos besökare genom att destinationen använde sig av marknadsföring och dessa 

typer av branding (Ibid.). Mossberg och Johansen (2006) beskriver storytelling som ett av de 

viktigaste verktygen för att locka besökare och gäster till en destination. Genom att dra nytta 

av en stads eller plats historia eller berättelse, som storytelling handlar om, kan destinationen 

göras om till en produkt (Ibid.). Detta arbetssätt har visat sig bli allt mer vanligare, vilket kan 

fastställas enligt projektmanagern samt ännu en studie av Mossberg (2008).  

 

Den egna slutsatsen som kan dras här är att storytelling är ett viktigt arbetsverktyg inom 

destinationsutveckling. Hur och om det används kan vara avgörande för flera destinationer, då 

det skapar förutsättningar och möjligheter till att locka besökare och gäster. Det är dock 

viktigt att det används på rätt sätt för rätt destinationer; vissa kanske är helt beroende av sin 

storytelling medan andra platser endast bör ha det som ett hjälpverktyg men inte mer. Om en 

destination skulle fastna i sin storytelling; inte kunna utvecklas eller förändras, kan det anses 

som ett missbruk av det. Under uppsatsens gång har det därför varit intressant att se hur 

hotellet arbetat lite med det men ändå överlåtit det mesta till destinationen. Därmed har ett 

gediget arbete presenterats vad gäller destinationsutveckling där hotellet svarat på 

destinationens image genom service och värdskap. 

 

9.2 Samarbete mellan hotell och destinationsbolag 

Att samarbete inom destinationsutveckling är viktigt har redan konstaterats tidigare i 

uppsatsen. Det är även något som stärks av Timur (2008) som menar att det är viktigt att 
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samarbete existerar mellan besöksnäring, företag, hotell, kommun, destinationsbolag och 

andra företag. Enligt Timur (2008) kan samtliga bidra på något sätt för att skapa en god 

infrastruktur, arbetsmöjligheter, goda turismförhållanden, hållbarhet och god image för 

destinationen. Det är något som båda respondenterna är eniga om, då de valdes ut efter 

yrkesroll inom företag som hotell och destinationsbolag. Enligt dem har destinationen ett gott 

samarbete med andra företag idag, vilket ändå kan förbättras och förstärkas. Här kan även 

engagemang från lokalbefolkning och andra aktörer vara av intresse som bidragande faktor 

för att utveckla destinationen. Om besökare och gäster upplever destinationen och staden som 

trevlig, välkomnande, familjär och vacker, kan detta få betydelse för återkommande besök i 

form av fritidsresande, affärsresande, studerande, nyinflyttade etc. Här ger projektmanagern 

ett bra exempel och reflekterar över tanken av vad som sker när ett evenemang arrangeras för 

1000 människor. Då är det 1000 människor som besöker destinationen, 1000 människor som 

upplever destinationen som mötesstad och upptäcker stadens utbud av hotell, shopping och 

andra faciliteter. Projektmanagern poängterar då att det viktigaste är inte bara hur de upplever 

sin vistelse i staden, utan även vad de har med sig när de lämnar den. 1000 människor ska 

återberätta sina upplevelser och sina intryck av destinationen; både inom arbetet men också 

privat. Dessa intryck och historier förs sedan vidare från en person till en annan, vilka kan 

vara av intresse för möte och event, fritidsresande eller andra reseanledningar.  

 

Hotellchefen menar att det gäller att samarbeta över gränserna och verkligen tänka ”ensam är 

inte stark”. Och i exemplet som beskrivs av projektmanagern, oavsett om besökarna är 100 

eller 1000 personer, är det viktigt att få dem att känna sig välkomnade och visa en positiv bild 

av destinationen. Att därför samarbeta för att nå de mål som finns uppsatta av besöksnäring, 

hotellgrupp, hotell och destinationsbolag samt andra företag när det gäller marknad och 

omsättning, är en viktig del för destinationsutvecklingen. Hotellchefen fortsätter; ”Det vi kan 

göra är att lära av andra och applicera det till vår stad och vad som passar just här. Vi vill 

att lokalbefolkning och företag ska investera och engagera sig samtidigt som vi vill att våra 

studenter och studerande ska stanna här. Vi måste våga fortsätta utvecklas helt enkelt och 

stärka samarbetet.”  

 

9.3 Platsmarknadsföring och platsambassadörer 

Det är inte bara viktigt att marknadsföringen av destinationen stämmer överens med 

verkligheten. Det är också viktigt att den stämmer överens med lokalbefolkningens bild av 
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destinationen. Om dessa bilder hamnar i konflikt med varandra kan det uppstå problem och 

negativa effekter när staden marknadsförs eller upplevs av besökare och gäster (Ek & 

Hultman, 2007; Bohlin & Elbe; 2011). Detta är något som uppsatsförfattaren reflekterat över 

och innehaft som egen åsikt innan uppsatsarbetet påbörjades. Det är också något som de båda 

respondenterna håller med om.  

 

En destination eller plats, kan skapa olika känslor hos människor, både som besökare eller 

boende. Både Massey (1994) och Ek & Hultman (2007) menar att upplevelsen av en plats 

påverkas av identiteter, vilka ändras med tiden. Det innebär att den bilden en människa har av 

en destination kan ändras, beroende på faktorer som ålder, yrkesroll, livssituation etc. Detta är 

intressant då Angelöw & Jonsson (2009) och Syssner (2011) diskuterar detta och menar att 

identitet och plats påverkas människans egen självbild och självuppfattning. Med den 

vetskapen blir det genast lättare at förstå Bohlin & Elbe (2011) som menar att människors 

beteendemönster påverkar reseanledningar till destinationer och platser. Detta innebär att en 

plats eller destination kan väcka olika känslor, exempelvis från gång till gång beroende på 

reseanledning. För att applicera detta på den omskrivna destinationen som är en stark 

mötesdestination kan därför besökarens bild av destinationen påverkas av affärs- eller 

fritidsrelaterade reseanledningarna. Det kan exempelvis handla om en besökare som är på 

genomresa som får ett distanserat intryck av destinationen. Besökaren återvänder för 

affärsrelaterade reseanledningar som exempelvis möte eller konferens. Under denna vistelse 

påverkas intrycket positivt och gästen imponeras av destinationens service, värdskap, utbud 

och känsla. Detta kan i sin tur bidra till en återkommande resa längre fram med exempelvis 

familj och vänner. Skulle livssituationen sedan förändras längre fram i form av förändrad 

arbetssituation som leder till inflyttning i annan stad, är helt plötsligt destinationen ett 

alternativ tack vare tidigare positiva erfarenheter, känslor och intryck.  

 

Dock stannar inte reflektionerna eller gränserna där, utan det är också viktigt att destinationen 

arrangerar event och evenemang som staden kan leva upp till (Larson & Fredriksson, 2011). 

Om eventet inte stöds av destinationens image, företagen eller lokalbefolkningen, kan det 

uppstå problem vid både marknadsföring av eventet men också vid arrangemanget.  
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Det är alltså viktigt att platsambassadörer kan stå för den platsmarknadsföring som påvisats 

och därmed tro på destinationen som produkt. Även Timur (2008) och Gomez et al. (2016) 

poängterar vikten av platsambassadörernas bild av destinationen när det gäller samarbete 

mellan olika aktörer. Om någon av dessa exempelvis inte håller med om att destinationen är 

vacker och trevlig eller anser att destinationen inte har något att erbjuda, märks det direkt hos 

besökaren. 

 

9.4 Place branding och destination branding 

När det gäller att förhandsvisa destinationen och visa upp den innan reseanledningen, är både 

projektmanagern och Pengfei (2018) inne på samma linje. De menar att en förhandstitt av 

destinationen eller staden är ett steg i processen att sälja in destinationen och visa dess image. 

Genom att arbeta med detta tillvägagångssätt får gästen själv besöka och uppleva 

destinationen innan eventet eller arrangemanget bestäms, vilket kan påverka gästen. 

Projektmanagern menar att det är viktigt att gästen eller besökaren känner sig sedd, bekräftad 

och välkomnad, vilken hen gör om företag och lokalbefolkning är medvetna om vilka gäster 

som finns i staden. Ur gästens perspektiv kanske hen upplever att bilden av destinationen blir 

mer äkta då intrycket skapas i ett tidigt skede innan eventet är bekräftat. Det kan dock bli 

motsatt effekt att gästen upplever att det endast är på det sättet vid det tillfället och att allt 

ingår i ett försäljningsknep.  

 

Att förhandsvisa en destination skulle uppsatsförfattaren därför vilja jämföra med ett 

studiebesök, exempelvis på ett hotell. Om gästen har varit på hotellet innan studiebesöket vet 

gästen hur hen upplever hotellet sedan tidigare och kan därför ifrågasätta eller känna igen sig i 

det som sägs under studiebesöket. Om gästen däremot inte varit där innan utan börjar med 

studiebesöket och sedan återvänder till hotellet, kan hen därefter avgöra vad som upplevs 

stämma överens med verkligheten. Det är i det här stadiet som det är viktigt och kan till och 

med vara avgörande för destinationen att arbeta med marknadsföring i form av place 

branding och destination branding. Här handlar det även om att ge ett värdskap som berör, 

vilket Ankarberg & Nylander (2010) belyser i sin studie. 
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9.5 Värdskap 

Att ge ett värdskap som berör tas inte endast upp av Ankarberg & Nylander (2010), utan även 

av projektmanagern och hotellchefen. Båda respondenterna anser att samarbete inom 

destinationsutveckling är viktigt; både bland företag och lokalbefolkning. Om destinationen 

då är förberedd på vilka besökare och gäster som kommer, kan högre service och bättre 

värdskap erbjudas. Båda respondenterna gav ”kirurgveckan” som exempel, där bland annat 

dockor skyltfönster i butiker och hotellreceptionister bar kläder efter relevant tema. Genom att 

lägga ned ett engagemang som detta kan besökarna och gästerna känna sig välkomna, 

bekräftade och sedda. Destinationen visar att de välkomnar dem och vill ha dem där. Att 

deltagarna på eventen har nyckelband runt halsen med besökskort som visar att de till hör 

eventet, tydliggör för lokalbefolkningen vilka de är och vart de ska. Därmed kan vägvisning, 

bemötande och konversationer påverka gästens intryck när det gäller lokalbefolkning och 

destinationens image. Om platsambassadörer som lokalbefolkning, hotellreceptionister etc. 

dessutom är pålästa i frågor som rör destinationens event, storytelling etc., ökar värdskapet 

och servicekänslan hos gästen eller besökaren.  

 

Då det valda hotellet även utgjort den egna arbetsplatsen har egna iakttagelser gjorts och 

slutsatser dragits. Destinationsutveckling, liksom värdskap, upplevs som lätta begrepp att 

använda men sällan att de lever upp efter förväntningar på en destination. Därmed är det med 

stor stolthet som slutsatsen kan dras att denna destination verkligen arbetar med dessa 

begrepp; både med målinriktning och passion. Det upplevs finnas en vilja och ett stort 

engagemang när det gäller att ge ett värdskap som berör. 

 

9.6 Kopplingar till FAMM 

För att knyta resultat och reflektioner till ämnesrelevansen följs en beskrivning av FAMM ur 

nya infallsvinklar utifrån studiens resultat. Gustafsson et al. (2006) menar att dessa fem 

aspekter påverkar gästens helhetsupplevelse, vilket är något som uppsatsförfattaren håller med 

om. Det börjar med produkten, i det här fallet destinationen. Det gäller att använda sig av rätt 

platsmarknadsföring för att kunna presentera destinationen på ett lockande och tilltalande sätt 

för besökaren eller gästen. Här är place branding, destination branding och storytelling tre 

viktiga element att arbeta med. Nästa aspekt inom FAMM är mötet. Här gäller det att 

platsambassadörerna upplever samma känslor som platsmarknadsföringen framkallar. Det 
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gäller både arrangör, företag, lokalbefolkning, hotell och destinationsbolag. Här kommer 

också nästa aspekt, stämningen, in i bilden. Det gäller att besökaren upplever destinationen 

och människorna som trevliga, välkomnande och servicevänliga. Ett arbete som detta 

genomförs såklart inte automatiskt utan det är viktigt att det finns ett styrsystem bakom detta. 

Med tanke på val av respondenter i uppsatsen omfattar styrsystemet en hotellchef och 

projektmanager men kan även inkludera besöksnäring, kommun och destinationsbolag. För att 

samarbetet för destinationsutvecklingen ska gå framåt krävs engagemang från flera olika håll 

och räcker inte med att ett fåtal personer trycker på hur viktigt detta är. Det måste kännas i 

luften och komma automatiskt från dem som arbetar med detta, där styrsystemen kan 

motivera och inspirera andra till att engagera sig. Om fler tänker service och värdskap för 

destinationen blir det lättare att nå företagens och destinationens mål. Att vara trevlig, 

servicevänlig och tillmötesgående är inte alltför svårt. Och att bidra till destinationens 

utveckling och göra den mer attraktiv är heller ingen konst, så länge du tror på produkten och 

är stolt över din stad! 

 

Uppsatsförfattaren vill avsluta resultatdiskussionen med ett citat från en av respondenterna. 

Citatet uppmärksammades vid intervjun med projektmanagern och har sedan dess fastnat och 

funnits med som en tanke genom resten av uppsatsprocessen. Projektmanagerns ord var 

följande; ”Jag brukar säga att vi är en tillräckligt stor stad för att vara värd för stora möten. 

Och vi är en tillräckligt liten stad för att visa värdskap!”. 

 

10. Metod- och materialdiskussion 

Uppsatsförfattaren anser att arbetet med denna studie fungerat bra. Ämnet var på ett sätt valt 

sedan länge, då intresset för detta funnits tidigare och endast växt under tiden på RHS 

Grythyttan. Utmaningen i detta var dock först att rikta ämnet mer åt hotell och värdskap, 

vilken är min inriktning, istället för att arbetet skulle omfatta för mycket turism. Med rätt 

handledning från kursansvarig och val av företag att rikta in sig på, påbörjades uppsatsarbetet 

med ett ämne som intresserade och kändes relevant för vår utbildning.  

 

Uppsatsförfattaren var i början inställd på att endast använda artiklar som var skrivna från 

2000-talet och framåt. Denna inställning ändrades dock tidigt då jag insåg att intressant 
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information och godkända vetenskapliga texter som relevanta för den här uppsatsen, 

publicerats tidigare än så. Därmed har alltså vetenskapliga artiklar som publicerats innan och 

efter 2000-talet använts i denna studie. Det som bör tas i beaktande är att all information som 

artiklarna är baserade på, kan ha ändrats då ny forskning är på gång. Det beror på att 

utvecklingsarbete samt tillvägagångssätt ständigt förnyas och förbättras, då ämnet är av stor 

vikt för destinationer och besöksnäring. Den nya forskningen skulle eventuellt kunna resultera 

i annorlunda och kanske mer specificerade svar om inom ämnet, då det är mer omtalat och 

prioriterat idag samt stärks och utvecklas varje dag. 

 

De vetenskapliga artiklar som valts ut anses som relevanta för den här studien och kan 

kompletteras och backas upp av kurslitteratur. Den information som valts ut har tolkats och 

formulerats efter validitet för ämnesrelevansen (Patel & Davidson, 2011). Efter att ha 

granskat reabilitet och validitet har argument skapats både för- och emot den mest troliga 

respektive den minst troliga informationen som uppkommit under uppsatsens arbetsprocess. 

När det gäller intervjuerna anses de vara de mest avgörande och inspirerande källorna för 

detta arbete. Att endast två personer intervjuades var dock en slump och hade säkert kunnat 

kompletteras med ännu en intervjuperson. Den tredje intervjupersonen hade kunnat vara från 

ett annat företag än hotell eller destinationsbolag, eller en lokalinvånare från kommunen. Om 

den tredje respondenten varit en lokalinvånare hade resultatet kunnat prövas ytterligare genom 

att ta reda på hens upplevelse av destinationen och arbetet för destinationsutvecklingen. En 

annan variant hade varit att intervjua ett flertal slumpmässiga respondenter på torget eller 

liknande. Dock fanns inte tid eller förutsättningar för att hitta en tredje respondent och arbetet 

fick istället styrkas av teoretiska fakta och egna erfarenheter. Oavsett, upplevs intervjuerna i 

efterhand som lyckade, givande och inspirerande.  

 

11. Etisk reflektion om studiens 

genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

De etiska regler som beskrivs av (Patel & Davidson, 2011) har uppfyllts. Informationskravet 

uppfylldes då ett informationsbrev delades ut till respondenterna innan intervjuerna 

påbörjades. Det belyste information och syftet med uppsatsen samt kontaktuppgifter till både 

uppsatsförfattaren och handledaren. Samtyckeskravet uppfylldes således att det i 
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informationsbrevet framgick tydligt att deltagande i undersökningen var frivilligt. 

Informationsbrevet belyste hur resultat och uppgifter om respondenterna skulle hanteras, 

vilket är en del av konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylldes således att 

informationsbrevet tydligt informerade om hur resultatet kommer att publiceras och att 

deltagandet sker anonymt. 

 

Om studien skulle genomföras igen eller på nytt, skulle destination en preciseras mer från 

början och därmed skulle anonymiseringen i arbetet omformuleras för att respondenterna 

skulle kunna förbli anonyma.  

 

12. Slutsatser 

Destinationsutveckling är något som staden idag är väldigt bra på men kan ändå bli bättre 

genom att informera och visa vad de gör. Genom att engagera fler företag, lokalbefolkningen 

och andra aktörer kan samarbetet bli ännu bättre och därmed förbättra destinationens 

utveckling och infrastruktur. På så vis blir destinationen mer attraktiv, både för besökare och 

boende om värderingarna för båda parter stämmer överens med varandra. Storytelling, place 

branding, destination branding och värdskap är viktiga element att arbeta med för att utveckla 

en destination.  

 

Det är även väldigt viktigt att platsambassadörerna inte endast består av de hotell, event- eller 

destinationsbolag som bjuder in besökare och gäster till destinationen, utan även av andra 

företag och aktörer inom och utanför besöksnäringen. En av de viktigaste 

platsambassadörerna är lokalbefolkningen; om inte de upplever att deras bild av destinationen 

stämmer överens med hur den marknadsförs, kan det få negativa effekter. Genom att bli bättre 

på att visa hur de arbetar med destinationsutveckling kan de få fler att engagera sig och vilja 

vara delaktiga i samarbetet. Därmed ökar förutsättningarna för att destinationen ska kunna 

utvecklas och bli mer attraktiv på marknaden. 

 

13. Praktisk användning och vidare forskning 

Den här uppsatsen är relevant för praktisk användning inom både hotell-, hospitality-, turism- 

och andra branscher. Det som är relevant med denna studie är att den kan granskas av 
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projektledare, hotellchefer, företagare etc. som vill arbeta med destinationsutveckling. Studien 

kan tillämpas inom hotellbranschen på exempelvis receptionsavdelningen men även öppna 

ögonen för människor i allmänhet som kan visa engagemang, stöd och intresse för utveckling 

och samarbete. Genom att vara medveten om den information, de aspekter och de 

förutsättningar som ligger till grund för destinationens utveckling, kan destinationen och 

företag inom besöksnäringen nå sina mål på ett mer effektivt och tillfredsställande sätt. I takt 

med detta kan även stämningen och upplevelsen på destinationen påverkas positivt, vilket i 

sin tur speglas från personalen till gästerna, lokalbefolkning till besökare och företag till 

privatpersoner. 

 

Om studien skulle genomföras igen skulle den förmodligen ange vilken destination det 

handlar om, för att ge läsaren en tydligare bild och reflektioner kring 

destinationsutvecklingen. Dock skulle anonymitetshanteringen behöva ses över och 

omformuleras för att respondenterna skulle förbli anonyma. Ett annat alternativ är att 

tillsammans med respondenterna göra upp en plan om vad som bör vara anonymt eller inte 

från början, för att kunna använda så mycket information som möjligt. 

  



35 

 

14. Referenslista 

 

Litteratur 

Angelöw, B., & Jonsson, T. (2009). Introduktion till socialpsykologi. 12:e upplagan. Lund 

Studentlitteratur. 

Ankarberg, I., & Nylander, M. (2010). Värdskap som berör: En explorativ studie om 

autencitet inom värdskap. Örebro Studies in Culinary Arts and Meal Science. 

 

Aronsson, L. (2007:11) I Bohlin, M & Elbe, J. Utveckla turistdestinationer – ett svenskt 

perspektiv. Uppsala Publishing House, 08-tryck, Stockholm. 

Aronsson, L. (2011) Platsen är grunden för destinationen. I Bohlin, M., & Elbe, J. (Red.) 

Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. (2. uppl, s. 107-123). Malmö: Liber. 

Bohlin M., & Elbe J. (red). (2011) Utveckla destinationer: Ett svenskt perspektiv. Liber, 2011 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder 

Ek, R., & Hultman, J. (red.) (2007). Plats som produkt: kommersialisering och paketering. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Getz, Donald (2007) Event tourism: Definition, evolution, and research. Journal of Tourism 

Management 29 (2008) 403–428. 

Graneheim, U.H., & Lundman, B., (2004). Qualitative content analysing in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Umeå Universitet. 

 

Gustafsson, I-B., Johansson, J., Mossberg, L., & Öström, Å. (2006). The Five Aspects Meal 

Model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of food service 17, (2), 84-

93. doi: 10.1111/j.1745-4506.2006.00023.x 

 

Hankinsson Graham, (2007). The management of destination brands: Five guiding principles 

based on recent developments in corporate branding theory. Journal of Brand Management 

(2007) 14, (240 – 254). 

 

Kaijser, L., & Öhlander,M. (2011). Andra upplagan. Etnologiskt fältarbete. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larson, M. Fredriksson, C. (2007). Destinationsutveckling genom evenemang - satsningar på 

sportarenor och multikoncept, s. 177-196. I Bohlin, M. Elbe, J. (2007) Utveckla 

turistdestinationer - ett svenskt perspektiv. Upplaga 2:1. Liber AB O 

Mossberg, L & Johansen, E. N., (2006). Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin. 

Studentlitteratur AB, Lund. 

Richards, G., & Palmer, R. (2010). Eventful Cities – Cultural Management and Urban 

Revitalisation. Butterworth-Heinemann: Ist Edition.  



36 

 

Syssner, J. (2011). Perspektiv på turism och resande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Internet: 

Nationalencyklopedin (2018). Varumärke. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/varum%C3%A4rke 

 

Tillväxtverket (2016). Turismens begreppsnyckel; Internationellt rekommenderade begrepp 

och definitioner för turism. Hämtad 2018-04-02 från: 

https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/vad-ar-turism---turismens-begreppsnyckel.html 

 

Visit Karlstad (2018). Handlingsplan 2018. Hämtad 2018-04-01 från: 

https://www.visitkarlstad.se/sv/foretag  

Visit Karlstad (2018). Turismstrategisk plan för 2017 och framåt. Hämtad 2018-05-20 från: 

https://www.visitkarlstad.se/sv/foretag/var-turismstrategiska-plan  

 

 

Vetenskapliga artiklar 

Fenn, E. (1985) Cooperation for development. Recipes for success. HCIMA Biennial 

Conference 1985, Bristol. Record Number: 19861830040. 

 

Gomez, M., Fernandez, C., Molina, A., & Aranda, E. (2016). Differences in the city branding 

of European capitals based on online vs. Offline sources of informaion. Tourism 

Management, Vol. 58. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.005 

Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical 

framework for developing city brands. Vol. 1, Issue: 1, pp 58-73. 

https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005 

Massey, D. (1994), A global sense of place. I Massey, D. (Ed.), Space, Place and Gender, 

Polity Press, Cambridge McKenzie, S. (2004). Social sustainability. 

 

Mossberg, L., (2008). Extraordinary Experiences through Storytelling. Scandinavian Journal 

of Hospitality and Tourism, Vol. 8, Issue 3: Strategy in Hospitality Management. doi: 

10.1080/15022250802532443 

 

 

Pengfei, C. (2018). Effect of tourists´pre-visit destination image on their perceived service 

quality: the moderating effectof tourist’s expertise. Tourism Tribune. Record number: 

2018311899. 

 

Timur, S., & Getz, D. (2008). A network perspective on managing stakeholders for sustaiable 

urban tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, 

Issue 4: Pp- 445-461. doi: 10.1108/09596110810873543  

 

  

https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/vad-ar-turism---turismens-begreppsnyckel.html
https://www.visitkarlstad.se/sv/foretag
https://www.visitkarlstad.se/sv/foretag/var-turismstrategiska-plan
https://www-cabi-org.db.ub.oru.se/leisuretourism/search/?q=do%3a%22Recipes+for+success.+HCIMA+Biennial+Conference+1985%2c+Bristol.%22
https://www-cabi-org.db.ub.oru.se/leisuretourism/search/?q=do%3a%22Recipes+for+success.+HCIMA+Biennial+Conference+1985%2c+Bristol.%22


37 

 

Bilaga 1 – Sökmatris 

Databaser: Leisure Tourism Database, ScienceDirect 

Tidsperiod: 1995-2018 

 

  

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

Urval 4 

Antal 

artiklar 

använda i 

studien 

2018-03-

20 

Science 

Direct 

Destination  

Branding 

5 5 5 3 2 

2018-04-

02 

Leisure 

Tourism 

Database 

Destination 19 741 50 36 5 3 

2018-04-

10 

Leisure 

Tourism 

Database 

Hotel 

Cooperation 

Destination 

Development 

48 48 26 8 1 

2018-04-

15 

Leisure 

Tourism 

Database 

Hotel  

Storytelling 

Destination 

1 1 1 1 1 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Hej,  

  

Jag är en tredjeårsstudent vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som läser Hotell 

och Värdskap. Nu skriver jag min C-uppsats om destinationsutveckling och önskar intervjua 

just Dig.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag kan samarbeta för att utveckla en 

destination och göra den mer attraktiv på marknaden gällande möte, event och 

turism. Eftersom Hotell och Värdskap är min huvudinriktning, kommer mycket fokus att 

läggas på vad hotellen gör och kan göra bättre för att bidra till destinationens utveckling.  

Intervjun beräknas ta ca 30 min och kommer att ske under inplanerat möte. Intervjufrågorna 

kan om så önskas, skickas på förhand innan mötet äger rum. Deltagandet sker anonymt och 

inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. Information som framkommer 

avses endast användas i forskningssyfte. Resultatet kommer också att anonymiseras för att 

omöjliggöra identifikation av person eller företag. Deltagande är frivilligt och Du kan välja att 

dra Dig ur fram till dess att arbetet publiceras, vilket sker den 29/5 2018. Resultatet kan vid 

intresse, skickas till Dig som deltar i undersökningen.  

  

Stort tack för att Du vill delta i undersökningen!  

  

Med vänliga hälsningar,  

Linn Sundfors  

  

Kontaktinformation  

Linn Sundfors  

073-8158951  

Linn.sundfors@hotmail.com  

Handledare för projektet  

Richard Ahlström, universitetsadjunkt vid MittUniversitetet, Östersund.  

Richard.Ahlstrom@miun.se  

  

mailto:Linn.sundfors@hotmail.com
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Hur ser ni på destinationsutveckling? 

2. Hur arbetar Ni idag med destinationsutveckling? 

3. Vad anser Du kan förbättras med arbetet? 

4. Vilka företag samarbetar ni med? 

5. Har Du hört talas om storytelling? 

6. Är det något ni använder idag eller som Ni tänker kan användas mer? 

7. Hur arbetar ni med destination branding respektive place branding? 

8. Min åsikt är att värderingarna kring varumärket måste stämma överens med 

lokalbefolkningen uppfattning för att undvika problem när staden marknadsförs. Hur 

tänker Du om det? Håller Du med eller inte? 

9. Staden har ett gediget läge, centralt i Sverige för de som reser från Göteborg eller Oslo 

till Stockholm. Vad ska vi göra för att de ska välja just vår stad? 

 

 


