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Sammanfattning  

I föreliggande studie kommer vi som skrivit uppsatsen, bland annat redogöra för begreppet 

exportmognad med utgångspunkt i destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Genom att 

öka den teoretiska förståelsen samt redogöra för den empiriska situationen uppsatsen bygger på, 

besvarar vi studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur regionala 

turistorganisationer arbetar med destinationsutveckling för att bli exportmogna. 

Frågeställningarna studien bygger på är baserade på Värmland som regional destination i relation 

till det syfte vi presenterat. 

 

Studien grundar sig i en kvalitativ ansats med metodtriangulering som tillvägagångssätt för att 

samla in empirisk data. Metodtrianguleringen består av tre delar; semistrukturerade intervjuer, 

innehållsanalyser samt en enkätundersökning. Den vetenskapsteoretiska ansats studien baseras på 

är konstruktivism samt ett abduktivt angreppssätt.  

 

Det teoretiska ramverket är utformat genom två olika perspektiv. Det första är 

producentperspektivet som består av tre olika teman enligt följande ordning; 

destinationsutveckling, platsmarknadsföring och exportmognad. Utifrån producentperspektivet 

och dess teman gjordes innehållsanalyser och semistrukturerade intervjuer. Det andra är 

konsumentperspektivet som omfattar temana; den brittiska resenären, drivkrafter samt 

kännedom om Sverige. Enkätundersökningen som gjordes bidrog till empiriskt material i 

förhållande till det teoretiska ramverket angående konsumentperspektivet.  

 

I uppsatsens analyskapitel utformas det teoretiska ramverket i relation till det empiriska materialet 

vi samlat in. Utifrån innehållsanalyserna, intervjuerna och enkäterna kunde vi sammanställa sex 

olika förslag för hur en regional turistorganisation kan arbeta för att bli exportmogen på en 

specifik marknad. De sex förslagen presenteras i diskussionskapitlet tillsammans med en modell 

vi utformat för att underlätta vårt resultat.  

 

Nyckelord: Destinationsutveckling, platsmarknadsföring, exportmognad, konsumentbeteende, 

upplevelse



 

 

Abstract 

In this study we will, among other things, explain the concept of destinations ready for export 

based on destination development and place marketing. By increasing the theoretical 

understanding and the empirical situation this study is based on, we will answer the purpose and 

the main questions of this study. The purpose of this study is to examine how regional tourist 

organisations work with destination development to create a destination ready for export. The 

main questions for this study are based on Värmland as a regional destination in relation to the 

presented purpose. 

 

This study is based on a qualitative approach with mixed methods as procedure to collect 

empirical data. The mixed methods consists of three parts; semi-structured interviews, content 

analyses and a survey. The scientific approach for the study is based on constructivism and an 

abductive perspective.   

 

The theoretical framework of the study is formed through two different perspectives. The first is 

the producer perspective, which consists of three different themes according to the following 

order; destination development, place marketing and destinations ready for export. Since we used 

a producer perspective, content analysis and semi-structured interviews were made. The second is 

the consumer perspective which covers the themes; the British traveller, motivations and 

knowledge of Sweden. The survey we did contributed to empirical material in relation to the 

theoretical framework regarding the consumer perspective.  

 

The theoretical framework is formulated in relation to the empirical data we collected, in the 

study’s analysis chapter. Based on the content analysis, interviews and survey we were able to 

compile six different suggestions for how a regional tourist organisation can develop in a specific 

market. The six suggestions are presented in the discussion chapter together with a model we 

designed to facilitate our results. 

 

Keywords: Destination development, place marketing, destinations ready for export, consumer 

behaviour, experience
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1. Inledning 

Studiens inledande kapitel presenterar den bakgrund som ligger till grund för uppsatsens problemformulering. I 

detta kapitel presenteras även det syfte och frågeställningar uppsatsen avser att besvara. Begreppsförklaringen i 

kapitlet finns för läsarens fördel att förstå vilka begrepp som betonas i studien och hur dessa tolkas. 

Avslutningsvis presenteras en disposition som hjälper läsaren att förstå upplägget av uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

I takt med en ökad mobilitet i världen förändras människors resvanor. Istället för att enbart resa 

för att ta sig till en plats och tillbringa tid där, tenderar människor att resa runt inom destinationer 

och maximera sina upplevelser (Sheller & Urry, 2006). Ju mer mobil världen blir, desto mindre 

upplevs den. Turistdestinationer befinner sig i ständig förändring i och med att turisters 

efterfrågan förändras (Inkson & Minnaert, 2012). Destinationers popularitet stiger och sjunker 

över tiden och attraktionskraften varierar för olika marknader eftersom människor söker sig till 

olika platser och upplevelser utifrån sitt eget intresse. Detta gör att turism kan utvecklas i nästan 

alla länder och i nästan varje region, förutsatt att de är anpassade till lämplig marknad (Holloway 

& Humphreys, 2012).  

 

I utvecklingsprocessen av en destination är det viktigt att känna till den specifika marknaden som 

destinationen vill attrahera genom att anpassa sina produkter till marknaden (Keyser 2002). Enligt 

Buhalis (2000) behövs efterfrågan och utbud matchas genom en intressentanalys. Destinationen 

behöver ta reda på vilka målgrupper de kan ha störst nytta av och segmentera marknaden för att 

anpassa produkter inom segmenten (Elbe 2007). Att anpassa verksamheten och erbjuda 

produkter efter en specifik internationell målgrupps behov gör att destinationen kan bli 

exportmogen1 för den marknaden (Visit Sweden u.å). För att utveckla en destination finns det 

mycket att hämta hos en internationell marknad och betydelsen av exportmognad för marknaden 

är av stor vikt då destinationen på så sätt blir mottaglig för marknaden. Genom att skapa en 

exportmogen destination kan platsen utvecklas och blir mer konkurrenskraftig samt gynnas 

ekonomiskt. Att bli exportmogen är något som de flesta destinationer strävar efter även om vi 

som författare, funnit att begreppet inte är så etablerat inom turismforskning.  

 

                                                 

1 ”Att känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter för att kunna anpassa den egna verksamheten och erbjuda 

produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan.” (Visit Sweden u.å).  
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Sverige har potential att utveckla turism- och besöksnäringen men behöver fler attraktiva och 

exportmogna destinationer. En region som satsar stort på sin besöksnäring är Värmland som 

geografiskt sett ligger centralt i Sverige med ungefär lika långt avstånd till Stockholm, Göteborg 

och Oslo. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017) hade destinationen ungefär 2,2 miljoner 

gästnätter år 2017. Turister från Storbritannien är en målgrupp som växer sig allt större i Sverige. 

Under år 2016 ökade antalet besökare från Storbritannien med 11,2 procent (Visit Sweden, 2016). 

Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län toppar statistiken för år 2016 över antal 

gästnätter från Storbritannien. Värmlands län ligger på tionde plats av samtliga 21 län (SCB, 

2016). Storbritannien är en marknad som Värmland vill satsa mer på eftersom det finns stor 

potential i regionen. Enligt marknadsanalyser är intresset för Värmland stort bland både privat- 

och affärsresenärer och brittiska turoperatörer visar på chanser för ett ökat antal resenärer från 

Storbritannien. Regionen ser Storbritannien som en framtida potentiell målgrupp som är värd att 

satsa på (Visit Värmland 2014). Eftersom Värmland är en region med förutsättningar för att bli 

exportmogen mot den brittiska marknaden utgår studien från denna regionala destination. 

 

1.2 Problemformulering 

Uppfattningen av en turismprodukt varierar mellan individer och Ooi (2005) betonar att det är 

svårt att erbjuda en turismprodukt som passar alla konsumenter. Destinationer måste ta hänsyn 

till den ökande mobiliteten och anpassa sig mer efter den internationella marknaden och dess 

efterfrågan (Sheller & Urry, 2004). Att utveckla en destination handlar som ovan nämnts om att 

anpassa destinationen till marknad och behov så att destinationen i sin tur kan bli exportmogen 

för marknaden i fråga. 

 

Hanefors och Mossberg (2007) betonar att turism är en naturlig del av upplevelseindustrin och 

lyfter fram turismens fyra grunddelar åka, bo, äta och göra, som också är ett av kriterierna för en 

exportmogen destination (Visit Sweden u.å). Dock menar Hanefors och Mossberg (2007) att 

detta inte räcker inom upplevelseindustrin, som syftar till att skapa mervärde för turister så att 

destinationer kan konkurrera med andra destinationer. Det uppfattas rimligt med tanke på den 

allt större betydelsen av unika destinationer med särskiljande drag. 

 

Värmland har potential att utvecklas som regional destination och öka antalet gästnätter genom 

att satsa på Storbritannien som marknad. I regionen finns organisationen Visit Värmland som 

arbetar specifikt med besöksnäringen. För Visit Värmland har det i dagsläget varit svårt att 
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urskilja vad som behöver göras för att möta den brittiska målgruppens efterfrågan. Ett sätt för att 

öka förståelsen för vilka åtgärder som krävs är att analysera Storbritannien som marknad och på 

så vis få vetskap om den internationella målgruppens behov, som i detta fall är turister från 

Storbritannien. Genom att anpassa verksamheten i destinationen och erbjuda produkter och 

tjänster som uppfyller målgruppens förväntningar kan destinationen bli exportmogen för 

Storbritannien som marknad (Visit Sweden u.å). Detta har Värmland som regional destination 

lyckats med tidigare på exempelvis Tyskland som marknad.  

 

Genom att analysera marknaden i andra svenska regionala och lokala destinationer med högt 

antal brittiska besökare kan det urskiljas vad Värmland som regional destination bör utveckla och 

förbättra för att kunna bli en exportmogen destination. Enligt Visit Sweden2 (u.å) kan en 

destination vara exportmogen inom en viss marknad i relation till en specifik målgrupp men inte 

inom en annan marknad. Ett exempel på detta är hur exportmogen Värmland som region är för 

den tyska marknaden, i jämförelse med den brittiska marknaden, för vilken Värmland i dagsläget 

inte är lika utvecklad.   

 

Då antalet brittiska resenärer har ökat i Sverige på senare tid, främst till storstadsregionerna, finns 

potential att även satsa på att öka marknaden i andra regioner, däribland Värmland, som utifrån 

sina förutsättningar kan vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vad regionen behöver är 

kunskap om vad som efterfrågas av den brittiska målgruppen samt att anpassa regionen till den 

ökade mobiliteten. För Värmland är det av stor vikt att förstå problematiken både utifrån ett 

konsument- och producentperspektiv för att regionen ska kunna möta de krav som ställs på en 

exportmogen destination. Eftersom det tidigare inte har gjorts mycket forskning om 

exportmognad och hur regioner kan bli exportmogna uppstår en vetenskaplig kunskapslucka. 

Därför är detta ett relevant ämne att studera. 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att skapa förståelse för hur regionala turistorganisationer arbetar 

med destinationsutveckling för att bli exportmogna för en specifik internationell målgrupp.  

 

                                                 

2 Visit Sweden är en organisation som på uppdrag av staten marknadsför Sverige internationellt (visitsweden.com). 
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1.4 Frågeställningar 

Denna studie riktas in på Värmland som regional destination och utgår från följande 

frågeställningar:   

 

 Hur ser den brittiska målgruppens behov och efterfrågan ut att besöka Värmland? 

 Vad behöver Värmland göra för att bli exportmogen på fler internationella marknader? 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Exportmognad är ett centralt begrepp i uppsatsen som innebär att en destination känner till en 

internationell målgrupps behov och efterfrågan för att kunna erbjuda produkter och tjänster som 

matchar målgruppens efterfrågan. 

 

Begreppet regional destination syftar på de geografiska områdena, på grund av att län inte följer 

organisationers gränsdragning. Detta är för att inte blanda ihop län med region då 

organisationerna sträcker sig utanför länsgränser. Regional destination anses därför som en 

rimligare benämning på dessa än region eller län. 

Regionala turistorganisationer syftar på de organisationer som studien avser att undersöka.  

Informanter syftar på de intervjuade personerna i studien. 

Respondenter syftar på de svarande i enkätundersökningen.  

 

1.6 Disposition 

Dispositionsavsnittet avser att förtydliga studiens upplägg för läsaren samt ge en överblick över 

uppsatsens helhet.   

 

Studiens första kapitel omfattar den bakgrundsfakta som ligger till grund för forskningsfrågan 

och den problemformulering uppsatsen utgått från. Syftet och frågeställningarna förtydligar var 

uppsatsen ämnar att undersöka samt ger läsaren förståelse för vilka frågor uppsatsen ska besvara. 

Avslutningsvis förklaras de avgränsningar som gjort gällande val av begrepp.  
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Det andra kapitlet beskriver den process som genomgåtts för att skapa uppsatsen. Den 

vetenskapliga ansatsen beskrivs i början av kapitlet för att läsaren ska veta vilket synsätt uppsatsen 

bygger på. Därefter tas de metodval upp som gjorts för att kunna samla in den empiri som 

behövdes för att besvara forskningsfrågorna.  

 

I kapitel tre presenteras tidigare gjord forskning inom ämnet som använts för att analysera den 

data som samlats in. Det teoretiska ramverket utgår från två perspektiv, dels 

producentperspektivet där de tre huvudområdena destinationsutveckling, platsmarknadsföring 

och exportmognad tas upp. Det andra är konsumentperspektivet som består av temana brittiska 

resenären, drivkrafter och kännedom om Sverige. 

  

Det fjärde kapitlet täcker den insamlade empirin med innehållsanalyser och semistrukturerade 

intervjuer som baseras på producentperspektivet samt en enkätundersökning som baseras på 

konsumentperspektivet. Det insamlade materialet har bearbetats och tematiserats för att kunna 

analyseras senare i arbetet. 

 

Kapitel fem avser att analysera den empiri som samlats in med hjälp av tidigare forskning. I slutet 

av kapitlet finns en diskussion av analysen och vad vi författare har kommit fram till. Vi 

presenterar en figur som vi utgår från när vi beskriver de förslag vi har kommit fram till i frågan 

vad som behöver göras för att skapa en exportmogen destination.  

 

Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser i kapitel sex. Där beskriver vi vad vi har kommit fram 

till genom studiens gång, där besvaras även studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 

presenteras även förslag på framtida forskning.  
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2. Metod 

I uppsatsens metodkapitel presenteras den process som genomgåtts för att uppfylla uppsatsen syfte. Kapitlet börjar 

med att beskriva konstruktivismen som uppsatsens vetenskapliga ansats för att sedan komma in på 

metodtriangulering och en beskrivning av de kvalitativa tillvägagångssätt vi använt. Därefter förklaras 

urvalsprocessen och kapitlet avslutas med en metoddiskussion och forskningsetiska reflektioner. 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien utgår från ett samhällsvetenskapligt ämne utifrån det turismvetenskapliga fältet med 

utgångspunkt i konstruktivism och dess vetenskapliga ansats. Eftersom vi inte söker den absoluta 

sanningen anser vi att konstruktivism passar i vår studie så att vi får utrymme för egna 

tolkningsfrågor inom ämnet och på det sättet inte hitta rätt och fel på uppsatsens problem och 

frågeställningar. Inom det turismvetenskapliga fältet är inte huvudsyftet att hitta ett svar på sin 

forskningsfråga, det handlar snarare om att kunna presentera ett nytt svar med hjälp av befintlig 

forskning i kombination med vår analyserade data (Smith, 2010). Konstruktivism som position 

ingår i idealism. Idealism är ett samlingsbegrepp för flera olika positioner som har liknande 

perspektiv och synsätt på världen. Ontologin inom idealismen innebär att det är människans 

tankar och idéer som är den avgörande faktorn för hur människor handlar och agerar i samhället. 

En konstruktiv ontologi menar att verkligheten är socialt konstruerad och måste därför förstås 

som sådan (Ingemann, 2016). Då det turistiska rummet inte är fysiskt utan något som är socialt 

konstruerat är det av stor vikt att förstå sammanhanget och den mening som konstrueras och 

utspelas i dessa rum över tid. Turismfältet är komplext och innefattar interaktioner och relationer 

och turismvetenskapen syftar till att studera och förstå denna interaktion (Phillimore & Goodson, 

2004a). Det lämpligaste metodvalet utifrån konstruktivism, som är en idealistisk position, är 

kvalitativa metoder i form av djupgående intervjuer eller observationer eftersom målet är att 

skapa en förståelse för olika perspektiv på verkligheten (Jennings, 2009). Den 

vetenskapsteoretiska ansatsen skapas i samspel med uppsatsen problemformulering, design och 

metod. Hur vi väljer att designa grunden för hur vi vill uppnå kunskap lägger även grunden för 

huruvida vi väljer att utgå från en kvantitativ eller kvalitativ metod (Ingemann, 2016). I denna 

studie har vi valt att använda oss av metodtriangulering där semistrukturerade intervjuer, 

innehållsanalyser och en enkätundersökning används. För att underlätta metodtrianguleringen har 

vi valt att göra kvalitativa analyser av de empiriska material vi samlat in. 
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I alla typer av undersökningar behövs ett logiskt resonemang i form av induktion, deduktion eller 

abduktion. Dessa resonemang är neutrala och kopplar samman och frambringar idéer samt kan 

ses som förklaringsmodeller (Reichertz, 2014). 

2.1.1 Abduktiv ansats 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats baserat på hur uppsatsen är 

uppbyggd och vad vi vill uppnå med den. En abduktiv ansats handlar om att hitta mönster i olika 

fenomen och kunna föreslå en hypotes (Yu, 1994). I vårt fall kommer ett flertal regionala och 

lokala destinationer undersökas för att hitta mönster. Hypotesen vi får fram presenteras i kapitel 

fem, där vi lyfter fram en modell som beskriver vår hypotes i diskussionen. Dock bör det tilläggas 

att vi i denna studie inte har provat vår hypotes för att se hur den fungerar i praktiken. En 

abduktiv ansats innebär att ett enskilt fall förklaras utifrån ett mönster som skulle kunna förklara 

fallet (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vi ansåg även att en abduktiv ansats passade oss bättre 

eftersom den drivs av både den empiriska bakgrunden och det teoretiska ramverket (Tjora, 2012).  

 

En abduktiv ansats var ett självklart val redan från början av denna studie men vi undersökte 

även andra alternativ. Bland annat undersökte vi induktiv och deduktiv ansats, som även är de 

ansatser som används mest inom vetenskapliga studier då en abduktiv ansats inte är lika populärt 

(Yu, 1994). En induktiv och deduktiv ansats innebär att forskaren använder alternativa metoder 

för förklaring i forskning. Veal (2006) menar att forskning involverad att antingen ta reda på vad 

som händer eller hur saker händer och förklara orsaker till fenomen. En induktiv ansats handlar 

om att observera, analysera och slutligen förklara, medan en deduktiv ansats utgår från en 

hypotes för att sedan observera och analysera. När forskaren utgår från att förklara enskilda 

händelser utifrån en generell regel har man en deduktiv ansats som utgår från teorin (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, Ingemann, 2016 och Tjora, 2012). 

2.2 Metodtriangulering  

Triangulering bekräftar, utvecklar och belyser forskningsproblemet och därmed ökar studiens 

tillförlitlighet. Metodtriangulering är en typ av triangulering som innebär att forskaren kan 

använda en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att få olika perspektiv på 

forskningsfrågan, det vill säga multipla metoder eller flera typer av kvalitativa metoder (Decrop, 

2004, Jennings, 2009 och Veal, 2018). På så sätt kan vi kombinera intervjuer, innehållsanalyser 

och enkäter (Figur 1.) Veal (2018) understryker att triangulering kompletterar de olika metoderna 

genom att den kan kombinera svagheter med en metod med styrkor hos en annan metod. För vår 
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del använde vi metodtriangulering därför att vi ansåg att det skulle stärka vår uppsats med flera 

olika infallsvinklar, samt att vi fick en del bortfall från de tilltänkta intervjuerna som då behövde 

kompletteras med andra metoder. 

 

Genom att använda oss av multipla metoder för att samla in data från olika perspektiv kan vi få 

fram en mer trovärdig slutsats för vår studie (Decrop, 2004, Laws, Harper & Marcus, 2003). I vår 

studie lägger vi fokus på att undersöka syftet och forskningsfrågorna utifrån ett producent- och 

konsumentperspektiv. Genom att göra semistrukturerade intervjuer och innehållsanalyser med 

informanter och strategidokument inom turistorganisationer, kan vi få fram ett resultat utifrån ett 

producentperspektiv medan en enkätundersökning med brittiska respondenter ger oss ett resultat 

utifrån ett konsumentperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 föreställer en visuell tolkning av de tre metoderna som inkluderas i vår 

metodtriangulering och kombineras för att uppnå bästa möjliga resultat för vår undersökning. 

Kvalitativa innehållsanalyser syftar till att få en ökad förståelse utifrån producentperspektivet. 

Schreier (2012) identifierar tre huvuddrag som kännetecknar kvalitativ innehållsanalys. Metoden 

reducerar data, den är systematisk och flexibel. På så vis kan vi fokusera på olika aspekter av 

innebörden och fokusera på det som kopplas till forskningsfrågorna.   

 

I anknytning till vår vetenskapsteoretiska ansats vill vi skapa en förståelse för egenskaper och 

attityder hos människor som berör ämnet på en djupare nivå (Kvale 1997; Larsen 2009; Veal 

2011). Med hjälp av intervjuer kan vi föra en djupare dialog med informanten. Djupintervjuer 

används när forskaren vill studera åsikter, attityder och erfarenheter (Tjora, 2012). Intervjuer är 

antingen ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade (Veal, 2011). De varierar när det 

gäller intresse, erfarenhet och synen på informanterna. Semistrukturerade intervjuer är utformade 

genom att de är ordnade men flexibla. På så sätt kan förståelse skapas för komplexa beteenden 

Figur 1 Metodtriangulering. Illustration: Cecilia Wallin och Helena Klein 
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och motivation (Thulemark 2015). Med utgångspunkt i vårt syfte att skapa förståelse för hur 

regionala turistorganisationer arbetar med destinationsutveckling för att bli exportmogna för en 

specifik målgrupp, är därför intervjuer lämpliga utifrån producentperspektivet.  

 

I samband med att vi valde att ta oss an vår forskningsfråga utifrån metodtriangulering med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer och innehållsanalyser gjordes även en datainsamling i form av 

webbenkäter. Det vanligaste metodvalet när enkäter och siffror används är en kvantitativ metod 

(Trost & Hultåker, 2016) men eftersom vi valde att djupgående analysera det enkätmaterial vi 

samlat in valde vi att utgå från en kvalitativ metod. Vad som skiljer enkätundersökningen utifrån 

de två föregående metoderna är att vi genom enkätundersökningen kan få inblick ur ett 

konsumentperspektiv, genom att rikta enkäten till den brittiska målgruppen. En 

enkätundersökning samlar in material i form av människors åsikter (Smith, 2010). Det vi vill få 

fram med enkätundersökningen är att ta reda på specifikt britters drivkrafter, samt tankar och 

uppfattningar kring att besöka Värmland som regional destination.    

2.3 Urvalsprocess  

Urvalsprocessen består av tre delar eftersom vi använder oss av metodtriangulering. Det är viktigt 

att göra ett urval i vetenskapliga studier eftersom det är omöjligt att samla in data från en hel 

befolkning eller alla organisationer som en studie avser att undersöka, huvudsakligen på grund av 

kostnad och resurser som det skulle kräva (Smith, 2010, Trost & Hultåker, 2016, Veal, 2006). 

Urvalet ska vara representativt för populationen i kvantitativa studier och väljs därför ut från 

populationen (Veal, 2006). Population menar Lantz (2014) är en avgränsad grupp människor som 

studien är intresserad av att undersöka. Urvalets storlek är viktigt för den slutgiltiga studiens 

validitet och det är av betydelse med rätt urvalsstorlek för att kunna representera populationen 

som studien avser att undersöka. Urvalet är de personer som forskarna väljer att kontakta (Smith, 

2010). När det gäller urval av informanter i intervjuer är syftet inte att urvalet ska vara 

representativt utan snarare illustrativt, det vill säga förklarande (Valentine, 2005). Vidare kommer 

urvalsprocessen för varje metod beskrivas djupare.  

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

I studien valdes att göra två semistrukturerade intervjuer med lokala turistorganisationer, därför 

att det ansågs vara intressant för vår studie att fördjupa oss i hur dessa arbetar med  

exportmognad, då innehållsanalyserna omfattar de regionala destinationerna. Vi valde att 

intervjua besöksnäringsstrategen på Visit Torsby samt turistchefen på Tanum Turist (Se tabell 

2:1), eftersom vi hade kontakter som underlättade att genomföra intervjuer med dessa. Vidare 

ansåg vi att det var viktigt för vårt syfte att få inblick i hur en lokal turistorganisation inom de 

regionala destinationerna arbetar med våra temaområden; destinationsutveckling, 

platsmarknadsföring och exportmognad (Se tabell 2:3).  

 

I studien har vi valt att analysera tre regionala destinationer, utöver Värmland, som studien utgår 

från. Vi ansåg att antalet tre är rimligt därför att vi kompletterar med intervjuer och enkäter. När 

vi började skriva vår studie var det självklara valet att vi skulle välja de tre regionala destinationer 

som har flest besökare från Storbritannien. Vi fann att Stockholm är det län som lockar flest 

britter, vi hade dock i åtanke att majoriteten, cirka 99,83 procent av resenärerna reser till regionen 

i syfte att besöka huvudstaden (SCB, 2017). Denna fakta, samt att Stockholm som regional 

destination bara innefattar staden, ansåg vi också som ett problem då det är av betydelse för oss 

att inkludera en destination större än endast en tätort. Utifrån de tre regionala destinationer vi valt 

har vi utgått från platsernas turistorganisationer. Den första turistorganisationen vi valt är 

Turistrådet Västsverige, som är en del av Västra Götalandsregionen, det län som lockar näst flest 

brittiska besökare. Den andra vi har valt att studera är Swedish Lapland, som utifrån statistik från 

SCB inkluderar Norrbottens län, som lockar flest britter oberoende av en storstad. Den tredje 

turistorganisationen vi har valt är Tourism in Skåne, där statistik från SCB uppger att Skåne län 

har en stor andel turister från Storbritannien varje år där majoriteten inte besöker en storstad 

(SCB, 2016). Dessa tre utvalda regionala turistorganisationer hade alla olika typer av 

strategidokument för deras besöksnäring som vi valde att göra innehållsanalyser av (Se tabell 2:2). 

 

Tabell 2:1 – Informanterna och dess yrken. 
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Tabell 2:3 – 

Val av 

innehållsanalyser och intervjuer. 

 

 

Den tredje delen av urvalsprocessen gäller urvalet av respondenter till enkätundersökningen. I 

processen att skapa en enkät är det viktigt att ha en tydlig population och urval som enkäten är 

ämnad för (Trost & Hultåker, 2016). Hur stort urvalet bör vara beror på studiens syfte. Bland 

annat beror det på vilken typ av analys forskaren planerar att göra (Smith, 2010). Då vi planerade 

att göra en kvalitativ innehållsanalys av enkäterna och söker efter förståelse, strävade vi efter att få 

Tabell 2:2 – Beskrivning av de gjorda innehållsanalyserna 
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100 enkätsvar, men på grund av vår tidsram valde vi att nöja oss med 60, som slutligen var det 

antal svar vi samlade in. Detta ansåg vi skulle räcka för att skapa oss en förståelse. Som tidigare 

nämnts är datainsamlingen ämnad att ge oss ett perspektiv utifrån konsumenten. Det innebär att 

populationen är den brittiska målgruppen, vilket betyder att vår population är mycket stor då 

attribut som ålder, kön och yrke inte är av betydelse för vår studie, eftersom vi ville ha generella 

svar från alla britter. Att vi valde en stor population i kombination med att vi gjorde en 

webbenkät bidrog till att vi ansåg oss kunna sprida enkäten fort och vi fick in antalet svar vi 

behövde inom en relativt kort tidsperiod. Ett brett urval ökar sannolikheten för att 

undersökningen är representativ för populationen (Trost & Hultåker, 2016). Vi ansåg att 

webbenkäter var det alternativ som kunde ge oss flest svar inom den begränsade tidsramen vi 

utgick från. Då vi inte hade något mer att ta hänsyn till än att nå ut till britter, kom vi fram till att 

de mest lämpliga forumen att sprida vår enkät i var grupper och sidor på Facebook, antingen för 

britter eller där många britter kunde tänkas vara medlemmar. Anledningen till att vi valde 

Facebook var på grund av det höga antalet användare och den snabba spridningen som Facebook 

bidrar till. Valet av grupper och sidor indikerade även ett intresse för turism och resande (Se 

tabell 2:4). Fyra av de sex grupperna/sidorna förväntade vi oss innehålla britter, något som vi 

däremot inte kunde veta säkert, men antog. De två övriga grupperna Coeliac Youth of Europe och 

Brock University Exchange & Study Abroad Group valdes därför att en av oss hade kännedom om att 

dessa grupper innehöll britter och vi delade enkäten även i dessa för att vi behövde komma upp i 

det antal svar vi räknade med.  I efterhand upptäckte vi att vi gjort ett omedvetet urval av 

population, vilket kan liknas vid målgruppen den globala resenären.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 2:4 – Urval med beskrivning av respektive grupp/sida. 
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2.4 Metodval och tillvägagångssätt 

2.4.1 Semistrukturerade intervjuer  

Intervjuer är en passande metod då vi vill få information utifrån de intervjuades egna perspektiv 

och uppfattningar. Vi kan på så sätt föra en konversation, ställa följdfrågor och få ett innehållsrikt 

material som betonar ord och meningar och hur de framförs (Valentine, 2005). Kvalitativa 

metoder präglas av insikt, till skillnad från kvantitativa metoder som präglas av översikt. Den 

empiriska grunden i en intervjuundersökning är subjektiv. På så sätt kan forskaren få en djupare 

insikt och tillgång till informanternas attityd kring påståenden och fenomen och få förståelse för 

vad som ligger bakom attityden och hur den skapas. Med kvalitativa metoder kan forskaren 

komma åt oförutsedd information (Tjora, 2012). 

 

En semistrukturerad intervju görs med en person åt gången (Veal, 2006). En fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenten får möjlighet att svara öppet på alla frågor så 

forskaren inte kan påverka svaren på samma sätt som exempelvis en enkät, där respondenten i de 

flesta fall måste hålla sig till ett visst antal svarsalternativ (Larsen, 2009). Intervjuaren har en 

intervjuguide sedan tidigare där frågorna ställs till alla informanter i samma följd. Intervjuguiden 

kan innehålla olika typer av frågor som gör att deltagaren blir mer insatt i ämnet. Frågorna kan 

vara både öppna och teoretiska och bör anpassas till syftet med studien (Galletta, 2013). 

Intervjufrågorna menar Tjora (2012) bör vara strukturerade i en ordningsföljd med 

öppningsfrågor, reflektionsfrågor och avrundningsfrågor. Öppningsfrågor är konkreta frågor om 

exempelvis arbetsuppgifter och ansvar. Reflektionsfrågor utgör huvuddelen av intervjun och kan 

även innehålla uppföljningsfrågor som bör vara genomtänkta innan intervjun äger rum. 

Avrundningsfrågorna ska leda bort från reflektionsdelen och här kan berättas hur studien går 

vidare efter intervjun. Det är viktigt att informanten tackas för sin medverkan. Detta är något vi 

tagit hänsyn till då vi utformade intervjuguiderna, som inleds med en fråga om informantens roll 

och går sedan över till reflektionsfrågorna. Efter att vi ställt alla frågor avslutande vi intervjun 

med att berätta om hur studien går vidare samt erbjöd oss att skicka vår färdiga studie till 

informanterna. Efter att vi ställt alla frågor avslutande vi intervjun med att berätta om hur studien 

går vidare samt erbjöd oss att skicka vår färdiga studie till informanterna. Det är en god idé att 

tematisera frågorna för att intervjuaren och informanten lätt ska hålla koll på frågorna (Tjora 

2012). Det ger också utrymme till följdfrågor som kan anpassas från respondenternas svar. Vi har 

tematiserat intervjuguiden utifrån uppsatsens huvudområden inom producentperspektivet; 
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destinationsutveckling, platsmarknadsföring och exportmognad och anpassat frågorna till 

respektive informant (Se bilaga 1).  

 

De semistrukturerade intervjuerna gjordes via telefon eftersom vi inte hade möjlighet att göra 

intervjuer på plats på grund av studiens begränsade tidsplan. Vi ansåg även att intervjuer via mail 

inte skulle ge oss tillräckligt med underlag för att kunna genomföra studien. Genom att göra 

telefonintervjuer fick vi därför möjlighet att vidareutveckla våra frågor och ställa följdfrågor, för 

att på så sätt få de svar vi behövde för att kunna besvara studiens syfte. För att göra intervjun så 

bekväm för informanterna som möjligt mailade vi ut ett underlag med våra intervjufrågor samt 

rekommenderade informanterna om att göra en telefonintervju, men om de inte hade möjlighet 

kunde de även svara på frågorna i ett mail. Genom att skicka ut ett underlag med frågor fick 

informanter tid att förbereda sig på frågorna. Intervjuerna spelades in för att underlätta 

transkriberingsarbetet.  

 

Att spela in intervjuer har många fördelar. Intervjuaren kan exempelvis koncentrera sig på 

intervjun helt och hållet och slippa tänka på att ta anteckningar och skriva ner saker samtidigt 

som intervjun hålls. En inspelad intervju får med allt som sker under intervjun, till skillnad från 

om anteckningar förs, vilket riskerar att missa information eller att misstolkningar uppstår. En 

stor fördel är även att intervjun kan lyssnas på flera gånger (Valentine, 2005, Lantz, 2013). 

Valentine (2005) betonar även att alla inte vill bli inspelade. Detta tog vi hänsyn till när vi först 

frågade informanterna om det var okej att vi spelade in samtalet, vilket båda godkände. Vi höll i 

varsin intervju enskilt i ett rum där respektive samtal spelades in via en applikation som laddats 

ner till mobiltelefonen. Efter att intervjuerna hållits transkriberade vi den insamlade datan, vilket 

betyder att vi lyssnade på den inspelade ljudfilen och skrev ner innehållet (Lantz, 2013). Hur 

bearbetningen av detta material gick till återkommer vi till i avsnitt 2.5 Kodning och teman.   

2.4.2 Innehållsanalys 

Den andra delen av metodvalet berör innehållsanalyserna av de regionala organisationernas 

besöksnäringsstrategier vi har valt för vår studie; Visit Värmland, Turistrådet Västsverige, 

Swedish Lapland och Tourism in Skåne (Se tabell 2:2). En innehållsanalys är en metod som bland 

annat används för att analysera skrivet material. Den utgår från att forskaren kan lära sig viktiga 

saker genom att studera innehåll i olika typer av texter. Den huvudsakliga meningen med 

innehållsanalys är att på något sätt hitta återkommande förekomster av ting. Det kan exempelvis 

handla om ord men även meningar och teman (Wilkinson, 2016). En fördel med innehållsanalys 
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menar Smith (2010) är att metoden inte kräver interaktion mellan forskaren och ämnet. Detta 

betyder att forskaren inte behöver få någon annan att svara på en enkät eller vara involverad i en 

personlig intervju. Det behövs på så sätt ingen samverkan mellan forskaren och det som studeras, 

eftersom innehållsanalyser baseras på material producerat av andra, exempel turistorganisationer. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren söker efter exempelvis ord och sammanhang som 

kan kopplas till teman och kategoriserar innehållet efter dessa (Smith, 2010).  

 

För att genomföra innehållsanalyserna av strategidokumenten behövde vi först tillgång till de 

olika dokumenten. Varje regional turistorganisation har besöksnäringsstrategier som vi antingen 

kunde hämta på deras hemsida eller maila om att få den skickad till oss. Utifrån de fyra 

dokumenten gjordes en kvalitativ innehållsanalys och sammanställning för att hitta gemensamma 

teman baserat på tidigare forskning och vårt empiriska material (Braun och Clarke, 2006).  

2.4.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar är en relativt vanlig metod inom turism som används för att ta reda på en 

grupp människors åsikter som ska spegla en del av befolkningen (Smith, 2010). Det finns flera 

fördelar med att använda sig av en webbaserad enkätundersökning. Webbenkäter innebär en låg 

kostnad och det tar inte mycket tid att administrera. Elektroniska enkäter är även enkla att 

använda (Veal, 2018). Respondenterna kan även ta god tid på sig att slutföra enkäterna (Smith, 

2010).  En nackdel kan vara att webbenkäter ofta innebär låg svarsrespons (Smith, 2010, Veal, 

2018). 

 

Frågeformuläret som skickades ut i denna studie bestod av 14 frågor, där 10 var strukturerade 

och 4 var ostrukturerade. Strukturerade frågor innebär frågor med givna svarsalternativ och 

ostrukturerade är öppna frågor där respondenten själv kan skriva in sitt svar (Trost & Hultåker, 

2016). Av samtliga frågor var även 4 frågor följdfrågor, vilket innebar att alla inte kunde svara på 

dessa, beroende på vad de svarat på föregående. Enligt Trost och Hultåker (2016) är 

ostrukturerade frågor inget att rekommendera på grund av att respondenterna kan ge otydliga 

svar samt att det kan vara svårt att sammanställa dessa svar. Däremot menar de att frågorna kan 

ge intressant information om respondenterna. Öppna frågor kan också vara bra då det inte finns 

några givna svar eller för att få mer information om tolkning, åsikter och synpunkter (Berntson, 

Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). Då vi är ute efter att förstå hur 

respondenterna tänker kring frågorna ansåg vi att det var nödvändigt att kombinera strukturerade 

och ostrukturerade frågor. En svårighet med svarsalternativ betonar dock Trost och Hultåker 
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(2016) kan vara att respondenter tolkar svarsalternativen olika. Enkätundersökningens frågor 

baserades på konsumentperspektivet och den första frågeställningen studien avser att undersöka, 

som komplement till intervjuerna och innehållsanalysen, vilka är kopplade till frågeställning 2. 

Fokus var att ta reda på britternas behov och efterfrågan gällande Sverige och Värmland som 

resmål. Därför ställdes frågor om britters resevanor, kännedom om Sverige och regionala 

destinationer samt drivkrafter. Dessa områden blev sedan grunden till de teman som analyserades 

i den tematiska analysen vilket beskrivs vidare i avsnitt 2.4 Metodval och tillvägagångssätt. 

 

Frågornas ordningsföljd är av stor betydelse (Trost & Hultåker, 2016). Vi valde att börja med 

allmänna frågor om resvanor för att sedan smalna av till Sverige och till sist Värmland. Vi 

placerade frågor om ålder och kön i slutet av enkäten därför att vi inte ville att dessa faktorer 

skulle påverka resultatet, dock insåg vi i efterhand att dessa frågor var irrelevanta för den analys 

som sedan gjordes. Enkäten skapades i ett Google formulär som vi delade i de sex 

Facebookgrupperna (Se tabell 2:4). Enkäten lät vi ligga ute i ungefär två veckor. Totalt fick vi in 

60 enkätsvar. Det underlättade för oss att använda Googles enkätverktyg då vi kunde se 

sammanställningen av svaren i cirkeldiagram på de stängda frågorna. På de öppna frågorna gjorde 

vi tabeller efter att vi hade analyserat innehållet.  

2.5 Teman 

Den bearbetningsprocess som gjorts är grundad i uppsatsens två huvudsakliga perspektiv: 

producent- och konsumentperspektiven. Bearbetningen av materialet för intervjuerna och 

innehållsanalyserna kopplades till de teman vi funnit inom producentperspektivet.  

 

Den analys som vi har gjort utifrån de tre metoderna är vad Braun och Clarke (2006) benämner 

tematisk analys. En tematisk analys är en flexibel metod för att analysera kvalitativ data och anses 

som en väsentlig metod för kvalitativ analys. Flexibiliteten anses som fördel för tematisk analys, 

som kan ge en detaljerad och innehållsrik sammanställning av data. En tematisk analys går på 

djupet med att identifiera och analysera mönster, det vill säga teman, i materialet (Braun & Clarke, 

2006). Genom att analysera sammanställningen av intervjuerna, de regionala organisationernas 

strategidokument och enkätundersökningen kan vi på så sätt hitta återkommande teman. Ett 

tema innebär enligt Braun och Clarke (2006) att något viktigt fångas upp i materialet som har 

koppling till forskningsfrågan. Ryan och Bernard (2003) identifierar olika aspekter av vad forskare 

har i åtanke när de letar efter teman, bland annat återkommande ämnen, lokala termer, metaforer 

samt likheter och skillnader. Det finns fler fördelar med tematisk analys: metoden är inte så svår 
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att lära sig och kräver ingen tidigare erfarenhet, vilket är en stor fördel för oss när vi drastiskt 

behövde ändra vår metod, eftersom det tilltänkta metodvalet i början av studiens gång enbart var 

semistrukturerade intervjuer. Metoden kan även sammanfatta de viktigaste dragen i en stor 

mängd data och hitta likheter och skillnader, samt kan frambringa oförutsedda inblickar (Braun & 

Clarke 2006).      

 

I början av studiens gång valde vi ut tre olika teman; destinationsutveckling, platsmarknadsföring och 

exportmognad som vi använt oss av genom hela uppsatsens gång, vilka kopplas till 

producentperspektivet (Se tabell 2:5). De olika faserna inom hela vår forskningsprocess 

överlappar varandra i den bemärkelsen att samma teman ingår i flera av studiens avsnitt så som 

inledningen, teorianknytningen och resultatet. Dessa teman tog vi även hänsyn till i samband med 

de intervjuguider som gjordes inför de två enskilda intervjuerna. Vi anpassade frågorna efter de 

tre teman vi valt. Detta underlättade intervjuernas bearbetningsprocess eftersom tematiseringen 

redan var färdig och vi kunde direkt påbörja bearbetningen av det material vi fått in, det vill säga 

det transkriberade materialet av de ljudinspelade intervjuerna. Utifrån datan tog vi bort det som 

var överflödigt för att få fram ett bearbetat material som vi sedan analyserade genom att ställa 

informanternas svar mot varandra och hitta samband mellan det material vi fått fram från 

innehållsanalyserna.  

 

Ovanstående nämnda teman användes i kvalitativa innehållsanalyserna som gjordes utifrån fyra 

regionala turistorganisationer och dess strategidokument gällande besöksnäring. I de analyserade 

strategidokumenten (Se tabell 2:2) valde vi att plocka ut allt som omfattade 

destinationsutveckling, platsmarknadsföring samt exportmognad för att få fram den helhet som 

organisationen skrivit om temana. Utifrån det valde vi ut de texter vi ansåg var relevant baserat på 

våra teman. Därefter analyserade vi det empiriska materialet vi samlat in och sammanställde vad 

varje regional turistorganisation ansåg om dessa teman. Vi analyserade respektive 

strategidokument mot varandra samt försökte hitta de bakomliggande tankarna kring varje tema 

för att ta reda på hur turistorganisationerna arbetar inom olika områden. 

 

Den tredje insamlingen, som bestod av en enkätundersökning, bearbetades även den med hjälp 

av teman. Dessa teman skiljer sig från ovanstående då de istället är kopplade till 

konsumentperspektivet och därmed ansåg vi att andra teman behövdes. Temana gick att urskilja 

då sammanställningen av frågorna gick att kategorisera till den brittiska resenären, drivkrafter och 

kännedom om Sverige (Se tabell 2:5).  Analysen utgick från det resultat som enkätsvaren visade 
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och vi insåg att alla frågor vi hade ställt i enkätundersökningen inte längre var relevanta utan valde 

ut de som skulle bidra till att besvara vår första frågeställning. Vi sammanställde vilka svar som 

kunde höra till de olika temana och kategoriserade dem efter dessa. På de öppna frågorna 

identifierade vi återkommande svar och sammanställde resultatet efter hur många som hade 

svarat liknande. 

 

Tabell 2:5 – Producent- och konsumentperspektivet med dess teman 

 

 

 

 

 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Forskning och dess undersöknings- och mätmetoder måste uppfylla kraven på att vara reliabla 

och valida för att vara användbara och lämpliga, annars får inte forskningsresultaten ett 

vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009). Vårt val av metodtriangulering är ett sätt att öka uppsatsens 

vetenskapliga värde och kvalitet, och därmed dess reliabilitet och validitet (Tjora, 2012). Detta är 

även hur vi har gått tillväga för att stärka vår validitet och reliabilitet när vi har jobbat med 

uppsatsen. Eftersom uppsatsen bygger på två perspektiv insåg vi att vi behövde flera olika 

metoder då endast innehållsanalyser och intervjuer inte kunde besvara den första frågeställningen 

om britternas efterfrågan och behov. Tvärtom gällande frågeställning två så kunde inte enbart 

enkäter besvara hur regionala turistorganisationer arbetar för att bli exportmogna. Reliabilitet 

anger tillförlitligheten hos och användbarheten av mätinstrument och måttenhet (Ejvegård, 2009, 

Tjora, 2012, Trost & Hultåker 2016) medan validitet anger giltigheten (Tjora, 2012). För att 

kunna förlita oss på vårt material ansåg vi det som nödvändigt att blanda metoder för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt.  

Det är viktigt att beskriva studiens sammanhang för att styrka reliabiliteten. I kvalitativ forskning 

kan det inte finnas någon neutralitet då det handlar om tolkning och förståelse (Tjora, 2012, 

Decrop, 2004). Vår påverkan kan anses som både positiv och negativ och det viktiga är att se 

över hur vår egen ståndpunkt utmärks i studien. Tjora (2012) betonar att forskaren kan ha 
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förkunskap om det aktuella ämnet och det kan då vara av positiv betydelse för forskaren att 

kunna ställa exakta frågor. Däremot kan det vara negativt om forskaren går in i studien med en 

tidigare inställning till ämnet som studeras (Tjora, 2012). Vi anser oss ha varit neutrala sedan 

studiens början då vi inte hade någon tidigare erfarenhet av exportmognad och därmed inte gick 

in i studien med någon egen uppfattning och ståndpunkt.  

Validitet innebär att vi verkligen mäter det som avses att mätas (Ejvegård, 2009). Tjora (2012) 

förklarar det som att validitet handlar om att de svar vi får är svar på de frågor vi ställer. För att 

stärka vår validitet för att besvara studiens syfte ansåg vi att metodtriangulering gav oss möjlighet 

att mäta forskningsfrågorna utifrån både producent- och konsumentperspektiv. Validitet innebär 

att den information som samlas in återspeglar fenomenet som studeras och bidrar till att besvara 

studiens syfte (Veal, 2011). Det innebär att desto mer utförliga och sanningsenliga svar vi kan 

samla in via intervjuer, innehållsanalys och enkäter, desto mer återspeglar informationen 

fenomenet som studeras. Validiteten kan även styrkas om vi redogör för hur vi genomför 

forskningen samt de val vi gör och att vi förankrar vår studie med relevant tidigare forskning 

(Tjora, 2012). Genom de semistrukturerade intervjuerna som gjorts strävar vi efter att uppnå hög 

validitet, dels på grund av att vi har kunnat ställa följdfrågor till informanterna men också 

eftersom vi försedde informanterna med ett förberedande underlag. Enkätundersökningens 

bidragande faktor till högre validitet grundades i att blanda strukturerade och ostrukturerade 

frågor för att få mer exakta tolkningar där vi ansåg att det behövdes. Det som vi däremot inte kan 

säkerställa är om alla svarande i enkäten verkligen kan definieras som britter. Det skulle stärka 

validiteten om vi visste att de svarande på enkäten. Larsen (2009) betonar att kvalitativa studier 

generellt har högre tendens att uppnå validitet eftersom de oftast innefattar individers egna 

uppfattningar och inga svar som är rätt eller fel. Då vår studie utifrån konstruktivismen avser att 

förstå sociala mönster och att sanningen inte är absolut kan även detta synsätt öka vår validitet. 

2.7 Metoddiskussion och källkritik 

I början av studiens gång valdes en kvalitativ metod med syfte att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Till en början var uppsatsen tänkt att bara behandla producentperspektivet och dess 

teman men eftersom vi valde att använda oss av fler metoder lades även konsumentperspektivet 

till med separata teman. En kombination av nio regionala och lokala destinationer valdes ut och 

vi började nå ut till personer som jobbar inom de olika turistorganisationerna på respektive 

destination. Vi upplevde att många av de tilltänkta informanterna var svåra att nå och vi fick inte 

den respons vi hade hoppats på. På grund av tidsramen bestämdes att överväga andra 

tillvägagångssätt för att få in empiriskt material. I samband med ett nytt försök att höra av oss till 
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de tilltänkta informanterna skapades även en enkät som vi började skicka ut inom olika grupper 

och sidor på Facebook. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var förvånansvärt hög och 

kvalitén på svaren vi fick in var över förväntan. Utifrån detta valde vi att använda oss av de 60 

enkätsvar vi fick in, i vår studie i kombination med intervjuerna vi tänkt göra. Utöver intervjuer 

och enkäter valde vi även att genomföra innehållsanalyser baserat på de regionala 

turistorganisationernas strategidokument om deras besöksnäring.  

 

Metodändringen som genomfördes ansåg vi ha påverkat oss positivt då vi anser att 

metodtrianguleringen kan stärka vår validitet och reliabilitet och att det var det bästa alternativet 

vi kunde välja i vår situation. Däremot insåg vi i efterhand att enkäten kunde ha utformats lite 

annorlunda då respondenterna exempelvis inte kunde ange fler svarsalternativ. Vi har dessvärre 

inte testat vår enkät, förutom att vi själva provat att fylla i svaren för att de om det fungerade. 

Detta kan vara en anledning till att vi i slutändan insåg att alla frågor inte blev relevanta för det 

studien undersöker.  

 

För att stärka studiens trovärdighet har vi använt ett brett spektrum av olika typer av referenser 

och utgivningsår. Detta för att få en bredare syn på olika perspektiv och för att få fram teori som 

dels går bakåt i tiden och som är mer relevant för vår nutid.  

2.8 Forskningsetiska reflektioner 

Etik handlar om vad man får och inte får göra och moral handlar om huruvida individer följer 

normer och regler som råder i samhället. Inom forskning är det inte alltid självklart vad som är 

moral, men det handlar om vad man får forska om samt om godkännande från personer som 

medverkar i studien (Ejvegård, 2009). Kunskapsbyggande handlar om ett moraliskt ansvar 

gentemot de medverkande i studien och i kvalitativa studier är detta av särskild betydelse (Ryen, 

2016). Eftersom vi valde att genomföra en kvalitativ studie i uppsatsen är det viktigt att ta hänsyn 

till etiska aspekter som kan komma att uppstå. Kvalitativa metoder är mer kopplade till etiska 

reflektioner än kvantitativa eftersom djupgående intervjuer tenderar att leda till större etiska 

reflektioner då syftet med intervjuerna är att ta reda på en specifik individs åsikter och tankar om 

ämnet. Inom kvantitativa studier blir det inte lika stort utrymme för etiska aspekter eftersom 

urvalet oftast är slumpmässigt och svaren blir anonyma (Phillimore & Goodson, 2004b). Öberg 

(2011) betonar att det finns risk för att informanters svar feltolkas och därför kan etiska problem 

uppstå om forskaren tolkar informanten på ett sätt som inte var menat. Detta är något vi har tagit 
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i åtanke och har varit extra uppmärksamma på ifall vi blivit osäkra på vad informanter menar. Vi 

har därmed varit extra noggranna i hur vi utformat frågorna och vi försökte att utförligt förklara 

vad vi menar. 

 

När vi utformade vår intervjuguide diskuterade vi frågorna med vår handledare för att få 

klartecken att intervjuguiden är etiskt korrekt. Eftersom intervjuerna riktade sig till 

informanternas yrkesroll krävdes inte lika mycket reflektion kring etiska aspekter av 

informanternas privatliv. Däremot valde vi att spela in intervjuerna för att underlätta 

bearbetningen därefter. För att ta hänsyn till informanterna började vi med att fråga om tillåtelse 

för inspelning av samtalet, som tidigare nämnt, vilket vi fick båda informanternas godkännande 

till.  

 

Etik i datainsamlingar i undersökningar innebär att respondenterna är villiga att delta. Detta 

medgivande sker i enkäter i och med att respondenten besvarar enkäten. Dock kan ett etiskt 

problem uppstå om respondenterna inte besvarar enkäten efter första gången de blivit tillfrågade 

och frågan om hur många påminnelser som är rimligt kan bli aktuellt (Wenemark, 2017). Då vi i 

vår studie endast länkade webbenkäten i hopp om så många svar som möjligt anser vi att inget 

etiskt problem har uppkommit i den aspekten. Etiska dilemman kan också uppstå när det handlar 

om känsliga frågor och forskaren bör reflektera om det finns frågor som är för känsliga för att 

ställa och om så är fallet, hur relevanta de är att ta med i studien (Wenemark, 2017). 

 

Wenemark (2017) betonar vidare att forskaren har ett ansvar att redovisa resultat på ett rättvist 

sätt och att en av de viktigaste aspekterna av detta är att respondenterna kan känna sig anonyma. 

När vi redovisar vårt resultat och vår analys kan vi inte generalisera alla britter då det är en stor 

målgrupp och det är omöjligt att ta reda på vad hela målgruppen efterfrågar. I vår 

enkätundersökning valde vi omedvetet en relativt specifik målgrupp eftersom den skickades ut till 

individer som är intresserade av de grupper och sidor vi delade ut enkäten i. Därmed kan vi inte 

uttala oss om alla britters åsikter utan fokuserar på de resultat vi fått fram av vår undersökning.  

 

Det vi behöver ta hänsyn till är frågan om bortprioritering. Då studien syftar till att förstå hur en 

regional turistorganisation kan arbeta med destinationsutveckling för att bli exportmogen för en 

specifik målgrupp, kan det ifrågasättas om någon målgrupp därmed behöver prioriteras bort. 

Denna studie undersöker inte hur den inhemska turismen skulle kunna påverkas eller om den 

stöts bort för att destinationen prioriterar andra marknader.    
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3. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel tar upp tidigare forskning som gjorts inom det ämne vi valt att undersöka. Det teoretiska ramverket 

är dels från ett producentperspektiv, men även ett konsumentperspektiv. De primära områdena inom 

producentperspektivet är destinationsutveckling, platsmarknadsföring och exportmognad. Utöver dessa tre har vi 

även valt att lyfta fram upplevelseindustrin och konsumentbeteende utifrån ett konsumentperspektiv. 

3.1 Destinationsutveckling 

I samband med att vårt samhälle blir mer mobilt förändras våra resvanor. Det handlar inte längre 

om att enbart ta sig till en plats för att spendera tid där. Vi tenderar att resa runt inom 

destinationen mer och uppleva så mycket som möjligt (Sheller & Urry, 2006). Detta är något som 

på lång sikt kan bidra till att destinationer blir allt större, på samma sätt som vår värld blir mindre 

ju mer mobilt samhället blir. I stället för att bara se en stad som en destination kan en region eller 

ett helt land ses som en destination som kan sägas vara ett upplevelselandskap. Enligt O´Dell 

(2005) är ett upplevelselandskap en geografisk plats skapat av producenten men konsumenten är 

också delaktig i skapandet av upplevelselandskapet och bidrar till att utveckla nya destinationer. 

Ett exempel på detta är backpackers som reser till ett land där turism inte är fullt utvecklat, med 

syfte att uppleva och se så mycket som möjligt av landet. Det handlar om att förflytta sig inom 

destinationen.  

En destination är ett komplext begrepp som har många definitioner. Holloway och Humphreys 

(2012) betonar att begreppet är något av det svåraste att beskriva inom turismforskningen. Enligt 

Bohlin och Elbe (2011) är en destination en plats eller ett område som har utvecklats till ett 

resmål för turister där turism bedrivs. Buhalis (2000) hävdar att en destination kan ses som ett 

perceptuellt begrepp där konsumenterna tolkar det utifrån resplan, kulturell bakgrund, syfte med 

resan, utbildning och tidigare erfarenhet medan en destination också kan också ses som ett 

geografiskt och politiskt indelat område som inte tar hänsyn till konsumentbehov eller 

turismindustrin.  

Holloway och Humphreys (2012) identifierar två viktiga faktorer när det talar om destinationer: 

de fysiska och psykologiska komponenterna samt bilden av och marknadsföring av en 

destination. De fysiska attributen består av exempelvis attraktioner, byggnader och landskap samt 

den lokala gästfriheten genom vilka människor skapar relationer och känslor stimulerade av 

platsen. Detta liknas vid Bohlin och Elbes (2011) definition om destinationer som geografiska 
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platser som behöver uppnå tre kriterier för att en plats ska anses som en destination: attraktioner, 

infrastruktur samt ett utbud av tjänster som gör vistelse på destinationen möjlig. Attraktioner är 

det som lockar turister till en specifik destination och kan utgöras av antingen natur- eller 

kulturresurser (Bohlin & Elbe 2011). MacCannell (2013) däremot understryker att en attraktion 

kan ses som ett samspel mellan turist, sevärdhet och en markör, det vill säga något som 

informerar om sevärdheten. Vad som anses attraktivt uppfattas olika hos olika individer. 

Infrastruktur är grundläggande resurser och system som är nödvändigt för att ett samhälle ska 

fungera. Dessa resurser behöver möjliggöra turisternas behov i form av tillgänglighet med 

transportsystem till och inom destinationen. De tjänster som möjliggör vistelse på destinationen 

är bland annat logi, mat och shopping som fungerar för att underhålla attraktionerna (Bohlin & 

Elbe 2011). Keyser (2002) menar att en destination består av fem byggstenar vilka förutom 

attraktioner, service, infrastruktur, och transportsystem även inkluderar gästfrihet, det vill säga 

nivå på service, attityder och vänlighet. Bohlin och Elbe (2011) betonar även att det behövs 

system som information, marknadsföring och bokningssystem för att komma åt tjänsterna. Dessa 

kriterier kräver i sin tur att de potentiella turisterna har kännedom om destinationen (Bohlin & 

Elbe, 2011).  

Ovanstående teorier visar att destination är ett komplicerat begrepp och den teori som ligger 

närmast vår syn på destination är Bohlin och Elbes (2011) definition som innebär att destination 

är en geografisk plats som utvecklats som ett resmål för turism och som behöver innehålla 

attraktioner, infrastruktur och tjänster som möjliggör vistelse på destinationen.  

3.1.1 Destinationsutveckling och dess komplexitet  

Destinationsutveckling är viktigt för att fortsätta locka turister och ta vara på dessa på ett 

eftersträvansvärt sätt (Bohlin & Elbe, 2011). Keyser (2002) betonar att destinationsutveckling har 

tre generella mål att uppnå. Dessa är att öka det ekonomiska värdet av turism, förbättra 

människors livskvalitet samt att skydda naturen och använda dess resurser på ett ansvarsfullt sätt. 

För att uppnå dessa mål måste destinationsutvecklare ta hänsyn till sex dimensioner vilka är 

produktutveckling, marknadsutveckling, anläggningsutveckling, infrastrukturell utveckling, 

utveckling inom mänskliga resurser samt institutionell utveckling. Det är många intressenter som 

är inblandade i turismutveckling, allt från privata företag till statliga aktörer på lokal, regional och 

nationell nivå och regionala, nationella och internationella organisationer (Keyser 2002). Det är 

samspelet mellan dessa som skapar och utvecklar en destination. Det har stor betydelse för 

destinationen att lokala aktörer samarbetar och tillsammans erbjuder upplevelser som överträffar 
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turisternas förväntningar (Buhalis, 2000). Mossberg och Johansen (2006) menar att inom 

destinationsutveckling gynnas intressenter och aktörer både från den privata och offentliga 

sektorn. Buhalis (2000) menar att det är viktigare att lokala aktörer samarbetar snarare än ser 

varandra som konkurrenter, eftersom det stärker destinationen i sin position gentemot andra 

destinationer. Turistens perspektiv skapas genom en helhetsupplevelse av alla aktörer som bidrar 

till bilden av destinationen (Buhalis, 2000). 

I utvecklingsprocessen av en destination är marknadsföring och planering en avgörande faktor. 

Att marknadsföra en destination anser Buhalis (2000) och Fyall och Garrod (2005) är mycket 

komplext eftersom det är så många intressenter som påverkas så som lokalbefolkning, företag, 

turister och organisationer. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan de olika intressenterna 

så att den gemensamma bilden av destinationen speglar verkligheten. Detta är viktigt att ta 

hänsyn till eftersom alla intressenter och aktörer ska gynnas (Mossberg & Johansen, 2006). Fyall 

och Garrod (2005) betonar att komplexiteten av att marknadsföra en destination som produkt 

ökar utifrån konsumentens perspektiv, då individers upplevelse av en destination skiljer sig 

gällande uppfattning, förväntningar och tillfredsställelse. Det är även komplext i den bemärkelsen 

att en destination kan bestå av många olika typer av allmänna tillgångar. Exempelvis kan en stad 

som destination marknadsföras för sin kultur och stadskärna medan ett landskap kan 

marknadsföras utifrån sin natur (Buhalis, 2000). Eftersom Värmland som region vill 

marknadsföra sig som destination blir detta komplexa tillstånd ett faktum, det blir en utmaning 

att hitta gemensamma allmänna tillgångar. Värmland som landskap består av mycket natur men 

det finns även en hel del kultur. Därför är en av Värmlands främsta utmaningar att hitta en balans 

för vad som ska marknadsföras i olika sammanhang. De ovan nämnda faktorer gör att en 

destination aldrig kommer att vara lätt att administrera. Förutom att en destination har flera 

intressenter, beståndsdelar och leverantörer förmedlar den även olika meningar till flera 

marknader och marknadssegment (Fyall & Garrod 2005).  

3.2 Platsmarknadsföring och varumärke 

En plats definierar Ek och Hultman (2007) som något som, utöver en geografisk plats, även är 

socialt konstruerat, där dess mening ständigt skapas i sociala samspel i möten mellan människor 

och objekt. Med detta menar de att en plats inte är på ett visst sätt utan att den blir på ett visst 

sätt, beroende på vilka sociala samspel som sker (Ek & Hultman, 2007). Enligt Bærenholdt, 

Haldrup, Larsen och Urry (2003) handlar platser om de meningar och attribut som människor 

skapar till platser, vilket betyder att en plats kan ha flera olika betydelser och utmärkande 

egenskaper som skiljer sig bland individer. Bærenholdt et al. (2003) betonar även att turister 
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producerar platser genom att de konsumeras via nätverk av relationer. Platser marknadsförs som 

platser för konsumtion vilket innebär att de kommersialiseras och det är av betydelse hur de 

kommuniceras (Ek & Hultman, 2007). Detta kommer vi att fördjupa oss i längre ner i detta 

kapitel. 

Bilden av platsen beror därmed på hur andra ser och upplever den och vilken bild 

lokalbefolkningen (Morgan, Pritchard & Pride, 2011). För att kunna utveckla en destinations 

identitet är det viktigt att förstå människors uppfattningar (Anholt, 2011). Enligt Urry och Larsen 

(2011) handlar turismforskning ofta om platser i sig, men de poängterar vikten av att belysa 

platser utifrån människors olika syn. “Turistblicken” menar Urry och Larsen (2011) handlar om 

den unika syn varje individ har av världen och platser är kopplade till relationer av många olika 

turistblickar. 

En destinations framgång menar Keyser (2002) handlar om att anpassa produkt till marknad, eller 

som Buhalis (2000) uttrycker det, att matcha efterfrågan och utbud genom en intressentanalys. 

Destinationsutvecklare måste förstå turisters behov och känna till destinationens resurser. På så 

sätt kan olika typer av varierande produkter skapas för att tillgodose turisternas förväntningar och 

behov (Keyser 2002). Enligt Melo, Moniz, Silva och da Graça Batista (2017) är det viktigt att 

förstå processer och resultat av relationen mellan turist och destination. Detta för att 

destinationsutvecklare på så sätt kan skapa och utveckla marknadsföringskampanjer för att locka 

besökare och skapa autenticitet (Melo et al., 2017).  

I frågan om vad man vill att geografiska regioner ska representera måste de mindre attraktiva 

delarna väljas bort så att de egenskaper som bäst signalerar området väljs ut. För regioner med 

negativa rykten eller som saknar välkänd identitet är syftet att skapa en positiv image som 

regionen kan identifieras med (Heldt Cassel, 2007). De utbud av upplevelser en destination 

erbjuder kan användas för att differentiera sig genom engagemang mellan destinationer och deras 

besökare. Därmed är det viktigt för destinationer att förstå sina marknadssegment och verka för 

att skapa bättre upplevelser för dessa (Karayilan & Cetin, 2016). Morgan et al. (2011) redogör för 

platsers position att attrahera besökare, invånare och företag, samt att platsers image och 

varumärke är av avgörande betydelse för att nå framgång i konkurrens mellan olika platser. Trots 

vetskap om hur platser med starka varumärken är mer konkurrenskraftiga och den ökade 

forskning inom litteraturen finns en missförståelse kring begreppen destination, konkurrenskraft, 

autenticitet, kreativitet och platsmarknadsföring och hur dessa fungerar i praktiken. 

Varumärkesarbetet ska syfta till var destinationen vill bli sedd (Morgan et al. 2011).  
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3.2.1 Regional platsmarknadsföring 

Svårigheter som kan uppstå i destinationsutveckling på lokal och regional nivå är kombinationen 

av konvergens och divergens. Konvergens, det vill säga sammanstrålning, uppstår genom 

globalisering och spridning av varumärken och global kultur, till följd av ökad mobilitet. Lokala 

och regionala destinationer möter fler turister från olika kulturer och detta kräver att 

destinationsutvecklare har förståelse för, och kunskap om dessa kulturer och marknader och hur 

de kan kommunicera med dem. Turister lockas alltmer till destinationer som särskiljer sig och 

förmedlar lokala kulturella drag, vilket syftar på divergens, eller skillnader (King & Pearlman, 

2009). Detta kan liknas med Urry och Larsens (2011) teori om turisters syn på platser som 

extraordinära och som skiljer sig från det vanligt förekommande. Svårigheterna med konvergens 

och divergens innebär att destinationsutvecklare behöver hitta sätt att positionera destinationen 

och göra den konkurrenskraftig på den globala marknaden (King & Pearlman, 2009).  

Inom turismnäringen är det ofta svårt för varje enskild destination med begränsade 

turismprodukter och resurser att utmärka sig på marknaden. Därför är det en fördel för mindre 

destinationer, företag och organisationer att marknadsföra sig som en regional destination och på 

så sätt skapa en helhet med sina gemensamma resurser. Inom turism kan turismprodukten ses 

som en sammansatt produkt och inom regionala destinationer tenderar de sammansatta 

produkterna att vara utspridda kring ett visst geografiskt område. Detta beror på att regioner allt 

som oftast har mindre destinationer och samhällen med ett begränsat antal turistresurser 

(Naipaul, Wang & Okumus, 2009). 

Enligt Cox och Wray (2011) finns det fyra huvudsakliga tillvägagångssätt för att marknadsföra en 

regional destination. De fyra områdena är 1) att skapa en marknadsföringskommitté eller 

organisation som specifikt arbetar med marknadsföring av destinationen, 2) utveckla en strategisk 

marknadsföringsplan som motsvarar regionens befintliga destinationsplaner, 3) Genomföra en 

relevant och pågående marknadsanalys och 4) utveckla nya produkter och erfarenheter.  

3.2.2 Marknadssegment 

Destinationer kan inte sträva efter att attrahera alla turister utan måste ha en uppfattning om vilka 

de tilltänkta konsumenterna är samt hur de ska nås för att göra sina produkter tillgängliga för 

dessa (Elbe 2007, Inkson & Minnaert 2012). Konsumenter har olika behov, förväntningar, 

budget och köpbeteenden. Destinationen måste identifiera de målgrupper som destinationen kan 

ha störst nytta av. På så sätt behövs en segmentering av marknaden för att kunna precisera 
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målgrupperna, vilket betyder att marknaden delas in i olika grupper som kan skiljas från varandra 

och som är lönsamma att jobba med (Inkson & Minnaert, 2012). Därför är det av stor vikt att 

veta vilket värde en viss produkt har för konsumenterna. För många destinationer är det viktigt 

med flera marknadssegment med anledning av variationer i efterfrågan för att på så sätt uppnå 

lönsamhet. En destinations olika säsonger och attraktioner kan riktas till olika målgrupper (Elbe, 

2007). Dessa kan delas in i olika målmarknader, där varje segment definieras av en gemensam 

nämnare bland konsumenterna inom segmentet (Keller & Kotler, 2016, Holloways & 

Humphreys, 2012, Inkson & Minnaert, 2012). Marknadsföringen ska därmed riktas till den 

specifika målmarknaden, eller målmarknader om fler har identifierats (Inkson & Minnaert 2012). 

Det finns olika kriterium för hur turismproducenter kan segmentera sina marknader och forskare 

identifierar olika segment. Keller och Kotler (2016) redogör för tre generella segment inom 

marknadsföring: demografiska, psykografiska och beteendemässiga medan Holloways och 

Humphreys (2012) lyfter fram geografiska som ett fjärde.     

 

Utifrån detta kan vi konstatera att regionala turistorganisationer ofta marknadsför sig för att 

bygga upp ett varumärke med syfte att nå ut och synas på fler internationella marknader. Genom 

att specificera sig på en ny internationell marknad åt gången används begreppet exportmognad.  

3.3 Riktad exportmognad                

Begreppet exportmognad inom besöksnäringen innebär att en destination uppnår en specifik 

internationell målgrupps behov och kan anpassa sig sin egen verksamhet samt erbjuda produkter 

och tjänster som uppfyller målgruppens efterfrågan (Visit Sweden u.å). Exportmognad är ett 

vanligt begrepp inom ramen av företagsamhet och handel men som på senare tid har blivit mer 

relevant inom turismnäringen när destinationer marknadsför sig till nya internationella marknader 

(Milner & Tandrayen, 2007). Det har tidigare inte gjorts mycket forskning om specifikt 

exportmognad i turismnäringen. Framför allt inom engelsk litteratur är inte begreppet lika 

självklart.  

För att kunna bli exportmogen finns det olika krav som destinationen måste uppfylla. De kriterier 

som finns varierar dock beroende på vilken internationell marknad destinationen når ut till 

eftersom målgruppens behov och förutsättningar ser olika ut i olika delar av världen (Visit 

Sweden). Visit Sweden har nio olika kriterier för vad som räknas som en exportmogen 

destination och ser ut enligt följande: 
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1. Destinationen ska kunna erbjuda en helhetsupplevelse under 2-5 dagar som omfattar 

attributen åka, bo, äta och göra.  

2. Upplevelsen ska kunna paketeras och vara köpbar.  

3. Kommunikationen på destinationen ska vara språkanpassad så att alla potentiella 

besökare ska kunna göra sig förstådda på platsen.  

4. Destinationen ska kunna erbjuda god tillgänglighet beroende på hur transportmedlet ser 

ut. Kraven ser olika ut beroende på tåg, flyg, buss, bil och så vidare.  

5. Det ska finnas en lokal organisation som förespråkar både offentliga aktörer och 

kommersiella företag på destinationen.  

6. Destinationen ska kunna ha en gemensam prioritering av vilka marknader och 

målgrupper som ligger i fokus.  

7. Destinationen ska ha en finansiellt långsiktig plan för aktiviteter riktad till den målgrupp 

som prioriteras. 

8. Den lokala organisationen ska utveckla och implementera destinationens affärsplan som 

består av analyser och kunskap om marknaden.  

9. Destinationen ska ha en affärsmodell för hur samverkande företag kan gynnas 

ekonomiskt och utvecklas långsiktigt på den internationella marknaden.  

Även om en destination uppfyller kriterierna och är exportmogen inom exempelvis Tyskland 

innebär det inte att destinationen kan vidareutveckla sin exportmognad och nå ut till fler länder i 

sin marknadsföring. Exportmognad är ett viktigt område att satsa på inom besöksnäringen i den 

bemärkelsen att det stärker destinationens konkurrenskraft (Visit Sweden, u.å). De två första 

kraven på exportmognad omfattar upplevelser vilket kommer att redogöras för i nästa avsnitt.  

3.4 Upplevelseindustrin och paketering av turism 

När forskare talar om upplevelser inom turismen leds begreppet ofta in på upplevelseindustrin. 

Många forskare är överens om att turismindustrin handlar om att sälja upplevelser (Ooi, 2005). 

Turism är en naturlig del av upplevelseindustrin där privata och offentliga aktörer verkar för att 

erbjuda olika typer av upplevelser, påpekar Hanefors och Mossberg (2007), och nämner 

turismens fyra grunddelar åka, bo, äta och göra. Dock menar de detta inte räcker inom 

upplevelseindustrin, som syftar till att skapa mervärde för turister så att destinationer kan stå sig i 

konkurrens med andra destinationer. Vidare skiljer Hanefors och Mossberg (2007) på att skapa 

och att erbjuda upplevelsebaserade tjänster och menar att industrin bygger på att kommersialisera 

och sälja exempelvis kultur och konst som skapas av olika aktörer. För att förstå 

upplevelseindustrin bör vi förstå innebörden av begreppet upplevelse. O’Dell (2005) redogör för 
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upplevelser som personliga, subjektiva fenomen som pågår ständigt i människors medvetande, 

samt att de är materiellt baserade i olika rum. Enligt Löfgren (1999) härstammar den engelska 

översättningen experience från experimenting, vilket betyder experimentera och ta risker. Han menar 

därför att upplevelser är något vi lever genom och är en del av, vilket leder in på Mossbergs 

(2015) teori om vikten av de olika värden som upplevelser syftar att ge, i form av mening, glädje, 

välbehag eller spänning. Mossberg (2015) myntar begreppet upplevelserum, med innebörd av den 

fysiska omgivning där upplevelsen skapas och konsumeras, vilket exempelvis kan vara en 

attraktion eller destination.  

 

Turismindustrin administrerar och paketerar upplevelser för att skapa spännande och 

minnesvärda upplevelser för turister. Detta anser Ooi (2005) dock ohållbart på grund av tre 

anledningar. För det första att upplevelser beror på individens sociala och kulturella bakgrund 

och därför beror synen på upplevelser av sociala strukturer i samhällen samt dess sociala grupper. 

Därför varierar uppfattningen av en turismprodukt mellan människor vilket kan resultera i en 

svårighet att passa alla konsumenter. Den andra anledningen är att upplevelser består av många 

olika aspekter som aktiviteter, miljö och sociala värderingar i skeendet som gör att människor 

uppfattar saker på olika sätt även om de utför samma aktivitet på samma plats. Svårigheten blir då 

att skapa en produkt som tillfredsställer turister även med samma kulturella bakgrund, för att de 

helt enkelt har olika värderingar och tankar om den. Den tredje anledningen är att upplevelser är 

subjektiva, vilket innebär att människors uppfattning av upplevelser påverkas av deras känslor 

och humör för tillfället. Svårigheten här blir att anpassa turismprodukter som enbart medför 

behagliga upplevelser (Ooi, 2005). Detta leder in på en närmare fördjupning av konsumenters 

beteende i val av destinationer. 

3.4.1 Konsumentbeteende och drivkrafter 

Utifrån ovanstående resonemang förstår vi att det är av betydelse att förstå turismen utifrån ett 

konsumentperspektiv. Detta är något som MacCannell (2013) påvisar då han poängterar att 

turism behöver uppfattas utifrån turisten. Det kan också liknas vid Urry och Larsens (2011) 

begrepp “turistblicken”, som tidigare nämnts. Enligt Goeldner och Ritchie (2006) förutsätter 

förståelse för konsumenten skapandet av en framgångsrik turistverksamhet.  

 

För att förstå vad som tillfredsställer turister och kunna erbjuda anpassade 

marknadsföringsinsatser behöver destinationsutvecklare förstå konsumenternas köpbeteende och 

därmed beslutsprocess. Denna process är mycket komplex och ofta omedveten (Sirakaya och 
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Woodside, 2005). Sirakaya och Woodside (2005) redogör för en modell över konsumenters 

beslutsprocess som förklarar att turisters slutgiltiga val av en destination beror på en mängd olika 

faktorer, som kan delas in i fyra kategorier. Den första inkluderar interna variabler som attityder, 

värden, livsstil, image och motivation hos konsumenten. Den andra gruppen består av yttre, 

externa variabler som en destinations dragningskraft, marknadsföring, kulturer och subkulturer 

och social klass. Till den tredje gruppen hör till den planerade resans karaktär som distans, 

tidpunkt och resans längd. Den sista gruppen hör till reseupplevelser såsom turister känner sig 

under resan och hur de i efterhand reflekterar över sina köpbeslut. Det är en blandning av 

samspelet mellan dessa faktorer som slutligen ligger till grund för destinationsvalet (Sirakaya & 

Woodside, 2005). Det är variablerna i de första kategorierna som vi är intresserade av att titta 

närmare på.  

 

Goeldner och Ritchie (2006) understryker hur viktigt det är att inom turism förstå 

beteendepsykologin och förklarar att turisters drivkrafter inkluderas av konsumentmotiv, 

beslutsfattande, produkttillfredställelse och generell belåtenhet av turismupplevelsen. Varför 

människor väljer att resa till vissa platser och varför vissa typer av grupper söker sig till specifika 

reseupplevelser är en komplex fråga. Människor stimuleras av olika typer av upplevelser och detta 

är något som skapar varierande mönster i drivkrafterna hos dessa. Att förstå turisters drivkrafter 

genom att göra marknadsundersökningar kan skapa förståelse för hur turisters behov matchar 

utbudet på destinationen. Dessa kan bestå av listor med saker man tror spelar roll för potentiella 

resenärer, en blandning av en destinations karaktär (vackert landskap) och resenärens motiv 

(personlig säkerhet). Det handlar om att analysera destinationens aktiviteter och till vilken grad de 

uppnår turisternas drivkrafter. Det leder i sin tur till tillfredsställelse och drivkraften kan också 

ökas genom att förstå på vilket sätt turism och konsumentindustrin hänger ihop (Goeldner & 

Ritchie, 2006).    

 

För att förstå turismens komplexitet och de teman som uppsatsen är uppbyggd kring har den 

teoretiska förankringen fördjupats i temana utifrån både producent- och konsumentperspektiv. 

Detta ligger som grund för den empiriska studien som gjorts vilken kommer att redovisas i 

nästkommande kapitel.   
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4. Resultat av empirisk data 

Följande kapitel beskriver det resultat vi har fått fram i våra empiriska undersökningar. Resultatet presenteras 

genomgående utefter övergripande teman som destinationsutveckling, platsmarknadsföring och exportmognad 

utifrån innehållsanalysen och intervjuer, som täcker producentperspektivet och slutligen enkätundersökningen med 

utgångspunkt i konsumentperspektivet och därav temana den brittiska resenären, drivkrafter och kännedom om 

Sverige.  

4.1 Empirisk bakgrund  

4.1.1 Storbritannien 

Drygt fem procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige består av resenärer 

från Storbritannien. Resenärer från Storbritannien är i dagslägen en relativt stor målgrupp som 

ligger på fjärde plats efter Norge, Tyskland och Danmark. Det motsvarar cirka 858 000 gästnätter 

(SCB, 2016). Turister från Storbritannien är utan tvekan en målgrupp som växer sig allt större i 

Sverige, bara det senaste året har antalet besökare från Storbritannien ökat med 11,2 procent 

(Visit Sweden, 2016). Utifrån SCB kan vi även se att den brittiska målgruppen har ökat med 

15 955 gästnätter (SCB, 2017). Visit Sweden har i en undersökning tagit reda på vart den globala 

resenären helst vill resa till. Enligt undersökningen vill 88 procent av de globala resenärerna, som 

bor i Storbritannien, besöka Sverige på sin semester. Detta motsvarar 9,3 miljoner britter (Visit 

Sweden, 2016).   

4.1.2 Visit Värmland 

Värmland är ett landskap centralt beläget i Sverige och består av 16 olika kommuner med 

Karlstad som residensstad. År 2017 hade Värmland som regional destination över 800 000 

gästnätter och de största målgrupperna är Norge, Tyskland, Holland och Danmark (SCB 2017). I 

regionen är det Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland som tillsammans arbetar med 

varumärket Värmland med syfte att skapa en attraktiv region (Region Värmland, 2017). I 

Värmland finns den ekonomiska föreningen Visit Värmland, vars medlemmar bestående av 

företag, föreningar, organisationer och kommuner jobbar för att utveckla besöksnäringen i 

Värmland (Visit Värmland u.å).  
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4.1.3 Turistrådet Västsverige  

Turistrådet Västsverige är en del av Västra Götalandsregionen, där Dalsland, Bohuslän och 

Västergötland ingår. Turistrådet Västsverige är en regional turistorganisation med syfte att vara en 

plattform för samverkan och medverka i genomförandet av Västra Götalandsregionens uppdrag 

genom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen (Turistrådet Västsverige, 2018). 

 

Ett av Turistrådet Västsveriges främsta arbete är ”Sverige-Norden-Världen” som är ett system för 

företag inom regionen. Genom att som företag vara med i systemet har verksamheten möjlighet 

att ingå i olika marknadsföringsaktiviteter och andra sammanhang som Turistrådet Västsverige 

arbetar med. Inom systemet finns det olika nivåer baserat på den mognadsgrad som 

verksamheten uppfyller. De olika nivåerna är 1) Sverige, 2) Norden och 3) Världen, inom alla 

nivåer finns det olika förutsättningar företagen måste uppfylla (Turistrådet Västsverige, 2018).   

4.1.4 Swedish Lapland 

Norrbottens turistorganisation är Swedish Lapland, som avser Sveriges nordligaste destination 

och inkluderar Norrbottens län samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland är ett 

internationellt resmål som lockar besökare från hela världen med ett gemensamt platsvarumärke 

för att marknadsföra destinationen främst till internationella besökare (Swedish Lapland Visitors 

Board (SLVB, 2016). Enligt besöksnäringsstrategin har Swedish Lapland 30 procent 

internationella gästnätter (SLVB, 2014). Swedish Lapland har en unik internationell position med 

sin arktiska natur och kultur. Destinationen är också en del av Sápmi, urbefolkningen samernas 

region. Destinationens ambition är att enligt den turismekonomiska rapporten fördubbla 

omsättningen från 4,1 miljarder kronor år 2010 till 8,2 miljarder kronor år 2020 (Swedish Lapland 

Visitors Board u.å.). 

4.1.5 Tourism in Skåne  

Skåne är känt för sin natur, kulinariska upplevelser och hög livskvalitet. Internationella besökare 

kommer från hela världen för att njuta av både natur- och kulturupplevelser. Skåne är en 

jordbruksregion med närhet till storstäder och kust (Visit Skåne u.å.). Tourism in Skåne är Skånes 

officiella marknads- och utvecklingsbolag vars huvudsakliga uppdrag är att öka antalet besökare 

till Skåne. Tourism in Skånes vision är att bli en internationell förebild inom hållbar 

destinationsutveckling (Tourism in Skåne, 2017). Enligt Tourism in Skåne (u.å.a) finns den största 

tillväxtpotentialen finns på de utländska marknaderna.  
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4.2 Destinationsutveckling 

4.2.1 Resultat av intervjuer 

För vår studie tyckte vi det var relevant att ta reda på hur samarbetet ser ut mellan de lokala och 

regionala organisationerna. Enligt Mats samarbetar Visit Torsby mycket med Visit Värmland. 

Mycket av samarbetet fokuserar i dagsläget på digitalisering av turism och att ta vara på de projekt 

som redan existerar. Mats nämner även att det finns ett stort samarbete mellan lokala kommuner 

i regionen. Bland annat samarbetar Torsby mycket med Hagfors, Karlstad, Forshaga och 

Munkfors genom att flertal gånger per år träffas inom en kommunal grupp som arbetar med att 

marknadsföra och underhålla olika kommunala projekt samt driva dem framåt. Tove menar att 

Tanum har ett starkt samarbete och mycket dialog med Turistrådet Västsverige. De arbetar på 

ganska lika sätt och med samma frågor men på olika skala på lokal och regional nivå, eftersom 

Tanum är Turistrådet Västsveriges lokala förankring. Sammanfattningsvis anser både Tove och 

Mats att det är till de lokala destinationernas fördel att samarbeta med och dra nytta av de 

regionala organisationernas fler resurser.  

 

För att utveckla destinationen och öka besöksnäringen anser Mats att destinationen behöver fler 

lokala företag som arbetar med turism och kan bidra till helhetsupplevelsen.  

 

“Företag som kan strukturera paket skapar fler reseanledningar och kan på så sätt locka hit fler besökare. Det 

är även ett sätt att skapa fler exportmogna företag i Torsby”  

– Mats Olsson, Visit Torsby  

 

Mats vill att turistföretag inom destinationen ska kunna erbjuda en upplevelse som är lätt att köpa 

och som turister vet vad det är.  

 

Enligt Tove är det viktigt att arbeta med året-runt-turism för att utveckla alla säsonger eftersom 

Tanum i nuläget är en stark sommardestination. Utveckling av infrastrukturen är ett annat 

område för att utveckla destinationen eftersom det är en svårighet att ta sig runt i Tanum om 

besökaren inte har en personbil. Det är en utmaning för destinationen att hitta andra 

transportmöjligheter på grund av att kollektivtrafiken inte är optimal för besöksnäringen i 

dagsläget, eftersom den fokuserar på lokalbefolkningen och invånare. Oftast har besökare inte 

samma mönster som lokalinvånare. Fortsättningsvis nämner Tove att fler cykelvägar behöver 

inrättas vilket anses som en svårighet rent praktiskt.  
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4.2.2 Resultat av innehållsanalyser 

Värmland 

Visit Värmlands strategidokument Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 tar bland annat 

upp destinationens mål och vision samt marknads- och destinationsutveckling. Det första 

området vi analyserade var destinationsutveckling som även återspeglar destinationens vision som 

lyder:  

“Visionen är att skapa en självklar destination med en hållbar besöksnäring.”  

                                                  – Visit Värmland, 2014 

 

Strategin fokuserar på tre delområden inom destinationsutveckling som organisationen har som 

mål att utveckla innan år 2020 för att nå dess vision: temaområden, organisering och samordning 

samt kunskapsutveckling. Det första delområdet är temaområden, där de primära temaområdena 

är natur, kultur, vinter, möten och evenemang. Därefter är även bo, äta och shopping 

temaområden som organisationen vill förbättra. Visit Värmland (2014) menar att organisationen 

ska arbeta för att sätta tydliga delmål och samordna verksamheten inom dessa områden. Genom 

att utveckla ovanstående teman menar Visit Värmland (2014) att den potentiella målgruppen kan 

ges fler reseanledningar, vilket i sin tur ökar besöksnäringen. Då är det viktigt att utgå från 

målgrupperna och utveckla paket och produkter som enligt Visit Värmland (2014) primärt 

efterfrågas av barnfamiljer, äldre resenärer utan barn eller mötesindustrin. Dessa produkter 

behöver i sin tur anpassas till varje marknad. På så sätt kan Värmland som varumärke skapa en 

starkare image och bli mer konkurrenskraftig på den internationella marknaden (Visit Värmland, 

2014).  

 

Det andra delområdet är organisering och samordning, där Värmland ska ha en stark grund att 

utgå från, gällande samordning av resurser och projekt, ökat strategiskt arbete samt en stabil 

regional turistorganisation. Samordning av resurser och projekt handlar om extern 

kommunikation och att skapa tätare nätverk. Visit Värmland (2014) strävar efter samordning på 

regional och lokal nivå och underlätta innovationsarbetet mellan projekt och organisationer. Det 

strategiska samarbetet ska syfta till att arbeta inom branschen och med andra branscher gränser 

emellan, på lokal, regional, nationell och internationell nivå.  

 

Det tredje delområdet är kunskapsutveckling där Värmland ska arbeta med fokus på kunskap 

med exempelvis statistik, omvärldsanalys och forskningsprojekt utifrån näringens behov. Det är 
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viktigt med kompetensutveckling inom temaområdena för att skapa tillväxt. Att kunna 

kommunicera kunskap är också av betydelse (Visit Värmland, 2014).  

 

Turistrådet Västsverige 

I Turistrådet Västsveriges strategidokument Affärsplan 2018-2020 kan visionen bland annat 

kopplas till destinationsutveckling.  

 

“Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen.”                                             

                                                                – Turistrådet Västsverige, 2018 
 

Turistrådet Västsverige (2018) betonar även att regionen Västra Götaland ska bli Skandinaviens 

mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion år 2020. Verksamhetsområdena är 

uppdelade i strategisk utveckling, företagsutveckling samt marknad och kommunikation, där de 

två första mest kan kopplas till destinationsutveckling. Destinationsutvecklingen fokuserar på 

näringsliv och dess samverkan med offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå för 

att nå framgång. Därmed arbetar aktörerna i nära samarbete. Turistrådet Västsverige (2018) 

nämner även utvecklingen inom tre temaområden som omfattar mat, natur och kultur. 

Utveckling av destinationen bidrar till fler reseanledningar för besökarna som på så sätt ökar 

besöksnäringen, och framhäver att möten, kongresser och evenemang är starka reseanledningar 

till Västsverige. Utvecklingsarbetet är kopplat till olika teman och reseanledningar och ska verka 

för att profilera och utveckla destinationen. Vidare strävar Turistrådet Västsverige (2018) efter 

stark samverkan mellan besöksnäringens intressenter och systemet Sverige-Norden-Världen. Den 

strategiska utvecklingen innebär även att förbättra infrastruktur, översiktsplanering, 

kompetensförsörjning och finansiering. Företagsutveckling innefattar utveckling av 

besöksnäringens aktörer för att turismverksamheter ska bli mer konkurrenskraftiga. Samverkan 

sker mellan lokala turistorganisationer och övriga aktörer (Turistrådet Västsverige, 2018).  

 

Swedish Lapland      

Swedish Laplands strategi Besöksnäringens utveckling och potential i Swedish Lapland stora fokusområde 

är att fördubbla sin omsättning och visionen är följande:  

 

“Världens mest tillgängliga och hållbara arktiska natur och kultur.” 

– Swedish Lapland Visitors Board, 2014 

 



 

36 

 

SLVB (2014) fokuserar mycket på en verksamhet som styrs utifrån besökarens behov och 

förväntningar. Stort fokus ligger på att skapa en exportmogen destination, samt fokus på 

marknad och kommunikation och distributionskanaler. Tillväxt- och utvecklingsområdena 

handlar bland annat om utvecklad tillgänglighet i form av transportmöjligheter inom och till 

destinationen, planering av områden att etablera nya verksamheter, anpassat värdskap och 

servicenivå och digital tillgänglighet. Utöver detta behöver upplevelser utvecklas och öka i antal 

för att nå ökad tillväxt. SLVB (2014) beskriver ett antal teman som den regionala organisationen 

vill utveckla för att bidra till en ökad besöksnäring. De olika temaområdena är nischer, säsonger 

och trender.  

 

Tourism in Skåne 

”Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer 

– Tourism in Skåne, u.å.b 
 

I Tourism in Skånes Strategi 2020 är fokusområdet destinationsutveckling uppdelat i fem 

delstrategier som Tourism in Skåne vill utveckla. Dessa är exportmognad, innovativt värdskap, 

tematiserade reseanledningar året runt, upplevelseikoner och nya investeringar. Innovativt 

värdskap syftar till att satsa på digitalisering av värdskapet och att för destinationen synas i digitala 

kanaler och på så sätt utveckla värdskapet och skapa goda relationer med besökare. Att skapa 

tematiserade reseanledningar året runt handlar om att utveckla nya säsonger baserade på olika 

teman och skapa nya reseanledningar, samt utveckla redan befintliga, för att öka antalet besökare 

året runt. Satsningen på upplevelseikoner ska verka för att skapa attraktionskraft för Skåne 

genom att locka nya marknader och målgrupper. Dessa underlättar även för mindre aktörer att 

synas (Tourism in Skåne, u.å.b). Tourism in Skåne (u.å.b) lägger mycket vikt på att utveckla 

befintliga ikoner. Den sista delstrategin nya investeringar ska också stärka Skånes attraktionskraft 

genom att satsa på kunskap och professionalism och förmedla denna. Ett utvecklingsarbete med 

nytänk kan skapa en stark, attraktiv och konkurrenskraftig destination. Skånes geografiska läge 

anser Tourism in Skåne (u.å.b) som positivt då de genom sitt utvecklingsarbete strävar efter att 

förbättra tillgängligheten inom regionen samt till och från destinationen, både nationellt och 

internationellt.  

 

4.3 Platsmarknadsföring 

Utifrån de två intervjuer som gjordes har vi valt att tematisera resultatet och presentera dem 

enligt olika teman.  
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Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga våra informanter om deras roll på 

destinationsorganisationen för att få en inblick i vad informanterna arbetar med.  

Den första intervjun som gjordes var med Visit Torsbys besöksnäringsstrateg Mats Olsson. Mats 

Olssons (Visit Torsby) roll som besöksnäringsstrateg innebär att hitta nya reseanledningar, jobba 

med utvecklingsfrågor och mycket projekt bakom kulisserna för att marknadsföra och utveckla 

Torsby på olika sätt. Den andra intervjun som gjordes var med Tanum Turists operativa 

turistchef Tove Bengtsson. Hon ansvarar för områdena marknadsföring, kommunikation, 

värdskap och mottagning av besökare.  

4.3.1 Resultat av intervjuer 

För att ta reda på hur de lokala organisationerna jobbar med platsmarknadsföring ställde vi en 

fråga om vad som lockar turister till destinationen. Enligt Mats är Vildmark i Värmland en stor 

fördel för Torsby eftersom det lockar mycket internationella besökare och har en stark image. 

Vildmark i Värmland fick även stor uppmärksamhet år 2013 eftersom National Geographics 

listade företaget som en av “50 Tours of a lifetime”. Dock tror Mats att Vildmark i Värmland 

gynnar den regionala destinationen mer än enbart Torsby som lokal destination även om det 

bidrar till stor internationell marknadsföring för kommunen.  

 

Utöver Vildmark i Värmland är det främst naturturismen som lockar internationella besökare till 

Torsby i och med det breda utbudet av vandringsleder och cykelleder. Kulturellt sett finns det 

även en hel del evenemang och aktiviteter som Torsby arrangerar, däribland sportevenemang, 

motorsport och Torsbykalaset som anordnas på sommaren.  Överlag marknadsför sig Torsby 

internationellt som en del av Värmland eftersom Torsby inte har resurserna för att marknadsföra 

sig som en egen destination. Däremot marknadsför sig Torsby som en egen destination mot den 

norska marknaden och försöker skapa en egen image eftersom det är en lättare målgrupp att nå 

ut till (Mats Olsson, Visit Torsby). Även Tove menar att de lokala resurserna inte räcker till för 

att nå ut till den internationella marknaden.  

 

“Turistrådet Västsverige är vår röst ute i världen och Tanum Turist jobbar med de lokala produkterna för att 

visa vad vi har”  

– Tove Bengtsson, Tanum Turist 
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Tanum är en diversifierad kommun som är relativt stor geografiskt sett. Kommunen har både 

kustlandet med fiskesamhällen, idylliska byar och skärgården. Kommunen består även av en stor 

yta inland med sjöar och skog, som påminner mer om grannlandskapet Dalsland. Det som lockar 

flest besökare till Tanum enligt Tove är skärgården och kustbandet med skaldjur, båtturer och så 

vidare. Utöver det har kommunen starkt kulturell förankring till olika symboler såsom Camilla 

Läckbergs Fjällbackamorden och Ingrid Bergmans anknytning till Fjällbacka3. Detta är faktorer 

som lockar många turister från framför allt Sydeuropa. Även Grebbestad är en attraktiv plats som 

lockar många besökare på grund av dess matkultur med specifikt ostron och skaldjur (Tove 

Bengtsson, Tanum Turist).  

4.3.2 Resultat av innehållsanalyser 

Värmland  

Visit Värmland arbetar ständigt med att bygga på sitt varumärke genom att integrera deras 

marknadsföring mot utländska marknader med Visit Sweden. Eftersom Visit Sweden har mer 

resurser och större möjligheter att marknadsföra sig internationellt kan Visit Värmland dra nytta 

av Visit Swedens aktiviteter som sker på nationell nivå (Visit Värmland, 2014). Den främsta 

målgruppen Visit Värmland (2014) vill nå ut till är den globala resenären som Visit Sweden har tagit 

fram utifrån en målgruppsanalys. Detta innebär att den prioriterade marknaden inte kommer från 

ett specifikt land utan gäller generellt för resenärer över hela världen. Visit Värmland (2014) följer 

Visit Swedens målgruppsindelning för att effektivt kunna samverka med dem. Den globala resenären 

igenkänns genom att den är ekologiskt och socialt engagerad, söker autentiska upplevelser på 

unika resmål, bokar resan via Internet, har god resvana och höga krav på tillgänglighet, reser 

oftast med direktflyg samt reser utomlands två till tre gånger per år (Visit Värmland, 2014). Visit 

Värmland (2014) vill utgå från existerande reseanledningar även i marknadsföringen. 

Organisationen vill stärka varumärket och forma en image som överensstämmer med 

kärnvärdena genom att skapa profilbärare som synliggör Värmland och ökar intresset. 

Profilbärarna kan också utmärka det som är mindre känt och blandningen gör Värmland unikt 

(Visit Värmland, 2014).   

 

 

 

                                                 

3 “I Fjällbacka vistades gärna skådespelerskan Ingrid Bergman när hon var i Sverige och här utspelar sig också författaren Camilla 

Läckbergs deckare.” – Västsverige (u.å) 
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Turistrådet Västsverige      

Marknadsföringsarbetet inkluderas av Turistrådet Västsveriges (2018) tredje verksamhetsområde 

marknad och kommunikation, som syftar till att sprida vetskap om destinationen och uppmuntra 

till besök. Marknadsföring i utlandet och i Sverige är ett av Turistrådet Västsveriges (2018) 

prioriterade områden och organisationen satsar mycket på hållbarhet och digitalisering, vilket gör 

att den riktar sig till målgrupper med nära transportförbindelser till Västsverige. Med olika kanaler 

verkar Turistrådet Västsverige (2018) för en kontinuerlig kommunikation med målgrupperna 

utifrån deras intressen och behov. Kommunikationskanaler med låg kostnad anses effektivt för 

att nå ut till målgruppen. På nationell nivå sköts marknadsföringen i samverkan med de lokala 

turistorganisationerna, kommunerna och verksamheter inom besöksnäringen. Den internationella 

marknadsföringen samordnas med Visit Sweden och Göteborg & Co med inriktning på 

närmarknaderna i första hand. Men Enligt Turistrådet Västsverige (2018) har globaliseringen lett 

till att det är lättare att nå ut till marknader längre bort. I marknadsföringen vänder de sig till 

besökare som de anser har potential att spendera pengar och generera arbetstillfällen och menar 

att det är av större vikt att investera i dem som konsumerar mer räknat per person. Nationellt sett 

vill Turistrådet Västsverige (2018) att svenskar ska spendera samt att förlänga sin semester i 

Västsverige. Även Turistrådet Västsverige (2018) riktar in sig på Visit Swedens målgrupp den 

globala resenären där de menar att besökarna kan kategoriseras utifrån komponenterna nyfikna 

upptäckare, vardagssmitande livsnjutare och aktiva naturälskare. Vidare satsar Turistrådet 

Västsverige (2018) på att marknadsföra temaområdena mat, natur och kultur, som gör 

Västsverige konkurrenskraftigt. Det fokuserar på starka specifika evenemang och stora 

reseanledningar som de lyfter fram i marknadsföringsarbetet. Både reseanledningar som lockar 

besökare året runt och andra mer säsongsbetonade.  

 

Swedish Lapland 

 
“Nya produkter behöver paketeras till attraktiva erbjudanden som i sin tur skapar förutsättningar för en 

framgångsrik marknadsföring och försäljning på den internationella marknaden.” 

– Swedish Lapland Visitors Board, 2014 

 
Marknadsföringsarbetet ska enligt SLVB (2014) verka för att bidra till fler gäster, ökad 

omsättning för företagen i destinationen samt ökad kännedom om destinationen. Enligt SLVB 

(2014) ökar intresset för Swedish Lapland globalt och destinationen har delat upp sina marknader 

och målgrupper tematiskt och geografiskt som de anser har störst potential. Marknadsföringen 

bedrivs både genom taktisk produktmarknadsföring och imagemarknadsföring. Den förstnämnda 
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innebär att nå ut med rätt budskap till matchande målgrupp och marknadsföra reseanledningar 

och produkter som Swedish Lapland har att erbjuda. SLVB (2014) utgår också från den globala 

resenären, utifrån Visit Sweden, i sin marknadsföring men även utifrån det globala företaget gällande 

affärsresenärer. Vidare anser SLVB (2014) att det behövs en strategi för kommunikation för att 

matcha utbud med målgrupp. Med en enhetlig bild av destinationen anser sig SLVB (2014) på så 

sätt också kunna skapa en attraherande image, vilket syftar på imagemarknadsföringen.       

 

Tourism in Skåne 

Marknadsföring och distribution är Tourism in Skånes (u.å.b) andra strategiska fokusområde som 

är uppdelat i de tre delstrategierna varumärket Skåne, kunddrivna erbjudanden och digital 

transformation. Marknadsföring av varumärket Skåne samordnas genom att ge kommuner och 

privata aktörer inom besöksnäringen riktlinjer och stöd för att skapa en stark och enhetlig 

kommunikation. Tourism in Skåne (u.å.b) utgår från marknaden som styr hur de arbetar. 

Kännedom om målgrupper och deras behov är av stor betydelse. Därför strävar Tourism in 

Skåne (u.å.b) efter att anpassa de tematiserade upplevelserna i Skåne efter målgrupper och 

därmed stärka Skånes dragningskraft. På så sätt förtydligas varierande erbjudanden och gör 

utveckling möjligt. Digital transformation innebär att digital utveckling som ska syfta till att få 

andra aktörer inom besöksnäringen att efterlikna digitalisering så att Skåne kan utveckla dess 

möjligheter digitalt (Tourism in Skåne, u.å.b). 

4.4. Exportmognad 

4.4.1 Resultat av intervjuer 

För att ta reda på hur exportmognaden ser ut i de lokala destinationerna ställde vi en fråga kring 

vilka destinationernas största internationella marknader är. I Torsby är Norge den största 

internationella marknaden följt av Tyskland, Danmark och Holland. Eftersom den norska 

marknaden är relativt lätt att marknadsföra sig mot blir det den marknad organisationen satsar 

mest på eftersom det gynnar destinationen mest. Åldersfördelningen och efterfrågan hos 

målgrupperna skiljer sig mycket beroende på säsong. Under vintersäsongen är det den så kallade 

Active Family som är det primära målgruppen. Det är aktiva barnfamiljer som reser till Torsby 

med syfte att åka skidor och vara i naturen. Under sommaren är det främst äldre personer i 

kategorin WHOPs4 som besöker Värmland för att uppleva både natur och kultur. På sommaren 

                                                 

4 WHOPs står för Wealthy Healthy Older People och kan beskrivas som en målgrupp med välbärgade och friska 

seniorer som har möjlighet att resa året runt och inte endast under sommarsäsongen. 
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är det även en större variation åldersmässigt samt geografiskt sett (Mats Olsson, Visit Torsby). 

Precis som Torsby berättar Tove att även Tanum har flest internationella besökare från Norge 

som reser till destinationen för att uppleva kusten och skärgården. De största målgrupperna 

därefter är tyskar och holländare som för det mesta besöker Tanum för dess inland. Tanums 

skärgård lockar även en del sydeuropéer från Frankrike, Italien och Spanien.  

 

För att ta reda på hur de lokala organisationerna förhåller sig till Storbritannien ställdes en fråga 

om hur viktig den brittiska marknaden är att satsa på. Mats förklarar att Storbritannien definitivt 

är en marknad som kan prioriteras i framtiden och att britter är en bra målgrupp för Torsby. 

Precis som Visit Värmland arbetar Visit Torsby med samma primära målgrupper, Storbritannien 

och Kina. Dock tror inte Mats att Storbritannien kommer bli en speciellt stor marknad för den 

lokala destinationen men det är ändå värt att prioritera. Mats påpekar även att det är viktigt att 

visa vad Torsby har att erbjuda och kunna möta britternas förväntningar för att kunna locka fler 

besökare från Storbritannien. Tove anser att Storbritannien är en viktig marknad att satsa på men 

inte en målgrupp som de prioriterar. Det är snarare en marknad som vävs in i den generella 

utlandsmarknaden.  

 

Mats berättar även att brittiska resenärer var en stor målgrupp för Värmland och Torsby på 80-

talet eftersom transportmöjligheterna såg annorlunda ut då på grund av den båtlinje som gick 

mellan Göteborg och Newcastle. Detta skapade möjligheter för britterna att ta sig till Sverige med 

sina privatbilar. På den tiden hade Torsby och Värmland större samarbeten med olika resebyråer i 

Storbritannien som skapade paketresor för britterna (Mats Olsson, Visit Torsby).  

 

Just begreppet exportmognad används relativt mycket i de lokala destinationerna. Mats menar 

dock att de företag som är exportmogna på en eller flera internationella marknader är väl 

medvetna om begreppet och använder det mer frekvent i sitt arbete. Mindre företag som inte 

räknas som exportmogna har inte lika bra kunskap om vad exportmognad innebär. I Torsby är 

det främst Vildmark i Värmland, Långberget och Branäs som är exportmogna företag. Mats tror 

dock att det finns stor potential för mindre företag inom kommunen att bli exportmogna. Enligt 

Tove strävar destinationen att bli exportmogen på fler marknader men det är i huvudsak 

Turistrådet Västsverige som jobbar med att skapa exportmogna destinationer och företag.  
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4.4.2 Resultat av innehållsanalyser 

Värmland  

Värmland som regional destination arbetar inte huvudsakligen med exportmognad men däremot 

arbetar den för att synas på nya marknader och locka fler internationella besökare. Däremot finns 

det lokala destinationer inom regionen som många internationella besökare lockas till, bland 

annat den brittiska målgruppen. I nuläget är Värmlands största internationella målgrupper Norge, 

Tyskland, Holland och Danmark men destinationen vill synas mer på den brittiska och kinesiska 

marknaden och anser att dessa har framtida potential. Internationellt strävar Visit Värmland 

(2014) mot att vidareutveckla sitt strategiska samarbete med Norge med Interreg-projekt. Visit 

Värmland (2014) vill också inkluderas i internationella tematiska nätverk med utgångspunkt från 

Värmlands besöksnärings behov. Den behöver även behålla långsiktiga relationer med 

samarbetspartners, bland annat researrangörer och PR-byråer samt andra internationella nätverk 

som den kan gynnas av. Den ökade globaliseringen innebär att verka för ökad kvalitetssäkring, 

system för mottagande av gäster, kunskap om marknader och målgrupper samt fortsatt 

produktutveckling (Visit Värmland, 2014).       

   

Turistrådet Västsverige  

I Västsverige är den största exportmarknaden Norge, följt av Tyskland och Storbritannien. För 

att som destination kunna bli exportmogen på fler marknader samt hjälpa lokala företag inom 

destinationen anser Turistrådet Västsverige (2018) att det är avgörande att öka både den 

inhemska och den internationella turismen. I det analyserade strategidokumentet förekommer 

inte begreppet exportmognad mer än väldigt grundligt. Detta tolkar vi som att Turistrådet 

Västsverige inte har prioriterat exportmognad under den period strategidokument gjordes.  

    

Tourism in Skåne 

Skåne som regional destination lägger stort fokus på att skapa exportmogna kommuner inom 

destinationen. År 2016 var 12 av 33 kommuner i Skåne exportmogna och målet är att skapa minst 

en ny exportmogen destination varje år (Tourism in Skåne u.å.b) Enligt Tourism in Skåne (u.å.b) 

kan fler exportmogna lokala destinationer bidra till starkare internationell konkurrens när det 

gäller attraktivitet hos destinationen, vilket i sin tur leder till fler reseanledningar. Fler 

exportmogna destinationer bidrar även till ökad tillgänglighet samt turistisk infrastruktur som rör 

områdena bo, äta och göra. Den strategiska planen inkluderar även arbetet med att skapa en 

tydlig målbild och Tourism in Skåne (u.å.b) menar att detta kan göras genom att organisera sig 

utifrån kompetens, mognadsgrad och kluster. 
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Swedish Lapland 

SLVB (2014) betonar att de som regional turistorganisation vill skapa en exportmogen 

destination genom att utveckla infrastrukturen inom alla lokala destinationer med fokus på den 

internationella gästens behov, krav och förväntningar. Vidare nämner SLVB (2014) sex olika 

fokusområden för att kunna bli exportmogen. Det första området är logistik för besökare som 

omfattar all typ av tillgänglighet på destinationen som är avgörande för tillväxt. Detta inkluderar 

även god kommunikation och infrastruktur mellan de lokala och regionala destinationerna. Det 

andra områden som nämns i strategin är planering för tillstånd som omfattar den fysiska miljö som 

påverkar besökarens uppfattning av platsen. Det tredje området rör service för besökare innefattar 

bra värdskap på hela destinationen som genomsyrar hela gästens resa. Målet är att bli en 

destination i världsklass. Det fjärde området är platsbunden information på turistcenter runt om i 

destinationen för att bidra till bekvämlighet för gästen i samband med utflyktsmål, sevärdheter, 

restauranger, boende och så vidare. Det femte området strategin tar upp är digital tillgänglighet för 

att synas för den internationella målgruppen och locka besökare till platsen samt underlätta för 

besökare på plats under sin resa på destinationen. Det sjätte och sista området omfattar evenemang 

såsom kongresser, möten, event och arrangemang, detta för att kunna utveckla nya erbjudanden 

och evenemang utifrån platsens unika karaktär.  

4.5 Upplevelseindustrin och paketering av turism 

Då enkätundersökningen syftar till att få inblick utifrån ett konsumentperspektiv av britternas 

reseanledningar samt uppfattning om Sverige och Värmland skiljer sig de teman vi kategoriserat 

resultatet från intervjuer och strategidokument. De teman som identifierats är den brittiska 

resenären, drivkrafter och kännedom om Sverige som destination. I enkätundersökningen 

svarade 60 respondenter, där alla inte svarade på samtliga frågor.  

4.5.1 Den brittiska resenären  

I undersökningen framgår att en stor majoritet respondenter har rest utomlands mer än en gång 

per år. De flesta av dessa reser utomlands 1-2 gånger men relativt många reser utomlands 3-4 

gånger. Av respondenterna reser nästan alla i syfte av fritid och de flesta bokar oftast sin resa på 

egen hand, där majoriteten av dessa bokar via en hemsida. Anledningen till de svar vi fått in tror 

vi beror på den målgrupp enkätundersökningen skickades ut till, som bestod nästan enbart av 

personer som har ett intresse att resa. Därmed påverkades svaret av det. Av de respondenter som 

rest utomlands under 2017 svarade endast ett fåtal att de besökt Sverige. Figur 4:1 visar en 



 

44 

 

sammanställning av de tio länder som flest personer nämnde i enkätundersökningen. De flesta är 

europeiska destinationer där Spanien ligger i topp, följt av Italien och Tyskland. Sverige ligger på 

sjunde plats. Det mönster vi kan se i svaren vi fått in är att det är en stor variation av länder, vi 

tolkar det som att det inte enbart är sol och värme som lockar besökare, utan även kulturella 

aspekter. En stor andel av respondenterna svarade att de aldrig har besökt Sverige, vilket 

illustreras i bilaga 2. Bland de som besökt Sverige någon gång svarade flest att de besökt 

Stockholm, följt av Malmö, Lappland och Göteborg (Se tabell 4:2). Att dessa ligger i topp är inte 

helt oväntat med tanke på att tre av dem är de tre största städerna i Sverige och att Lappland har 

30 procent internationella besökare (SLVB, 2014). Däremot är det intressant att en person 

svarade Karlstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4:1 Enkätundersökning: Mest besökta länder. 
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Tabell 4:2 Enkätundersökning: Mest besökta städer. 

Tabell 4:3 Enkätundersökning: Viktiga preferenser i val av resmål. 
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Tabell 4:4 Enkätundersökning: Associationer med Sverige som land. 

4.5.2 Drivkrafter 

Respondenterna kunde välja mellan olika preferenser om vad de anser viktigast när de väljer 

resmål. Figur 4:3 sammanställer de preferenser som flest respondenter hade svarat. I topp ligger 

lokal kultur, tradition och livsstil som nästan hälften av de svarande hade värderat högst. Att 

uppleva storstäder samt sol och bad var också ett alternativ som många respondenter föredrog. 

Respondenterna kunde även själva fylla i ett valfritt svar, där de bland annat skattade historia, 

museum, pris och tillgänglighet.  

4.5.3 Kännedom om Sverige 

På frågan om vad respondenterna associerar med Sverige kunde de välja att svara fritt. Här fanns 

flera olika associationer men de gick att urskilja återkommande uppfattningar. Det som flest 

svarade att de förknippar Sverige med är naturen, följt av vackra landskap. Det som många även 

förknippar Sverige med är att det är dyrt (se figur 4:4). Det visade sig att de flesta respondenter 

inte har kännedom om Värmland som regional destination, där majoriteten av de svarande på 

frågan svarade att de inte känner till Värmland (Se bilaga 2). Bland de som känner till Värmland 

svarade majoriteten att de kanske skulle kunna tänka sig att spendera en semester i Värmland och 

fler svarade att de skulle kunna tänka sig att spendera en semester i Värmland än de som svarade 

nej (Se bilaga 2).  
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5. Analys och diskussion 

Detta kapitel avser att analysera det empiriska materialet vi samlat in i relation till den tidigare forskning vi 

anser är relevant för ämnet. I detta kapitel ställer vi teorierna mot varandra och mot vårt empiriska material för 

att få fram nya intressanta teorier för vår studie. Vi avslutar kapitlet med en diskussion där vi sammanställer vad 

vi kommit fram till i analysen genom att vi sammanställt sex olika förslag som förtydligas med hjälp av en figur. 

 

5.1 Producentperspektivet 

5.1.1 Analys av tema: Destinationsutveckling 

I samband med att samhället bli mer mobilt förändras våra resvanor. Därför är det av stor vikt att 

lokala destinationer samarbetar för att tillsammans kunna skapa en helhetsupplevelse för turisten 

(Buhalis, 2000). Många intressenter är inblandade i destinationsutveckling, privata och offentliga 

aktörer, samt organisationer på lokal, regional och nationell nivå (Keyser, 2002, Mossberg & 

Johansen, 2006). Enligt Buhalis (2000) är samspelet mellan dessa, samt planering nödvändigt för 

en destinations utveckling. I Turistrådet Västsveriges (2018) strategidokument framgår fokus på 

samverkan mellan offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, vilket inte framgår i 

de andra strategierna. Däremot nämner Mats Olsson att Torsby samarbetar mycket med andra 

kommuner i Värmland för att skapa gemensamma projekt, med en kommunal grupp som träffas 

och driver arbetet framåt. Detta kan liknas vid Buhalis (2000) antydan om att det är viktigare för 

lokala aktörer att samarbeta än att se varandra som konkurrenter, då det stärker destinationen 

som helhet samt dess konkurrenskraft.  

 

Med grund i tidigare forskning visar vårt resultat att det inte endast är samarbetet mellan de lokala 

aktörerna som är viktiga i utvecklandet av en destination, samarbetet mellan de lokala och 

regionala aktörerna är även de viktiga för destinationen. Även Tove Bengtsson (Tanum Turist) 

menar att samarbetet med lokala och regionala destinationer är avgörande för utvecklandet av 

destinationen. Ett bra koncept är att lokala och regionala destinationer arbetar med samma frågor 

men på olika skala eftersom resurserna ser olika ut. Detta betonar både Mats och Tove när de 

menar att lokala destinationer oftast drar nytta av de regionala destinationerna och dess resurser. 

Detta kan liknas vid Naipaul et als. (2009) redogörelse för hur det inom turismnäringen är svårt 

för varje enskild destination med begränsade turismprodukter och resurser att utmärka sig på 
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marknaden. På så sätt är en fördel att mindre destinationer marknadsför sig som en regional 

destination för att skapa en helhet med sina gemensamma resurser (Naipaul et al., 2009).   

Mats nämner även att turistföretag ska kunna erbjuda lättillgängliga upplevelser som turisten vet 

vad det är, vilket kan ledas till Buhalis (2000) betoning på att lokala aktörer bör erbjuda 

upplevelser som överträffar turisternas förväntningar, och att turistens perspektiv skapas av en 

helhetsupplevelse som bidrar till bilden av destinationen. Även Tove betonar att 

helhetsupplevelsen för turisten är avgörande, genom att exempelvis satsa på året-runt-turism 

erbjuder destinationen fler upplevelser. Mats nämner även att Torsby som destination behöver 

fler turistföretag som kan strukturera paket. Detta kan kopplas till Keysers (2002) sex 

dimensioner som destinationsutvecklare måste ta hänsyn till, bland annat produktutveckling, 

utveckling inom mänskliga resurser samt institutionell utveckling.  

I likhet med Bohlin och Elbes (2011) teori om infrastruktur som grundläggande resurs för en 

destinations funktion, menar både Turistrådet Västsverige (2018) och Swedish Lapland (SLVB, 

2014) att infrastruktur är ett prioriterat område i utvecklandet av destinationen och dess 

exportmognad. Vidare påpekar Bohlin och Elbe (2011) att infrastrukturen bidrar till ökad 

tillgänglighet av transportsystem inom destinationen, som utifrån vårt resultat kan kopplas till det 

Tove säger om transportmöjligheter för besökare på destinationen. Även Tourism in Skånes 

(u.å.b) strategidokument visar att organisationen strävar efter att utveckla tillgängligheten men att 

den däremot betonar sitt geografiska utgångsläge som positivt. Detta kan även kopplas med en av 

Visit Swedens kriterier för en exportmogen destination, som innefattar att destinationen ska 

kunna erbjuda god tillgänglighet beroende på hur transportmedlet ser ut (Visit Sweden, u.å).  

Visit Värmlands (2014) vision att skapa en självklar destination med en hållbar besöksnäring 

sammanfaller med Bohlin och Elbes (2011) definition om destinationsutveckling, som innebär att 

fortsätta locka turister och ta vara på dessa på ett eftersträvansvärt sätt. Där ingår även att skydda 

naturen och använda dess resurser på ett ansvarsfullt sätt.   

Samtliga regionala organisationer fokuserar på olika temaområden med varierande prioriteringar. 

Målet är att utveckla fler reseanledningar för potentiella besökare. Mats menar att både Torsby 

och Värmland gynnas mycket av naturen men att de även har en hel del kultur som lockar 

besökare, vilket kan kopplas samman med Bohlin och Elbes (2011) definition om attraktioner 

som en del av destinationer, som kan bestå av antingen natur- eller kulturresurser. Både Tourism 

in Skåne (u.å.b) och Tove påpekar betydelsen av att utveckla och skapa nya säsonger.   
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5.1.2 Analys av tema: Platsmarknadsföring 

Som tidigare konstaterats måste destinationsutvecklare förstå turisters behov och känna till 

destinationens resurser och skapa varierande produkter utifrån detta (Keyser, 2002). Mats 

påpekar att Vildmark i Värmland är en stor fördel för Torsby och lockar många internationella 

besökare samt skapar en stark image. Detta kan kopplas samman med Morgan et als. (2011) 

redogörelse för att platsers image och varumärke är av avgörande betydelse i konkurrens mellan 

destinationer. I samband med att National Geographics utnämnde Vildmark i Värmland som en 

destination värd att besöka fick varumärket Värmland stor spridning, likt King och Pearlmans 

(2009) teori om konvergens genom globalisering och spridning av varumärket som bidrar till en 

ökad destinationsutveckling.  

King och Pearlman (2009) betonar att turister lockas alltmer till destinationer som särskiljer sig 

och förmedlar lokala kulturella drag, vilket indikerar divergens. Urry och Larsen (2011) tillägger 

att turister även lockas till det extraordinära, som sticker ut från det vanligt förekommande. 

Däremot tror inte Mats att internationella besökare förknippar Vildmark i Värmland med Torsby 

kommun men att det ändå gynnar kommunen med den marknadsföring Vildmark i Värmland ger 

Värmland. Mats påpekar det är lättare för Torsby att marknadsföra sig mot den norska 

marknaden och försöka skapa en image, därför att den norska marknaden är en lättare målgrupp 

att nå ut till. Mats förklarar också att Torsby inte har resurser för att marknadsföra sig 

internationellt och istället hjälper till att marknadsföra Värmland internationellt. I Visit Värmlands 

besöksnäringsstrategi framgår att Visit Värmland (2014) i sin tur bygger sitt varumärke i 

samarbete med Visit Sweden för att Visit Sweden har ännu fler resurser och större möjligheter att 

marknadsföra sig internationellt. Tove håller med om detta, vilket påvisas i det hon nämner om 

att inte heller Tanums resurser räcker för att nå ut till den internationella marknaden. I likhet med 

Mats betonar hon att Tanum Turist jobbar mycket med de lokala produkterna och att Turistrådet 

Västsverige (2018) i sin tur är deras länk ut till världen. Genom att den regionala organisationen 

bidrar med sin resurser till de lokala organisationerna kan fler lokala destinationer bli mer 

exportmogna. Tourism in Skåne (u.å.b) nämner i sitt strategidokument att de lägger stort fokus på 

att alla lokala destinationer inom regionen ska bli exportmogna. I nuläget är 12 av 33 kommuner 

exportmogna och deras mål är att skapa en ny exportmogen destination varje år.  

Karayilan och Cetin (2016) understryker att en destinations utbud och upplevelser kan användas 

för att differentiera sig samt att det är viktigt för destinationer att förstå sina marknadssegment 

och skapa bättre upplevelser för dessa. Här syns en likhet med Swedish Laplands (SLVB, 2014) 
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besöksnäringsstrategi som framhäver att nya produkter behöver paketeras till attraktiva 

erbjudanden som skapar förutsättningar på den internationella marknaden. Både Turistrådet 

Västsverige (2018) och Tourism in Skåne (u.å.b) fokuserar mycket på digital marknadsföring och 

att kommunicera ut denna på lämpligt sätt, vilket framgår av deras strategier.  

5.1.3 Analys av tema: Exportmognad 

Som Mats nämner är Norge den största internationella marknaden Visit Torsby jobbar med i 

nuläget. Därefter kommer Tyskland, Danmark och Holland. Samtliga nämnda marknader är även 

Visit Värmlands mest prioriterade internationella marknader. Norge är den internationella 

marknad som både Visit Torsby och Visit Värmland (2014) vill jobba vidare med eftersom de är 

ett långt pågående samarbete som gynnar destinationen positivt. Detta styrks även av Visit 

Swedens (u.å) beskrivning av en ökad exportmognad, eftersom förutsättningarna ser olika ut 

beroende på vilken internationell marknad det handlar ser kriterierna olika ut. 

Norge, Danmark och Tyskland är alla marknader som ligger nära Sverige geografiskt sett, vilket 

bidrar till att det är lättare att locka besökare från dessa marknader till Sverige. Det finns även fler 

marknadsanalyser gjorda för dessa marknader som bidrar till att destinationer i Sverige vet hur 

den norska, danska och tyska marknadens efterfrågan ser ut. Detta styrks även i de kriterierna 

Visit Sweden (u.å) har för att en destinations ska kunna blir exportmogen. I punkt tre av 

kriterierna nämns att kommunikationen på destinationen ska vara språkanpassad för den 

potentiella målgrupp som ska besöka destinationen. Med Norge som internationell marknad är 

detta behovet inte lika stort. Samma sak berör punkt fyra av kriterierna som innebär att det ska 

finnas god tillgänglighet beroende på vilket transportmedel som används. Från Norge, Danmark 

och Tyskland är bil ett bekvämt sätt att ta sig till Sverige, vilket underlättar tillgängligheten 

eftersom det då inte är nödvändigt för destinationen att exempelvis ha flyg som ett 

transportmedel för att få kalla sig exportmogen. Det bör dock betonas att denna tillgänglighet ser 

olika ut beroende på vilken destination i Sverige det är och inte Sverige som nationell destination. 

Transportmöjligheterna skiljer sig mycket beroende på destinationens geografiska läge i landet. 

Skåne som regional destination har exempelvis bättre förutsättningar för transportmöjligheter än 

vad Lappland som regional destination har eftersom det är olika geografiskt läge.  

Storbritannien och Kina är de två marknader som Visit Värmland i framtiden vill prioritera och 

bli exportmogna för. Detta menar även Mats är marknader som är värt att satsa mer på. Eftersom 

britter var en stor målgrupp för Värmlands besöksnäring på 80-talet finns det stora 
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förutsättningar för att det skulle kunna bli det igen. Anledningen till varför den brittiska 

målgruppen har minskat sedan slutet av 80-talet är för att transportmöjligheten att ta sig från 

Storbritannien till Sverige med båt har försvunnit. 

För att öka den brittiska marknaden betonar Visit Värmland (2014) att de vill arbeta mer med 

researrangörer och andra samarbetspartners för att kunna erbjuda en paketerad produkt. Mats 

nämner även att de vill kunna visa britterna det utbud de har och locka besökare med färdiga 

paketupplevelser. Detta motsvarar Visit Swedens (u.å) andra punkt av kriterier som säger att 

destinationen ska kunna erbjuda en paketerad upplevelse som ska vara köpbar.  

 

De fyra regionala turistorganisationer vi har analyserat har alla det gemensamma målet att 

utveckla befintliga och nya upplevelser på destinationen för att kunna erbjuda mer 

reseanledningar för potentiella besökare. Det som vi kan se skiljer destinationerna åt är deras 

olika prioriteringar av de internationella marknaderna. Tourism in Skåne (u.å.b) och Swedish 

Lapland (SLVB, 2014) är de organisationer som fokuserar mest på exportmognad och att 

marknadsföra sig mot specifika internationella målgrupper. Swedish Lapland (SLVB, 2014) 

nämner även att britter är en av de största internationella målgrupper de har i dagsläget.  

5.2 Konsumentperspektivet 

Förståelse för konsumenten är viktigt i skapandet av en framgångsrik turistisk verksamhet. 

Därför är det av betydelse att förstå potentiella turisters beteendepsykologi och de drivkrafter 

som ligger till grund för var de väljer att resa (Goeldner & Ritchie, 2006). En destination 

förmedlar olika meningar och betydelser till flera marknader och marknadssegment (Fyall & 

Garrod, 2005) och de associationer människor ger platser innebär att en plats uppfattas på olika 

sätt. Som Anholt (2011) och Urry och Larsen (2011), och Morgan et al. (2011) påvisar, är det 

viktigt att förstå människors bilder av platser. Detta kan liknas vid hur respondenterna i 

enkätundersökningen svarar om vad de förknippar med Sverige som destination. I topp ligger 

associationer som naturen, landskapet, att det är dyrt, vackert, säkert och rent. Här kan även en 

parallell dras till de faktorer som Goeldner och Ritchie (2005) beskriver, som potentiella resenärer 

prioriterar när de väljer destination. Enkätundersökningen visar vad respondenterna föredrar när 

de allmänt väljer resmål. I topp ligger alternativen lokal kultur, tradition och livsstil, natur samt 

sol och bad. Bland svaren finns faktorer som destinationens karaktär, men i frågan om vad 

respondenterna associerar med Sverige finns både svar av destinationens karaktär och resenärens 

motiv.     
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Goeldner och Ritchie (2005) poängterar att människor stimuleras av olika typer av upplevelser, 

vilket skapar varierande mönster och drivkrafter. Det kan urskiljas av de flera enkätsvar som 

består av blandade associationer, även om en del attribut återkommer oftare än andra. Detta kan 

även liknas vid den ökade komplexiteten som Fyall och Garrod (2005) understryker i 

marknadsföringen av en destination som produkt utifrån ett konsumentperspektiv, eftersom 

individers upplevelse av en destination skiljer sig. Ooi (2005) påpekar att uppfattningen om en 

turismprodukt varierar från individer så de har olika värderingar och tankar om den.  

Keyser (2002) förklarar att en destination består av fem byggstenar och menar att det behövs 

system för att komma åt tjänsterna som erbjuds, samt att de förutsätter att turisterna har 

kännedom om destinationen. I enkätundersökningen framgår att majoriteten av respondenterna 

uppgav att de inte har kännedom om Värmland som regional destination. Däremot skulle en klar 

majoritet kunna tänka sig att besöka Värmland, vilket visar att det finns potential. Detta kan 

liknas vid Heldt Cassels (2007) resonemang om att geografiska regioner behöver välja ut de 

egenskaper som bäst associeras med området och regioner som saknar en välkänd identitet 

behöver skapa en positiv image som kan identifieras med regionen.    

Enligt Inkson och Minnaert (2012) måste en destination identifiera målgrupper som en 

destination kan ha mest nytta av och segmentera marknaden för att kunna precisera 

målgrupperna. I det empiriska materialet framgår att samtliga strategidokument exklusive 

Tourism in Skånes, utgår från Visit Swedens identifierade målgrupp den globala resenären i sin 

marknadsföring. De faktorer som den globala resenären beskrivs utifrån överensstämmer med 

enkätundersökningens resultat av hur den brittiska resenären tenderar att resa. Exempelvis visar 

enkätundersökningen att majoriteten av respondenterna reser utomlands en eller flera gånger om 

året samt att de helst bokar resan på egen hand och prioriterar Internet framför resebyråer. Detta 

i sin tur, överensstämmer med de attribut som Visit Värmlands besöksnäringsstrategi beskriver 

den globala resenären med, bland annat att den har god resvana och bokar resan via Internet. 
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5.3 Diskussion 

Som studiens andra frågeställning Vad behöver Värmland göra för att bli exportmogen på fler 

internationella marknader? påvisar kommer vi nu diskutera vad en regional destination, som 

Värmland, behöver göra för att bli exportmogen på fler internationella marknader utifrån den 

analys vi har presenterat. De sex förslag vi lyfter fram är framtagna utifrån tidigare forskning, 

innehållsanalyser av de olika regionala destinationernas strategier, intervjuer med lokala 

destinationer samt enkätundersökning till den brittiska målgruppen (Se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första förslaget vi har tagit fram är ett ökat samarbete mellan destinationerna inom regionen. Detta 

påpekades av intervjun med Mats där han berättar om det kommunalråd som existerar i regionen 

för att underlätta samarbetet mellan destinationerna. Det andra förslaget, arbeta med liknande frågor 

Figur 2 - Skapa en exportmogen destination. Illustration: Cecilia Wallin och Helena Klein 
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på lokal och regional nivå men på olika skalor, framtogs efter intervjun med Tove som nämnde att 

Tanum Turist tillsammans med Turistrådet Västsverige arbetar med samma frågor gällande 

besöksnäringen på olika skalor. Det andra förslaget går även hand i hand med förslag tre som 

innebär att destinationer ska dela med sig av sina resurser på lokal och regional nivå, för att tillsammans 

växa som destination. Det fjärde förslaget, satsa på lokala turistföretag med potential att bli exportmogna 

för att kunna bidra till varumärket Värmland, baserades på Mats svar kring hans syn på vad som krävs 

för att skapa en exportmogen destination. Därefter kommer förslag fem som innebär att 

destinationen bör satsa på att skapa lokala destinationer för att på sikt kunna bli en exportmogen regional 

destination. Detta förslag baserades på Tourism in Skånes strategi där det nämns att den regionala 

organisationen prioriterar att alla lokala destinationer inom regionen ska bli exportmogna. För att 

Värmland som regional destination ska kunna åstadkomma det anser vi att det är till deras fördel 

att lägga fram sina egna kriterier som motsvarar Visit Värmlands nio kriterier för att bli en 

exportmogen destination. På så sätt bli arbetet kring exportmognad tydligare på både lokal och 

regional nivå och det går lättare att lyfta fram statistik för hur många exportmogna destinationer 

som finns inom den regionala destinationen. Det sjätte och sista förslaget vi vill ta upp är att 

prioritera den nya marknadens behov och efterfrågan, genom att exempelvis reflektera över vad som 

behöver utvecklas kring infrastruktur, paketerade produkter och skapa extraordinära upplevelser. 

I intervjun med Mats nämndes att det är av stor vikt att kunna erbjuda färdiga produkter som gör 

det enkelt för den potentiella besökaren att veta vad de får när de konsumerar produkten eller 

tjänsten.  

 

Utifrån tidigare nämnda förslag betonar vi att det är viktigt för den regionala destinationen att 

känna till den nya målgruppens behov och efterfrågan. Detta besvarar studiens första 

frågeställning, Hur ser den brittiska målgruppens behov och efterfrågan ut att besöka Värmland? Vi har valt 

att inkludera konsumentperspektivet i denna studie och specificera oss på den brittiska resenären 

för att få svar på vad de efterfrågar och deras syn på Sverige som nationell destination i dagsläget. 

Utifrån den gjorda enkätundersökningen kan vi dra slutsatsen att det är svårt att få fram ett 

realistiskt svar på vad den brittiska resenären söker eftersom detta är något som skiljer från 

individ till individ. Genom att analysera enkätsvaren vi fick in fick vi fram att respondenterna 

väljer att resa till olika delar av världen. Av de svar vi fått in hade flest respondenter rest till 

Spanien under 2017 medan Sverige låg på sjunde plats (Se bilaga 7.2). 
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6. Slutsats 

Detta kapitel har som avsikt att presentera våra slutsatser med fokus på att återkoppla till studiens inledande 

syfte och frågeställningar för att beskriva vad vi har kommit fram till i vår studie. Vi avslutar kapitlet med våra 

förslag på framtida forskning. 

 

Det inledande beskrivna syftet var att skapa förståelse för hur regionala turistorganisationer 

arbetar med destinationsutveckling för att bli exportmogna för en specifik internationell 

målgrupp. Detta har vi undersökt med hjälp av fyra kvalitativa innehållsanalyser där vi kom fram 

till att de fyra valda turistorganisationerna; Visit Värmland, Turistrådet Västsverige, Swedish 

Lapland och Tourism in Skåne, alla jobbar med exportmognad i olika utsträckning. Inom vissa 

turistorganisationer är begreppet inte lika väletablerad medan andra jobbar på både regional och 

lokal nivå med att utveckla exportmogna destinationer och företag. En slutsats vi kan dra från 

innehållsanalyserna är att alla fyra regionala destinationer strävar efter att nå ut till specifika 

internationella marknader men arbetar med att uppnå det på olika sätt. Tourism in Skåne och 

Swedish Lapland är de två turistorganisationer som nämner sitt arbete kring exportmognad mest i 

sina strategidokument. Turistrådet Västsverige och Visit Värmland är de turistorganisationer som 

vet vilka internationella målgrupper de vill nå ut till men har ingen specifik arbetsplan kring att 

uppnå exportmognad på specifika marknader.  

 

Den första frågeställningen studien tar upp är huruvida den brittiska målgruppens behov och 

efterfrågan ser ut att besöka Värmland. För att ta reda på det valdes att göra en 

enkätundersökning där vi tog reda på vad britter lockas av och vilka preferenser de prioriterar i 

sitt val av resmål. Vi fick reda på att britternas efterfrågan varierar från person till person utifrån 

de svar vi fick in. Det resultat vi fick in av den gjorda enkätundersökningen svarar dock inte på 

hur britternas behov och efterfrågan ser ut att besöka Värmland i den utsträckning vi hade 

önskat, vilket innebär att den första frågeställningen inte kunde besvaras i denna studie. För att 

kunna få ett mer sanningsenligt resultat hade fler specifika enkätfrågor krävts samt en större och 

bredare population som enkäten skickades ut till från början.  

 

Den andra frågeställningen som omfattade vad Värmland behöver göra för att bli exportmogen 

på fler internationella marknader, besvarades genom semistrukturerade intervjuer som gjordes 

med två lokala turistorganisationer inom Visit Värmland och Turistrådet Västsverige. Med hjälp 

av dem kunde vi få en inblick i vad mindre lokala turistorganisationer ansåg om destinationernas 
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arbete kring exportmognad. Den slutsats vi kan dra utifrån intervjuerna med Visit Torsby och 

Tanum Turist är att det krävs att destinationen arbetar på både lokal och regional nivå och 

samarbetar för att nå samma mål. Intervjun med Visit Torsby visade även att arbetet kring att 

skapa exportmogna turistföretag är av stor vikt för att underlätta arbetet kring att skapa 

exportmogna destinationer. 

6.1 Framtida forskning 

På grund av det relativt låga antal respondenter vi hade i den gjorda enkätundersökningen kan vi 

inte säkerställa att de resultat vi fått fram inte är helt sanningsenliga. Det faktum att vi skickade ut 

enkäterna till en specifik målgrupp bidrog även det till hur svaren utformade sig bland 

respondenterna. För att få fram ett mer trovärdigt resultat skulle vi utformat fler specifika frågor 

och valt ett annat tillvägagångssätt att välja ut målgrupp och utskick av enkätundersökningen. 

Detta vill vi lyfta fram som förslag på framtida forskning. 

 

En framtida, mer omfattande studie skulle även kunna inkludera samtliga regionala destinationer i 

Sverige för att få en större inblick i producentperspektivet och göra en jämförande studie mellan 

dessa för att på så vis kartlägga Sveriges regionala destinationer och i vilken grad de uppfyllt 

kraven på exportmognad.  Vi kan även konstatera att exportmognad är ett ämne inom det 

turismvetenskapliga fältet som ännu är relativt outforskat. Under studiens gång har vi märkt att 

begreppet används allt mer bland företag och organisationer inom turismnäringen men inte lika 

mycket i vetenskaplig forskning.  

 

Ett ytterligare förslag för framtida forskning är att utifrån exportmognadsbegreppet presentera ett 

verktyg för är mäta en lokal, regional eller nationell destinations exportmognadsgrad på en 

specifik internationell marknad. Detta eftersom begreppet i nuläget är relativt svårdefinierat och 

det finns inga konkreta globala riktlinjer för vad som krävs för att få kalla en destination för 

exportmogen.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Underlag för intervju 

Underlag för intervju 

 
Vi är två studenter från Karlstad Universitet som just nu skriver vår C-uppsats inom 

turismvetenskap. Uppsatsen handlar om hur regionala destinationer arbetar för att öka antalet 

resenärer från Storbritannien.  

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur regionala och lokala destinationer arbetar 

med destinationsutveckling för att bli exportmogen för en specifik målgrupp.  

 

Intervjufrågor 
 

• Vad innebär din roll som besöksnäringsstrateg på (lokala turistorganisationen)? Vilka 

områden arbetar du främst med?  
 

• Hur ser (lokala destinationen)s samarbete ut med (regionala destinationen)?  
 

• Vilka är (lokala destinationen)s största internationella målgrupper utifrån ett 

besöksnäringsperspektiv?  

– Hur ser åldersfördelningen ut inom målgrupperna?  
 

• Hur ser efterfrågan ut hos utländska turister som vill besöka (lokala destinationen)?  

– Vad tror du främst lockar besökare till er?  
 

• Är Storbritannien i nuläget en viktig marknad att satsa på?  

– I så fall, varför är det en viktig marknad?  
 

• Har det gjort några marknadsanalyser kring britters efterfrågan?  

– Om ja, hur matchar analysen efterfrågan?  
 

• I vilken mån är (lokala destinationen) som destination exportmogen internationellt?  

– Finns det i nuläget mycket privata aktörer i (lokala destinationen) som är exportmogna?  

– Hur ser exportmognaden ut med Storbritannien som marknad?  
 

• Vad anser du är viktigt att utveckla i (lokala destinationen) för att bli exportmogen på fler 

marknader och på sås sätt öka besöksnäringen?  

 

Tack på förhand för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Wallin & Helena Klein 
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Bilaga 2 – Sammanställning av enkätsvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Affärsresenärer 

Fritidsresenärer 
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