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Sammanfattning  

Vår uppsats handlar om hur film- och litteraturturism kan påverka en plats samt bidra till en 

ökad besöksnäring. Vårt arbete fokuserar på samhället Fjällbacka som både är känt igenom 

Camilla Läckbergs författarskap samt de filmer som har baserats på hennes böcker som också 

utspelar sig i Fjällbacka. Det finns tre huvudområden i vår uppsats som vi utgår från och det 

är marknadsföring, paket och speciella erbjudanden samt Fjällbacka som turistdestination.  

Vi valde att utgå från kvalitativa intervjuer med fem aktörer som är verksamma i olika delar 

inom turismnäringen i Fjällbacka för att se hur Fjällbacka har utvecklats som turistdestination. 

Vi gjorde även en text-och bildanalys på två hemsidor kopplade till Fjällbacka för att se hur 

de använder Camilla Läckberg samt böckerna och filmerna i sin marknadsföring. Utifrån den 

fakta vi har fått in från vår empiri samt genom vår teori kan vi se att Fjällbacka har påverkats 

positivt och kunnat dra nytta av att ha kopplats ihop med Camilla och "Fjällbackamorden". De 

har även kunnat bygga upp en berättelseturism genom den uppmärksamhet som böckerna och 

filmerna har fått. Vilket i sin tur även har lett till att Fjällbacka har fått en mer utspridd turism 

året runt samt ökat i antal gästnätter, vilket har bidragit till fler jobbtillfällen i samhället.  

  

Nyckelord: Fjällbacka, Camilla Läckberg, filmturism, litteraturturism, marknadsföring, 

storytelling, berättelsedestinationer 
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Förord 

Denna uppsats har bestått av två författare, Rebecka Johansson och Evelina Widerberg. På 

grund av att vi har varit två stycken så har vi skrivit olika delar i uppsatsen, då Rebecka 

framförallt har skrivit bakgrund, Destinationer, Destinationsutveckling, Platsmarknadsföring, 

marknadsföring genom populärkultur och större delen av empirin. Evelina har istället skrivit 

problemformuleringen, metoden, berättelsedestinationer, filmturism, litteraturturism och 

paket inom berättelseturism. Trots att vi delat upp dessa områden så har båda författarna haft 

en liten roll i varandras texter. De övriga delarna så som analys, diskussion och slutsatser har 

vi diskuterat och skrivit tillsammans.  

Vi vill även tacka de respondenter som valt att delta i vår undersökning och som gjorde det 

möjligt för oss att fullfölja studien!   
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1.Bakgrund 

Turismnäringen är en av världens största näringar och fortsätter hela tiden att växa. Utbudet 

inom turismen är ständigt i utveckling och nya upplevelser samt nischer växer fram. För att 

överleva inom turistbranschen gäller det att erbjuda något nytt samt unikt för att vinna 

kampen om turisterna som idag söker efter de extraordinära (Blom & Nilsson 2011).   

Utvecklingen inom teknik och information har också gett turismnäringen nya möjligheter att 

spridas samt gjort turismen mer tillgänglig för alla. Genom sociala medier och internet kan 

personer ändra och välja sina resmål (Gyimóthy 2013). Ghazali & Cai (2013) menar att 

dagens samhälle är mer globaliserat och media, som film och litteratur, fungerar som ett 

informationsredskap i världen. Det är lättare att ta reda på information om en plats genom 

sociala medier och genom det skapa sig en virtuell bild av en plats. Vart turister väljer att resa 

påverkas mycket av vilka bilder som finns för de olika destinationerna och hur tidningar samt 

internet väljer att förstärka eller bygga upp en destinations symboler (Beeton 2005). 

Populärkultur, som film, spelar idag en viktig roll i vårt samhälle och kan hjälpa till att skapa 

symboler på platser som ger ett ökat attraktionsvärde. Marknadsföring genom filmer har länge 

funnits men har växt starkare på senare tid, även i Sverige har de uppmärksammats att turism 

kan skapas genom att turisterna själva kan besöka platserna där filmerna utspelas och få 

uppleva karaktärernas "vardag" (Sjöholm 2011). Som Braunerhielm & Heldt Cassel (2009) 

nämner så ses en plats som har en koppling till en bok eller en film som något positivt för den 

destinationen, eftersom det idag är stor konkurrens mellan olika turistdestinationer och att det 

då är viktigt att sticka ut med något annorlunda gentemot andra platser.  Dessa destinationer 

kan även använda det i sin marknadsföring och få en ökad utveckling av platsen. Jewell & 

McKinnon (2008) menar på att ett land eller en destination kan få en ökad turismnäring 

genom en framgångsrik film så har det också blivit vanligare att researrangörer erbjuder 

speciella turer samt paket som är kopplade till en viss film för att kunna erhålla filmturism på 

platsen.  

 

Fjällbacka är en ort som tillhör kommunen Tanum som ligger i Bohuslän och har cirka 1000 

invånare. Orten har sitt ursprung från 1600-talet då fiske och sjöfarten hade en stor betydelse 

för samhället förr i tiden. Idag har både sjöfarten och fisket avtagit och idag är det istället 

plastindustrin som är störst i Fjällbacka, men även handel, It och hantverk har vuxit sig större 

i det lilla samhället. Det finns fyra olika saker som lyfts fram som Fjällbacka är mest känd för 

och där ingår de gamla anorna, Fjällbackas eget recept på ansjovis, Ingrid Bergman som är en 

känd skådespelare som bodde i Fjällbacka under den tiden hon tillbringade i Sverige och 

slutligen en klyfta som kallas för Kungsklyftan (www.fjallbacka.com). 

 

Camilla Läckberg är en författare som föddes i Fjällbacka 1974 men är numera bosatt i 

Stockholm. 2003 släpptes hennes första deckare som heter ”Isprinsessan” och var början på 

serien ”Fjällbackamorden” som utspelar sig i Camillas hemort. Därefter har fler böcker 

släppts och 2006 var hon en av Sveriges största författare samt den som sålde flest böcker det 

året. Idag är hon en av Europas bästsäljande författare och böckerna har publicerats i över 15 

miljoner exemplar och sålts i mer än 50 olika länder. Hennes böcker har också gett inspiration 

till filmer som 2012 visades i svensk tv (www.camillalackberg.se). 

http://www.fjallbacka.com)/
http://www.camillalackberg.se)/
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1.1 Problemformulering  

Destinationer som är kopplade till en speciell film eller litteratur där turisterna har läst boken 

eller sett filmen, kan kallas berättelsedestinationer (Braunerhielm & Heldt Cassel 2009). Fler 

destinationer väljer att marknadsföra sig genom film för att få mer uppmärksamhet till platsen 

(Beeton 2005). Det som kan vara problematiskt är att destinationen själv måste skapa turism 

på platsen genom filmerna eller litteraturen (Braunerhielm & Heldt Cassel 2009). Så som 

Sjöholm (2011) nämner så har Fjällbacka alltid varit en populär turistdestination på sommaren 

och därför är vi intresserade av se om det har skett en förändring efter all uppmärksamhet som 

har getts till platsen genom filmerna samt litteraturen. Vi vill även undersöka hur en 

destination kan nyttja att en film eller litteratur har utspelat sig på platsen samt den publicitet 

som uppkommer för att locka besökare och utveckla turismen på platsen.  

 

  

1.2 Syfte  
Syftet med vår undersökning är att se hur filmerna och litteraturen om Fjällbacka samt 

Camilla Läckberg kan användas och har använts för att marknadsföra platsen. Vi vill också 

undersöka om det har haft någon påverkan av Fjällbackas utveckling som en turistdestination 

samt om det har skapat attraktioner & erbjudanden med kopplingar till filmerna och 

litteraturen.   

 

 

 1.3 Frågeställningar  

 Hur använder sig Fjällbacka av filmerna & litteraturen samt Camilla Läckberg i sin 

marknadsföring?  

 

 Hur har Fjällbacka som turistdestination påverkats av filmerna & litteraturen om 

Fjällbacka?  

 

 På vilket sätt har Fjällbacka använt sig av Camilla Läckbergs författarskap för att 

skapa attraktioner och erbjudanden?  

 

 

1.4 Avgränsningar  
För att besvara vårt syfte om hur Fjällbacka marknadsför Camilla Läckbergs litteratur så har 

vi utgått att se på två hemsidor, fjallbackainfo.com och fjallbacka.com. Vi använder oss också 

av de intervjuer vi har gjort i vår undersökning för att besvara våra frågeställningar angående 

paket och erbjudanden samt utvecklingen av Fjällbacka.   
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2. Kvalitativ Metod  

2.1 Kvalitativa intervjuer  
Vår uppsats grundar sig i fem olika intervjuer som skickades ut till olika aktörer i Fjällbacka 

angående marknadsföring och turism. Eftersom att en av de personer vi valde att intervjua 

ville vara anonym så valde vi därför att kalla alla deltagare med enbart deras titlar på 

respektive arbete. Vi skrev heller inte ut namnet på de hotell och camping samt hemsidor som 

deltog i vår undersökning för att hålla personerna skulle förbli anonyma. Vi valde också på 

grund av att samtliga deltagare är anonyma att endast utgå ifrån "hen" och för att vi inte såg 

någon poäng med att dela in dem i olika kön när vi endast ska nämna deras yrkesroll.   

De aktörer som vi intervjuade bestod av en person som är ansvarig utgivare för en hemsida, 

en som är turistinformatör, en som är VD/ägare för ett hotell i Fjällbacka, en som arbetar med 

de guidade turerna i Fjällbacka och sen den sista som är administratör för en camping i 

Fjällbacka. Som Johannessen & Tufte (2002) nämner så är det viktigt att själv ta reda på fakta 

om ämnet samt personerna som ska intervjuas när ett handplockat urval görs för att det ska 

passa undersökningen och det anser vi att vi har tillämpat i detta urval. Då vi har valt aktörer 

från olika näringar inom turism för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt och beröra 

de olika delarna som finns inom turismen. Vi valde de två största verksamheterna som räknas 

inom boende, hotell och camping, för att de berörs mest av turister. Även guidning är en del 

av turismen och har en stark koppling till vårt arbete eftersom att de erbjuder turer om 

Camilla Läckberg. Den personen som är ansvarig utgivare för en hemsida och även den 

personen som arbetar på turistinformatör i Fjällbacka valde vi ut därför att de jobbar med 

marknadsföringen av Fjällbacka och styr vilken information som visas utåt mot turisterna.   

 

Vi använde oss av kvalitativa strukturerade intervjuer med öppna frågor som låg till grund för 

att besvara våra frågeställningar och syfte (Larsen 2007). Med tanke på att vi skickade ut till 

olika aktörer så varierade frågorna då dem berörde olika delar inom turismnäringen. Vi gjorde 

även alla intervjuer genom mejl eftersom det var lämpligast för både oss och samtliga 

deltagande. Vi fann inget problem med det då vi har haft bra kontakt med samtliga. Vi valde 

denna metod för vi tycker den passar bäst till vårt arbete och som Larsen (2007) skrev så 

”krymper” informationen då den inte blir så bred och att resultaten blir lättare att jämföra. 

Som Johannessen & Tufte (2002) nämnde så ger oftast kvalitativa metoder mer information 

om det som frågas och det går att gå in mer på djupet av ämnet eftersom konversation hålls 

och frågor kan ställas under intervjuns gång. För att få en lyckad intervju så ställs det både 

krav på den man intervjuar, att personen är kunnig inom området och kan uttrycka sig samt att 

forskaren kan tolka och analysera svaren som ges. Kitchin & J Tate (2000) skrev att 

strukturerade intervjuer med öppna frågor gör så att de aktörer som är med i en intervju kan 

svara exakt vad de vill eftersom forskaren inte valt att använda sig av färdiga svarsalterna tiv. 

Öppna intervjuer är bra på så vis att de kan fånga upp vad personen som intervjuas egentligen 

tänker och tycker. Som Johanneson & Tufte (2002) nämnde att genom att använda sig av en 

kvalitativ undersökning så ger det den personen som intervjuas större utrymme att bestämma 

vilken information som ska användas, vilket i sin tur kan leda till att information som inte 

tänkts användas från början nu kan bli användbar. I vårt fall så passade en sådan här metod 

väldigt bra in på våra mejlintervjuer eftersom att de då kan skriva det som de själva anser är 
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viktigt. Trots att intervjuerna gjordes över mejl så kunde vi ställa följdfrågor som även 

Johanneson & Tufte (2002) förklarar att vissa teman eller andra intressanta ämnen kan 

nämnas under intervjun som sedan personen som håller i intervjuerna måste fråga mer om.  

  

 

2.2 Innehållsanalys  

För att komplettera våra intervjuer och för att kunna få svar på våra frågeställningar så gjorde 

vi en innehållsanalys av två hemsidor som marknadsför Fjällbacka. Dessa hemsidor var 

fjallbackainfo.com och fjallbacka.com. Vi ansåg att dessa hemsidor var mest passande för 

vårt arbete då båda marknadsför turismupplevelser i Fjällbacka samt att den ena hemsidan är 

Fjällbackas officiella hemsida och den andra är turistinformationen i Fjällbackas hemsida.    

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ innehållsanalys och som Bergström & Boréus (2012) 

förklarar används oftast en kvalitativ innehållsanalys när det gäller att analysera texter där 

ingenting ska mätas eller beräknas. Vi ansåg att denna inriktning var bäst lämpad för vår 

undersökning eftersom vi ska undersöka hur Fjällbacka marknadsför sig på två olika 

hemsidor, alltså vilken reklam som lyfts fram för turisterna och som Bergström & Boréus 

(2012) nämner så är reklam och turistbroschyrer två av väldigt många texter som kan 

analyseras med hjälp av en innehållsanalys.  

Bergström & Boréus (2012) förklarar att när det ska göras en analys av en text, så är det 

viktigt att förstå att bilder och figurer också påverkar en stor del för hur en person tolkar 

texten. Språk hänger ofta ihop med bilder samt figurer som gör så att en text får ett bredare 

innehåll och som också stärker helhetsbilden. Aspers et al (2004) menar att bilder som 

används i marknadsföringssyfte oftast är uppbyggda för att sälja en produkt, även fast bilden 

inte är verklighetsbaserad så är ändå bilder inom reklam effektiva och övertygande.   

 När en visuell analys görs av en hemsida så behandlas inte bara bilderna som lyfts fram utan 

också helheten av hemsidan, vilket inkluderar strukturen på hemsidan samt layouten och vad 

för information som finns samt hur den presenteras. En hemsida på internet förändras ständigt 

och bilderna samt information uppdateras ofta, vilket skiljer sig från bilder och filmer som ej 

kan ändra sitt innehåll samt budskap medan en hemsida är mer anpassningsbar (Aspers et al 

2004).    

 

 

2.3 Tillvägagångsätt av intervjuer  
Eftersom att vi ville studera hur berättelsedestinationer i Sverige kan locka turism så valde vi 

att fokusera på endast ett område då vi inte skulle göra arbetet för stort. Den plats vi då valde 

att inrikta oss på var Fjällbacka som det både finns litteratur och filmer om. När vi började 

vårt sökande på ämnet så upptäckte vi att det inte fanns så mycket tidigare forskning om just 

Fjällbacka och om den film- och litteraturturismen kopplad till Camilla Läckberg som finns 

där. Vår studie grundar sig mycket i platsmarknadsföring samt destinationsutveckling som 

kan ske genom berättelseturism och utifrån dessa områden så valde vi ut fem stycken 

intressanta respondenter som vi trodde kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar samt 

syfte. För att vi skulle få mer förståelse för Fjällbacka och vilka olika aktörer som fanns i det 

lilla samhället, både inom turismnäringen och marknadsföringen i Fjällbacka så valde vi att 
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söka på internet. Det ansåg vi var viktigt att försöka få mer förståelse för Fjällbacka som ort 

och dess film- och litteraturturism eftersom att vi inte har besökt platsen och ville få en bättre 

uppfattning av det ämnet vi skulle undersöka. Vi sökte även på Camilla Läckberg som 

författare och hennes kopplingar till Fjällbacka eftersom vi ville få så stor förståelse som 

möjligt för henne och hennes böcker som hon har skrivit. Som Johanneson & Tufte (2002) 

skriver så gjorde vi sedan ett urval av aktörer som skulle intervjuas utifrån dem som vi ansåg 

var passande till vårt ämne.  

 

Vi valde två aktörer som vi tyckte berörde turismnäringen mer åt marknadsföringshållet och 

sedan även tre ytterligare aktörer som arbetade mer med turisters välmående, så som boende 

och upplevelser under resan. Dessa aktörer som vi valde ut var passande och intressanta för 

vårt arbete eftersom de berörde olika delar inom turismnäringen, vilket vi ansåg var en viktig 

grund för vår undersökning. Alla dessa olika delar i turismnäringen behövdes undersökas och 

intervjuas för att vi skulle kunna få ett sådant bra resultat som möjligt. Vi valde som sagt fem 

olika delar inom turismnäring och som vi ansåg var viktiga, dessa var marknadsföring genom 

hemsida, turistinformation, guidade turer, hotell och slutligen camping. Eftersom alla dessa 

respondenter arbetar i Fjällbacka och vi inte hade någon möjlighet att åka dit på egen hand så 

kom vi överens med samtliga deltagare att mejlintervjuer var lämpligast. Vi skickade först ut 

en förfrågan till samtliga deltagare om de ville delta i vår undersökning samt förklarade 

bakgrund och syfte med vår uppsats så att de skulle få en översikt av vad själva intervjuerna 

skulle beröra för ämne. Vi förklarade även vilka vi två som ville genomföra dessa intervjuer 

var och förklarade vilken utbildning vi läste samt vilket år. Sedan skickade vi ut ett andra mejl 

med intervjufrågor till alla de respondenter som valt att delta i vår undersökning, då dem 

intervjuer som riktade sig mot marknadsföring bestod av åtta frågor och de som berörde 

turismnäringen bestod av fem till sex frågor. Trots att de olika aktörerna berörde lite olika 

slags områden inom turismnäringen och fick olika frågor, så fick samtliga deltagare liknande 

frågor så att vi skulle kunna diskutera och jämföra dessa med varandra på ett enklare sätt i 

slutet av vår uppsats. Samtliga deltagare som valde att delta i vår undersökning svarade på 

intervjufrågorna olika fort men alla svarade inom en lagom tid så vi hann sammanställa och få 

med svaren i vårt arbete. Vi hade tre olika teman på vår sammanställning och de var 

marknadsföring, Fjällbacka som turistdestination och speciella erbjudanden med koppling till 

filmerna och litteraturen. I dessa olika tre delarna tar vi upp de vi tyckte var relevant av våra 

intervjuer och jämför samt drar kopplingar till de olika respondenternas svar.  

 

Vi ansåg att samtliga svarade på intervjufrågorna med utförliga svar och bidrog med mycket 

relevant information till vårt arbete vilket ledde till att den enda följdfrågan som vi behövde 

ställa till alla aktörer var vilken arbetsroll dem själva skulle säga att de har så att de skulle få 

rätt yrke i vår undersökning. Det var extra viktigt att ha rätt yrkesroll på de olika deltagarna 

eftersom att en av de som deltog ville vara anonym och att vi då bestämde oss för att endast 

använda deras yrkesroll när vi skulle referera till dem i texterna till vem som sagt vad. På 

grund av att vi också skulle göra samtliga deltagare så anonyma som möjligt så nämner vi 

enbart vilken yrkesroll de har och vilket område de arbetar för, inte specifikt vilket hotell de 

arbetar på eller liknande.  
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2.4 Tillvägagångsätt av innehållsanalysen  

För att kunna genomföra vår innehållsanalys så valde vi att utgå ifrån en kompositionsanalys 

eftersom att vi vill se hur väl de båda hemsidorna visar upp Camilla Läckberg och vad som 

erbjuds i koppling till henne. Som Bergström & Boréus (2012) beskriver så har det stor 

betydelse på hur en webbsidas olika delar är placerade. Alltså har delarnas platser på en sida 

olika betydelse för de som läser sidan, de som har plats högt upp på en sida kan ses som en 

allsidig eller förskönad del och de som istället har en plats längre ned på en sida är delar som 

är mer verkliga och påtagliga. Bergström & Boréus (2012) nämner även att placeringen av 

delar på vänster och höger sida på en webbsida också har stor betydelse varför det är 

placerade som de är. De som är placerade till vänster sida anses vara delar som människor 

redan vet om samt som är kända sedan tidigare och de som istället är placerade på den högra 

sidan är delar som anses vara nya. En inriktning som vi valt att också använda oss av genom 

kompositionsanalysen är visuell framskjutenhet och det handlar om hur mycket de olika 

delarna syns genom hur synliga webbsidan har valt att göra dem, ju bättre en del syns desto 

mer betydelsefull är den (Bergström & Boréus 2012). Det kan vi även koppla till hur väl 

hemsidorna väljer att göra delar med Camilla Läckberg synliga och därefter utgå ifrån hur 

betydelsefull hon är för den hemsidan.   

 

De två hemsidor vi valde att analysera tyckte vi hade mycket och bred information om olika 

upplevelser i Fjällbacka, även mycket som inte berörde turism fanns med. Vi ansåg även att 

det var passande att välja dessa hemsidor då den ena hemsidan är Fjällbackas officiella 

hemsida och den andra hemsidan är av turistinformationen och därför anser vi att den är 

trovärdig samt har mycket bra information eftersom den är inriktad mot turister. Det första vi 

gjorde var att kolla på startsidan och försökte se till helheten om hur den sidan var uppbyggd 

samt vad för information samt bilder som lyftes fram. Som Aspers et al (2004) nämner så ser 

olika hemsidor olika ut men har oftast samma byggstenar i grunden för att det ska vara lätt 

och hitta samt förstå informationen som står. Då vårt arbete fokuseras på Camilla Läckberg 

och litteraturen samt filmerna om Fjällbackamorden, så försökte vi se om det lyftes fram på 

första sidan samt om det var lättillgängligt att hitta information om det. Även om det fanns 

några bilder som var kopplade till Fjällbackamorden eller författaren Camilla Läckberg. Här 

valde vi också att kolla på placeringen av informationen om Camilla Läckberg och 

Fjällbackamorden då det spelar en viktig roll enligt Bergström & Boreus (2012) vilket plats 

de olika delarna har. Eftersom hemsidor hela tiden kan ändras och information kan bytas ut, 

så valde vi att kolla på hur uppdaterad informationen var och om det gick att se vad som 

hände den kommande veckan i Fjällbacka.   

 

Sedan valde vi att klicka oss in på mer inriktad information om Fjällbackamorden och 

Camilla Läckberg för att se vad för information som delades. Här valde vi också att kolla vad 

för helhetsbild som visades samt vad för intryck vi fick av sidan, även utplacering av bilder 

och texter spelade en viktig roll i vår analys. I texterna om Fjällbackamorden och Camilla 

Läckberg så analyserade vi hur det kan kopplas till samhället samt hur hemsidorna försöker få 

in andra aktörer som exempelvis hotell i sin marknadsföring, som i sin tur kan bidra till 

turism. Samma sak gjorde vi även med det bilder som fanns på hemsidorna för att se om vi 
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kunde dra några kopplingar mellan samhället Fjällbacka och litteraturen samt filmerna i deras 

marknadsföring.  

   

 

2.5 Metoddiskussion 

I vår metod använde vi oss av strukturerade mejlintervjuer och som Kitchin & Tate (2000) 

skriver så har intervjuer många fördelar men kan också bidra med negativa effekter. När en 

intervju sker med en person kan det bli så att den som blir intervjuad svarar för att 

tillfredsställa forskaren och svarar det den tror att personen vill höra. Vi anser att de personer 

som deltog i vår studie har svarat utifrån vad det egentligen tycker och utifrån den kunskap de 

innehar. En annan nackdel när en intervju sker är att vi människor tolkar olika svar på olika 

sätt (Johanneson & Tufte 2002). Vi pratar varierande samt använder olika ord och uppfattar 

meningar annorlunda. Det är lätt att det blir missförstånd i ett samtal och ännu större 

sannolikhet att det händer när en intervju sker på mail. Dock så anser vi att de personer som vi 

intervjuade svarade på frågorna på det sätt som vi tänkt oss och om det uppstod några 

missförstånd så var det lätta att åtgärda så att båda parter blev nöjda.  

Något annat som Kitchin & Tate (2000) nämner är att det krävs tillit när en intervju sker och 

det känner vi att det har funnits mellan alla de vi har haft kontakt med samt att det också varit 

intresserade av det ämne som vi har skrivit om och velat hjälpa till med vår undersökning. Vi 

valde fem personer som vi ansåg passande till vårt ämne samt som skulle kunna hjälpa oss att 

besvara vårt syfte. Även vilket intresse de olika aktörerna har haft för filmerna och litteraturen 

om Fjällbacka så det kan också vara med och påverka hur svaren blir, men vi anser att alla har 

varit professionella och svarat utifrån hur verkligheten ser ut.   

I vår andra metod, där vi har arbetat med en text- och bildanalys på två liknande webbsidor så 

kan vi se genom som Bergström & Boréus (2012) skriver att om de ska göras en 

kompositionsanalys så är det beroende på hur en hemsidas utseende är gjort för att denna 

analys ska kunna genomföras. Det handlar också mycket om att kompositionsanalysen kan bli 

felaktig eftersom att en bild kan hamna högt upp på en sida enbart för att bilden i sig är 

kopplad till en text, och inte för att bilden i sig ska stå i centrum. En annan kritisk punkt i 

denna metod är att de hemsidor vi har använt oss av ändras konstant och som Aspers et al 

(2004) nämner är det svårt att få samma resultat om analysen ska ske vid ett senare tillfälle än 

vad som har gjorts i studien. Dock så anser vi inte att det ska bli något problem att genomföra 

en liknande studie på detta ämne då vi har undersök Camilla Läckberg och filmerna samt 

böckerna som är kopplade till henne, eftersom hon kommer troligtvis visas upp på 

hemsidorna under en längre tid.   
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3. Teori   

3.1 Destination  
En destination är uppbyggd för att tillfredsställa turisternas behov samt försöka att 

tillhandhålla vad som efterfrågas av besökarna (Keyser 2002). Böhn & Eriksson (2011) menar 

att det måste finnas en efterfrågan från turisternas sida samt ett utbud från en region för att en 

plats ska kunna bli en attraktiv destination. Det finns fem grundläggande delar som måste 

finnas för att en destination ska kunna fungera. De fem är attraktioner, transport, infrastruktur, 

turism bekvämligheter och service samt gästvänlighet (Keyser 2002).   

 

En attraktion är något som ses efter och tas hand om för att personer ska kunna uppleva den 

genom olika aspekter, antingen genom nöje eller utbildning. Att ha en eller flera kända 

attraktioner med en stark dragningskraft är en av de viktigaste delarna på en destination. 

Många attraktioner på en plats fungerar också som ”symboler” och kan utgöra den primära 

reseanledningen till varför just personer väljer att resa dit. Transport och infrastruktur är också 

viktiga delar för att en destination ska fungera och kunna utvecklas, det är viktigt för att 

kunna ta sig till en plats snabbt och smidigt samt ha en fungerande infrastruktur på platsen. 

För att turism ska uppstå måste det också finnas boenden och bekvämligheter för turisterna så 

som hotell och restauranger, även bra information och service som guider, broschyrer samt 

informationsställen för att underlätta för turisterna på deras resa. Den sista punkten är 

gästvänlighet på platsen för att personer ska känna sig välkomna och vilja återvända till 

platsen (Keyser 2002).   

 

En destination består av lokalbefolkningens vardag och den miljö som de upplever i sin 

vardag. Alla destinationer är uppbyggda på olika sätt och på vissa destinationer så är det en 

redan dragen gräns mellan vad som är vanliga områden och vilka områden som är skapade för 

turister. Det finns också andra destinationer, som framförallt finns i storstäderna, där de 

vanliga områdena går ihop med de områden som är avsedda för turister. Sen finns det även 

destinationer som ändras beroende på vad det är för säsong, om de är speciella för 

sommarturism eller vinterturism. En kund som besöker en destination är ofta ute efter ett 

paket eller en produkt som är lätt åtkomligt och där det står klart och tydligt vad produkten 

eller paketet kostar samt vad som ingår i priset. Dock så spelar det ingen större roll för en 

kund vem som äger de olika företagen, huvudsaken är att kunden får det den är ute efter och 

att personens behov och krav uppfylls (Mossberg & Johansen 2006).  

 

  

3.2 Destinationsutveckling  

För att en destination ska utvecklas samt få en större turism gäller det att olika delar från 

samhället är med i planering om framtiden. Först sätts en gemensam framtidsbild ihop om hur 

det vill att destinationen ska utvecklas och sedan ser de vilka överhängande faror det finns 

som kan skada platsen. De olika aktörer som är med i processen jobbar sedan mot de 

bestämda målen, vilket kan innefatta både privata och offentliga aktörer (Bohlin & Elbe 

2011). Det finns sex olika delar som är viktiga för en destination och måste ses över för att 

den ska kunna utvecklas (Keyser 2002).   
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Det sex delarna är:   

• Produkt utveckling   

• Institutionell utveckling   

• Marknadsföring   

• Personalresurser    

• Infrastruktur   

• Anläggningar   

  

Alla dessa olika organisationer som jobbar med de sex berörda delarna måste samarbeta och 

samspråka med varandra för att en lyckad destinationsutveckling ska ske. Anledningen till 

varför en destination vill växa är främst för att få en ekonomisk vinst till samhället genom en 

ökad turism på platsen. Desto fler personer som väljer att besöka platsen och spendera sina 

pengar där, ju mer ekonomisk vinning för det lokala företagen och kommunen (Keyser 2002). 

Gibson (2006) menar på att en destination som är tillräckligt utvecklad går med vinst på mer 

än bara ett sätt. Eftersom samhället får in pengar från turismen så höjs också det lokala i 

helhet och samhället blir förbättrat samt attraktivare för både invånarna och investerare.  

 

Sveriges klimat spelar stor roll när det kommer till utvecklingen av en destination. Som den 

kända massturism regionen vid medelhavet så har vi inte samma varma klimat, istället måste 

destinationer i Sverige tänka annorlunda och erbjuda något unikt för att locka utländska 

turister (Bohlin & Elbe 2011). En destination kan ingå i flera olika faser som kan mätas i en 

livscykelmodell för att förstå i vilket fas en plats befinner sig i. De olika faserna är indelade i 

introduktion, tillväxt, mognad, mättnad och nedgång. I introduktion, tillväxt och 

mognadsfasen är platsen efterfrågad och populär samt att destinationerna går med vinst. I de 

två andra, mättnad och nedgång, är efterfrågan inte lika stark och det finns för mycket utbud 

på platserna som inte används. I de sista faserna går platserna med förlust och de måste hitta 

nya sätt att locka framtida besökare till platsen genom nya attraktioner (Bohlin & Elbe 2011).  

  

 

3.3 Platsmarknadsföring  
Platsmarknadsföring är en typ av marknadsföring som används för att lyfta fram utvalda 

bilder av en specifik plats, det kan vara både på lokal nivå genom att använda sig av 

platsmarknadsföring av ett samhälle men också stora städer eller länder.  Det ger en plats 

möjlighet att själv bestämma om hur platsen framställs och vad för bilder det vill visa av 

destinationen. Det finns tre olika målgrupper som det oftast väljer att fokuseras mot när 

marknadsföring av en plats görs. Den första är företag och investerare, den andra är besökare 

och turister samt den tredje som är potentiella invånare (Ek & Hultman 2007).   

 

 Syssner (2012) beskriver platsmarknadsföring som en process som utgörs av personer som 

jobbar inom kommunen, regionen eller inom politiken i staden och styrs av politik samt makt 

och inflytande. Att marknadsföra en plats handlar om att på lång sikt ändra eller stärka bilden 

en plats redan har genom förbättringar. Platsmarknadsföring har fått en sådan slagkraft på 

senare tid på grund av att konkurrensen mellan platser har blivit starkare då platser blir mer 
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lika varandra samt de kan erbjuda likartat utbud. Platsmarknadsföring riktar sig framförallt 

mot turister men också mot den egna befolkningen då de vill skapa en tillhörighet och 

gemenskap på platsen som kan bidra till en förenad identitet. Eftersom att världen idag har 

blivit mer rörlig så har det också bidragit till hur regionala och lokala identiteter kan påverkas, 

genom att vi människor kan röra oss mer både i verkligheten samt virtuellt. Denna rörlighet 

kan bidra till att människor idag får svagare platsidentiteter och det kan i sin tur leda till att 

fler väljer att flytta ifrån platser eftersom att dem inte känner någon platsidentitet till platsen. 

Syssner (2012) förklarar också att detta kan bli ett större problem för de orter som är belägna 

på landsbygden eller i kommuner där befolkningsmängden minskat under en längre tid. Vissa 

bilder i marknadsföringssyfte tas bort för att de inte passar in i den bild eller identitet som 

kommunen eller regionen vill förmedla. Istället visas populära attraktioner samt fina 

bostadsområden upp medan exempelvis hyreshus och småsamhällen utanför staden glöms 

bort. Även segregerade områden med olika etniciteter får inte något utrymme i 

marknadsföringen som sker och förblir osynliga för platsen. Syssner (2012) förklarar att hur 

en plats framställs handlar om makt på platsen.  

  

Genom en god marknadsföring och ett starkt varumärke kan en destination slå sig in på den 

globala marknaden och få ökad attraktionskraft. Platsmarknadsföring har växt sig starkare på 

senare år då teknologin har utvecklats och mycket av dagens marknadsföring sker genom 

media och populärkultur (Bohlin & Elbe 2011). 

 

Som Bohlin & Elbe (2011) nämner så kan en symbol kan bidra till ett starkare varumärke för 

en plats samt som Keyser (2012) skriver så kan en symbol vara den primära anledning till 

varför personer väljer att resa till just den destinationen. Symboler kan kopplas på två olika 

sätt till en plats, ett av de sätten är att en turist äter en nationalrätt som är speciell för just det 

landet. Det andra sättet är att turisterna har sett en symbol tidigare i till exempel en broschyr 

och den symbolen kan kopplas till just den platsen. Attraktioner är symboler som 

representerar något för någon (McCannell, 2013). En känd symbol eller attraktion krävs oftast 

för att en destination ska kunna bygga upp ett starkare varumärke (Therkelsen & Gram, 

2010).  

   

 

3.4 Marknadsföring genom populärkultur   
Marknadsföring av olika platser har funnits länge för att locka besökare och framtida 

investerare, men en ny typ av marknadsföring har växt fram på senare tid som har visat sig 

vara väldigt effektiv. Det är att använda sig av film, litteratur eller konst som har koppling till 

platsen för att förstärka eller bygga upp nya bilder av området (Heldt Cassel 2011).    

 Populärkultur har länge varit med och påverkat vilka bilder av en plats som visas och har 

genom böcker samt poesi skapat symboler på de olika destinationerna. När sedan filmen växte 

fram på 1920-talet så blev populärkulturens roll ännu starkare och genom de symboler samt 

bilder som lyfts fram så kan det också effekt på turismen på platsen (Beeton, 2005).   
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Platsmarknadsföring genom film är något som har funnits länge och växer starkare inom 

turismnäringen då det kan bidra till att en plats kan få ökad attraktionskraft och en bättre 

turism (Sjöholm, 2011). Att marknadsföra sig genom film kallas film-inspirerad turism då 

personer vill åka till platser som filmer är inspelade på för att få uppleva filmen på riktigt och 

vandra i huvudpersonernas fotspår (Beeton, 2005). Mossberg & Johansen (2006) berättar att 

den plats som väljer att marknadsföra sig med hjälp av en bok eller framförallt en film får en 

förhållandevis låg kostnad på sin reklam av platsen. Om boken eller framförallt filmen blir 

stor på under en kort tid så tjänar platsen oerhört bra på det och det kan i sin tur bidra till 

mycket positivt till platsen, utan att platsen i sig har behövt lagt ut mer pengar på en annan 

dyrare reklam genom andra medier.   

 

  

3.5 Berättelsedestinationer   
En speciell film eller litteratur som har koppling till en speciell plats kan kallas 

berättelsedestinationer. Sådana destinationer är beroende av att individer ska ha läst en bok 

eller sett en film och även hur individerna själva har förstått och tagit del av berättelsen.   

Berättelsedestinationer kan variera hur de ser ut, vissa berättelsedestinationer genom film eller 

litteratur har gjort sig mer kända än andra. De destinationer som har fått igång en verksamhet 

med hjälp av en film eller litteratur kan erbjuda färdiga paket som har koppling till litteraturen 

eller filmen om platsen som sedan blir en slags turistverksamhet. Medan de mindre kända 

berättelsedestinationerna enbart besöks av en mindre grupp individer och där individerna 

själva får försöka hitta likheter på egen hand från till exempel en bok som de har läst och 

platsen som den utspelar sig på (Braunerhielm & Heldt Cassel 2009).  

 

  

3.5.1 Filmturism  
Sjöholm (2011) nämner att filmturism eller litteraturturism är en form av turism som uppstår 

när turister väljer en destination utifrån något som de har sett på film eller läst i en bok och 

den sortens turism är något som växer sig allt större inom turistmarknaden. I många fall så är 

det först och främst en bok som har väckt ett intresse hos personer, men faktorn som sedan 

gör att personerna väljer att resa till just den platsen som boken handlar om är oftast på grund 

av att det har baserats en film på boken eller något helt annat som har påverkat personerna till 

att resa.   

 

Connell (2012) förklarar filmturism som en turistverksamhet som sker via rörliga bilder 

genom media. Filmturism är en nisch som har vuxit fram under en ganska kort tid och som 

har blivit stor väldigt snabbt. Sammanlänkningen mellan olika typer av visuell media, rum, 

plats och turism är viktiga element som bidrar till en teoretisk och begreppsmässig grund för 

filmturism. Jewell & McKinnon (2008) menar att filmturism kan ses som en ny form av 

kulturlandskap. Med kulturlandskap så menar författarna att det är en samverkan mellan och 

utvecklingen av ett samhälles inre och yttre sociala, ekonomiska och kulturella aspekter, som 

också påverkas av den naturliga miljöns fysiska begränsningar och/eller möjligheter.   
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Filmturism kan påverka både människor och ett helt samhälle till att besöka destinationer på 

grund av en film. Genom att ett land eller en destination kan få en ökad turismnäring genom 

en framgångsrik film så har det också blivit vanligare att researrangörer erbjuder speciella 

turer och paket som är kopplade till en viss film (Jewell & McKinnon 2008).   

  

3.5.2 Litteraturturism  
Braunerhielm & Heldt Cassel (2009) berättar att litteraturturism är en nisch inom 

turismnäringen som växer hela tiden och att det idag finns många platser som erbjuder paket 

för turister som vill gå på vandringar i författares fotspår. En speciell del i litteraturturismen 

som blir allt större är att besökarna vill genom de unika landskapen som beskrivs i litteraturen 

även uppleva dessa i verkligheten. Genom att en person har läst en bok så skapar de också 

sina egna uppfattningar och bilder av de landskap eller platser som har beskrivits i 

litteraturen. Detta i sin tur kan leda till att turistverksamheten på den orten där litteraturen 

utspelar sig kan få igång turismen på platsen. Som författarna Braunerhielm & Heldt Cassel 

(2009) nämner så kan en plats genom en litteratur som har en koppling till just den platsen 

använda sig av litteraturen för att marknadsföra sig själva. En plats som har en koppling till en 

bok eller en film ses ofta som något positivt för den platsen, eftersom det idag är stor 

konkurrens mellan olika turismdestinationer och att det då är viktigt att sticka ut med något 

annorlunda gentemot andra platser.  

 

  

3.5.3 Paket inom berättelseturism  
Ett företag kan använda sig av berättelser eller historia för att förmedla något och på så vis 

göra det mer betydelsefullt. Med hjälp av storytelling så kan ett företag skapa en bra och stark 

idé, som kommunicerar på det sättet att alla kan förstå dem. Företaget väljer ut den aspekt 

som de anser är viktigast och den som blir vald får därför mer intresse utifrån och glöms inte 

bort. Det är även företaget själv som väljer ut vad som ska visas upp och inte med deras 

upplevelse eller tjänst. Storytelling skapar alltså en muntlig symbol och uttrycker sig med 

hjälp av bilder samt den historia som företaget specifikt har valt ut, detta kan också kallas för 

en slags produktpaketering (Mossberg & Johansen 2006).  

 

För att göra en produkt inom turismen enklare att boka och bekvämare för personerna, så 

finns det olika tjänster i ett paket. Dessa kan vara måltider, transporter eller rundresor. De kan 

plockas ihop både från de som arrangerar resorna men också de som jobbar på destinationen. 

Detta görs för att göra vissa platser mer attraktiva samt för att få en ekonomisk vinst. För att 

de ska finnas paketerade tjänster så måste det finnas en efterfrågan för att ett utbud ska skapas 

som kan motsvara den. Det finns färdiga paket och sen finns de det som är utvalda av 

personer och gjort enbart för att passa en enskild person (Böhn & Eriksson 2011).   

 

Ett koncept som har skapats på en plats med hjälp av exempelvis en berättelse så kan det 

också bildas många olika souvenirer och produkter kopplade till berättelsen, som sedan blir en 

ekonomisk vinning för de som skapat konceptet. Till exempel så kan det vara att affärer eller 

restauranger säljer något som en kund sedan kan ta med sig hem som en souvenir, på så sätt 
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så lever minnet om just den affären eller restaurangen kvar under en längre tid. Genom att 

också sälja någon typ av produkter eller souvenirer som har koppling till en speciell 

destination så får även platsen gratis marknadsföring och som sedan kan sprida sig vidare utan 

att platsen behöver göra så mycket mer. Kunden får också utöver den upplevelse som den 

redan har upplevt, ett starkt minne från besöket (Mossberg & Johansen 2006).  
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4. Empiri  

4.1 Resultat av intervjuerna  
 

  

4.1.1 Marknadsföring genom filmerna och litteraturen  
Alla personer som vi har valt att intervjua nämnde att Fjällbacka använder sig av Camilla 

Läckbergs namn och författarskap när de vill föra ut platsen på marknaden. Den ansvariga 

utgivaren för en hemsida1 berättade att kyrkan i Fjällbacka och Valö krog är två utvalda 

platser som marknadsförs och som också lockar besökare då det har betydande roller i 

filmerna och litteraturen. Hen menar på att även fast ”Camilla-suget” har avtagit en del sen 

litteraturen och filmerna släpptes så fortsätts det ha med platser som är kopplade till de kända 

verken samt att hen tror att genom Camilla Läckberg så har Fjällbacka fått en plats på kartan.  

Turistinformatören2 instämmer med den ansvariga utgivaren för en hemsida och berättade att 

de använder sig en del av filmerna och litteraturen när det marknadsför Fjällbacka, speciellt 

genom filmen ”Isprinsessan” som där lyfter fram många platser som finns i verkligenheten. 

Hen berättade också att de riktar sin marknadsföring med filmerna och litteraturen till 

utländska turister och speciellt länder som Holland, England, Frankrike och Tyskland. Oftast 

kommer turister till Fjällbacka för att se om beskrivningen om miljön som Camilla har gjort i 

sina böcker stämmer överens med verkligenheten och det är något turistinformatören ser som 

en positiv effekt av böckerna och filmerna om Fjällbacka.   

Personen som arbetar med guidade turer3 berättade att deras guidade turer tog fart efter första 

boken blev film och tack vare den uppmärksamhet som Fjällbacka fick genom filmen så 

kunde de starta upp. Hen berättade också att det använder sig av bilder på Camilla Läckberg 

för att presentera sig verksamhet. Vd:n på ett hotell i Fjällbacka4 berättade att det inte 

använder sig så mycket av Camilla Läckbergs namn eller verk för att marknadsföra sig, dock 

nämner de henne i sina texter för att de ska bli mer sökbara samt locka mer gäster. Hen 

beskrev koppling mellan Fjällbacka och Camilla som en bra sak som bidrar till en stor fördel 

marknadsföringsmässigt för platsen samt att det har bidragit till mycket positivt för Fjällbacka 

som destination. Administratören för en camping i Fjällbacka5 berättade att det inte hade 

någon marknadsföring alls kopplad till varken Camilla Läckberg eller filmerna och 

litteraturen, men visste att Fjällbacka kommun och Tanums Kommun ofta använder det i sin 

marknadsföring. Hen stämde också in med det andra och sa att de märker av ett intresse för 

Camilla och de miljöer hon har beskrivit i böckerna.  

  

  

4.1.2 Erbjudanden och paket kopplade till filmerna samt litteraturen   

Varken turistinformatören eller campingen i Fjällbacka erbjuder några speciella paket 

utformade efter Camilla eller som har kopplingar till hennes kända verk, däremot berättade en 

                                                 
1
 Intervju med ansvarig utgivare för hemsida 6 Maj 2016. 

2
 Intervju med Turistinformatör den 8 Maj 2016. 

3
 Intervju med en person som arbetar med guidade turer i Fjällbacka den 13 Maj 2016. 

4
 Intervju med Vd:n för ett hotell i Fjällbacka den 18 Maj 2016.  

5
 Intervju med administratören för en camping i Fjällbacka den 10 Maj 2016. 
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av våra respondenter som jobbar på turistinformatören att Tanums hotell ska erbjuda något 

speciellt. Vd:n på ett hotell6 berättade att de erbjuder ett paket som heter ”Läckberg 

gourmetpaket” som de har spunnit vidare på för att ha en koppling till Camilla. Paketet 

erbjuder mat från Camillas böcker som går att boka via dem. Vd:n berättade att de inte 

kommer att utveckla eller skapa nya paket om Camilla eller böckerna. 

De som erbjuder något som har en stark koppling till filmer och litteraturen är de 

guidningarna i Fjällbacka som en av våra respondenter arbetar med. Som vi nämnde tidigare 

så startades den guidade verksamheten upp i samband med att Camilla Läckbergs bok blev 

film och att Fjällbacka fick uppmärksamhet. Hen som arbetar med guiderna7 nämnde att i 

samband med detta kallades ett möte med föreningen i Fjällbacka för att diskutera om hur 

andra små destinationer med samma historia hade haft svårigheter med att ta emot turister och 

hur de skulle kunna göra för att inte göra samma misstag som de andra. Vid det mötet 

bestämdes de att utbilda åtta personer som skulle kunna hålla i guidning för att göra turerna 

intressanta och informationsrika samt ge turisterna ett bra mottagande. Deras guidade turer 

består 20 % av Camilla Läckbergs böcker och filmer, 10 % av Ingrid Bergman som 

spenderade mycket tid i Fjällbacka och de återstående 70 % lämnas till historia åt Fjällbacka. 

Fast även att Camilla bara har 20 % av turerna så kallas de ofta för ”Fjällbackavandringar i 

Camilla Läckbergs fotspår”. De bör tilläggas att de berättade att de inte har några planer på att 

utveckla deras paket då intresset var som störst år 2013 och sedan har avtagit.   

  

4.1.3 Fjällbacka som turistdestination  
Alla de fem som vi har intervjuat menar på att det bara har varit positivt för Fjällbacka att 

vara förknippat med Camilla Läckberg samt fått den uppmärksamhet platsen har fått genom 

filmer och böckerna. Hen som arbetar på en camping i Fjällbacka berättade för oss hur 

turisterna oftast är väldigt intresserade av Camilla och gärna frågar om de kända miljöerna. 

Hen nämner också att det har tillfört samhället i stort mycket positivt, tyvärr förklarade hen 

inte hur.  

Även Vd:n för ett hotell berättade hur de har märkt skillnad då deras hotell har haft en 

konstant ökning de senaste 10 åren och allt fler och fler turister väljer att besöka Fjällbacka 

för att de är intresserade av Camilla och hennes böcker, vilket även har lett till fler utländska 

besökare. Hen nämnde också att en bra sak med Camillas sätt att skriva är att hon inte pekar 

ut ett speciellt hus eller plats, vilket har lett till att det inte har blivit någon hysteri över något 

utan att hela Fjällbacka samt miljön blir intressant för turisterna och inte bara ett föremål.  

Även turistinformatören8 höll med Vd:n för hotellet och berättar att de har fler utländska 

turister än förr och genom filmerna samt litteraturen har de också fått en mer utspridd turism 

på hela året även fast det fortfarande är flest besökare på sommaren. Den ansvariga utgivaren 

för en hemsida9 berättade också om det ökade antalet turister och att under våren och hösten 

är det många Sydeuropéer som kommer för att besöka Fjällbacka. Hen fortsatte med att 

nämna att det inte är många turister under just hösten och våren som pratar svenska, utan att 

det flesta kommer från andra länder. Hen förklarade också att tack vare Camilla Läckberg så 

                                                 
6
 Intervju med Vd:n för ett hotell i Fjällbacka den 18 Maj 2016. 

7
 Intervju med en person som arbetar med guidade turer i Fjällbacka den 13 Maj 2016. 

8
 Intervju med turistinformatör 8 Maj 2016. 

9
 Intervju med ansvarig utgivare för en hemsida den 6 Maj 2016. 
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har Fjällbacka fått mer utrymme i media och genom det gett dem en plats i folk minne, vilket 

också har resulterat i att samhället har lyfts.   

  

4.2 Innehållsanalys av Fjallbacka.com & Fjallbackainfo.com  
 I vår analys av de båda hemsidorna så har vi valt att utgå ifrån och undersöka deras framsidor 

för att se hur de kopplar Fjällbacka till Camilla Läckbergs författarskap. Vi kommer även 

klicka in på de länkar som är kopplade till Camilla och filmerna samt litteraturen om 

Fjällbacka för att se vilken vidare information som ges. Vi kollar också om de finns någon 

översättning på hemsidorna och i så fall om informationen skiljer sig åt beroende på vilket 

språk man har valt.  

I vår innehållsanalys av hemsidan Fjallbacka.com och Fjallbackainfo.com kan vi se att det 

använder sig av Camilla Läckberg och hennes verk i sin marknadsföring. Utifrån 

kompositionsanalysen som vi utgått till större delen av där vi undersöker hur synliga 

hemsidorna valt att göra Camilla och Litteraturen samt filmerna kopplade till henne samt på 

vilken plats de olika delarna är placerade.På Fjallbacka.com så kan vi se att Camilla Läckberg 

finns länkad längre ner på sidan, vilket som Bergström och Boréus (2012) nämnt tidigare 

betyder att det är mer påtagliga och mer fördjupade delar som placeras där på hemsidor. Det 

är inget som syns vid första anblick utan en får själv leta på hemsidan eftersom de ligger 

längre ner och det är många små kolumner utspridda vilket gör det mer rörigt att hitta. Det 

finns en länk till Camilla Läckbergs egna hemsida samt en till de guidade turerna. De har 

även med en bild på Camilla själv vid hennes länk till hennes hemsida där det står ”Besök 

Fjällbackas deckardrottning på hennes hemsida” vilket gör att de kopplar ihop platsen med 

hennes författarskap. En annan länk som är intressant är Red viking's guidning på nätet, det 

presenterar sig också med hjälp av Camilla med meningen "Välkommen till Camilla 

Läckbergs Fjällbacka". Red viking's guidning erbjuder guidning på internet så personer kan 

besöka platser utan en guide med sig utan de går efter kartan och den guidning som ges på 

deras hemsida. De visar upp platser kända från böckerna och filmerna som polisstationen och 

kyrkogården.   

Helhetsbilden som en får när hemsidan först kommer upp är en typisk sommardestination 

med en bild som visar hav samt en hamn med båtar. Vi anser att hemsidan funkar som en 

genomportal till de olika aktiviteterna för vad som finns att göra i Fjällbacka, då den länkar 

till de olika aktiviteter som finns och olika hemsidor så som restauranger, hotell och 

campingar. Tyvärr finns det inte någon text under dessa länkar som ger en ökad förståelse för 

vilka tjänster som erbjuds utan det står bara aktörernas eller företagets namn, vilket kan göra 

så besökarna går miste om saker eftersom att det är för lite information om de olika länkarna. 

Informationen och bilderna på hemsidan är fortfarande desamma oavsett vilket språk 

besökaren väljer.   

(Fjällbackas officiella hemsida (u.å.). http://fjallbacka.com/ [2016-05-16])  

  

Vår andra innehållsanalys gjorde vi på hemsidan fjallbackainfo.com, den här sidan ger ett 

bättre första intryck än fjallbacka.com då den är mer strukturerad som gör det lättare för 

besökarna att hitta information. Här syns Camilla Läckberg direkt på framsidan utan någon 

text under sig. Detta uppfattar vi som att Camilla och Fjällbacka har en koppling och att de 

http://fjallbacka.com/
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använder henne som en typ av symbol för platsen. Som Bergström & Borèus (2012) skriver så 

har det som visas betydelse för hemsidan och i detta fall tar Camilla Läckberg mycket plats, 

vilket vi analyserar till att hon är en viktig del i marknadsföringen.  

En annan intressant sak vi upptäckte när vi genomförde vår analys var att informationen på 

framsidan skiljer sig beroende på om besökaren väljer engelska eller svenska som språk. Både 

den svenska och engelska sidan visar en videopresentation och en bild av Fjällbacka samt en 

kalender för de guidade turerna, som arrangeras både på fredagar och lördagar på både 

svenska och engelska. Den svenska sidan innefattar annars en bild på Camilla samt 

information till Fjällbackas turistinformation, medan den engelska visar en mindre bild på 

Camilla men här nämns hennes guidade turer mer och de tar även upp mer om hennes 

litteratur på den engelska versionen.   

Fjällbackamorden har även en egen länk längst upp på hemsidan och det första som visas när 

den öppnas är en bild på Camilla Läckberg med Fjällbacka i bakgrunden, vilket ger en stark 

koppling mellan just den platsen och hennes författarskap. Under denna länk finns det bra 

med information om de guidade turerna om fjällbackamorden och hur man ska gå tillväga om 

en vill boka en sådan tur. Under denna länk nämner de även Stora hotellet bryggan samt Valö 

krog där boken änglamakerskan utspelar sig. Utifrån vad för bilder som visas och den 

information som ges på hemsidan så använder sig fjallbackainfo.com mycket av Camilla 

Läckberg samt hennes författarskap och de filmer som har tillkommit utifrån böckerna för att 

marknadsföra sig.   

(Fjällbackainfo (u.å.). http://fjallbackainfo.com [2016-05-16]) 
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5. Analys  

5.1 Platsmarknadsföring  
När en plats marknadsförs så sker det oftast via media och som Syssner (2012) nämner så 

väljer de oftast att bara marknadsföra de bilderna som passar in och de som inte anses stämma 

överens med den bild som platsen vill förmedla finns inte med marknadsföringen alls. Det 

kan också bero på det Syssner (2012) beskriver att konkurrensen mellan olika 

turistdestinationer har blivit tuffare och att det är viktigt med bra marknadsföring samt att 

kunna erbjuda något unikt. Det kan i sin tur bli svårt att analysera om marknadsföringen av 

Fjällbacka på hemsidorna stämmer överens med hur det är i verkligheten eftersom de kanske 

utelämnar delar som de inte anser passar in med hur Fjällbacka vill framstå. Det som båda 

hemsidorna om Fjällbacka använder sig av direkt på framsidan är en idyllisk bild av det lilla 

samhället som är typiskt för orterna i Bohuslän. Det kan kopplas till det som McCannell 

(2013) nämner att om en person har sett en symbol tidigare så kan det bidra till att den väljer 

att resa till just den platsen eftersom de kopplar ihop symbolen med destinationen. Genom 

detta kan det alltså vara så att en typisk bild på Fjällbacka kan bidra till att människor väljer 

att resa dit eftersom de kopplar Fjällbackas utseende till många andra platser i Bohuslän.   

En annan symbol som många personer kopplar till Fjällbacka är just Camilla Läckberg, vilket 

båda hemsidorna visar bilder på. Fjallbackainfo.com visar dock upp en större bild på Camilla 

direkt på deras startsida med information om de guidade turerna som innefattar mordvandring 

utifrån hennes böcker. Eftersom platsen marknadsför Camilla mycket samt drar kopplingar till 

Fjällbacka genom henne så kan det också bidra till att människor väljer att resa dit på grund 

av att de uppskattar hennes verk och därför vill besöka de platser där böckerna och filmerna 

utspelar sig.  

  

 

5.2 Marknadsföring genom populärkultur  
Genom att marknadsföra sig genom populärkultur får platsen gratis reklam och kommunen 

behöver inte lägga ner lika mycket pengar eller resurser på att göra platsen synlig (Mossberg 

& Johansen 2006). I våra intervjuer har alla respondenter instämt att Fjällbacka bara har fått 

positiva effekter av att de har kopplats ihop med Camilla och fjällbackamorden. Den 

ansvariga utgivaren för en hemsida nämnde även att genom Camilla så har Fjällbacka fått mer 

utrymme i media samt gjort Fjällbacka till en plats i folks minne. Vd:n för ett hotell nämnde 

också att genom att ha med Camilla Läckberg i sina texter om hotellet så blir det mer sökbara 

och de kan dra nytta av det genom att bara ha en koppling till hennes författarskap.   

I våra intervjuer kan vi se att Fjällbacka använder sig av Camilla Läckberg när det kommer 

till sin marknadsföring, även på hemsidorna som vi har analyserat kan vi se att hon nämns och 

syns. Från våra intervjuer fick vi reda på att speciella platser har fått mer uppmärksamhet för 

att det har betydande roller i filmerna eller litteraturen och att det har blivit en typ av 

attraktion. Som Keyser (2002) nämner så kan många attraktioner bli starka symboler för 

platser och det kan bidra till att bygga upp ett starkt varumärke för en destination. Men som 

Mossberg & Johansen (2006) berättar så kan även storytelling fungera som en muntlig 

symbol för en plats. Vilket vi kan se att det har gjort i Fjällbackas fall då respondenterna i 
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våra intervjuer nämner att de flesta besökarna är intresserade av att se de miljöer som beskrivs 

i böckerna. Även som Jewell & McKinnon (2012) förklarar så kan en destination få ökad 

turism när en film blir populär och visar upp unika delar av en plats. Fjällbacka har blivit känt 

för både Camilla Läckbergs böcker samt filmerna som har baserat sig på böckerna som 

utspelar sig i Fjällbacka. Som Sjöholm (2011) nämnde så är det först och främst en bok som 

väcker ett intresse hos oss människor, men för att personer sen kommer välja att resa till en 

plats där en bok utspelar sig är det oftast beroende på om det har skapats en film som är 

baserad på den boken.  

 

Turistinformatören nämnde i sin intervju att de marknadsför sig mest mot utländska turister 

och när vi gjorde en text-och bildanalys på Fjallbackainfo.com så visade det sig att de 

marknadsförde Camilla Läckberg mycket mer på den engelska versionen jämfört med den 

svenska. Utifrån vår andra text- och bildanalys på Fjallbacka.com så var informationen 

detsamma oavsett språk. Som vi såg på Camillas Läckbergs egna hemsida så är hennes böcker 

utgivna i mer än 50 länder och hon är en av de största författarna i Europa. Detta kan vi även 

dra kopplingar till vår empiri då en av våra respondenter nämner att de är många utländska 

turister, speciellt Sydeuropéer, som kommer till Fjällbacka.   

  

 

5.3 Erbjudanden och paket kopplade till filmerna & litteraturen  
För att bemöta den efterfrågan som tillkommer när en berättelsedestination uppkommer så 

måste även platsen och aktörerna där utvecklas och hitta nya attraktioner för att tillfredsställa 

besökarna. Detta leder oftast till att det skapas särskilda turer och paket utformade ifrån de 

kända verken (Braunerhielm & Heldt Cassel 2009).  

Fjällbacka har anpassat sig bra efter att de kopplades ihop med Camilla Läckbergs 

författarskap och filmerna som utspelas på platsen. Även fast det var några år sedan Camilla 

Läckberg storhetstid var och de paket samt tjänster som fanns kopplade till henne har minskat 

så finns det fortfarande några kvar. Den ansvariga utgivaren för en hemsida och den personen 

som arbetar med guidningar nämner de guidade turerna som finns som innefattar både historia 

om platsen men också en mordvandring utifrån Fjällbackamorden. Dessa kan vi också se i vår 

text-och bildanalys av Fjallbacka.com och Fjallbackainfo.com som visar upp de tjänsterna 

tydligt på sina hemsidor, där finns det också möjlighet att boka online samt se vilka dagar och 

tider de hålls.   

 

Mossberg & Johansen (2006) förklarar att olika erbjudanden kan uppkomma efter det 

speciella konceptet, exempelvis kan restauranger erbjuda olika delikatesser. I vår intervju med 

Vd:n på ett hotell i Fjällbacka berättar hen att de har spunnit vidare på Camilla Läckberg och 

utformat ett matpaket som besökarna kan beställa. Detta paket nämns dock inte på någon av 

hemsidorna fjallbacka.com eller fjallbackainfo.com. Braunerhielm & Cassel (2009) nämner 

också att berättelsedestinationer kan besökas av personer utan guidade turer eller paketresor, 

då det inte fick det genombrott de hade förväntat sig eller inte har en stor målgrupp. Då kan 

besökarna själv uppleva de miljöer som de har sett eller läst om samt få hitta egna likheter. 

Detta kan göras i Fjällbacka då platser som kyrkan och Valö krog som nämns i böckerna kan 
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besökas utan att det behövs någon speciell tjänst eller paket, utan att turisterna själva får 

uppleva miljön och hitta kopplingar samt likheter till litteraturen och filmerna. Det erbjuds 

även guidning på internet som turister kan gå efter.   

  

5.4 Fjällbacka som turistdestination  

Fjällbacka har haft en stark sommarturism sen lång tid tillbaka och har genom det varit en 

turistdestination innan filmerna och litteraturen slog igenom. Men som två av våra 

respondenter berättade så har det blivit en mer utspridd turism året om och även lockat mer 

internationella besökare än tidigare. En ökad turism på en plats bidrar till mer än bara en 

ekonomisk vinst, det kan även få en destination att framstå mer attraktiv och leda till en 

utveckling av en destination (Gibson 2006). I Fjällbackas fall har turistverksamheten på 

platsen utvecklas och gett nya jobbtillfällen i och med de guidade turerna som innehåller 

platser som är kända från filmerna och böckerna. Som personen som arbetar med de guidade 

turerna så är det tack vare all uppmärksamhet som Fjällbacka fått genom filmerna som gjorde 

så att det i slutändan också kunde få en fungerande verksamhet med guidade turer. Även 

hotellnätterna har ökat de senaste åtta åren och har gjort Fjällbacka till en starkare 

turistdestination och som Keyser (2002) nämner så måste det finnas bekvämligheter som 

restauranger och boenden på destinationen för att turism ska uppstå och behållas. 

Som Mossberg & Johansen (2006) nämner så är alla destinationer uppbyggda på olika sätt 

och de som har turistområden som går ihop med de vanliga områdena är sådant som oftast 

förekommer i storstäderna, men så ser det även ut i Fjällbacka eftersom de har sin turism och 

lokalbefolkning på samma platser. Som Vd:n för ett hotell nämnde i sin intervju så har 

Camilla Läckberg beskrivit det flesta platserna i böckerna på ett mindre detaljerat sätt och 

många av platserna finns inte på riktigt, vilket har bidragit till att inget hus eller något annat 

har påverkats av turistströmmarna som kommer till Fjällbacka.   

 

I vår teoridel förklarar Bohlin & Elbe (2011) att svenska turistdestinationer är mer beroende 

av utbudet av attraktioner och upplevelser, då vi inte har ett lika varmt klimat som 

destinationerna runt medelhavet med massturism. Fjällbacka har däremot en speciell 

attraktion samt erbjuder något unikt och i vår empiri kan vi utläsa att Fjällbacka som 

turistdestination har lyfts sen de kopplades ihop med fjällbackamorden och Camilla Läckberg. 

Samhället har blivit mer attraktivare och som Syssner (2012) förklarar så är det viktigt att det 

finns en gemenskap och tillhörighet på platsen för att befolkningen ska stanna kvar på 

destinationen.   

 

Som Braunerheilm & Heldt Cassel (2009) skriver så ses oftast en koppling till ett litterärt verk 

eller film som något positivt och i Fjällbackas fall är det inget undantag. Tyvärr kan vi se från 

vår empiri att efterfrågan inte är lika stor som den var förr i Fjällbacka och som Böhn & 

Eriksson (2011) förklarar så måste det finnas en stark efterfrågan för att ett utbud ska byggas 

upp. En destinations utveckling kan delas upp i olika livsfaser. Två av dessa är mättnad och 

nedgång, då är inte efterfrågan lika stor och utbudet kan vara för stort vilket gör att 

destinationen går med förlust. Då behövs det göras ändringar eller hitta nya attraktioner samt 

investerare för att platsen ska fortsätta ha en god besöksnäring samt kunna hålla sig i en fas 
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där en vinst utgörs (Bohlin & Elbe 2011). För att en destination ska utvecklas måste sex delar 

samarbeta och förbättras, dessa är produkten, marknadsföringen, personal resurserna, 

infrastrukturen, anläggningar samt institutionell utveckling (Keyser 2002). Fjällbacka har 

utvecklat en produkt, alltså film & litteratur turism, vilket det även marknadsför sig med.  

Fjällbacka är fortfarande en populär destination att resa till men anledning till att personer 

väljer att resa dit är inte beroende av Camilla Läckberg i lika stor utsträckning längre. Därför 

har inte heller turismnäringen utvecklats eller nya erbjudanden kopplat till fjällbackamorden 

uppkommit.   
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6. Diskussion/Slutsats  

Som vi diskuterade i vår analys så kan vi se att Fjällbacka använder sig av böckerna och 

filmerna för att marknadsföra sig. På de hemsidorna vi analyserade så såg vi hur det använde 

sig av bilder av Camilla och även hennes litteratur samt filmernas utspelningsplatser för att 

locka besökare. De försöker dra kopplingar mellan Camilla och Fjällbacka för att få personer 

att tänka på Fjällbacka när de hör talas om Camilla Läckberg, alltså att använda henne som en 

symbol för platsen. Det vi också kunde se var att det använde Camilla Läckberg i större delen 

av marknadsföringen för de guidade turerna trots att endast 20 % av turen är inriktad på just 

Camilla. Med detta så kan vi dra en slutsats att oavsett att större delen av de guidade turerna 

handlar om Fjällbackas historia så lönar det sig att marknadsföra de guidade turerna med 

framförallt hennes namn med kopplingar till böckerna samt filmerna eftersom det är de som 

lockar besökare. Även de aktörerna som sa att de inte marknadsförde böckerna eller filmerna, 

ville gärna ha en koppling till Camilla för att få framtida besökare.    

 

Idag finns det enstaka paket och erbjudanden som har koppling till böckerna och filmerna, 

vilket beror på att efterfrågan inte är lika stark som den var när första filmen släpptes. Det 

finns guidade turer som har inslag med mordvandring som utgår från litteraturen och ett hotell 

i Fjällbacka erbjuder ett matpaket som heter "Läckbergs gourmetpaket". I våra intervjuer fick 

vi även svar på att ingen av aktörerna hade planer på att utveckla den film- och 

litteraturturism som fanns på platsen, eftersom efterfrågan har minskat de senaste åren och då 

går det tyvärr inte heller att erhålla en turistverksamhet då det inte skulle bli någon ekonomisk 

vinst. Men som vi kunde avgöra utifrån vår empiri så kommer många av besökarna för att se 

miljöerna som Camilla har beskrivit och för att uppleva platsen Fjällbacka, vilket går att göra 

utan speciella erbjudanden eller paket.  

 

Fjällbacka som turistdestination har utvecklats på så vis att turismen har blivit mer utspridd 

under flera säsonger efter att böckerna och filmerna om Fjällbacka slog igenom, till skillnad 

som det var innan då mest turister besökte Fjällbacka under sommarsäsong. Utifrån den 

empiri som vi har fått in, framförallt genom intervjuerna, så kan vi se att Fjällbacka har valt 

att satsa mer internationellt genom att marknadsföra sig mot utländska besökare. Detta kan vi 

se har lönat sig då våra respondenter i vår empiri nämner att de är mycket mer utländska 

turister som kommer dit nu än det var förr och det är tack vare att de har läst litteraturen om 

Fjällbacka. Detta tror vi kan ha bidragit till att Fjällbacka nu är ett mer internationellt resmål 

än innan och har en större målgrupp när det gäller besökare då de också riktar sig utanför 

Sveriges gränser.  

 

Vi kan dra en slutsats om att Fjällbacka som destination har gått med en ökad ekonomisk 

vinst eftersom de har fått en ökad turism året om och även mer besökare än vad de har haft 

tidigare. Fjällbacka har också gått med vinst på ett annat område, som vi kan tolka har varit 

väldigt betydelsefullt för de som bor i samhället. Det är att böckerna och filmerna har skapat 

fler arbeten i Fjällbacka eftersom turismnäringen har växt och en destination måste bredda 

utbudet i området om efterfrågan är hög. Fjällbacka har därför behövt anställa och utbilda 

guider samt eftersom deras hotellnätter har ökat så har det också bidragit till fler 
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arbetstillfällen. Tyvärr är inte efterfrågan på film-och litteraturturism så stark som den var 

innan i Fjällbacka och det är kanske inget de kan fortsätta att bygga vidare på. Men eftersom 

destinationen är känd i Sverige samt i Europa tack vare Camilla Läckbergs böcker så finns det 

stora möjligheter att skapa nya attraktioner som kan bidra till turism och som kan utveckla 

Fjällbacka till en större och mer etablerad turistdestination.  
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8. Bilagor för intervjuer 

7.1 Ansvarig utgivare för en hemsida 
  

1. Använder ni er av böckerna eller filmerna när ni marknadsför Fjällbacka? Om ja, i så fall 

hur? 

2. Erbjuder ni några "paket" eller liknande erbjudanden som har kopplingar till böckerna eller 

filmerna? 

3. Marknadsför ni enbart inför svenska turister eller marknadsför ni Fjällbacka även 

internationellt genom filmerna och böckerna? 

4. Ser ni det som något positivt eller negativt att Fjällbacka kan kopplas till Camilla 

Läckbergs böcker och filmer om platsen? 

5. Märker ni av någon skillnad på om turister vill upptäcka Fjällbacka som plats eller om de 

efterfrågar speciella platser från böckerna och filmerna om Fjällbacka? 

6. Har turismen ändrats i Fjällbacka sedan Camilla Läckbergs böcker och filmer slog igenom? 

Ex, mer utspridd turism året om och inte bara under sommartid. 

7. Har ni planer på att utveckla er litteratur och filmturism? Ex, med tjänster och varor 

kopplade till Fjällbackamorden. 

8. Är det något mer som ni skulle vilja tillägga som hör till detta område? 
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7.2 Turistinformatör 
  

1. Använder ni er av böckerna eller filmerna när ni marknadsför Fjällbacka? Om ja, i så fall 

hur? 

2. Erbjuder ni några "paket" eller liknande erbjudanden som har kopplingar till böckerna eller 

filmerna? 

3. Marknadsför ni enbart inför svenska turister eller marknadsför ni Fjällbacka även 

internationellt genom filmerna och böckerna? 

4. Ser ni det som något positivt eller negativt att Fjällbacka kan kopplas till Camilla 

Läckbergs böcker och filmer om platsen? 

5. Märker ni av någon skillnad på om turister vill upptäcka Fjällbacka som plats eller om de 

efterfrågar speciella platser från böckerna och filmerna om Fjällbacka? 

6. Har turismen ändrats i Fjällbacka sedan Camilla Läckbergs böcker och filmer slog igenom? 

Ex, mer utspridd turism året om och inte bara under sommartid. 

7. Har ni planer på att utveckla er litteratur och filmturism? Ex, med tjänster och varor 

kopplade till Fjällbackamorden. 

8. Är det något mer som ni skulle vilja tillägga som hör till detta område? 
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7.3 Arbetar med de guidade turerna 
  

1. Har ni märkt av någon förändring på era guidade turer före och efter att filmerna och 

böckerna om Fjällbacka slog igenom? 

2. Använder ni er av böckerna eller filmerna för att marknadsföra era guidade turer? Om ja, i 

så fall hur? 

3. Har ni något speciellt "paket" eller liknande att erbjuda som har koppling till 

Fjällbackamorden? 

4. Ser ni det som något positivt eller negativt att Fjällbacka kan kopplas till Camilla 

Läckbergs böcker och filmer om platsen? 

5. Har ni några planer på att utveckla era guidade turer med hjälp av filmerna och böckerna? 

6. Är det något mer som ni skulle vilja tillägga som hör till detta område? 
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7.4 Administratören för en Camping i Fjällbacka 
  

1. Har ni märkt av någon förändring på er övernattningsstatistik före och efter när filmerna 

och böckerna om Fjällbacka slog igenom? 

2. Använder ni er av böckerna eller filmerna för att marknadsföra er camping? Om ja, i så fall 

hur? 

3. Har ni något speciellt paket eller liknande att erbjuda som har koppling till 

Fjällbackamorden? 

4. Ser ni det som något positivt eller negativt att Fjällbacka kan kopplas till Camilla 

Läckbergs böcker och filmer om platsen? 

5. Är det något mer som ni skulle vilja tillägga som hör till detta område? 
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7.5 Vd för ett hotell i Fjällbacka 
  

1. Har ni märkt av någon förändring på er övernattningsstatistik före och efter när filmerna 
och böckerna om Fjällbacka slog igenom? 
2. Använder ni er av böckerna eller filmerna för att marknadsföra ert hotell? Om ja, i så fall 

hur? 
3. Har ni något speciellt paket eller liknande att erbjuda som har koppling till 

Fjällbackamorden? 
4. Ser ni det som något positivt eller negativt att Fjällbacka kan kopplas till Camilla 
Läckbergs böcker och filmer om platsen? 

5. Är det något mer som ni skulle vilja tillägga som hör till detta område? 


