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Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Turismvetenskap III, Linnéuniversitetet, HT 2017 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka berättandets roll i platsskapande. Således har tre 

svenska upplevelsekoncept samt de kommuner de är verksamma i studerats ur ett 

producentperspektiv. Genom studien kan en större förståelse genereras om hur 

berättelser kan skapa platser, men också användas i marknadsföringssyfte. Detta leder 

till frågan om det finns några samband mellan platsskapande och storytelling. 

 

Metod 

Studien är konstruerad enligt en kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod och en 

deduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom sex semistrukturerade 

intervjuer med Kiruna kommun, ICEHOTEL, Gnosjö kommun, High Chaparral, 

Vimmerby kommun samt Astrid Lindgrens Värld. Utöver intervjuerna har även en 

enkätundersökning genomförts med 100 respondenter för att studera berättandets roll ur 

ett konsumentperspektiv. 

 

Slutsatser 

För att skapa en attraktiv plats är det fördelaktigt att använda sig av storytelling som 

marknadsföringsstrategi för att på så sätt skapa en känsla på platsen. Om studiens 

exempel på upplevelsekoncept inte hade använt sig av storytelling hade platserna 

troligtvis inte haft samma betydelse och inte lockat den mängd besökare som de gör 

idag. Utan attraktionskraften som upplevelsekoncepten har hade kommunerna de verkar 

på inte haft lika många besökare. Minskat besökarantal kan påverka kommunen negativt 

på så sätt att det inte hade genererat lika mycket ekonomiskt kapital. För att 

kommunerna ska kunna arbeta med platsskapande samt att utveckla befintliga platser så 
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är det ekonomiska kapitalet en viktig faktor. Med upplevelsekoncepten samt 

kommunerna som underlag går det att konstatera att det finns samband mellan 

platsskapande och storytelling. 

 

Nyckelord 

Platsskapande, Storytelling, Destinationsimage, Upplevelsekoncept, Platsmarknadsföring 
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Abstract 
 

Title: The story about a place – a study of the relationship between placemaking & 

storytelling 

Authors: Sarah G. Zander & Tamara Milic 

Tutor: Christer Foghagen 

Examiner: Hans Wessblad 

Course: Bachelor Project, 15 credits, Tourism studies III, Linnaeus University, Fall 17 

 
Purpose 
The aim of this thesis is to investigate the role of storytelling in placemaking. Thus, 

three Swedish experience concepts and the municipalities they operate in has been 

studied from a producer perspective. In this way, the study aims to generate greater 

understanding of how stories can create places, but also be used for marketing purposes. 

This leads to the question of whether there is any relationship between placemaking and 

storytelling. 

 

Method 

The study is designed according to a qualitative and quantitative survey method and 

deductive research approach. The empirical data was collected through six semi 

structured interviews with Kiruna municipality, ICEHOTEL, Gnosjö municipality, High 

Chaparral, Vimmerby municipality and Astrid Lindgren’s World. In addition to the 

interviews, a survey was also conducted with 100 respondents to study the narrative’s 

role from a consumer perspective.   

 

Conclusion 

To create an attractive place, it is advantageous to use storytelling as a marketing 

strategy to bring meaning to the place. If the study’s example of experience concept 

didn’t use storytelling in their marketing the places would probably not have the same 

meaning and wouldn’t attract the amount of visitors they do today. Without the 

attractiveness that the experience concepts have, the municipalities would most likely 

not attract as many visitors that they do today. Decreased number of visitors can 

adversely affect the municipality in such way that it wouldn’t generate as much 

financial capital. In order for municipalities be able to work with placemaking and to 
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develop existing places, economic capital is an important factor. With the experience 

concepts and the municipalities as a basic data, it can be concluded that there is a 

relationship between placemaking and storytelling.  

 

Keywords 

Placemaking, Storytelling, Destination image, Experience concepts, Place marketing 
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1.  INLEDNING 

Genom inledningen får läsaren en första inblick i studiens relevanta huvudområden 

med hjälp av begreppsförklaringar. Läsaren får även en inblick i problemområdet 

och forskningsfrågor samt studiens syfte och frågeställning presenteras i kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Platsskapande 

Plats är ett komplext begrepp och används inom diverse områden. Enligt Cresswell 

(2015) är plats en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste termen inom geografi. 

Vidare menar han att geografi handlar om plats och rum men att platsen inte endast 

är en egenskap inom geografi (Cresswell, 2015). Relationen mellan plats och 

rumsligt utrymme är något som skiftat med tiden. Begreppet plats har stundtals haft 

en komplex och mindre betydande roll och andra stunder haft en betydande roll som 

en fast punkt i ett koordinatsystem. Begreppet rum blir något vagt utan att beskriva 

det med hjälp av plats. Begreppen plats och rum är på så sätt beroende av varandra i 

viss mån för att ha ett förklaringsvärde. Begreppet rum kan ses ur ett socialt 

perspektiv och därmed som ett socialt rum. I det sociala rummet ingår olika 

aktiviteter och relationer. Platsen får därmed en annan roll där individers känsla av 

hem och tillhörighet är central, till skillnad från den geografiska rollen där platsens 

funktion endast är att avgränsa olika områden. En plats behöver inte endast ses som 

en fast punkt utan kan även ses som ett lokaliserat spelrum där relationer och känslor 

spelar in och därmed kan det även på sikt förändras. Platsen är unik men det pågår en 

ständig förändringsprocess genom individers känslor och relationer på platsen 

(Foghagen, 2007). Människorna har därmed en betydande roll i hur platser skapas.  

 

Världen kan ses som ett stort nätverk med olika noder där noderna är platser. Genom 

globaliseringen har ett flöde av människor, kapital och arbetskraft skapats mellan de 

olika noderna. Olika platser konkurrerar med varandra och strävar efter att bli en 

väsentlig nod i nätverket (Foghagen, 2007). För att bli en väsentlig nod kan platser 

jobba med platsskapande. Med inspiration från Englands “New towns” fick 

Stockholms dåvarande stadsplanedirektör, Sven Markelius under 1950-talet idéer 

som låg till grund för planeringen av det som kallas ABC-staden. ABC står för 

Arbete, Bostad och Centrum. Markelius tanke var att städernas centrum skulle 

erbjuda hälsovård, samhällsservice och butiker inom nära räckhåll. Denna typ av 
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stadsplanering innebar att mindre städer skapades för att avlasta storstäderna, men 

även då städerna började betraktas som färdigbyggda och ansågs inte kunna rymma 

fler bostäder. Exempel på ABC-städer är Farsta, utanför Stockholm som blev den 

första ABC-staden som byggdes i Sverige. Ett annat exempel är Kortedala utanför 

Göteborg (Nordlander, 2016). 

 

I samband med urbaniseringen på 1970- och 1980-talet växte ett intresse fram för att 

profilera regioner och städer. Genom att skapa attraktiva platser uppmärksammades 

de vilket genererade i att utomstående personer ville besöka platserna, men även 

flytta dit (Richards, 2017). Fler platser såg möjligheterna med att använda sig av 

platsskapande och på så sätt bli en intressant destination att besöka. Ett ökat antal 

besökare leder i många fall till en ökad konsumtion och genom att besökarna 

konsumerar mer kan lokalbefolkningen gynnas ur ett ekonomiskt perspektiv. Att 

skapa en känsla på platsen kan även vara fördelaktigt ur ett 

marknadsföringsperspektiv, då det ger utrymme för att marknadsföra mer än just den 

fysiska platsen i sig. Exempelvis Paris som ofta marknadsför sig som “romantikens 

stad” (Sofield et al., 2017). Ett flertal aktörer kan ingå i en process av platsskapande. 

Det handlar inte längre om att endast skapa attraktiva platser med hjälp av arkitektur, 

torg och gator. I processen ingår även lokalbefolkningen då de har en betydande roll 

för att kunna skapa en känsla på platsen. Det är även viktigt att lokalbefolkningen 

själva känner sig involverade i processen och att deras åsikter får vara med och 

påverka, då de oftast påverkas i hög grad av platsskapandet. Även om 

lokalbefolkningen har en stor roll i processen är de stora aktörerna, såsom 

kommunerna, av stor vikt då de oftast är de som finansierar projekten (Sofield et al., 

2017). 

  

1.1.2 Storytelling 

För att destinationer och deras varumärken ska hålla sig konkurrenskraftiga gentemot 

andra på marknaden, samt skapa uppmärksamhet för att locka till sig potentiella 

besökare, kan olika typer av marknadsföringsstrategier användas. En typ av 

marknadsföringsstrategi som kan användas i syftet är storytelling. Enligt 

Dennisdotter & Axenbrant (2008) handlar storytelling om att skapa ett varumärke 

genom berättelser. Även Heijbel stödjer argumentet och menar att “det handlar om 
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att befolka varumärket” (Heijbel, 2011:58). Historierna kan vara skriftliga, bildliga, 

muntliga eller en kombination av flera (Mossberg & Johansen, 2006). 

 

Genom berättelser kan destinationer och turistattraktioner sprida budskap om deras 

identitet. En annan effekt av berättandet är att det kan skapa en starkare bild av 

destinationen och varumärkets vision, samt generera en känslomässig aspekt för de 

potentiella besökarna. Storytelling har ett flertal fördelar. En av fördelarna är att en 

berättelse och historia snabbt kan sprida sig från en person till en annan. Då det är en 

effekt av storytelling kan det, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, vara ett förmånligt 

verktyg inom marknadsföring av ett varumärke (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

Tidigare forskning visar att tre gånger så mycket information kan förmedlas och 

lagras hos åhöraren om berättandet sker med hjälp av en multisensorisk upplevelse, 

jämfört med om endast fakta skulle presenteras (Aaker & Joachimsthaler, 2000). 

  

1.1.3 Upplevelsekoncept 

Strömberg (2007) beskriver ordet upplevelse som något som omfattar psykologiska 

samt kulturella processer. Vidare menar författaren att upplevelser även är materiellt 

sammanbindande. Först under 1990-talet blev begrepp som bland annat 

upplevelsemarknad, upplevelsesamhälle samt upplevelseindustri populära. 

Begreppen har enligt Strömberg (2007) kommit att karaktärisera en samhällsekonomi 

där distributionen, produktionen samt konsumtionen av upplevelser har fått en 

framträdande roll. För att skapa upplevelser inom turism bygger förutsättningen 

sällan endast på rumsliga arrangemang samt iscensättningar. Inom 

destinationsutveckling ligger det centrala istället på att knyta en turistmiljö till ett 

övergripande koncept. Strömberg (2007) påstår att det hela handlar om att forma 

produkter som stimulerar till starka upplevelser som berör våra sinnen samt vädjar 

till våra känslor.  

 

Sammanfattningsvis kan en plats upplevas olika från person till person. Beroende på 

vad en person ger platsen för känsla kan de ha olika uppfattningar om den trots att 

det är samma geografiska utrymme. Med tiden har det blivit allt mer populärt att 

utveckla en plats med hjälp av platsskapande. Platsskapande används för att göra en 

plats speciell och attraktiv. Ett sätt att göra en plats attraktiv är att ge den en känsla. 

Genom att platser blir mer attraktiva kan lokalbefolkning såväl som besökare känna 
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ett intresse för platsen. En känsla kan exempelvis skapas genom storytelling. 

Storytelling innebär att sprida budskap genom berättande form. Vidare kan 

storytellings roll i platsskapande och upplevelsekoncept diskuteras. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den svenska turism- och besöksnäringen växer ständigt (Tillväxtverket, 2017a). I 

takt med att ekonomin förbättras och att människor har rätt till semester väljer allt 

fler att spendera sin lediga tid på andra platser än i hemmet. Rekreation och fritid är 

en viktig del av livet för människor (Andersson, 2013). Även intresset för det 

hållbara resandet har på senare tid ökat. Som en effekt av det hållbara resandet väljer 

många att spendera sin semester på svenska destinationer istället för att resa 

långväga, det kan på så sätt bespara miljön onödiga utsläpp från transporter. Det 

finns därmed en växande efterfrågan av svenska upplevelsekoncept och destinationer 

(Tillväxtverket, 2017b). På grund av ökad miljömedvetenhet är en möjlig 

utgångspunkt för studien att undersöka på vilka sätt svenska destinationer och 

upplevelsekoncept kan konkurrera med liknande internationella besöksmål. En annan 

möjlig frågeställning är om minskad miljöpåverkan eller besöksmålet i sig är den 

största konkurrensfördelen? 

  

Det finns en mängd destinationer och attraktioner att välja mellan och det krävs 

något speciellt och unikt för att bli det slutgiltiga valet hos konsumenten (Buhalis, 

2000). ”Turister är idag mer kräsna än någonsin” (Strömberg, 2007:164). 

Destinationer och attraktioner kan jobba på olika sätt för att skapa det unika, 

exempelvis genom platsskapande. Genom platsskapande kan en känsla av en plats 

skapas på ett geografiskt område (Sofield et al., 2017). I och med de förhöjda kraven 

på besöksmål att vara speciella och unika, kan det vara intressant att studera om 

platsskapande kan skapa en unik känsla på destinationer och attraktioner, och om det 

kan göra dem mer konkurrenskraftiga.  

  

För att destinationer och turistattraktioner ska hålla sig konkurrenskraftiga på en 

dynamisk marknad krävs ett nytänkande och en ständig strävan efter att vara unik. 

Genom att vara unika kan destinationerna & attraktionerna sticka ut och differentiera 

sig gentemot andra konkurrenter (Qu et al., 2010). Det gäller både hur deras 

verksamhet arbetar men även marknadsföringen kring den. Destinationer och 
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attraktioner kan ses som varumärken och bör vårdas som vilka andra varumärken 

som helst. Vid varumärkesskapande är det viktigt med en tydlig vision och riktning 

då konsumenter ofta väljer varumärken utefter den identitet de eftersträvar. 

Marknadsföring är en stor del av att kommunicera ut varumärkets vision och det är 

viktigt att det görs på ett effektivt sätt för att nå ut till rätt målgrupp (Morgan et al., 

2003). Då marknadsföring är en stor del vid skapandet av ett varumärke kan det vara 

relevant att studera om besöksmål använder sig av marknadsföring och i så fall på 

vilka sätt de gör det. 

  

En differentieringsstrategi inom marknadsföring som allt fler verksamheter anammar 

är storytelling, då de inser hur berättandets kraft kan bidra till ett starkare varumärke. 

Storytelling är en form av marknadsföring som adderar den emotionella aspekten för 

att kommunicera ut budskap till besökare på ett känslomässigt plan (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008). Genom att addera ännu ett sinne i marknadsföringen kan den bli 

mer effektiv. Tidigare studier visar att multisensoriska signaler i samspel har större 

effekt på köpbeteenden och känslor, jämfört med om endast ett sinne används i 

marknadsföringen (Helmefalk, 2017). Psykologer har utfört forskning som genererat 

i kunskap om att tre gånger så mycket information kan förmedlas och lagras hos 

åhöraren om berättandet sker med hjälp av en berättelse eller anekdot, jämfört med 

om endast faktabaserad information skulle presenteras (Aaker & Joachimsthaler, 

2000). Då storytelling är en allt mer förekommande marknadsföringsstrategi kan det 

var intressant att studera om den även kan användas på besöksmål? Om det skulle 

vara möjligt för besöksmål att använda sig av strategin, vilka effekter skulle det 

kunna generera i? 

 

På samma sätt som platsskapande till stor del grundar sig i att skapa en känsla på en 

plats, handlar storytelling om att skapa en känsla i marknadsföringen. Användandet 

av storytelling har ökat men i dagsläget inte finns många diskussioner kring 

effekterna av denna typ av marknadsföring. Det finns mycket forskning kring 

platsskapande och storytelling var för sig, men genom studien är förhoppningen att 

kunna fylla kunskapsgapet på hur fenomenen förhåller sig till varandra. Finns det 

några samband mellan platsskapande och storytelling? 
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För att kunna undersöka sambanden mellan platsskapande och storytelling bör en 

djupare förståelse skapas för hur platser kan skapas genom berättelser. Det är även 

relevant att förstå hur upplevelsekoncept kan skapas och formas med hjälp av 

berättelser.  

 

1.3 Frågeställning & syfte 

Huvudfrågan för denna uppsats lyder: 

●    Vilka samband finns mellan platsskapande och storytelling? 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka berättandets roll i platsskapande.  

 

1.4 Avgränsning 

Det finns ett flertal platser i Sverige som har upplevelsekoncept med ett specifikt 

tema som inriktning. Vi har valt mindre platser som i vanliga fall inte attraherar 

många besökare, men har genom populära turistattraktioner skapat ett större 

besöksintresse. De tre utvalda platserna är Kiruna kommun med ICEHOTEL, Gnosjö 

kommun med temaparken High Chaparral och Vimmerby kommun med teaterparken 

Astrid Lindgrens Värld. Upplevelsekoncept som är uppbyggda av tematisering har 

målet att skapa en känslomässig plats som inte infann sig där innan attraktionen 

verkade på området (Qu et al., 2010; Sofield et al., 2017). Studien vill även se om 

platsen påverkas i samband med upplevelsekonceptet och vilka effekter det kan ha. 

Genom att välja mindre platser tror vi det blir lättare att se effekterna av en attraktion 

på platsen. Upplevelsekoncept har valts ut genom att se vilka som till stor del jobbar 

med berättande, då det är en viktig del i skapandet av en känsla.  
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2. METOD 

I följande kapitel redogörs olika tillvägagångssätt som använts i studien. Nedan 

presenteras och motiveras valet av forskningsmetod, forskningsansats samt 

datainsamling. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet med hänsyn till 

forskningskriterier. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Vi valde att genomföra intervjuer med de valda kommunerna samt 

turistattraktionerna. Därefter utformades en enkät för att generera större förståelse 

om den roll som storytelling har för platsskapande. Då vi använde oss av både 

intervjuer och en enkätundersökning anser vi att vår forskningsmetod utgörs av en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Holme & Solvang (1997) beskriver 

metod som ett sätt att lösa problem samt generera ny kunskap på. Vidare menar de 

att metod är ett redskap och att allt som bidrar till att nå de specifika målen är en 

metod. Enligt Denscombe (2014) är det vanligt att använda sig av en kombination av 

två olika metoder. En mer fullständig samt komplett bild kan ges av det som vi ska 

studera vid användning av mer än en metod. En fördel med metodkombination är att 

de olika metoderna kan komplettera varandra. Baserat på detta argument valde vi att 

komplettera våra intervjuer med en enkätundersökning. Genom att använda både 

kvalitativ samt kvantitativ metod är det möjligt att se våra fenomen både ur ett 

producent- och konsumentperspektiv och därmed få ett bättre helhetsperspektiv 

(Denscombe, 2014). Bryman (2011) menar att det finns distinkta olikheter mellan de 

två tillvägagångssätten, medan andra som exempelvis Åsberg (2001) hävdar att 

skillnaderna är små eller obetydliga och att det istället är den insamlade data som kan 

analyseras kvalitativt alternativt kvantitativt. Den typ av kunskap som studien ska 

generera påverkar enligt Wessblad (2012) val av metod, vilken typ av undersökning 

som ska genomföras bestäms beroende på vad som ska studeras. För att kunna 

besvara syftet i denna studie är det väsentligt för oss som författare att få en djupare 

förståelse kring våra fenomen och skapa oss en helhetsbild som senare kan tolkas och 

utgöra underlag för vår uppsats. Vidare menar Holme & Solvang (1997) att den 

kvalitativa metoden ger utrymme till viss flexibilitet. Detta gav oss som författare 

utrymme att modifiera och anpassa undersökningens datainsamling under arbetets 

gång. Flexibiliteten var till vår fördel då vi från början inte kunde förutsäga hur 

studien skulle arta sig samt i vilken riktning den skulle utvecklas. 
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2.2 Forskningsansats 

Det finns olika typer av forskningsansatser, tre exempel är; en induktiv, deduktiv 

eller abduktiv ansats (Bryman, 2011; Eriksson & Kovalainen, 2015). Till vår studie 

har en deduktiv ansats tillämpats. Enligt Eriksson & Kovalainen (2015) utgår en 

deduktiv ansats från teoretiskt material och sedan formulerar forskaren påståenden 

som därefter ska granskas empiriskt. På så sätt kan kunskap samt teori ses som den 

primära ståndpunkten i en deduktiv ansats. Skillnaden mellan ansatserna är därmed 

att med en deduktiv ansats dras slutsatser med hjälp av logiska resonemang och från 

en induktiv ansats dras slutsatser istället från observationer (Eriksson & Kovalainen, 

2015). I början av studien har vi, enligt den deduktiva ansatsen, formulerat ett syfte 

samt en forskningsfråga med utgångspunkt i teorin. I det första skedet har vi valt ut 

teorier samt begrepp som är relevanta för vår studie. Förutom den teoretiska 

referensramen vi valt, har vi som uppsatsskrivare tidigare kännedom från vår 

utbildning som även tillför till studiens deduktiva karaktär. 

  

2.3 Datainsamling 

Den empiriska data som samlas in i en studie presenteras i två olika former, primär- 

samt sekundärdata (Merriam, 2009). I vår studie har vi huvudsakligen använt oss av 

primärdata. Denna typ av data har vi samlat in genom sex intervjuer med diverse 

respondenter som varit relevanta för vår studie. Det har varit personer som arbetar 

med turismrelaterade frågor i respektive kommun samt VD, alternativt 

marknadsansvarig på upplevelsekoncepten. Intervjufrågorna för kommunerna (se 

bilaga A) utformades mestadels utifrån teori kring platsskapande, men även till viss 

del om storytelling för att studera hur turistattraktionerna har påverkat platsen de är 

verksamma på. Fokus på intervjufrågorna för turistattraktionerna (se bilaga B) låg 

istället på storytelling för att generera kunskap om hur de resonerar kring den typen 

av marknadsföringsstrategi. 

 

Efter intervjuerna med våra sex respondenter utformades en enkätundersökning med 

100 respondenter, som också varit en källa för vår primärdata. Avsikten med 

enkätundersökningen var att, utifrån ett konsumentperspektiv, förstå storytellings roll 

i platsskapande. I viss grad har även sekundärdata använts i studien där vi har hämtat 

information från diverse webbaserade källor. Smith (2017) betonar vikten av att vara 

försiktig vid användandet av den typen av källor samt hur viktigt det är att vara 



  
 

17 

medveten om att informationen inte alltid är legitim. Long (2007) menar att det är 

tidskrävande att ta fram ny data men vi anser att vår primärdata har varit väsentlig för 

vår studie. Sekundärdata har sedan använts för att komplettera den egna insamlade 

datan, exempelvis våra intervjuer med kommunerna samt turistattraktionerna. 

 

2.3.1 Intervjuer 

Vi har använt oss av olika typer av intervjuer då vi kontaktat relevanta personer för 

vår studie för en intervju men även genomfört en enkätundersökning. Enligt Merriam 

& Tisdell (2016) kan intervjuer bestå av tre olika typer; ostrukturerade, strukturerade 

eller semistrukturerade. 

  

Strukturerade intervjuer omfattar i vanliga fall enkätundersökningar där både ord 

samt följd av frågorna är utvalda. Enkätundersökningen publicerades på våra egna 

profiler på Facebook med möjligheten för vänner och familj att dela inlägget, men 

även i olika grupper, och på så sätt generera en större variation av respondenter. En 

nackdel med vår enkätundersökning är att det lätt går att förlora respondentens egna 

perspektiv samt erfarenheter, vilket i sin tur leder till att vi får en försvagad förståelse 

för problemet (Merriam & Tisdell, 2016).  

 

Alvehus (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som välarbetade men att 

intervjun i sig kan hållas relativt personlig. Våra intervjufrågor bestod av ett mindre 

antal frågor av en mer öppen karaktär (se bilaga A & B) som är utmärkande för 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Jacob & Furgerson (2012) leder de öppna 

frågorna till mer reflekterande samt djupare svar från respondenterna. Även Bryman 

(2011) menar att respondenterna får en större frihet att svara på de ställda frågorna 

och kan svara på sitt egna sätt. Friheten gör att vi som författare inte påverkar 

respondenterna att svara på ett visst sätt, som exempelvis i en enkät med slutna 

frågor. Öppna frågor i en intervju möjliggör att respondenterna får styra samtalet. 

Alvehus (2013) betonar betydelsen i att lyssna på respondenterna och vara beredd på 

att ställa följdfrågor. För att kunna vara mer lyhörda valde vi att spela in våra 

telefonintervjuer, med respondenternas godkännande, istället för att behöva anteckna 

och riskera att missa värdefull information. Jacob & Furgerson (2012) menar att det 

är viktigt att lyssna noggrant på respondenterna vid genomförandet av intervjuer, 

men det är även en svårighet. Intervjuerna transkriberades direkt efter att de var 
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genomförda för att transkriberingen skulle bli så tillförlitligt som möjlig. Då vi inte 

ville att den teoretiska bakgrunden skulle inverka på respondenternas svar 

genomfördes intervjuerna med en öppen karaktär. Då kunde en fri diskussion skapas 

mellan oss själva och respondenterna. Genom att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer gav det oss möjligheten få vidare förklaringar från respondenterna genom 

att ställa följdfrågor (Smith, 2017), men även för att undvika missförstånd.  

 

2.3.2 Urval 

Yin (2013) menar att avsikten med urval är att få ett mer omfattande spektrum av 

information. Enligt Emerson (2015) kan valet av rätt urval beskrivas som en teknik 

eller process. Detta då ett urval av populationen utses som sedan representerar hela 

befolkningen. Till vår studie har ett urval av svenska kommuner samt 

upplevelsekoncept gjorts. Vi valde att fokusera på Kiruna kommun med ICEHOTEL, 

Gnosjö kommun med High Chaparral och Vimmerby kommun med Astrid Lindgrens 

Värld. Motiveringen till valen är att det är stora och välkända attraktioner på mindre 

platser i Sverige, vilket kan göra det lättare att se vilken påverkan attraktionerna har 

på platserna. 

 

Den centrala insamlingsmetoden av empirisk data för vår studie har varit intervjuer, 

och därför har stor vikt lagts vid urvalet av respondenter. Vid val av respondenter till 

studiens intervjuer tillämpades ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att de 

respondenter som ska intervjuas ska ha någon form av kunskap samt erfarenhet inom 

det område som vår studie har för avsikt att studera (Alvehus, 2013). Då vi ville ha 

kommunernas perspektiv i vår studie kontaktades varje kommuns kontaktcenter via 

e-post för att veta vem som var bäst att kontakta för att besvara våra frågor. Därefter 

kontaktades varje mest lämpad person för en intervju. Utöver intervjuerna 

genomfördes även en enkätundersökning som kompletterande underlag. Syftet med 

enkäten var att undersöka berättandets roll vid marknadsföring av en plats ur ett 

konsumentperspektiv. Då vi inte hade en speciell målgrupp att nå ut till för vår enkät 

föll valet på att nå ut till potentiella respondenter via Facebook där våra familjer och 

vänner haft möjlighet att dela vidare enkäten. För att nå ut till fler respondenter, 

utöver vår egen bekantskapskrets publicerades enkäten även i större grupper på 

Facebook. Valet var grundat på tillgången, alltså ett bekvämlighetsurval (Smith, 

2017), samt tidsbegränsningen som fanns då fokus var att lägga mest tid på våra 
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intervjuer. Vi är medvetna att valet har sina nackdelar då vi exempelvis riskerar att 

missa en stor del av potentiella respondenter.  

 

2.3.3 Bortfallsanalys 

Vi valde att genomföra vår enkät på Surveymonkey.com. På hemsidan är det möjligt 

att utforma en enkät med olika funktioner kostnadsfritt. Då vi delade enkäten på 

Facebook fick vi in maxantalet av synliga svar fort. Det var möjligt att se och 

analysera de 100 första svaren kostnadsfritt. För att få tillgång till resterande svar 

krävdes en kostnad som studien inte hade resurser till, vilket medför ett bortfall. Vi 

var medvetna om att det enbart var möjligt att se de 100 första svaren och vi anser att 

bortfallet inte påverkar vår studie direkt då enkäten endast var ett kompletterande 

underlag för intervjuerna.  

  

2.3.4 Validitet & reliabilitet 

Validitet avser att vi ska studera det som är giltigt i sammanhanget, att vi ska välja 

rätt undersökning för vår studie. Reliabilitet innebär att det som studeras ska 

genomföras på ett pålitligt och tillförlitligt sätt. Mätningen ska således ske på ett 

tillförlitligt sätt (Gunnarsson, 2002). Om studien skulle upprepas skulle det ge 

samma resultat. Vid datainsamling är reliabilitet samt validitet väsentligt i vår studie. 

Ett exempel är att intervjuerna och enkäterna är insamlade på ett tillförlitligt sätt. 

Med detta menar vi att rätt person blir kontaktad för frågorna, exempelvis att vi har 

kontaktat de som arbetar med turism i de valda kommunerna. I vårt arbete är det 

även väsentligt att kunna ange i vilken situation, men också för vilken population 

våra resultat är giltiga. Under arbetets gång har vi försökt stärka studiens validitet 

genom att noggrant arbeta för att textens alla delar ska hänga samman. Att sträva 

efter hög reliabilitet och validitet är något som ska göras enligt Gunnarsson (2002). 

Vidare menar Gunnarsson (2002) att hög reliabilitet inte alltid ger hög validitet och 

hög validitet förutsätter inte hög reliabilitet. Med utgångspunkt i syftet har 

metodvalen gjorts och vi anser att vår valda metod bidrar till att besvara syftet samt 

frågeställningen.  

 

2.4 Analysmetod 

I följande stycke kommer det att presenteras hur studiens intervjuer samt 

enkätundersökning står i relation med varandra. Frågorna i våra intervjuer ställdes 
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utefter de teoretiska kategorierna vi definierat för att kunna testa vårt teoretiska 

material på det empiriska fältet. För att identifiera mönster men även skillnader och 

likheter i den insamlade datan valde vi att göra en innehållsanalys (Bryman, 2011). 

Den transkriberade texten från telefonintervjuerna samt svaren från de respondenter 

som svarade via e-post granskades individuellt för att sedan säkerställa att vi hade 

tolkat materialet på samma sätt. De meningsenheter som kunde relateras till vårt 

syfte markerades i den transkriberade texten för att sedan delas in i kategorier, 

storytelling samt platsskapande. Även frågorna i enkätundersökningen utgick från 

våra teoretiska kategorier. Då enkätundersökningen enbart var ett komplement till 

våra intervjuer genomfördes inga tyngre analyser av den typen av data. Varje fråga i 

enkätundersökningen granskades enskilt och jämfördes inte med andra variabler då 

vårt fokus låg på intervjuerna. Genom att jämföra svaren från enkätundersökningen 

samt intervjuerna kunde vi se om det gick att dra några paralleller mellan producent- 

och konsumentperspektiv. Det analyserade materialet gav oss underlag för att studera 

om det fanns några samband mellan platsskapande och storytelling.  

 

2.5 Metodreflektion 

Under arbetets gång har olika val gjorts för att få fram information på bästa sätt. I 

början diskuterade vi kring om vi skulle ha en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökning. Dock kan vi hålla med diskussionen Åsberg (2001) för med att det 

inte finns några kvalitativa eller kvantitativa metoder. Det är istället den data som 

samlas in som kan vara kvantitativ alternativt kvalitativ. I vår studie har vi samlat in 

både kvalitativ samt kvantitativ data eftersom att vi genomfört både intervjuer och en 

enkätundersökning.  

 

Vidare går det även att diskutera genomförandet av intervjuerna. En del av 

intervjuerna gjordes via telefon och en del via e-post. En nackdel med att ingen 

intervju genomfördes personligen är att vi inte kunde se respondenternas kroppsspråk 

samt att möjligheten till mer detaljerade svar minskar. Det finns dock fördelar med 

telefonintervjuer, exempelvis att de blir mer flexibla då de kan anpassas efter båda 

parters behov (Gray, 2014). Några av våra respondenter hade inte möjlighet att delta 

i någon telefonintervju så intervjuerna fick av den orsaken genomföras via e-post. Vi 

anser att vi fått in väldigt bra svar från alla våra respondenter, oavsett intervjuform 

och hade de inte genomförts hade vi gått miste om värdefullt material till vår studie.  
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Då vi fick skriftliga svar från några av våra respondenter finns det en risk för 

misstolkning. Vi kan ha tolkat informationen på ett annat sätt än vad respondenten 

tänkt. För att undvika missförstånd har vi kontaktat respondenterna och bifogat ett 

utdrag ur texten med sammanställd data från intervjuerna. Då fick respondenterna 

möjligheten att bekräfta vår tolkning men även en chans att tillägga något. Vidare går 

även att diskutera de olika rollerna våra respondenter har. Den enda kommunen som 

hade en turismsamordnare var Gnosjö kommun, resterande hade roller såsom 

tillväxtchef samt projektmedarbetare på näringslivsenheten. Med tanke på de olika 

rollerna kan personerna i fråga vara olika mycket involverade inom arbete med 

turismen i respektive kommun. Personerna kan därmed ha olika syn på turismen, 

vilket i sin tur kan avspeglas i svaren. 

 

Med tanke på valet av respondenter till vår enkätundersökning kan det som tidigare 

nämnt riskera att vi missat en hel del möjliga respondenter. I sin tur leder det till att 

resultatet som framtas av studien inte kan generaliseras fullt ut. Med tanke på att vi 

enbart hade en fråga där det var möjligt för respondenterna att ange ett eget svar, kan 

det diskuteras om vi ledde respondenterna till att svara på ett specifikt sätt. 

 

De urval som gjordes under studiens gång begränsades av olika omständigheter som 

påverkade både oss som författare men även våra respondenter. Exempelvis tid, 

pengar samt avstånd, något som Bryman (2011) anser vara en kombination som 

oftast påverkar en studies urval men även resultat. Avslutningsvis har vi varit 

medvetna om de konsekvenserna som kan uppstå. Hade vi inte valt de metoder vi 

gjorde, hade vi inte fått fram det resultat som vi fått.  
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3. TEORETISK BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras platsskapande samt marknadsföring av platser, därefter 

presenteras marknadsföringsstrategin storytelling. Genom en genomgång kan 

läsaren få en djupare förståelse för de två fenomenen, samt sambanden mellan dem. 

 

3.1 Platsskapande 

3.1.1 Plats 

Plats är en central term vid forskning inom konst, humaniora och 

samhällsvetenskapliga områden. Plats som begrepp har även en stor betydelse inom 

geografi. Begreppet används ofta inom geografin för att urskilja olika delar av 

jordens yta. De delas in i olika delar, i så kallade platser för att kunna urskilja dem 

(Cresswell, 2015). Enligt Cresswell (2015) är begreppet plats inte bara ett 

akademiskt begrepp utan även ett ord som ofta används i vardagsspråket. När ordet 

används tror de flesta att de vet vad det betyder, då det är ett familjärt begrepp 

insvept i sunt förnuft. Ordet har dock en större och djupare betydelse. En plats är från 

början bara ett utrymme och omvandlas sedan till en plats då människor ger 

utrymmet en mening. En plats kan med andra ord definieras som en meningsfull 

position. 

  

Vad som från början kan ses som ett odefinierat utrymme kan med tiden bli en plats 

då människor ger det ett värde. Utrymme och plats är två begrepp som är beroende 

av varandra för att kunna definieras (Cresswell, 2015). Enligt Ujang & Zakariya 

(2015) kan ett utrymme ses som abstrakt geometri, det vill säga matematisk 

vetenskap om rumsfigurer. Det kan exempelvis vara avstånd, riktning, storlek, form 

och volym, som är fristående från materiell tolkning. Individer, grupper och 

samhällen gör att den abstrakta geometrin får en mening, att ett utrymme omvandlas 

till en plats. En plats kan ses som centrum av mening som konstrueras av 

erfarenheter som skapats genom att leva där. Enligt Cresswell (2015) är platser 

materialistiska då de är uppbyggda av något. New York är exempelvis uppbyggt med 

hjälp av byggnader, vägar och offentliga områden. Ett rum är uppbyggt av väggar, 

fönster och en dörr. Även påhittade platser som till exempel Harry Potters skola 

”Hogwarts” har påhittade materiella ting, som påhittade rum, trappor och tunnlar 

som skapar en plats. Det krävs dock individer som kan ge platserna och alla dess 

materiella ting en mening, först då kan den få en känsla av en plats. För att skapa en 
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känsla av en plats kan platsskapande användas, nedan presenteras 

platsskapandeprocessen och hur den kan tillämpas.  

  

3.1.2 Att skapa en plats 

Enligt Ujang & Zakariya (2015) har det genom globaliseringen blivit allt viktigare 

för stadsområden att tänka på hur de är uppbyggda och vad de förmedlar för känsla 

för att inte bli ännu en standardiserad plats som liknar många andra. Platsskapande 

kan ses som en process som försöker ge en plats en personlighet, en mening. 

Anledningen till att en plats ska ha en unik karaktär är att invånarna ofta identifierar 

sig med platsen de bor på. Det kan därmed vara en viktig faktor till att de väljer att 

flytta dit och även att invånare väljer att bo kvar på platsen. Det är även väsentligt att 

behålla betydelsefulla attribut på en plats som visar vad platsen står för, det kan 

handla om olika objekt, uppbyggnad och stil. Genom att bevara attributen kan en 

känsla av en plats skapas och det kan bidra till ett starkt samhälle. Den fysiska 

platsen, tillsammans med de mänskliga interaktionerna och deras aktiviteter och 

meningar skapar med hjälp av varandra en känsla av en plats. Människorna och deras 

tolkningar, berättelser, uppfattningar och känslor spelar stor roll för att kunna göra 

processen av platsskapande möjlig (Ujang & Zakariya, 2015). Platsskapande är inte 

som vilken produktion som helst, det är en ständig process. En plats blir aldrig en 

slutgiltig produkt utan förändras ständigt då aktiviteter sker på platsen. I en 

globaliserad värld rör sig människor allt oftare mellan platser. Människor förändrar 

platser när de befinner sig där och i och med det ständiga flödet så förändras 

platserna (Cresswell, 2015). Platsskapande är ett brett område med ett antal olika 

inriktningar. Några av inriktningarna inom platsskapande är strategiskt, kreativt samt 

taktiskt. Samtliga inriktningar fokuserar på att skapa en plats av hög kvalitet. De 

olika inriktningarna av platsskapande kan användas på olika sätt beroende på vilket 

resultat som avses uppnås. Det kreativa platsskapandet skapar diverse aktiviteter 

exempelvis med utgångspunkten konst och kultur. Genom att skapa aktiviteter kan 

människor komma samman på platsen för att fira, inspirera och bli inspirerade. 

Genom att skapa aktiviteter på platsen med kreativitet som utgångspunkt, kan en 

speciell känsla på platsen uppstå (Wyckoff, 2014). 
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3.1.3 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är ett komplicerat begrepp som kan beskrivas på olika sätt 

(Syssner, 2012). I sammanhanget kan ordet plats ha flertal betydelser, det kan handla 

om en stad, såväl som en by eller region, men även om en nation eller en hel 

kontinent (Ek & Hultman, 2007; Syssner, 2012). Även marknadsföringen är svår att 

ge en distinkt definition. Syssner (2012) påstår dock att platsmarknadsföring handlar 

om ett strategiskt och långsiktigt arbete som görs med syfte att förändra, förbättra 

eller förstärka bilden av en plats. Det blir allt viktigare för platser och regioner att 

tänka på hur de framstår. Det finns olika teorier om när platsmarknadsföring hade sin 

början. En del tror att den började under 1990-talet i turismintensiva länder såsom 

Spanien och Australien. Andra tror dock att det började i Tokyo och Las Vegas, och 

mycket tidigare än så (Syssner, 2012). “Världen för turisten både representeras och 

kan upplevas som ett globalt smörgåsbord av konsumerbara platser” (Ek & Hultman, 

2007:29). Numera används platsmarknadsföring även i Sverige och i stort sett alla 

svenska kommuner och regioner jobbar med profilerings- och varumärkesstrategi i 

någon grad. Således kan den ekonomiska tillväxten på platsen gynnas. Den 

ekonomiska tillväxten gynnas genom ett ökat besökarantal, vilket kan leda till en 

ökad konsumtion och ett ökat antal arbetstillfällen.  Platsmarknadsföring handlar till 

stor del om att locka turister men även om att utveckla platsens image. Genom att 

platsen framstår som attraktiv kan den locka till sig turister, nya invånare, samt skapa 

en stolthet hos lokalbefolkningen som gör att de vill bo kvar (Syssner, 2012; Hall, 

2005). 

  

Förutom att locka nya besökare till platsen, samt nya potentiella invånare (Spjuth, 

2006), handlar platsskapande om att skapa en stolthet på platsen för 

lokalbefolkningen. Stoltheten kan uppstå då platsen jobbar för att skapa en stärkt 

identitet och gemenskap (Syssner, 2012). Ek & Hultman (2007) påstår dock att 

kommersiella bilder inte alltid stämmer överens med den bild som lokalbefolkningen 

har. Vid marknadsföring utåt till besökare och nya invånare presenteras ofta platsen 

som en produkt, medan det för lokalbefolkningen mer handlar om en referensram för 

känslor och tillhörighet. Det är dock ingen lätt uppgift att skapa en enighet och 

gemenskap, processen kan stöta på problematiska frågor om representation, 

stereotyper och inkludering. För kommuner handlar platsskapande till stor del om att 

skapa en ledstjärna för alla inblandade aktörer, såsom företrädare för näringslivet och 
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frivillighetsorganisationer, men även tjänstemän inom den kommunala och regionala 

organisationen (Syssner, 2012). 

  

Syssner (2012) menar att det kan finnas en viss problematik i att marknadsföra en 

kommun. Många kommuner tar hjälp av olika PR-bolag som jobbar på liknande sätt. 

Som följd kan de mest olika platserna framstå som lika då bolagen ofta använder 

liknande metoder för att marknadsföra olika kommuner. Det kan vara problematiskt 

då kommunerna lätt mister sin autenticitet i strävan efter att uppnå en attraktiv bild 

som de vill kommunicera utåt. En plats som vill ses som kunskapsintensiv och 

tillväxtorienterad kan exempelvis använda sig av bilder på högteknologiska miljöer, 

kontorsmiljöer och fullsatta föreläsningssalar. En kommun som vill framstå som en 

attraktiv plats att semestra på kan använda sig av bilder på fina stränder och 

båthamnar. Även om det är marknadsföring som kan locka besökare kan det vara 

problematiskt för lokalbefolkningen att känna en samhörighet till platsen och förstå 

identiteten, när endast en liten del av platsen väljs att presenteras (Syssner, 2012). 

Det är även väsentligt att tänka på vilken målgrupp platsen vill rikta sig mot. Det 

som efterfrågas från målgruppen är det som ska visas upp (Spjuth, 2006). Ett 

exempel är Orlando i USA som har lyckats väl med att locka fritidsresenärer till 

deras olika upplevelsekoncept, såsom Disney World. De har dock haft det 

problematiskt att locka till sig affärsresenärer för möten och konferenser då det kan 

ses som en “barnslig” destination. Hade de istället velat rikta in sig på 

affärsresenärer, hade de behövt ändra på sin image för att göra den mer “mogen” i 

affärsresenärernas ögon (Baker, 2012). 

  

Att marknadsföra en viss plats kan resultera i att en del av platsens historia, intressen 

och mångfald av identiteter går förlorade. I strävan efter att bygga ett attraktivt 

varumärke av en kommun kan vissa delar enligt Syssner (2012) uteslutas vilket gör 

att lokalbefolkningen kan få svårt att känna samhörighet med platsen och dess 

identitet, då den inte stämmer överens med verkligheten. Vidare menar författaren att 

det är av stor betydelse för kommunerna att ha en balans mellan marknadsföringen 

utåt samt stärkandet av gemenskapen och identiteten för lokalbefolkningen (Syssner, 

2012). Tänker inte kommunerna på balansen i sin marknadsföring kommer 

kommunen tappa sin trovärdighet och sitt förtroende, både hos besökare samt 

lokalbefolkningen (Baker, 2012). 
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När en kommun marknadsför sig är det viktigt att inse att alla förmodligen inte finner 

kommunen lika intressant som de själva som verkar och bor på platsen. Det är 

väsentligt att se kommunen i ett perspektiv utifrån, hur andra ser kommunen och inte 

endast hur de själva ser den. Genom att försöka förstå kommunens position i relation 

till andra kan en realistisk marknadsföring skapas (Baker, 2012). Exempelvis kan det 

bli svårt, om ens möjligt, för en liten kommun i Sverige med få invånare att 

konkurrera med en kommun som Stockholm, även om de själva finner sin kommun 

intressant. 

 

Enligt Baker (2012) bör platser ta ställning till en del aspekter innan de påbörjar sin 

marknadsföring. De bör fråga sig hur de själva uppfattar sig. Hur de tror besökare 

uppfattar dem, hur de vill utvecklas och uppfattas i framtiden samt hur de faktiskt 

kommer utvecklas och uppfattas i framtiden. Baker (2012) betonar innebörden i att 

inte förlora sig själv i tanken på hur en plats vill utvecklas utan att tänka realistiskt. 

Vidare menar han även att det är viktigt att förstå skillnaden på hur de tror att andra 

uppfattar platsen och hur den i verkligheten uppfattas för att skapa en realistisk 

marknadsföring och image för platsen. Fördelaktigt är att använda de resurser en 

plats har (Baker, 2012) och marknadsföra det som är intressant, unikt samt relevant 

för just den platsen (Spjuth, 2006). Enligt Baker (2012) är det lika viktigt att se till en 

plats svagheter, just för att inte satsa på dem i marknadsföringen. Det kan dock vara 

svårt för dem med kopplingar till platsen att erkänna platsens brister då de har en 

stark koppling till den. 

 

3.1.4 Aspekter att tänka på vid platsmarknadsföring 

 Definiera målgrupp 

Enligt Baker (2012) är det essentiellt för marknadsförare att se vilken målgrupp som 

ska attraheras till en kommun. Även Spjuth (2006) stödjer Bakers (2012) argument 

och menar att en kommun bör arbeta aktivt för att det specifika segmentet ska få en 

relevant och eftertraktad uppfattning om kommunen. Att välja ut en målgrupp kan 

underlätta i valet av vad som ska presenteras i marknadsföringen för att maximera 

intresset hos potentiella besökare (Baker, 2012). Det är viktigt att försöka få en insikt 

i hur målgruppen tänker, vad de har för intressen och vad som motiverar dem att 

besöka en plats. Genom att välja ut en målgrupp kan budskapet kommunen sänder ut 

bli tydligare än om de skulle försöka kommunicera ut ett budskap till en mängd olika 
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målgrupper, med olika intressen och motiv för att besöka en plats. Spjuth (2006) 

menar att om kommunen har en medvetenhet om vad de visar samt vad de gör, så 

kan kommunen bättre se till att omvärlden uppfattar dem på önskat sätt.  

 

 Styrkor och tillgångar som differentierar platsen från andra 

För att kunna sticka ut på marknaden och differentiera sig gentemot andra aktörer är 

det väsentligt för en plats att veta vad som gör den unik. Genom att veta sina styrkor 

och tillgångar kan de med fördel användas i marknadsföringen. Det finns olika 

tillgångar som kan gynna en plats, såsom invånarna. Invånarna kan påverka en plats 

med sina värderingar, traditioner och sätt att vara på. Det kan även vara fysiska 

attribut som arkitektur, gator, restauranger, företag och attraktioner (Baker, 2012). 

Ett exempel är Hällefors som identifierade tre områden; mat, design samt teknik som 

de vill ska associeras deras kommun (Spjuth, 2006). En plats kan även ha styrkor 

som en god gemenskap samt rykte (Baker, 2012). 

 

 Känslan på platsen 

Enligt Baker (2012) är det inte endast de fysiska attributen på en plats som räknas. 

För att en plats ska vara attraktiv bör en speciell känsla på platsen finnas. Mysiga 

gator och en trevlig lokalbefolkning på en plats kan bidra till en välkomnande känsla 

för besökare och nya invånare. Känslan är därmed viktig för att skapa ett starkt och 

attraktivt varumärke av en plats. När någon funderar på att flytta till en plats, menar 

Braun et al. (2013) att det är vanligt att personen i fråga undersöker vilken stämning 

samt kultur de lokala invånarna förmedlar.  

  

 Utvärdering av tidigare prestation 

Platsen kan se över tidigare prestation för att utvärdera vad de gjort bra och vad de 

gjort mindre bra. Informationen kan de sedan använda i framtida marknadsföring för 

att maximera effekten av den. I utvärderingen kan marknadsförarna även jämföra 

platsens marknadsföring med andra platsers. Hur väl har verksamheter på platsen 

fungerat i jämförelse med på andra platser (Baker, 2012)? 

 

 Granskning av kommunikation 

Baker (2012) betonar vikten i att som platsmarknadsförare granska 

kommunikationen och vilket typ av budskap som sänds ut. Är budskapet kreativt, har 
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det ett relevant innehåll och är det effektivt? Vid granskning av kommunikationen 

kan material från tidigare marknadsföring samlas ihop, exempelvis broschyrer, 

reklam, webbsidor. Den tidigare marknadsföringen kan sedan utvärderas efter 

innehåll, tema och design. Genom att utvärdera och även se över webb trafiken av 

webbsidorna, responsen av reklam, och konsumenters respons i form av recensioner 

kan marknadsförarna avgöra vad som har varit effektivt och mindre effektivt. Vidare 

menar Baker (2012) att det är tidskrävande och kostsamt att använda sig av 

marknadsföring som inte har någon effekt på konsumenterna så genom granskningar 

kan marknadsförarna sålla ut vilka strategier som fungerar bäst för dem.  

  

 Interna intressenter 

Baker (2012) betonar även betydelsen av att inte förglömma de interna intressenterna 

på en plats, såsom invånarna, de lokala företagen samt kommunfullmäktige. De 

interna intressenterna har egna intressen som inte får glömmas bort i strävan efter att 

locka till sig besökare och nya invånare till platsen. Glöms de bort kan ett missnöje 

skapas och det kan enligt Baker (2012) påverka platsen negativt. Ett ökat 

besökarantal kan bland annat påverka infrastrukturen och det är viktigt att platsen 

utvecklar den för att den ska hålla för besökare såväl som för invånare för att inte 

skapa missbelåtenhet. Braun et al. (2013) påstår att invånarna på en plats kan sprida 

en helt annan bild, än den som kommunen strävar efter, om de inte känner igen sig i 

kommunens image samt platsmarknadsföring. Vidare menar författarna att det är 

väsentligt för kommunen att behandla deras invånare som medborgare. Blir 

invånarna inte behandlade som medborgare, är det osannolikt att invånarna skulle 

samarbeta med kommunens målsättningar samt de förväntningar som finns och agera 

som ambassadörer för varumärket.  

 

 Externa intressenter 

Det finns externa intressenter utanför platsens område som även dem påverkar bilden 

av dess image. De externa intressenterna är viktiga då de ser platsen ur ett annat 

perspektiv. Lokalbefolkningen har en anknytning till platsen och är känslomässigt 

engagerade vilket gör att de inte lika lätt ser svagheterna, men även styrkorna. De 

externa intressenterna kan därmed bidra med information ur ett annat perspektiv som 

är viktigt för att kunna skapa en så bra bild av platsen som möjligt. Exempel på 



  
 

29 

externa aktörer kan vara olika resebolag som marknadsför platsen samt produkter 

och tjänster som kan konsumeras där (Baker, 2012). 

  

 Konkurrenter och platsens möjlighet att differentiera sig gentemot dem 

Det är viktigt att se över vilka konkurrenterna är. Utefter det kan en plats lättare 

förstå sin plats på marknaden i jämförelse med andra. Många platser gör misstaget att 

de inte jämför sig med andra konkurrenter, det kan då bli svårt för dem att inse vad 

de behöver göra för att hålla sig konkurrenskraftiga gentemot de andra (Baker, 

2012). Spjuth (2006) uppmuntrar kommuner till att våga vara annorlunda och 

differentiera sig på marknaden. Författaren konstaterar även att alla kommuner inte 

kan stå för sådant som; livskvalitet, framtidstro samt säga att de “ligger nära”. Med 

detta som argument menar Spjuth (2006) att en kommun inte kommer någonstans i 

utvecklingen om de inte koncentrerar sig på det som skiljer dem från resten.  

  

3.1.5 Platsskapandets betydelse i destinationsmarknadsföring 

Vissa individer lockas av en destination, andra av en annan. Vad är det som ligger 

bakom val av destinationer när människor väljer att resa? Vad ligger bakom att en 

människa föredrar en destination medan en annan människa ogillar den? De fysiska 

produkterna inom besöksnäringen är få, därmed spelar en destinations image en stor 

roll vid val av resmål (Sonnleitner, 2011). Urry (2002) beskriver sättet hur människor 

ser på en plats på följande sätt:  

 

”Place are chosen to be gazed upon because there is an anticipation, especially 

through daydreaming and fantasy, or intense pleasure, either on a different scale 

or involving a different sense from those customarily encounters. Such anticipation 

is constructed and sustained through a variety of non-tourist practices such as 

film, TV, literature, magazines, records, and videos which construct and reinforce 

the gaze”  

(Urry 2002:3) 

  

Forskningen av destinationsimage hade enligt Sonnleitner (2011) sin början under 

tidigt 1970-tal. Den första forskningen fokuserade på hur en destinationsimage 

skapades och hur en den kunde mätas. Ordet destinationsimage har ett flertal 

definitioner. Sonnleitner (2011) definierar det som summan av de övertygelser, 
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intryck och idéer en person har skapat av en destination. En destinations image 

behöver dock inte bara skapas ur en individs perspektiv, utan en grupp kan ha en 

gemensam uppfattning av en destinations image. Den gemensamma uppfattningen 

brukar vara till användning då en destination vill marknadsföra sig till ett visst 

segment. 

  

Enligt Sonnleitner (2011) finns primär, samt sekundär destinationsimage och de 

skiljer sig åt. Den primära behandlar den personliga uppfattningen baserat på en 

individs besök av en plats. Den kan skilja sig från en sekundär destinationsimage 

som skapas hos en individ innan denne besökt destinationen. Genom att ett flertal 

informationskällor beskriver destinationen för en individ som själv inte besökt 

platsen och skapat sig en uppfattning, kan denne skapa sig en sekundär 

destinationsimage. En sekundär destinationsimage behöver således inte stämma 

överens med den primära och verkliga destinationsimagen. En individ bör besöka en 

destination för att få en så bra bild av verkligheten som möjligt. Andra faktorer kan 

också påverka hur väl en besökares uppfattning av en destination stämmer överens 

med verkligheten. Exempelvis, antal besök och hur långa vistelser som spenderats på 

destinationen (Sonnleitner, 2011). Besökaren kan ha haft en bild av destinationen 

innan denne åkte dit, en under resan, och en annan när den åker hem. Imagen är inte 

oföränderlig för människan utan kan förändras med tiden. Om en individ exempelvis 

besöker olika boenden, restauranger och liknande under en vistelse kan imagen 

förändras för dem. En destinationsimage kan även delas in i en kognitiv och en 

känslomässig kategori, mycket forskning visar på att det är en kombination av dem 

båda. Den kognitiva kategorin syftar till att besökare bildar sig en uppfattning av en 

destinations image genom kunskap och förväntningar på destinationen. Den 

känslomässiga relaterar till känslor och tillgivenhet till destinationen. Den kognitiva 

imagen lägger ofta grunden för besökarna att med tiden skapa sig en känslomässig 

image, sammantaget skapar de två kategorierna en holistisk destinationsimage 

(Sonnleitner, 2011). 

  

Platsens image är enligt Heldt Cassel (2007) en central fråga vid utveckling av en 

plats till en turistdestination. Vidare menar hon att en image är en övergripande 

anblick av en plats som visas utåt samt att den byggs upp av ett flertal anknytningar 

som anses vara typiska för den platsen. Associationer kan vara kultur, traditioner, 
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produktionsformer eller olika landskap. Att anspela på ett geografiskt områdes 

speciella kultur är en strategi som Heldt Cassel (2007) påstår används flitigt för att 

skapa en ny eller förstärka en befintlig image. Dock är det viktigt att besökaren kan 

relatera till den lokala kulturen som ett specifikt område anses ha. Det kan 

exempelvis handla om traditioner, kulturella aktiviteter och produkter. Genom att 

besökaren kan relatera till dessa upplevs dem som mer genuina eller lockande. Att 

utnyttja associationer till konst, film, litteratur eller sport är något som används flitigt 

vid uppbyggnaden av säljande bilder av en plats samt region. Associationer gör att en 

plats laddas med nya symboliska betydelser eller stärker den redan etablerade bilden 

av området (Heldt Cassel, 2007). 

  

3.1.6 Upplevelsekoncept i platsskapande 

Platser kan skapa diverse attraktioner för att skapa rese- och besöksanledningar. 

Genom att utveckla något unikt på platsen kan de bli en anledning till att folk väljer 

att besöka platsen. Genom besöket kan det leda till att de även besöker andra 

attraktioner på platsen vilket kan leda till en ökad konsumtion (Buhalis, 2000). Det är 

enligt Morgan et al. (2003) viktigt att tänka på vilken identitet en plats vill ha, men 

även vilken vision som ska uppnås. En attraktion som en plats kan skapa är 

temaparker. En temapark är en typ av nöjespark. En nöjespark är ofta ett tivoli, 

medan en temapark ofta är ett område med utgångspunkt i ett visst tema som är 

genomgående i hela parken. Genom att skapa en temapark på en plats kan en känsla 

av platsen skapas. För att attrahera besökare till platsen och temaparken bör olika 

marknadsföringsstrategier tillämpas. En marknadsföringsstrategi är storytelling. 

Storytelling, eller berättande på svenska, handlar om att marknadsföra med hjälp av 

berättelser (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). En plats identitet kan stärkas med 

hjälp av att budskapet de vill förmedla kommuniceras ut med hjälp av historier. 

Genom berättelser kan en mer emotionell aspekt tillföras i marknadsföringen och kan 

därmed bli mer effektiv då de potentiella besökarna kan relatera även på ett 

känslomässigt plan. 

 

Sammanfattningsvis är ett utrymme inte en plats förrän någon ger det en mening. När 

mening ges till ett utrymme skapas en plats. Platsen kan i sin tur utvecklas med hjälp 

av platsskapande. Genom platsskapande kan en plats få en speciell känsla som är 

viktig för lokalbefolkning såväl som för besökare. Lokalbefolkningen identifierar sig 
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med platsen de lever och verkar på och känslan är även viktig för att skapa ett 

intresse hos utomstående personer att besöka platsen. För att skapa en viss plats kan 

det vara fördelaktigt att involvera interna såväl som externa parter och bestämma ett 

gemensamt mål för platsskapande. Genom ett gemensamt mål blir det lättare för en 

plats att utvecklas i den riktning den vill, budskapet om platsen kan då också bli 

tydligare. I nästa del kommer storytelling presenteras som är en 

marknadsföringsstrategi och ett alternativ till hur en plats kan sända ut sitt budskap. 

  

3.2 Storytelling 

Inom marknadsföring kan storytelling ses som ett kraftfullt och unikt verktyg. Att 

kommunicera värden till konsumenten som berör, samt ger en känsla av tillhörighet 

är väsentligt inom marknadsföring. Således kan storytelling skapa en relation mellan 

varumärket och de potentiella kunderna. Genom att skapa relationer kan varumärket 

differentiera sig och stärka sin plats på marknaden gentemot andra konkurrenter 

(Mossberg & Johansen, 2006). 

  

Woodside (2010) menar att det mänskliga minnet är uppbyggt av berättelser, och 

med hjälp av berättelser kan människor lättare lagra information. Den historia som 

berättas kan enligt Mossberg & Johansen (2006) användas som ett hjälpmedel för att 

dela kunskap. Det kan användas som hjälpmedel då berättelsen tillfredsställer flera 

behov på samma gång, att vara roande, att ta till sig införskaffade erfarenheter samt 

lärdomar men även att få en känsla av samhörighet (Mossberg & Johansen, 2006). 

Företag försöker ständigt att marknadsföra sitt varumärke, sin produkt eller tjänst 

genom olika marknadsföringskanaler, vilket gör att en enorm mängd reklam dagligen 

når ut till konsumenter. Därför menar Dennisdotter & Axenbrant (2008) att 

alternativa marknadsföringsmetoder är intressanta för företag som vill sticka ut på 

marknaden. En metod som används flitigt under det senaste decenniet är Word-of-

mouth (WOM). Denna metod handlar om att berättelser från konsumenter, om 

företaget eller varumärket, förs vidare till familj och vänner. WOM gör att 

mottagarna influerar andra individers uppfattningar samt förväntningar av ett 

företags varumärke. Då produkter och tjänster inom turismnäringen är svåra att 

utvärdera före konsumtion är WOM extra viktigt och ses som den viktigaste 

informationskällan vid köpbeslut (Dennisdotter & Axenbrant, 2008; Litvin et al. 

2008). Dennisdotter & Axenbrant (2008) menar att WOM anses vara mer trovärdigt 
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än traditionell reklam då den är av icke-kommersiell natur. Vidare menar de att 

individer är mer villiga att tala om företag när de är missbelåtna. 

 

3.2.1 Planerad och icke planerad marknadsföringsstrategi 

Fler och fler varumärken väljer idag att använda sig av storytelling för att locka nya 

kunder, men även för att behålla de redan befintliga (Pulizzi, 2012). Genom 

storytelling kan en organisation kommunicera ut sitt budskap till konsumenterna. Det 

är viktigt att budskapet är tydligt för att konsumenterna ska uppfatta det på rätt sätt. 

Storytelling kan ses som en bro mellan varumärket och konsumenten. Vid 

användande av storytelling är det viktigt för organisationer att skapa en unik 

berättelse som är svår för andra att kopiera. Genom att vara unika kan de skapa sig en 

stark position på marknaden och bli “top of mind” hos konsumenterna, vilket 

innebär att de är de första företaget de kommer att tänka på när de hör om en viss 

vara eller tjänst (Mossberg & Johansen, 2006). 

 

Mossberg & Johansen (2006) menar att människor förr i tiden samlades runt 

lägerelden för att dela historier, men att de idag istället samlas runt varumärken. 

Genom att människor diskuterar olika varumärken och konsumtionen av deras olika 

tjänster och produkter, påverkar de varandra i deras uppfattningar och förväntningar. 

Delar många konsumenter en positiv uppfattning om ett varumärke kan en 

snöbollseffekt skapas, det innebär att ett gott rykte om företaget sprids vidare, med 

andra ord WOM. Delar många konsumenter en negativ uppfattning kan det även det 

påverka företaget, men då i en negativ riktning. Enligt Dennisdotter & Axenbrant 

(2008) är WOM en typ av storytelling. WOM är den informella spridningen av 

uppfattningar om ett företags tjänster och produkter. Genom att informationen ofta 

sprids av vänner och bekanta, och inte i ett kommersiellt syfte, kan den uppfattas 

som mer trovärdig (Mossberg & Johansen, 2006). 

 

Enligt Parment (2015) får individer ständigt information från olika verksamheter. 

All information tas inte in till lika stor grad då det hade blivit för mycket information 

att sortera. Således är det centralt för verksamheter att tänka över sitt budskap noga 

och göra det så tydligt som möjligt och därmed underlätta för konsumenter att 

uppfatta och ta till sig. Det gäller även för organisationer att hitta rätt målgrupp för 

att kunna kommunicera med dem på rätt sätt. Även Pulizzi (2012) betonar vikten av 
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att identifiera rätt målgrupp för en effektiv och framgångsrik marknadsföring. Om 

målgruppen är tydlig kan marknadsförare göra en nischad marknadsföring för att nå 

just dem och även exkludera de målgrupperna som inte är tänkta för produkten eller 

tjänsten. För att kommunicera på ett bra sätt bör marknadsförarna enligt Parment 

(2015) ta reda på vilka de vill nå, vad de vill säga dem och hur det ska sägas. Även 

om organisationen har en strategi hur de vill att konsumenterna ska uppfatta deras 

budskap är det inte säkert att de gör det. För att illustrera detta presenteras nedan en 

modell av en interaktiv kommunikationsmodell. 

 

 

 

Denna interaktiva kommunikationsmodell innehåller olika steg: 

 Sändaren: Organisationen som sänder ut sitt budskap. 

 Kodning: Budskapet paketeras till en form så att det kan sändas ut, 

exempelvis till en reklamkampanj. 

 Meddelande: Reklamkampanjen och det uttryck den symboliserar. 

 Kommunikationskanal: Reklamkampanjen publiceras via olika kanaler, 

såsom sociala medier, internet, TV och tidningar. 

 Brus: Icke planerad kommunikation. Reklamkampanjen kan publiceras på fel 

kanaler eller under fel tidpunkter. Den tänkta målgruppen kan använda sig av 

Figur 1. Interaktiv kommunikationsmodell (Parment, 2015) 
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andra kanaler eller vara mer mottaglig vid andra tidpunkter, det finns då en 

risk att budskapet inte når ut som planerat.  

 Avkodning: När budskapet når mottagaren gör den en individuell tolkning av 

reklamkampanjens olika illustrationer, symboler och texter. 

 Mottagaren: Den som tar emot budskapet. 

 Respons: Budskapet skickades ut med intentionen att nå ut till mottagarna. 

När mottagarna sedan mottar budskapet kan de reagera på olika sätt. 

Mottagarna kan exempelvis bli mer nyfikna på varumärket eller ändra 

uppfattning om det. 

 Feedback: Information om reaktionen som mottagaren fick av budskapet 

förmedlas sedan vidare till sändaren för att de ska kunna utvärdera hur lyckad 

reklamkampanjen varit. Genom denna information kan sändaren förbättra sin 

kommunikation till ett senare tillfälle (Parment, 2015). 

 

Det är centralt för sändaren att förstå målgruppen för att kommunicera ut rätt 

budskap. Med rätt typ av paketering samt att sända ut den på rätt kanaler kan rätt 

målgrupp nås. Har inte marknadsförarna dessa aspekter i åtanke är det inte säkert att 

mottagarna tolkar budskapet rätt, eller att det ens når ut. Detta är den planerade 

kommunikationen som marknadsförarna jobbar med, men det finns även den icke 

planerade, det vill säga WOM. WOM är de erfarenheter och rykten som sprids från 

en konsument till annan, det journalisterna skriver om, men även det som skrivs på 

nätet, såsom på forum och bloggar. Företagen måste vara medvetna om att den icke 

planerade kommunikationen sker parallellt med den planerade kommunikationen och 

att de inte kan påverka den. Det kan dock vara fördelaktigt att även hålla sig 

uppdaterade på diverse kanaler för att vara medvetna om vad konsumenterna säger 

om dem (Parment, 2015). 

  

3.2.2 Uppbyggnaden av en berättelse 

Då det inte finns några riktiga regler för framförandet av en berättelse kan det vara 

svårt att arbeta med storytelling. Det finns inget ”rätt sätt” att berätta en historia på 

(Mossberg & Johansen, 2006; Dennisdotter & Axenbrant, 2008; Heijbel, 2011). 

Enligt Dennisdotter & Axenbrant (2008) är situationen samt syftet för berättelsen det 

mest väsentliga vid framförandet av den. Vidare menar författarna att det är 

framförandet som ger historien dess styrka, därför bör historien inte vara för lång för 
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att vara greppbar och väcka ett intresse. Historien bör även bidra till ökad förståelse 

hos mottagaren samt innehålla ett budskap som denne kan identifiera sig med 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008; Denning, 2001). Det är viktigt att inte endast ge 

mottagaren en mängd information utan att också att skapa en känsla hos mottagaren. 

Om en känsla skapas hos mottagaren kan informationen bli lättare att hantera och 

den kan på så sätt bli mer minnesvärd (Woodside, 2010). Ett misslyckat framförande 

träffar inte mottagarna, trots att själva berättelsen i sig är bra. Det är väsentligt för ett 

företag att veta vilket eller vilka problem som historien ska lösa. Skilda berättelser 

använder olika betydelsefulla byggstenar och arbetar mot olika mål. Storytelling som 

marknadsföringsstrategi är ett kraftfullt hjälpmedel och är till stor nytta när en 

organisation vill utveckla verksamheten, sin personal och/eller sina affärer. Det 

gäller framför allt att vara lyhörd för vad som händer i organisationen och hitta de 

personer som har något att berätta. Sedan behöver det inte vara den individen som 

berättar historien vidare. Dennisdotter & Axenbrant (2008) menar att genom att 

definiera kärnvärdet i organisationen är det inte svårt att skapa en historia. 

Kärnvärdet behöver dock nödvändigtvis inte alltid vara positivt. En historia som tar 

upp följderna av ett felaktigt beslut kan bidra till att stärka ett varumärke. 

Storytelling handlar alltså om att hitta kärnvärdet i organisationen, skapa en 

berättelse och sedan använda den till företagets behov. Storytelling är enligt 

Dennisdotter & Axenbrant (2008) inte bara en historiebeskrivning, det kan lika gärna 

vara en vision om företagets framtid. Därför är det essentiellt att passa in berättelsen 

affärsmässigt. ”Historien ska vara underhållande men inte underhållning” 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008:54). 

  

Det finns enligt Dennisdotter & Axenbrant (2008) tre viktiga faktorer som medverkar 

till en bra berättelse eller historia. Om någon av faktorerna fattas, kommer 

berättelsen troligtvis inte att berättas vidare. Den första faktorn är själva historien, att 

en individ berättar en historia till en eller flera åhörare. Därefter är det förståelsen. 

De inblandade parterna, personen som berättar samt åhöraren, ska skapa en förståelse 

för något som tidigare varit främmande eller outforskat. För att den som lyssnar 

möjligtvis berättar historien vidare till andra måste denne dessutom acceptera 

budskapet som historien förmedlar, vilket handlar om den sista faktorn, den delade 

meningen. Vidare menar Dennisdotter & Axenbrant (2008) även att varje berättelse 

är unik på sitt sätt, men att det finns flertalet delar en berättelse bör innehålla för att 
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väcka ett intresse hos mottagaren. Förenklat beskriver författarna en berättelses 

konstruktion som en serie händelser i en viss ordning. Normalt sett börjar en historia 

med en enkel idé, en komplex huvudperson och en tilltalande situation. Dennisdotter 

& Axenbrant (2008) säger även att det finns fyra komponenter som hittas i stort sätt i 

alla slags berättelser. Komponenter är följande: 

 

 Historiens sensmoral 

En historias sensmoral är det budskap eller det kärnvärde som ska förtydligas genom 

berättande. Dennisdotter & Axenbrant (2008) påstår att det ofta är ett ideologiskt 

eller moraliskt konstaterande. Berättelsen kring sensmoralen ska hjälpa åhöraren att 

ta till sig samt förstå budskapet.  

 

 Konflikten eller hindret 

Konflikten eller hindret är berättelsens kärna och är även det som för berättelsen 

framåt. Ett exempel på ett typiskt hinder är när huvudpersonen i historien ska göra 

något som han/hon själv inte tror ska gå och i slutet av historien har personen 

övervunnit hindret, vilket bidrar med substans till berättelsen (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008). 

 

 Rollfördelning 

Karaktärer är en vital del i en historia. Dock finns det inget som säger att det måste 

vara mänskliga karaktärer, en fabel kan enligt Dennisdotter & Axenbrant (2008) vara 

en minst lika bra historia. Vidare menar författarna att det är viktigt att åhöraren kan 

identifiera sig samt känna en viss empati med karaktärerna.  

 

 Handlingen 

Enligt Dennisdotter & Axenbrant (2008) börjar handlingen ta form när konflikten 

samt budskapet finns på plats. Ofta börjar handlingen med en beskrivning som 

väcker ett intresse och skapar förväntningar. Författarna beskriver två olika sätt att 

låta historien utspela sig på. Det första sättet är att berätta en sak i taget och leds 

framåt av en stram struktur. Sedan går det även att dela upp berättelsen i en början, 

en höjdpunkt och till sist ett slut.  
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En bra historia har trovärdiga samt genomarbetade grundelement, vilka bidrar till att 

historien kan bli mer framgångsrik jämfört med en annan. Det budskap som historien 

försöker förmedla bör vara tydligt, annars finns det ingen mening i att föra vidare 

historien med en strategisk avsikt. Den drivande faktorn i en historia är konflikten, 

utan konflikten blir det ingen framgångsrik historia. Genom konflikten samt 

lösningen på den, presenteras det budskap som historien vill få fram (Fog, 2010; 

Dennisdotter & Axenbrant, 2011). 

 

3.2.3 Heijbelmodellen 

Heijbel (2010) anser att storytelling är modet på 2010-talet men att begreppet blivit 

rörigt då det används i ett flertal sammanhang. Med detta som argument skapades 

“Heijbelmodellen”. I sju steg förklarar Heijbel användandet av storytelling. Nedan 

följer en kortfattad beskrivning av varje steg. 

  

 Steg 1 - Bestäm strategi 

I första steget är det enligt Heijbel (2011) viktigt att veta vara medveten om 

anledningen till varför storytelling används. Utöver medvetenheten är det även 

viktigt att veta vad som eftersträvas samt vilket eller vilka problem som ska lösas. 

  

 Steg 2 - Locka fram 

Nästa steg handlar om hur berättelsen kan lockas fram. Heijbel (2011) förklarar att 

han har två metoder för att locka fram en berättelse hos en verksamhet. Den ena 

kallar han för “Dr. Livingstone” och den andra för “Inspirationsföreläsning + 

workshop”. Metoderna går även att kombinera. Oavsett metod menar Heijbel (2011) 

är det avgörande att viktiga frågor kommer upp. Exempel på frågor eller 

uppmaningar kan vara: “Nämn ett ögonblick när var du stolt över din egen insats på 

jobbet” eller “Hur är ni när ni är som bäst?” (Heijbel, 2011:29f). 

  

 Steg 3 - Skörda 

Det tredje steget handlar om att samla in berättelser. Tillfället vid insamling av 

berättelser kan enligt Heijbel (2011) vara kortvarigt. Vid inspirationsföreläsningar 

och workshops kan det då vara fördelaktigt att memorera det som dykt upp genom att 

exempelvis skriva ner eller spela in tankar och idéer.  
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 Steg 4 - Välj 

Fjärde steget handlar om att skilja på ogynnsamma berättelser och välja ut de 

viktigaste. I detta steg är det väsentligt att visa på förmågan att lära sig av sina 

misstag, vilket kan vara en utgångspunkt för förändrings- samt förnyelsearbete. 

 

 Steg 5 - Förädla 

När berättelserna är skördade och handlar om verkliga samt betydelsebärande 

händelser är det enligt Heijbel (2011) dags att förädla. I stora drag handlar det femte 

steget om att förbereda inför spridningen, både muntligt samt via den sociala 

webben. 

 

 Steg 6 - Sprid 

Det näst sista steget beskriver hur de valda samt förädlade berättelserna ska sättas i 

arbete. Heijbel (2011) menar att allt som ytterst inspirerar till den muntliga 

spridningen är bra. Att sprida berättelsen som representerar verksamheten bör göras 

kontinuerligt. En verksamhets bästa berättelser kan enligt Heijbel (2011) förändra 

samt påverka uppfattningar både internt och extern som kan vara mer lönsamt på 

lång sikt än exempelvis en reklamkampanj. 

  

 Steg 7 - Stötta 

När alla steg är avklarade finns det fortfarande jobb kvar att göra för att bevara 

berättelserna vid liv och/eller regissera nya berättelser. Det handlar om att skapa 

kontinuitet och att bygga en storymedveten organisation. När alla steg är gjorda går 

det att börja om från början och finjustera. Heijbel (2007) hävdar att det bör finnas 

någon ansvarig, på heltid, för storytelling samt företagskulturen i varje organisation. 

 

Storytelling är något som måste underhållas. Om ett företag bara marknadsför 

berättelsen en gång ökar risken för att den glöms bort (Heijbel, 2007). För att inte 

glömmas bort måste berättelser hållas vid liv och utvecklas. Därav namnet ”stötta” i 

steg sju i Heijbelmodellen. När alla steg är gjorda går det att börja om från början 

och finjustera. Efter mätning av effekterna samt responsen från berättelsen från 

konsumenterna kan berättelsen sedan anpassas för att kunna passa syftet bättre eller 

för att upprätthålla mottagarens intresse. I utvärderingen av storytelling inom en 

organisation ingår det även att byta ut berättelser som konsumenterna har tröttnat på, 



  
 

40 

eller de som inte längre är relevanta för att nå företagets mål. Avslutningsvis hävdar 

Heijbel (2007) att det bör finnas någon ansvarig, på heltid, för storytelling samt 

företagskulturen i varje organisation.  

  

3.2.4 Måste berättelsen vara sann eller inte? 

I diskussionen om en berättelse bör vara sann eller inte menar Mossberg & Johansen 

(2006) att en välberättad historia kan accepteras av individen, trots att den egentligen 

är fiktiv. Exempelvis Ystad med kriminalaren Wallander eller Uppsala med Pelle 

Svanslös. Vidare menar författarna att det ska finnas någon typ av överenskommelse 

och att den ska bygga på samförstånd. Samförståndet går ut på att det mellan den 

som förmedlar berättelsen samt den som står som mottagare, finns en ömsesidig 

förståelse för formuleringen av innebörden. Samförstånd mellan attraktion och 

besökaren finns om det tematiska innehållet. Om vistelsen uppfyller besökarnas 

förväntningar bygger mycket på deras egen vilja samt engagemang vid besöket av 

attraktionen. För att besökaren ska bli nöjd med sin vistelse krävs det att denne tolkar 

historien och lever sig in i rollen (Mossberg & Johansen, 2006). 

  

Hur pålitlig en berättelse borde vara beror enligt Mossberg & Johansen (2006) på 

användningsområdet. Om den omfattar områden där det finns många olika åsikter, 

exempelvis miljöfrågor som används för att övertyga är vikten av att berättelsen ska 

vara sann större än om budskapet exempelvis skulle kommunicera ett mer 

underhållande budskap. Vid användning av storytelling är det viktigt som 

verksamhet att vara medveten om i vilket syfte denna strategi används för, men även 

i vilken situation samt vilket segment som önskas nå. Utöver medvetenheten är det 

också essentiellt att vara tydlig med var som är sanning och vad som är fiktivt, för att 

konsumenten inte ska känna sig förledd (Mossberg & Johansen, 2006; Heijbel, 

2011). Mossberg & Johansen (2006) anser att sanningsbegreppet bör skiljas från 

autenticitetsbegreppet. Vidare menar författarna att om mottagaren blir fängslad av 

berättelsen, beror inte det på den talar sanning, utan mer om hur trovärdig den är. 

 

3.2.5 Storytelling i upplevelsebranschen 

Tjänster och upplevelser är immateriella, de vill säga att det inte går att ta på dem på 

samma sätt som materiella varor. Då tjänster inte går att ta på, kan det innebära 

svårigheter för konsumenten att utvärdera tjänsten före konsumtion. Till skillnad från 
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materiella produkter är tjänster och upplevelser inga materiella ting, utan aktiviteter 

och processer. Köper en konsument en produkt är den densamma för andra 

konsumenter som köpt samma produkt, även här skiljer sig konsumtionen mellan 

produkt och tjänst. Köper en person en tjänst kan den ses som en process. Ett 

exempel är en resa, där kan tjänsten variera från person till person eftersom olika 

händelser kan inträffa under konsumtionen av tjänsten. Säg att en person i 

resesällskapet glömmer sitt pass hemma, det blir stressig och de missar flyget, eller 

att en person i resesällskapet blir sjuk. Händelserna kan variera för olika 

konsumenter och därmed är konsumtion av en tjänst en process som kan variera 

(Grönroos, 1996). 

 

Företag inom upplevelsebranschen kan använda sig av storytelling för att stimulera 

besökares fantasi och genom det marknadsföra en turistattraktion. Storytelling kan 

bidra till att turistattraktionen blir unik genom en eller flera berättelser. Att 

marknadsföra en tjänst eller upplevelse kan vara något mer komplicerat än att sälja 

en fysisk produkt. En kund köper ofta en produkt med en funktionell nytta. 

Konsumenter kan ha höga krav på upplevelser och de vill att det ska bli en positiv 

minnesvärd händelse. Om konsumenten är nöjd efter en upplevelse kan det bidra till 

att den pratar gott om den till andra. Detta är en viktig del av marknadsföringen av 

upplevelser (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Marknadsföringen har på senare tid 

förändrats och idag handlar det om att erbjuda drömmar och fantasier. Det handlar 

inte bara om att införskaffa materiella ting för att visa social status, utan snarare om 

att visa upp sin livsstil med hjälp av välbehagliga upplevelser. Genom upplevelser får 

människan en chans att komma ifrån den strukturerade vardagen. För många handlar 

den här typen av konsumtion om självförverkligande och personlig utveckling. 

Konsumenter kan påverkas emotionellt i köpprocessen, de kan skapa relationer till 

varumärken och deras produkter och tjänster. Historier kan tala till människors behov 

och på så sätt göra livet meningsfullt för individen då det kan vara svårt att skapa 

mening endast genom materiella ting. Människor skapar fantasier och drömmar och 

det är dessa som företag kan uppfylla med sina tjänster. Marknadsförarna måste i sin 

tur använda sig av berättelser för att övertyga konsumenterna om att just deras 

upplevelser kan uppfylla fantasierna och drömmarna (Mossberg & Johansen, 2006). 

Exempel på typer av upplevelser som kan marknadsföras med hjälp av berättande är 

diverse upplevelseområden som ofta är uppbyggda kring en fantasi, exempelvis kring 
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internationella filmer som Harry Potter. Även evenemang kan arrangeras som 

baseras på historier och myter, exempelvis Medeltidsveckan i Visby. Hotell kan 

också använda sig av berättelser, exempelvis hotell som marknadsför sig som 

hemsökta (Mossberg & Johansen, 2006).  

  

3.2.6 Storytelling inom destinationsmarknadsföring 

I takt med att media och internet är något allt mer förekommande har ett intresse för 

att studera i vilken grad berättande kan påverka konsumenter i deras konsumtion av 

turismtjänster och produkter. En hel del forskning menar att berättande är ett 

effektivt sätt att marknadsföra produkter och tjänster, då det är ett bra sätt att 

omvandla ett varumärkes värden till att bli mer gripbara för konsumenter. Många 

varumärken inom besöksnäringen använder sig av just storytelling på sina webbsidor 

där de marknadsför sina destinationer på ett berättande sätt. Konsumenter har lättare 

att ta till sig information om en produkt eller tjänst som marknadsförs i en berättande 

form de kan relatera till, mer än om de hade fått produkten eller tjänsten presenterad i 

en enda lista med alla attribut. Genom berättandet kan konsumenterna skapa sig en 

bild och tänka sig in i hur de hade konsumerat produkten eller tjänsten om de hade 

köpt den (Tussyadiah et al., 2011). 

  

I besöksnäringen är storytelling än mer användbart då de tjänster och produkter som 

säljs ofta är i upplevelseform. I jämförelse med andra materiella produkter kan 

konsumenten ofta testa och ta på produkten innan de bestämmer sig för om de vill 

köpa den. Kan konsumenten få en berättande bild om hur upplevelsen av produkten 

eller tjänsten kommer vara blir det lättare för dem att bestämma sig om de vill ha den 

eller inte. Enligt Tussyadiah et al. (2011) är det även en bra idé för destinationer och 

turistattraktioner att använda sig av en hemsida där tidigare konsumenter kan ge 

recensioner och betygsätta deras upplevelser. En hemsida ger potentiella 

konsumenter en möjlighet att läsa igenom recensionerna och skapa en egen bild av 

destinationen. Genom berättelser kan en människa försöka få en annan människa att 

förstå hur denne upplevde något (Tussyadiah et al., 2011). 

3.2.7 Storytelling som verktyg i skapandet av en destinationsimage 

Destinationsimagen, eller bilden av en destination, behöver inte nödvändigt stämma 

överens med en destinations verkliga image. Människor kan skapa sig en gemensam 

uppfattning av en destination med hjälp av olika berättelser, med andra ord 
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storytelling. Den sociala konstruktionen av skapande av destination är således av stor 

vikt. Beroende på ursprung och vilken koppling personer har till destinationen kan 

den uppfattas olika. Som ett exempel kan Australien uppfattas olika beroende på om 

besökarna är från Kina, Japan eller England, beroende på att de har olika kulturer och 

olika mycket koppling till landet. En destinations image skapas alltså inte bara av 

berättelser om den. Berättelserna kan uppfattas olika beroende på vilka erfarenheter, 

förväntningar, grad av kunskap, kultur och intressen människan har (Ryan & Cave, 

2005). 

  

Minnet är baserat på berättelser. Information hämtas och lagras i hjärnan med hjälp 

av berättelser. Genom berättelser kan människor koppla information med sina 

känslor, vilket gör det lättare att uppfatta informationen (Aaker & Joachimsthaler, 

2000; Woodside, 2010). Woodside (2010) anser att berättelser får en betydelse när de 

kan kopplas till egna erfarenheter och blir mer gripbara då de kan relateras till ens 

känslor. Varumärken skapar berättelser om deras produkter och tjänster för att skapa 

en känsla hos konsumenterna. 

 

Vidare betonar Woodside (2010) vikten av att använda storytelling på rätt sätt. Bara 

för att något marknadsförs genom berättelser, betyder det inte att åhörarna finner det 

intressant. Det krävs en viss finess för att skapa ett intresse och fånga de potentiella 

konsumenterna. De som är duktiga på storytelling måste ständigt tänka på balansen 

mellan förväntningar och verklighet. Det handlar om att visa konsumenten om hur 

konsumtionen av en viss produkt eller tjänst kan skapa balans i livet och därmed få 

livets förväntningar och verklighet att stämma bättre överens (Woodside, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan storytelling användas som ett verktyg inom marknadsföring. 

Företag vill nå ut med sina produkter samt tjänster och konsumenter kan därmed 

emellertid överösas med en mängd information. Informationen kan bli svår att 

hantera och det kan vara problematiskt att sortera ut det relevanta. Företag måste 

tänka på sin kommunikation och att den är kreativ för att sticka ut ur mängden. 

Storytelling kan således vara ett nytänkande sätt som skiljer sig från den 

faktabaserade kommunikationen, och syftar istället till att skapa en känsla hos 

konsumenterna (Mossberg & Johansen, 2006). Genom att involvera flera sinnen kan 

budskapet bli mer attraktivt och därmed påverka människor i en högre grad i deras 
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val av konsumtion (Mossberg & Johansen, 2006; Helmefalk, 2017). Det kan även bli 

lättare för tjänsteföretag att locka konsumenter då deras erbjudanden ofta är 

immateriella och svåra att utvärdera innan konsumtion. Genom storytelling kan 

konsumenterna få en försmak av hur tjänsten kommer upplevas vid konsumtion. I 

nästa kapitel kommer tre kommuner och upplevelsekoncept, samt deras användande 

av storytelling och platsskapande, presenteras. 
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4. EMPIRISKT MATERIAL 

I följande kapitel presenteras det empiriska material som de teoretiska fenomenen 

prövats på. De olika kommunerna och upplevelsekoncepten kommer att presenteras 

var för sig för att göra materialet mer lättorienterat.  

 

4.1 Kiruna kommun 

Kiruna kommun är beläget i Norrbottens län. Under 50 sommardygn har Kiruna 

midnattssol, vilket innebär att solen aldrig går ner och under 20 vinterdygn har de 

polarnatt där solen inte orkar sig upp över horisontlinjen. Sett till yta är Kiruna 

kommun lika stort som Skåne, Blekinge och Hallands län tillsammans. Kommunen 

har ett invånarantal på 23 000, varav 18 000 bor i centralorten och resterande i 

omkringliggande byar. I kommunen talas tre olika språk, svenska, samiska samt 

tornedalska (Kiruna kommun, 2017). 

 

4.1.1 Turismen i Kiruna med fokus på samverkan och hållbarhet 

Kiruna är Sveriges största kommun som gränsar både till Norge och Finland. 

Sveriges högsta berg Kebnekaise ingår i Kirunas fjällvärld. Kebnekaise är en välkänd 

turistattraktion, men även Riksgränsen, Björkliden och Abisko är populära turistmål 

vid ett besök. I kommunen finns 840 km vandringsleder, 6200 sjöar och 6 stora älvar. 

Kiruna erbjuder fiske såväl sommar som vinter då pimpelfiske är populärt. Förutom 

fiske är forsränning, skidåkning, skotersafari samt hundspann populära aktiviteter. 

Under sista helgen i januari anordnas ”Kiruna snöfestival” med konstutställningar, 

renkappköring, hundrace och snöskulpturtävling som lockar besökare från många 

delar av världen (Cityguide, 2017). Tillväxtverket anser att Kiruna är ett område i 

Sverige som har stor potential att utvecklas till en hållbar destination. Efter 

Stockholm är Kiruna Sveriges starkaste turistmagnet då de har ICEHOTEL, 

norrsken, besöksgruvan samt den samiska kulturen att erbjuda. Olika näringar som 

verkar på platsen kan ha olika intressen och en dialog och kompromisser är 

nödvändiga för att alla ska få sina intressen tillgodosedda. Att visa respekt och 

förståelse för varandras behov och rättigheter kan vara grundläggande för att nå 

framgång. Det är exempelvis viktigt att närområdet och dess natur med den 

biologiska mångfalden inte tar skada utav den växande besöksnäringen (Kuhmunen 

et al., 2013). Turismen kan ses som en framtidsnäring i norr då många andra jobb är 

på väg att försvinna. En person som jobbar inom turismnäringen i Jukkasjärvi i 
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Kiruna kommun är renskötaren Nils Nutti. Enligt Nutti är det en stor fördel om de 

olika verksamheterna i norr kan samarbeta. Själv samarbetar han med ICEHOTEL 

och det har enligt honom varit avgörande för verksamhetens överlevnad. Idag 

samarbetar 16 kommuner under varumärket Swedish Lapland. Nutti ser positivt på 

den växande turismen men anser att det är viktigt att det inte görs på någons 

bekostnad samt att den känns genuin. Nutti satsar på eko- och kulturturism och 

kvantitet är inte det viktigaste (Helsingborgs Dagblad, 2016). 

 

4.1.2 Besöksnäringen i Kiruna kommun 

Vid intervju med Ann-Christin Samuelsson (2017-12-05), undertecknad tillväxtchef i 

enheten som arbetar med frågor som rör; näringsliv, landsbygd, översiktsplanering 

och jämställdhet, integration samt arbetsmarknadsfrågor förklarar hon att kommunen 

själva inte bedriver den aktiva destinationsmarknadsföringen mot besökaren. Kiruna 

kommun är medlem i Kiruna Lappland ekonomiska förening som bedriver 

destination- samt turismutvecklingen där kommunen stödjer föreningen på diverse 

sätt. Exempelvis jobbar deras kommunikationsavdelning med föreningen vid 

profilering samt skyltning. Däremot försöker kommunen enligt Samuelsson (2017-

12-05) tillgodose tillgänglighet och planeringsförutsättningar för näringen. 

 

4.1.3 ICEHOTELs påverkan på Kiruna kommun 

ICEHOTEL har enligt Samuelsson (2017-12-05) varit med och skapat en av de 

främsta besöksanledningarna för utländska besökare. Turistbyrån definierar 

ICEHOTEL som en nyckeltillgång för platsen (Kiruna Lappland, 2016). Det är även 

ett starkt varumärke som inspirerat nya turistföretag (Samuelsson, 2017-12-05). 

Upplevelsekonceptet har även genererat kringaktiviteter för de nya företagen såsom 

hundspann samt samiska upplevelser. ICEHOTEL bidrar till arbetstillfällen i 

kommunen då hotellet är en utav de största arbetsgivarna inom besöksnäringen i 

Kiruna. Vidare menar Samuelsson (2017-12-05) att ICEHOTELs betydelse inte bara 

är för Kiruna kommun utan för hela Norrbotten samt Nordkalotten. På frågan om 

turister enbart besöker ICEHOTEL och inte kommunen i sig, svarar Samuelsson 

(2017-12-05) att ett större antal turister enbart besöker hotellet men att allt fler 

kombinerar isupplevelsen med exempelvis norrsken, event, stadsomvandlingen eller 

vid ett Stockholmsbesök. Utöver dessa aktiviteter går det även att besöka exempelvis 
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visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre samt rymdbasen Esrange Space Center 

(Kiruna Lappland, 2017). 

 

ICEHOTEL har under varje vinter gäster från omkring 80 länder, men när snön 

smälter är det inte många turister som besöker Jukkasjärvi. Följaktligen valde 

ICEHOTEL i fjol att göra en ny satsning med att tillgängliggöra hotellet året runt. 

Denna satsning möttes däremot av ett överklagande från en av hotellets grannar. 

Grannen påstod att lokalbefolkningen inte hade fått tillräcklig information om 

planerna kring bygget eller tid att ge sina synpunkter. I en intervju med NSD menar 

grannen att “man har genat i kurvorna just för att turismen anses så viktig”. Som svar 

till detta menar ICEHOTEL att kommunen ställer stora krav och har förväntningar 

om att det ska skapas nya året-runt jobb i Kiruna. Innan året runt konceptet trädde i 

kraft hade hotellet 110 anställda, där enbart 45 var året runt medarbetare. Målet med 

investeringen var att ytterligare 15 medarbetare skulle kunna gå från att arbeta 

säsong till att istället arbeta året runt. Vidare menar kommunen att “turism ger även 

underlag för byns butik, skola och dagis” (Lenngren, 2016).  

 

I dokumentet ”Masterplan 2015-2020” framtaget av Kiruna Lappland skriver de att 

ett av föreningens mål är att skapa en emotionell anknytning till Kiruna. För att 

uppnå målet vill de låta besökare se och uppleva något nytt, autentiskt och 

minnesvärt. Vidare betonar de innebörden i att skapa olika upplevelser för olika 

besökarprofiler, med tanke på att människor söker olika sorters upplevelser när de 

reser (Kiruna Lappland, 2016).  

 

4.1.4 Användandet av storytelling i Kiruna kommun 

Vad gäller frågor om storytelling hänvisar Samuelsson (2017-12-05) till Kirunas 

destinations organisation då kommunen själva inte arbetar med storytelling. Det enda 

hon kan säga är att hon ser att de använder vissa inslag av storytelling. På hemsidan 

belyser kommunen deras kultur samt den naturmiljö som finns runt omkring (Kiruna 

kommun, 2017b). Marknadsföring kring ICEHOTEL, norrsken och dylikt återfinns 

inte på kommunens hemsida utan marknadsförs enbart av Kiruna Lappland (Kiruna 

Lappland, 2017b). Under kategorin “Bo” på turistcentrets hemsida är det 

ICEHOTEL som kommer upp först i listan med en beskrivning som lyder: “200 
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kilometer ovan polcirkeln, där norrskenet dansar på vinterhimmeln och 

midnattssolen lyser 50 dagar och nätter i sträck under sommaren, ligger Jukkasjärvi”. 

 

4.2 ICEHOTEL 

ICEHOTEL, även känt som “Ishotellet” är världens största hotell byggt av snö och 

is. Hotellet byggdes 1989 i Jukkasjärvi, två mil öster om Kiruna och varje vinter 

återföds det i en ny tappning (ICEHOTEL, 2017a). Med cirka 60 000 gäster per år, 

inräknat både dagsbesökare samt övernattande gäster är drivkraften för hotellet bland 

annat konst samt att skapa en plats för livsberikande moment. För att bygga upp 

hotellet går det åt cirka 1000 ton is och 30 000 kubikmeter “snis”. “Snis” är en 

blandning av snö och is med två komponenter; en noggrann uträknad mängd vatten 

från Torne älv och luft. Jämfört med vanlig natursnö har “snisen” högre densitet 

vilket isolerar bättre och smälter långsammare (ICEHOTEL, 2017b). Alf Kero, 

medarbetare på ICEHOTEL sedan 20 år tillbaka säger: ”För oss är den naturliga 

skönheten och den unika historien som finns i varje enskilt isblock en inspiration 

som aldrig går att hitta i konstgjord is” (ICEHOTEL, 2017a). Parallellt med det 

klassiska ishotellet har de även öppnat ICEHOTEL 365. ICEHOTEL 365 är en 

permanent konstruktion med bland annat isgalleri och en isbar, där allt är skapat i snö 

samt is från konstnärer världen över och bidrar till att isupplevelsen kan besökas året 

runt. 2014 vann varumärket ICEHOTEL Signumpriset och under 2013 vann de 

Turistgalans internationella branschpris, Global Trip Award. 2017 blev även 

ICEHOTEL 365 nominerat till Stora Turismpriset (ICEHOTEL, 2017a).  

 

4.2.1 Storytelling av ICEHOTEL 

Åsa Ribbling (2017-11-21), marknadschef på ICEHOTEL förklarar att hotellet 

jobbar nästan uteslutande med storytelling. Ribbling (2017-11-21) betonar även 

betydelsen av storytelling när det kommer till att stärka hotellets varumärke och 

värdet i det. En bra historia bör enligt Ribbling (2017-11-21) ha någon slags tvist. 

För att locka gäster måste det finnas en känsla i historien, något intresseväckande 

eller ögonöppnande. Historien blir inte intressant om den enbart är informativ. 

Vidare menar Ribbling (2017-11-21) att en bra historia för henne ska vara något 

oväntat eller att man målar upp en beskrivning som skapar en koppling till 

mottagaren. ICEHOTEL strävar efter att förmedla en målande bild eller beskrivning 

av det som de tror att deras målgrupp tycker om, det exotiska, exempelvis det 
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arktiska ljuset (Ribbling, 2017-11-21). Det arktiska ljuset är något som ICEHOTEL 

flitigt marknadsför på deras hemsida (ICEHOTEL, 2017c). Storytelling är den 

viktigaste marknadsföringsstrategin som ICEHOTEL använder sig utav. Det är i 

princip den enda strategin hotellet har använt sig utav och den mest bärande 

kommunikationen ända fram till nu när de börjat med året runt koncept, där de även 

jobbar med köpt media. I deras marknadsföring jobbar ICEHOTEL mycket med 

bilder och andra visuella former (Ribbling, 2017-11-21).  

 

4.2.2 ICEHOTELs påverkan på platsen 

Ribbling (2017-11-21) anser att det är en stor skillnad på platsen idag jämfört med 

hur platsen var innan ICEHOTEL etablerades. Jukkasjärvi är en liten by med få 

bofasta. Exempelvis finns en gammal kyrka på platsen som folk har besökt men nu är 

det en världsattraktion som lockar internationella turister. Vidare menar hon att 

ICEHOTEL är en destination i sig och inte en del av Jukkasjärvi som destination. 

Nästa destination som kommer presenteras är Gnosjö kommun. 

 

4.3 Gnosjö kommun 

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och är 452 kvadratkilometer stor. 

Kommunen har 9615 invånare, varav 4500 bor i centralorten och resten i 

omkringliggande tätorter (VanDerMeulen, 2017a). Gnosjö är känt för den så kallade 

Gnosjöandan. Gnosjöandan är inställningen hos företag och dess anställda i regionen 

om hur man tar sig an problem och utmaningar. Gnosjöandan syftar till en ständig 

utveckling samt att alltid göra det lite bättre för alla. Det är en entreprenöriell 

inställning som strävar efter ett företagstätt samhälle, vilket har bidragit till att det 

idag finns en mängd verksamma företag i regionen (Gnosjöandan, 2017). 

Kreditupplysningsföretaget Syna delar varje år ut priset ”Bäst Tillväxt” till 

kommunen i Jönköpings län med mest bred och stabil tillväxt i det lokala 

näringslivet. Gnosjö har fått priset fem gånger, vilket ingen annan kommun hittills 

har slagit (Ebbesson, 2017). 

 

4.3.1 Närhet till kringliggande attraktioner 

Lina Sandström jobbar som turism- och destinationsutvecklare i Gnosjö kommun. 

Enlig Sandström (2017-11-21) samarbetar Gnosjö kommun till stor del med 

grannkommunerna Gislaved och Värnamo. Gnosjö satsar i allt större utsträckning på 
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naturturism då det är en tillgång som finns på platsen. För att främja naturen satsar de 

på att skapa och underhålla vandringsleder. I grannkommunen Gislaved ligger 

Isaberg som är en 150 meter hög urbergskulle. Isaberg har södra Sveriges största 

vintersportanläggning. Många reser långväga för att besöka vintersportanläggningen 

och det finns bland annat stugby, campingplats, servering samt skidshop på platsen. 

Under sommaren kommer många besökare för att uppleva växt- och djurlivet. 

Anläggningen erbjuder under sommaren möjlighet till fiske samt att varandra på de 

markerade vandringslederna (Länsstyrelsen Jönköpings län, 2017). Enligt Sandström 

(2017-11-21) är det en stor fördel för Gnosjö kommun att ligga så nära Isaberg. 

Många som besöker Isaberg stannar någon dag extra och kan då besöka de 

vandrings- och cykelleder som Gnosjö kommun erbjuder. Förutom naturturismen 

som Gnosjö kommun satsat på är industrierna en stor anledning till att besökare 

väljer att komma till platsen. Det finns många tillverkande företag i Gnosjö som är 

underleverantörer till större företag, såsom Volvo m.fl. 

 

4.3.2 High Chaparral och dess påverkan på attraktionen till platsen 

I den södra delen av Gnosjö kommun ligger Kulltorp, ca 10 km från centralorten. 

Lantbruk har alltid präglat trakten och Kulltorps tätort har 329 invånare. Strax 

utanför Kulltorp ligger nöjesparken High Chaparral (VanDerMeulen, 2017b). Enligt 

Sandström (2017-11-21) har High Chaparral gynnat Gnosjö kommun och många fler 

besökare attraheras till platsen än vad de hade gjort utan upplevelsekonceptet. 

Nöjesparken har även genererat i arbetstillfällen för invånare i Gnosjö Kommun 

(Sveriges Radio, 2016). Många av de som besöker High Chaparral är barnfamiljer 

som åker vidare till Astrid Lindgrens Värld efter besöket. Då folk väljer att åka 

vidare kan de i vissa fall behöva övernatta och därmed spendera mer tid på platsen. 

Vissa väljer att stanna och bada på någon av badplatserna och vissa gör ett besök i 

nationalparken Store Mosse, som är en av Sveriges 29 nationalparker (Sandström, 

2017-11-21). Varje år besöker över 100 000 människor Store Mosse, till största del 

tyskar. Enligt Martha Wägéus, före detta föreståndare på Naturum i nationalparken 

kan det vara de stora vidderna och ödsligheten som lockar. Många mossar i resten av 

Europa blivit utdikade och omgjorda till industriområden istället, vilket gör Store 

Mosse unik. Anledningen till att den största andelen besökare är tyskar kan vara att 

svenskarna är hemmablinda. Vidare menar Martha Wägéus att Store Mosse skulle 

kunna marknadsföras mer men att det är en ekonomisk fråga. Hon anser dock att 
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marknadsföring inte endast är positivt då det kan locka för mycket folk, vilket hade 

kunnat leda till trängsel på vandringslederna. Store Mosse hade då även förlorat 

ödsligheten som gör den unik och intressant att besöka (Sveriges radio, 2011). 

 

4.3.3 Gnosjös framtidsvision 

I framtiden hoppas Sandström (2017-11-21) att Gnosjö kommun ska samarbeta ännu 

mer med grannkommunerna för att utveckla besöksnäringen tillsammans. Gnosjö 

kommun arbetar med att ta fram en ny hemsida där de vill jobba mer med att 

marknadsföra sig tillsammans med de andra kommunerna. På den nya hemsidan vill 

de även förbättra kommunikationen utåt då det är viktigt att tänka på hur de 

kommunicerar om de vill upplevas som en attraktiv plats att besöka. För att bli 

attraktiv är det viktigt att uttrycka sig rätt och gärna jobba med den känslomässiga 

aspekten av marknadsföring, såsom storytelling. I Gnosjö kommun finns det flera 

industrimuseer och Sandström (2017-11-21) menar att det är viktigt att marknadsföra 

dem på rätt sätt för att de ska väcka mer intresse och locka nya målgrupper. I 

dagsläget jobbar inte kommunen så mycket för att få till den känslomässiga aspekten 

men hoppas på att göra det mer i framtiden. Under sommaren har Gnosjö kommun 

sommaranställda turistinformatörer som arbetar med en mobil turistinformation. 

Medarbetarna åker runt till olika besöksmål, bland annat High Chaparral, för att 

informera om andra attraktioner i området. Skulle fler välja att även besöka de andra 

attraktionerna i kommunen skulle det behövas fler boendealternativ. Sandström 

(2017-11-21) ser High Chaparral som en egen destination men menar att kommunen 

vill få parkens besökare medvetna om platsen i övrigt och andra attraktioner i 

området de kan besöka. “High Chaparral är en nöjespark olik alla andra. Det är en 

upplevelse för alla sinnen, som du sent kommer att glömma. När du stiger in genom 

portarna lämnar du verkligheten för en stund.” skriver Visit Gnosjö (2017) om High 

Chaparral på sin hemsida. 

 

4.4 High Chaparral 

“Solen steker, blickarna spänns och duellen är bara ett par sekunder ifrån. 1, 2, 3 – 

Pang. Välkommen till Vilda Västern och sommarens stora äventyr. En värld full av 

fängslande shower, fascinerande hjältar och skurkar, salooner med god mat och 

dryck och massor av andra upplevelser. Så dra på dig bootsen, sadla hästen och 
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ladda knallpulverpistolen. För nu är du i Vilda Västern.” (High Chaparral, 2017a). 

 

1870-talets Amerika och Vilda Västern är temat för High Chaparral som ligger i 

Kulltorp. 1966 etablerades High Chaparral av Bengt Erlandsson och ägs idag av hans 

barnbarn, Emil och Philip Erlandsson. Årligen har High Chaparral ungefär 180 000 

besökare. Temaparken betonar betydelsen av gemenskap och det är drivkraften 

bakom allt de gör. Exempelvis bjuder karaktärerna ofta in besökarna att vara med i 

deras shower (High Chaparral, 2017b). 

 

4.4.1 Storytelling av High Chaparral 

High Chaparral vill få besökarna att känna sig som en del av Vilda Västern och 

äventyret utspelas med hjälp av bland annat banditer, cowboys, ånglok, hjulångare 

och mat influerad av Vilda Västern. Alla delar i parken skapar tillsammans ett 

äventyr och en känsla av 1800-talets Amerika (Visit Gnosjö, 2017). Lotta Edin-

Johansson jobbar sedan fyra år tillbaka som VD för High Chaparral. Enligt Edin-

Johansson (2017-12-14) är storytelling en effektiv marknadsföringsstrategi för att 

locka besökare till parken. Det är även en viktig del för att skapa engagemang samt 

förväntan hos besökarna innan de besöker parken. En berättelse bör enligt Edin-

Johansson (2017-12-14) innehålla en bra handling och karaktärer som kan skapa 

engagemang, nyfikenhet, igenkänning samt identifikation. Vidare menar hon att 

berättelsen ska vara enkel och stark för att fastna hos läsaren. High Chaparrals 

anställda lever sig in i västernmiljön för att skapa en så realistisk känsla som möjligt 

på platsen. Även när skådespelarna är utanför showerna agerar de som sina 

karaktärer och butikspersonalen går in i sina roller för att skapa en känsla och 

leverera en vilda västern upplevelse (Lindholm, 2014). High Chaparrals värdeord är 

omtanke, tillsammans och äventyr. Enligt Edin-Johansson (2017-12-14) är det av 

stor vikt att värdeorden genomsyrar hela verksamheten, allt från hur personalen 

jobbar med gästbemötande, till hur de går klädda i parken och marknadsför sig. 

Genom att värdeorden involveras i alla delar blir det lättare för besökaren att uppfatta 

vad parken och dess personal står för. Det är viktigt för parken att utvecklas och 

parkens ledning har gjort resor till USA för att hämta inspiration från liknande 

koncept. De tar till sig de sakerna de gillar och applicerar det på High Chaparral med 

sin egen nisch (Lindholm, 2014). 
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4.4.2 High Chaparrals påverkan på övriga verksamheter i närområdet 

Edin-Johansson (2017-12-14) tror att High Chaparral har påverkat Gnosjös 

destinationsimage, då kommunen förutom High Chaparral och nationalparken Store 

Mosse inte har så många stora besöksanledningar för turister. Vidare menar hon att 

parken har gynnat andra verksamheter i närområdet, såsom hotellen. På hotellet 

Hestravikens hemsida skriver de att High Chaparral har dragit en stor publik 

sommartid vilket har lett till att hotellet utvecklats (Hestraviken, 2017). Även 

restauranger, affärer och bensinstationer gynnas av besökarna på platsen (Edin-

Johansson, 2017-12-14). Nästa destination som presenteras är Vimmerby kommun 

med upplevelsekonceptet Astrid Lindgrens Värld. 

 

4.5 Vimmerby kommun 

Vimmerby är beläget i den nordligaste delen av Kalmar län (Vimmerby kommun, 

2017a). Kommunen har ett invånarantal på 15 636, varav 8 152 bor i tätorten 

Vimmerby (Vimmerby kommun, 2017b). Många förknippar Vimmerby med Astrid 

Lindgren, Åbro bryggeri, Frödinge mejeri samt landsbygd. Vimmerby erbjuder dock 

mer än så och det finns fler attraktioner att besöka än Astrid Lindgrens Värld, som är 

det mest välbesökta turistmålet. Kommunen erbjuder bland annat naturområden och 

ett flertal badsjöar (Vimmerby kommun, 2017a). 

 

4.5.1 Turismens påverkan och utvecklingspotential i Vimmerby kommun 

Det finns en växande efterfrågan av svenska hållbara turistdestinationer med 

potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. Vimmerby är en destination som 

skulle kunna utvecklas ytterligare för en internationell marknad och bli en intressant 

helårsdestination (Flodén, 2012). Varje år besöker fler än en trekvarts miljon turister 

Vimmerby. Att få dessa besökare att stanna länge ser Peter Göransson, turistchef för 

Vimmerby turistbyrå, som sin främsta uppgift. Genom ett förlängt besök konsumeras 

fler varor och tjänster. 2014 omsatte turismen i Vimmerby 433 miljoner kronor vilket 

genererade i 36 miljoner kronor i skatteintäkter till kommunkassan. För att få 

besökarna att stanna längre vill Vimmerby turistbyrå öka kunskapen hos besökarna 

om utbudet som finns på platsen. Vet besökarna att det finns mer att göra under 

besöket kan de boka in fler övernattningar och fler upplevelser. Ytterligare 

utmaningar som turistorganisationen har är att lyfta besöksnäringen på den politiska 

agendan för att kunna prioriteras högre ur ett ekonomiskt perspektiv. Turismen är en 
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tillväxtsektor och varje investerad krona i turismsektorn ger flera tillbaka. Det är 

även viktigt att infrastrukturen och turisternas transport är av god kvalitet (Karlsson, 

2015). 

 

4.5.2 Vimmerby kommuns samverkan med Vimmerby Turistbyrå 

Patric Engqivst jobbar på näringslivsenheten som Tf chef på Kulturskolan och 

Fabriken. Vimmerby kommun köper ofta tjänster rörande turism av Vimmerby 

turistbyrå som är en ekonomisk förening, ägd av dess medlemmar (Engqvist, 2017-

12-06). Vimmerby turistbyrå marknadsför destinationen och varumärket Astrid 

Lindgrens Vimmerby via olika kanaler för att nå ut på en regional, nationell samt 

internationell nivå. Turistbyråns mål är att marknadsföra hela destinationen, med 

fokus på alla dess attraktioner och tillgångar. Genom att marknadsföra Vimmerby för 

potentiella besökare kan det stärka platsvarumärket och därmed även skapa ett 

intresse för platsen som boplats, handelsplats samt arbetsplats (Vimmerby turistbyrå, 

2017). Vimmerby turistbyrå arbetar med att skapa en destinationsimage för platsen 

och det är ett exempel på en typ av tjänst som kommunen köper av turistbyrån 

(Engqvist, 2017-12-06). I arbetet med att bli en attraktiv kommun för turisterna 

gynnas även lokalbefolkningen, det ska vara en trevlig plats för alla. Kommunen 

borde därmed värdera turismen högt (Karlsson, 2015). 

 

4.5.3 Astrid Lindgrens Världs påverkan på Vimmerby Kommun 

Astrid Lindgren föddes i Vimmerby 1907. Under hennes levnadsår var hon 

barnboks-, sångtext- och manusförfattare. Hon var även verksam som förlagsredaktör 

och opinionsbildare (Saltkråkan AB, 2017). Då Astrid Lindgren föddes i Vimmerby 

har en temapark byggts upp i kommunen, Astrid Lindgrens Värld (ALV). ALV är ett 

fristående aktiebolag som till 91 % ägs av Salikon förvaltning AB och 9 % av 

Vimmerby kommun (Astrid Lindgrens Värld, 2017). Engqvist (2017-12-06) anser att 

temaparken är Vimmerbys mest kända reseanledning och att den har haft en enorm 

positiv kraft på kommunen och dess image. Temaparken har runt 500 000 besökare 

årligen och det har lett till att besöksintresset för platsen i övrigt också har ökat. Som 

en följd av det ökade antalet besökare har verksamheter som exempelvis Virum 

Älgpark, Nils Holgerssons värld och Ingebo Hagar skapats. Hotellnäringen har även 

påverkats positivt och vågar satsa mer med tanke på den stora sommarsäsongen. Det 

enda som kan vara något av en utmaning är den stora tillströmningen som kan 
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påverka infrastrukturen under högsommaren då det kan bli längre köer på vägar och i 

butiker. Engqvist (2017-12-06) menar dock att kommunen är medvetna om 

utmaningen samt dess konsekvenser och har med detta vid planering för att 

genomföra insatser för att mildra köerna som uppstår under en kortare period.  

 

4.5.4 Kan storytelling stärka Vimmerbys destinationsimage? 

Engqvist (2017-12-06) anser att storytelling är ett effektivt sätt att stärka 

destinationsimagen, men att Vimmerby turistbyrå sköter det mesta av arbetet och 

kommunikationen av destinationsimagen. Han poängterar dock vikten av äkthet för 

att storytelling ska stärka destinationens image. Bilderna av en plats som 

kommuniceras ut ska stämma överens med verkligheten och inte vara några 

drömbilder för att gynna destinationsimagen. Några som jobbar mycket med 

storytelling är ALV. 

 

4.6 Astrid Lindgrens Värld 

“Var med när Emil i Lönneberga hissar upp lilla Ida i flaggstången, lek kull med 

Pippi Långstrump eller gå på upptäcktsfärd i Mattisborgen. I Astrid Lindgrens Värld 

blir du och din familj en del av de klassiska berättelserna och gränsen mellan saga 

och verklighet, och mellan teater och lek, är hela tiden flytande.” (Astrid Lindgrens 

Värld, 2017). 

 

Astrid Lindgrens Värld (ALV) är en teaterpark belägen i Vimmerby och ägs sedan 

2010 gemensamt av Salikon förvaltning AB och Vimmerby kommun. I parken som 

grundades 1981 får besökarna uppleva Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga 

miljöer. Ambitionen är att allt det som besökarna möter i parken ska vara troget 

Astrid Lindgrens berättelser. Varje år har Astrid Lindgrens Värld ungefär 500 000 

besökare, där 30 % är utländska besökare. Enligt hemsidan sa Astrid Lindgren en 

gång: ”Har jag kunnat förgylla en enda dyster barndom, då är jag nöjd”. Med hjälp 

av ett programråd, bestående av Astrid Lindgrens familj samt nära vänner gör de allt 

hon skrev om till verklighet (Astrid Lindgrens Värld, 2017). 

 

”Ett besök på Astrid Lindgrens Värld är som en resa genom hennes böcker, fast på 

riktigt.” (Astrid Lindgrens Värld, 2017) 
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4.6.1 Storytelling av Astrid Lindgrens Värld 

Lena Möller, marknads- och försäljningschef ansvarar för all marknadsföring samt 

försäljning utanför parken såsom entré, paketering och gästboende. Möller (2017-12-

14) anser att storytelling är ett bra sätt att marknadsföra ett företag eller en produkt 

på. Vidare menar hon att ALV har många historier att berätta inom deras varumärke 

och att storytelling är en bra marknadsföringsstrategi då det är möjligt att skapa 

emotionella band till sin målgrupp. Möller (2017-12-14) förklarar att de idag ser att 

bilder samt rörligt material ökar och skapar ett större intresse och uppmärksamhet 

kring en bra historia. Vidare betonar Möller (2017-12-14) betydelsen av att koppla 

ihop historien med produkten, men att det även finns ett fokus på människor, deras 

liv och upplevelser.  ALV arbetar aktivt med att stärka deras varumärke utifrån fyra 

hörnstenar; teater, miljö, mötet och leken, med olika budskap beroende på vilken 

målgrupp som de vill nå ut till. Utöver hörnstenarna arbetar det även utifrån de 

värderingar som Astrid Lindgren stod för. Huvudsakligen marknadsför ALV sig via 

TV samt sociala medier. ALV har även samarbeten i form av erbjudanden med 

företag som har liknande värderingar som dem själva. Vidare arbetar ALV aktivt 

med att stötta organisationer som jobbar med barn som är utsatta eller på något annat 

sätt har det svårt. Då ALV har många säsongsanställda arbetar de mycket med 

ledarskap. De har många aktiviteter för att deras medarbetare ska trivas och vilja 

komma tillbaka men även sprida att de är en bra arbetsgivare. 

  

4.6.2 Astrid Lindgrens Världs påverkan på platsen 

På frågan om Vimmerby kommun eller ALV är primärmotivet för besök svarar 

Möller (2017-12-14) att de tror att det är ALV som är primärmotivet. 

Fortsättningsvis menar Möller (2017-12-14) att ALV har påverkat Vimmerbys 

destinationsimage då Vimmerby förr var en slumrad småstad men att kommunen 

idag har cirka 750 000 besökare per år. ALV har även gynnat andra turistföretag i 

Vimmerby såsom hotell, restauranger, affärer och andra besöksattraktioner. Det har 

även skapats nya attraktioner tack vare ALV. I en debattartikel publicerad av 

Vimmerby tidning diskuterar redaktionschefen Alf Wesik (2011) hur ALVs 

utmärkelser samt framgångar smittar av sig på Vimmerby kommun, privata 

verksamheter runt om i regionen, men framförallt på alla invånare. Diskussionen 

fortsätter om hur Vimmerby kommun gick in som ägare för att rädda verksamheten, 

där avsikten från början var att ALV skulle bestå i kommunens ägande endast under 
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en kortare tid. Tanken var enligt Wesik (2011) god, då han menar att det inte är 

optimalt för en kommun att idka en verksamhet som i vissa delar konkurrerar med 

andra privata aktörer. Vidare menar Wesik (2011) att det finns vissa ”svårigheter i att 

väga prioriteringar mellan andra verksamheter, lagstadgade sociala verksamheter 

inom en kommun, mot en upplevelseindustri och park”. ALV är inte bara en 

långsiktig upplevelseanläggning i Vimmerby, men även en tillgång för hela Sverige 

på lång sikt och av fullständig avgörande betydelse för Vimmerby samt hela 

regionens utveckling. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de olika kommunerna och 

upplevelsekoncepten använder sig av platsskapande och storytelling i olika grad. 

Alla kommunerna påstår att upplevelsekoncepten påverkat destinationsimagen vilket 

har lett till ett ökat antal besökare till platsen. Det finns även indikationer på att 

upplevelsekoncepten därmed gynnat andra verksamheter på platsen. Alla 

upplevelsekoncepten anser att de använder storytelling till stor del i sin 

marknadsföring och att det är gynnsamt då verksamheterna vill skapa en känsla hos 

konsumenterna. Detta är relevanta aspekter ur ett producentperspektiv som kan 

användas i vidare diskussion av sambanden mellan platsskapande och storytelling. 

För att även diskutera ämnet ur ett konsumentperspektiv presenteras nedan materialet 

från enkäten som behandlat frågan om berättandets roll i platsskapande.  
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Figur 2. Redovisning över vilka informationskällor respondenterna använder mest. 

4.7 Berättandets roll i platsskapande 

I följande stycke kommer svaren från studiens enkätundersökning gällande 

berättandets roll i platsskapande, ur ett konsumentperspektiv, att presenteras. Av de 

100 respondenter som deltog i enkätundersökningen var 62 % mellan åldrarna 18-29, 

24 % mellan 30-49 år och 14 % över 50 år. 60 % av respondenterna var kvinnor och 

resterande 40 % män. 

 

 

 

 

På frågan ”Hur brukar du få information om olika turistattraktioner och platser?” fick 

respondenterna välja de sätt som de oftast får information på. De alternativ som 

fanns att välja bland var; TV, sociala medier, internet, tidningar, familj och vänner 

samt annat. Resultatet visar tydligt att internet samt sociala är de källor som 

respondenterna använder sig mest av för att få information om olika turistattraktioner 

och platser. Utöver dessa två alternativ var det även vanligt att få information från 

familj och vänner. 
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Figur 3. Redovisning över om vilket sätt som är lättast att ta till sig information på.  

 

 

På frågan om det är lättare att ta till sig information om en turistattraktion eller ett 

varumärke om informationen ges i berättande form var det varierande svar. 57 % av 

respondenterna tyckte att det är lättare att ta till sig information i berättande form 

medan 25 % föredrar informationen endast i fakta och 18 % visste inte. 

 

I enkäten fanns ett påstående som löd ”En turistattraktion som använder sig av en 

historia i sin marknadsföring blir mer tilltalande än andra”.  Svaren rangordnades 

enligt följande: stämmer väl, stämmer ganska bra, vet inte, stämmer någorlunda samt 

stämmer inte alls. Av de 100 respondenterna var det 32 % som ansåg att påståendet 

stämmer väl och 44 % svarade att det stämmer ganska bra. Vidare ansåg 11 % att det 

stämmer någorlunda och 13 % kunde inte uttala sig om det påverkade dem mer eller 

inte. Noterbart var att av den totala populationen var det ingen som ansåg att 

påståendet inte stämmer alls. Då majoriteten av respondenterna ansåg att påståendet 

stämde visar detta på att det kan vara fördelaktigt att använda sig av en historia i sin 

marknadsföring. 

 

På frågan ”Hur viktigt är det för dig att ett varumärkes värderingar stämmer överens 

med dina vid köp av en produkt/tjänst?” kunde respondenterna välja mellan 

alternativen: väldigt viktigt, ganska viktigt, vet inte, någorlunda viktigt och inte 

viktigt alls. 27 % av respondenterna menade att det var väldigt viktigt att ett 



  
 

60 

Figur 4. Redovisning över reseanledning för att besöka en plats. 

varumärkes värderingar stämmer överens med deras egna. Vidare var det 51 % som 

ansåg att det var ganska viktigt. Utöver de 78 % var det 20 % som ansåg att det var 

någorlunda viktigt eller inte visste. Slutligen var det 2 % som inte ansåg att det är 

viktigt att ett varumärkes värderingar stämmer överens med deras. Undersökningen 

visar att det i många fall är viktigt att ett varumärkes värderingar stämmer överens 

med konsumenten, men även att det för en femtedel av respondenterna inte spelade 

en större roll.  

  

 

 

 

Resultatet på frågan ”Har du någon gång besökt en plats med anledning att bara 

besöka en turistattraktion och inte platsen i övrigt?” visar tydligt på att större delen 

av populationen (78 %) besökt en plats enbart för en turistattraktion. 21 % svarade att 

de inte besökt en plats med anledning att bara besöka en turistattraktion. 

Undersökningen visar att de flesta av respondenterna endast besöker en 

turistattraktion och inte platsen eller kommunen i övrigt.  
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Figur 5. Redovisning över Word-of-mouths påverkan vid konsumtion. 

 

 

 

På frågan ”Anser du att du blir påverkad av rekommendation/kommentarer från 

tidigare konsumenter vid köp av en produkt/tjänst?” var det 84 % av respondenterna 

som svarade att andras åsikter är viktiga för dem vid val av konsumtion. Enbart 15 % 

av respondenterna svarade att de inte lägger stor vikt på det. Därmed går det att 

konstatera att tidigare konsumenters åsikter är viktiga vid val av konsumtion för 

studiens respondenter.  

 

Enkätundersökningen gav oss som författare ytterligare ett perspektiv på berättandets 

roll i platsskapande. Resultaten från enkätundersökningen kommer att användas som 

underlag för vidare diskussion.  
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5. DISKUSSION & SLUTSATS 

I avsnittet diskuteras det teoretiska samt empiriska materialet för att besvara 

studiens huvudfråga. Finns det några samband mellan platsskapande och 

storytelling? Vidare presenteras studiens slutsatser samt egna åsikter. Avslutningsvis 

redogörs eventuella förslag på förbättringar för kommunerna samt 

upplevelsekoncepten. 

 
 

5.1 Platsskapande och storytelling i Kiruna kommun och ICEHOTEL 

Enligt Baker (2012) är det fördelaktigt för platser att använda sig av resurser som 

redan finns tillgängliga. Genom att göra det kan platser framstå som unika och 

intressanta för att på så sätt differentiera sig gentemot andra konkurrenter. Kiruna har 

tillgångar som en storslagen natur och ett flertal sjöar, älvar och berg. Förutom 

naturen är de unika då solen under sommarhalvåret i stort sätt aldrig går ner och 

under vinterhalvåret knappt syns till. Kiruna har många av de tillgångar som kan 

förknippas med bilden många har av Sverige. Norrskenet, gruvorna samt den 

samiska kulturen är också unika ting som platsen med fördel kan marknadsföra sig 

med. Spjuth (2006) styrker argumentet om att det är gynnsamt för platser att se sina 

styrkor och använda dem i sin marknadsföring. Fokuserar inte platser på vad som 

skiljer dem från resten kommer de aldrig komma vidare i utvecklingen och därmed 

inte kunna konkurrera med andra på marknaden. Kiruna kommun har använt sina 

resurser väl och marknadsför sig till stor del som en destination med en natur som 

skiljer sig från annan natur i till exempel södra Sverige. Detta kan vara en av 

anledningarna till att Kiruna har satt Sverige på kartan och lockat till sig så pass 

många turister från övriga delar av världen.  

 

Genom platsskapande kan platser bli mer attraktiva och därmed locka till sig fler 

besökare (Syssner, 2012). Med ett växande antal besökare ställs högre krav på 

välutvecklad infrastruktur (Baker, 2012). Som en följd av detta kan fler 

arbetstillfällen skapas. Det krävs arbetskraft som kan bygga upp infrastrukturen och 

även arbetskraft som kan driva verksamheterna inom besöksnäringen. Många jobb är 

på väg att försvinna i norr och besöksnäringen som ses som en framtidsnäring har 

därmed blivit betydelsefull för Kirunas lokalbefolkning (Helsingborgs Dagblad, 

2016). ICEHOTEL ses som en av Kirunas nyckeltillgångar och är idag deras största 

arbetsgivare. ICEHOTEL har även bidragit till att ett flertal nya turistföretag startats. 
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Platsskapande och platsmarknadsföring är med andra ord inte endast viktigt för att 

locka besökare utan även för att gynna platsen i sig, dess ekonomi samt 

lokalbefolkningens möjlighet till att leva och verka på platsen. Även kommunen 

styrker att turismen ger underlag för butikerna, skolorna och förskolorna (Lenngren, 

2016).  Detta leder till frågan om hur platsen hade sett ut om ICEHOTEL inte varit 

verksamma i Jukkasjärvi. ICEHOTEL har satt Kiruna kommun på kartan och därmed 

fått folk intresserade av att besöka platsen. Utan det stora antalet besökare kanske 

inte lika många hade kunnat vara verksamma inom besöksnäringen. ICEHOTEL har 

med andra ord en mycket viktigare roll för platsen än att bara locka besökare. Genom 

det ökade besökarantalet får lokalbefolkningen större möjligheter att leva och verka 

på platsen än vad de hade haft utan besöksmålet. 

 

Att anspela på ett geografiskt områdes speciella kultur är enligt Heldt Cassel (2007) 

en strategi som används flitigt. ICEHOTEL är ett exempel på upplevelsekoncept som 

anspelar på platsens område med dess natur med snön, isen samt Torne Älv. Dessa 

attribut gör att platsen laddas med symboliska betydelser som sedan kan stärka 

bilden av ICEHOTEL. Ribbling (2017-11-21) menade att det är en stor skillnad på 

platsen idag, i jämförelse med hur den var innan ICEHOTEL fanns då Jukkasjärvi är 

en liten by med få bofasta, men har idag blivit en världsattraktion. Vidare går det 

även att diskutera huruvida ICEHOTEL hade varit framgångsrikt om det hade verkat 

på annan plats. Den känsla som idag går att få vid ett besök på ICEHOTEL, hade 

högst troligt inte kunnat fås om hotellet inte var beläget i den natur som den är idag. 

Att marknadsföra ett ishotell som ligger i stadsmiljö skulle troligtvis inte upplevas 

lika genuint. Då ICEHOTEL i princip endast använder sig av storytelling som 

marknadsföringsverktyg kan detta bidra till att gapet mellan förväntning och 

upplevelse minskar. Flertalet bilder på upplevelsen som går att få på hotellet pryder 

hotellets hemsida och ger den potentiella besökaren en bild om vad denne kan få 

uppleva vid ett besök. Om hotellet inte hade använt sig av storytelling samt 

exempelvis lockande bilder på det arktiska ljuset, hade det då fortfarande haft samma 

betydelse för platsen och lockat lika många besökare? 

 

Både Dennisdotter & Axenbrant (2008) samt Heijbel (2011) påstår att storytelling 

handlar om att skapa ett varumärke samt att befolka det genom berättelser. Under 

intervjun med Ribbling (2017-11-21) betonade även hon vikten av berättandets roll 
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när det kommer till att stärka hotellets varumärke och värdet i det. Det som 

ICEHOTEL idag förmedlar i sin marknadsföring hade förmodligen tappat sitt värde 

om det inte marknadsförts via storytelling. I Sverige är ICEHOTEL det enda hotellet 

byggt av snö och is och har därmed skapat sig en stark position på den nationella 

marknaden som går att koppla till Mossberg & Johansens (2006) definition av ”top 

of mind”. Som Ribbling (2017-11-21) nämnde har ICEHOTEL påverkat platsen på 

ett positivt sätt. Den stora efterfrågan samt det nya konceptet, ICEHOTEL 365 har 

bidragit till att fler arbetstillfällen har skapats och på sätt påverkat kommunens 

välfärd. Noterbart är även att ICEHOTEL inte enbart är en betydelsefull destination i 

Kiruna utan för hela Sverige då Kiruna, efter Stockholm, är “Sveriges starkaste 

turistmagnet” som lockar såväl nationella som internationella turister. Kiruna 

kommun och ICEHOTEL är ett exempel på hur ett upplevelsekoncept kan påverka 

en plats och vice versa, nästa exempel tar oss längre ner i landet till Gnosjö kommun 

med upplevelsekonceptet High Chaparral. 

 

5.2 Platsskapande och storytelling i Gnosjö kommun och High Chaparral 

Ujang & Zakariya (2015) argumenterade om hur väsentligt det är för platser att skapa 

sig en identitet som invånarna på platsen kan identifiera sig med och känna stolthet 

över. Gnosjö kommun är känd för den så kallade “Gnosjöandan” som är 

inställningen hos företag och dess anställda i regionen om hur man tar sig an problem 

och utmaningar. Enligt Baker (2012) är det inte endast fysiska attribut som kan locka 

människor till en plats, det kan även vara en känsla. Genom en känsla kan platsens 

varumärke stärkas. Känslan på platsen kan spela stor roll när människor funderar på 

att flytta dit. 

  

Gnosjö kommun satsar allt mer på naturturism då natur är en tillgång som redan 

finns på platsen och som har utvecklingspotential (Sandström, 2017-11-21). 

Naturturism är dock inget som gör Gnosjö unika då det är flertalet kommuner runt 

om i landet som har fin natur runt omkring sig. Genom att satsa mer på storytelling, 

som Sandström (2017-11-21) säger att de vill göra, kan det leda till att platsen får en 

större betydelse vilket kan generera i fler återkommande besökare. 

  

Grannkommunerna har också en hel del tillgångar, såsom Isaberg, som kan gynna 

Gnosjö kommun i dess marknadsföring och de har därför valt att i viss mån 
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samarbeta. Gnosjö kommun har i sin tur många attraktioner som kan gynna 

grannkommunerna i deras marknadsföring, bland annat High Chaparral, olika 

industrimuseer och ett flertal vandringsleder. Baker (2012) påstår att det är 

fördelaktigt för en plats att samarbeta med andra utomstående, externa intressenter, 

såsom Gnosjö gör, då de interna intressenterna ofta har en emotionell koppling till 

platsen och därmed har svårt att se dess brister. Genom att marknadsföra ett större 

område kan det bli mer attraktivt för besökare då det kan omfatta ett flertal aktiviteter 

till skillnad från om en plats hade marknadsfört sig enskilt. Det kan även leda till att 

besökare väljer att stanna längre i området då de vill besöka fler attraktioner. 

  

High Chaparral har enligt Sandström (2017-11-21) lett till att fler besöker Gnosjö 

kommun. Utan High Chaparral finns det inte många stora attraktioner som lockar 

besökare till platsen. Vidare går det att diskutera huruvida Gnosjö kommuns turism 

samt dess utveckling hade sett ut utan High Chaparral. Det ökade antalet besökare 

har även lett till att fler arbetstillfällen skapats (Sveriges Radio, 2016). Det har också 

lett till att verksamma aktörer har gynnats, såsom Hestraviken hotell och restaurang 

(Hestraviken, 2017). Enligt Buhalis (2000) kan ett besök av en attraktion på en plats 

leda till att besökarna även åker till andra mål på platsen. När besökarna väljer att 

besöka andra mål kan det leda till att de konsumerar mer, vilket kan gynna 

kommunen och dess lokalbefolkning på ett ekonomiskt plan. Detta genom att det 

ekonomiska kapitalet kan investeras i utveckling av platsen och välfärden. Mossberg 

& Johansen (2006) påstod att besökarna själva är en viktig faktor till om vistelsen 

uppfyller deras förväntningar eller inte. I temaparken High Chaparral får besökarna 

ofta vara med i deras shower och dylikt för att hjälpa dem att leva sig in i rollen och 

på så sätt förbättra deras upplevelse. Att personalen lever sig in i en västernmiljö 

bidrar också till att det blir en realistisk samt autentisk känsla på platsen, vilket i sin 

tur leder till att de som besöker parken kan relatera på ett känslomässigt plan. 

Dennisdotter & Axenbrant (2008) betonade innebörden med att mottagaren ska 

kunna identifiera sig och känna en viss empati med karaktärerna, vilket High 

Chaparral visar tydligt på då karaktärerna är en betydande faktor i upplevelsen på 

High Chaparral. När en besökare kliver in i parken är det som att kliva in i en helt 

annan värld. Om en organisation kan definiera dess kärnvärden, menar Dennisdotter 

& Axenbrant (2008) att det inte är svårt att skapa en historia. High Chaparral har 

definierat deras värdeord som är; omtanke, tillsammans samt äventyr. Värdeorden 
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genomsyrar allt temaparken gör, såsom gästbemötande och budskapet i 

marknadsföringen exempelvis. När värdeorden involveras i alla parkens delar blir det 

lättare för besökaren att uppfatta budskapet och vad High Chaparral står för. I sin tur 

kan detta leda till att besökaren kan relatera mer till vad parken står för och bidrar 

därmed till en mer effektiv marknadsföring. High Chaparral är ett upplevelsekoncept 

som skapats med syftet att skapa en vilda västern värld. Gnosjö kommun har dock 

inga kopplingar till vilda västern och upplevelsekonceptet har inga egentliga 

kopplingar till platsen. I nästa exempel kommer Vimmerby kommun och 

teaterparken ALV presenteras. ALV är uppbyggt med hjälp av den kända författaren 

Astrid Lindgrens verk. Astrid Lindgren växte upp på platsen och 

upplevelsekonceptet har därmed en koppling till platsen. 

 

5.3 Platsskapande och storytelling i Vimmerby kommun och ALV 

Turismen är en tillväxtsektor och 2014 omsatte turismen i Vimmerby 433 miljoner 

kronor, 36 miljoner kronor av dessa gick till kommunkassan i form av skatteintäkter 

(Karlsson, 2015). Enligt Engqvist (2017-12-06) är storytelling ett effektivt sätt att 

stärka destinationsimagen men bilden av platsen måste vara realistiskt. Målas 

drömbilder upp i marknadsföringen som inte stämmer överens med verkligheten kan 

det skapa missnöje hos besökarna. Äkthet är därmed en viktig komponent för att 

lyckas med sin marknadsföring. Syssner (2012) styrker Engqvists åsikter om äkthet 

och menar att problematik ibland uppstår när platser marknadsför sig och därmed 

målar upp en bild av hur de vill upplevas istället för vad de verkligen är. Det kan inte 

endast skapa förvirring bland besökare utan även bland lokalbefolkningen då de kan 

bli osäkra på platsens identitet som de själva identifierar sig med. Det kan därmed bli 

en balansgång mellan att marknadsföra platsen i syfte med att locka fler turister och 

på så sätt öka intäkterna, samtidigt som platsens identitet ska bevaras.  

 

ALV är ofta det som dyker upp i människors tankar när de hör talas om Vimmerby 

(Vimmerby kommun, 2017a). Enligt Sonnleitner (2011) finns det en primär och 

sekundär destinationsimage. Den primära destinationsimagen är den besökarna har 

efter ett besök och den sekundära är den uppfattning besökaren har av en plats innan 

besöket. Enligt Vimmerby kommuns hemsida finns det mer att se i kommunen än 

ALV. Platsen erbjuder även naturområden och ett flertal badsjöar (Vimmerby 

kommun, 2017a). Enligt Peter Göransson, turistchef på Vimmerby turistbyrå, är en 
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av Vimmerbys största utmaningar att få besökare mer medvetna om utbudet av 

attraktioner förutom ALV. Genom att få besökarna mer medvetna kan de stanna 

längre för att besöka fler besöksmål, såsom Virum Älgpark, Nils Holgerssons värld 

och Ingebo Hagar (Karlsson, 2015). Vimmerby använder effektivt storytelling för att 

marknadsföra sig som “Astrid Lindgrens Vimmerby”. För att skapa en större 

medvetenhet hos besökare om de andra besöksmålen på platsen kan dessa 

marknadsföras mer. De andra besöksmålen tenderar att hamna i bakgrunden av all 

marknadsföring av Astrid Lindgren. Genom att få fram de andra attraktionerna kan 

destinationsimagen förändras från att bara vara platsen där Astrid Lindgren 

härstammar från, till att uppfattas som en händelserik destination med många 

attraktioner. 

 

ALV har många historier att berätta inom deras varumärke och därför är storytelling 

ett fördelaktigt marknadsföringsverktyg för dem. Det möjliggör skapandet av 

emotionella band till deras målgrupp. Möller (2017-12-14) förklarade att de idag ser 

att bilder och rörligt material bidrar till ett ökat intresse kring en historia samt att det 

är viktigt att koppla berättelsen med produkten som ska marknadsföras. Som tidigare 

nämnt är associationer, såsom film, konst och litteratur något som används flitigt vid 

utveckling av en plats. ALV är ett tydligt exempel på ett upplevelsekoncept som är 

uppbyggt efter litteratur, i detta fall från Astrid Lindgren. ALV arbetar ständigt med 

att stärka deras varumärke utifrån fyra hörnstenar som de definierat; teater, miljö, 

mötet och leken. De arbetar med olika budskap beroende på vilket segment som de 

vill nå ut till. I teorin är det många författare som argumenterar för att det är 

väsentligt att tänka på vilken målgrupp som budskapet ska nå ut till (Spjuth, 2006; 

Pulizzi, 2012; Syssner, 2012). Det som efterfrågas är det som ska visas upp, något 

som ALV arbetar aktivt med. 

 

Med tanke på att ALV har många säsongsanställda arbetar de mycket med ledarskap. 

Exempelvis utför de aktiviteter med deras medarbetare för att öka trivseln och få dem 

att vilja komma tillbaka. Att värna om sin personal kan även det ses som ett sätt att 

stärka sitt varumärke på. Om deras personal är nöjda och trivs på sitt arbete kommer 

detta att avspeglas i deras bemötande gentemot besökarna, vilket i sin tur kan 

påverka besökarnas upplevelse av teaterparken. Ytterligare något som kan bidra till 

en bättre upplevelse är om besökarna lever sig in i rollen och engagerar sig i 
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berättelsen (Mossberg & Johansen, 2006). Då ALV, utöver sina hörnstenar, till stor 

del arbetar utifrån de värderingar som Astrid Lindgren själv stod för bidrar det till att 

parken blir unik och svår att kopiera. Om ALV inte hade använt sig av storytelling, 

hade deras marknadsföring fortfarande varit effektiv och lockat lika många besökare 

till platsen?  

 

5.4 Berättandets roll i platsskapande 

Tjänster och upplevelser är immateriella, de går inte att ta på dem på samma sätt som 

med fysiska produkter. Detta kan försvåra utvärderingsprocessen innan ett köp då det 

inte går att testa och ta på dem innan köpet (Grönroos, 1996). I enkäten svarade 57 % 

att det var lättare att ta till sig information om ett varumärke eller en turistattraktion 

om den gavs i berättande form. På frågan om en turistattraktion blir mer tilltalande än 

andra om de använder sig av en historia i sin marknadsföring svarade 32 % att det 

stämmer mycket väl, 44 % att det stämmer ganska bra och ingen att det inte stämmer 

alls. Genom det kan Woodsides (2010) argument om att det mänskliga minnet är 

uppbyggt av berättelser och att information lättare lagras med hjälp av berättelser 

styrkas. Även Tussyadiah et al. (2011) argument om att tjänster kan bli mer gripbara 

för konsumenterna om de marknadsförs i berättande form kan också styrkas. 

Marknadsföring i berättande form kan vara effektiv för verksamheter som säljer 

upplevelser eller andra tjänster, för att få konsumenterna att förstå vad det är de 

erbjuder. Det gäller dock att historien som berättas är realistisk, eller att företaget 

öppet visar att berättelsen är fiktiv för att inte lura besökaren. Genom storytelling kan 

gapet mellan förväntad och upplevd upplevelse minskas och konsumenten kan få en 

försmak av vad de kommer få uppleva. På frågan ”Anser du att du blir påverkad av 

rekommendation/kommentarer från tidigare konsumenter vid köp av en produkt eller 

tjänst?” svarade 84 % ja och endast 15 % att de inte lägger stor vikt på det. 

Undersökningen visar att tidigare konsumenters åsikter är viktiga vid val av 

konsumtion för respondenterna och det går därmed att konstatera att WOM har 

betydelse vid köp av en produkt eller tjänst. Detta styrker Dennisdotters & 

Axenbrants (2008) argument om att WOM ses som en mer trovärdig typ av 

marknadsföring då den ofta sprids av tidigare konsumenter och kan influera andras 

uppfattningar om varumärket och dess tjänster och produkter. Genom enkäten blir 

det tydligt att storytelling är ett effektivt verktyg att använda på den dynamiska 

marknaden. Det är även en kreativ form av marknadsföring som med fördel kan 
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användas för att skapa intresse hos konsumenterna genom att involvera fler än ett 

sinne. 

 

5.5 Samband mellan platsskapande och storytelling 

Upplevelsekoncepten som studerats använder i hög grad storytelling. Det har för dem 

visat sig vara en effektiv marknadsföringsstrategi som gjort deras varumärken 

välkända och gjort att de idag lockar en mängd besökare. Kommunerna använder 

storytelling ytterst lite, men skulle med fördel kunna använda det ännu mer för att 

locka fler besökare och därmed minska gapet mellan förväntad och verklig 

upplevelse av platsen. Det skulle kunna bidra till att den primära och sekundära 

destinationsimagen stämmer överens. Det finns dock vissa fallgropar som 

kommunerna måste vara medvetna om när de använder storytelling. En av 

fallgroparna kan vara att måla upp falska bilder av platserna i hopp om att locka 

besökare. Falska bilder kan skapa förvirring och missnöje hos lokalbefolkning såväl 

som hos besökare. 

 

Upplevelsekoncepten har haft stor betydelse för besöksnäringen i alla tre 

kommunerna. Attraktionerna har satt kommunerna på kartan och därmed gett 

platserna en mening hos många som tidigare inte var medvetna om att platserna 

fanns eller vad de hade att erbjuda. Genom det ökade antalet besökare har det 

bidragit till det ekonomiska kapitalet på platserna genom fler arbetstillfällen samt en 

ökad konsumtion, vilket i sin tur bidragit i skatteintäkter. Dessa skatteintäkter kan i 

sin tur generera i förbättringar i exempelvis infrastruktur såväl som i välfärd. Genom 

att kommunerna ständigt är aktiva i platsskapandeprocessen kan de utvecklas så att 

de på sikt kan locka lika många besökare på egen hand, utan lika stor hjälp av 

upplevelsekoncepten. 

 

En plats kan vara viktig för ett upplevelsekoncept, men även oviktig beroende på 

vilken karaktär konceptet har. ICEHOTEL hade förmodligen inte haft lika stor 

genomslagskraft utan den kringliggande naturen med dess tillgångar. Tillgångarna 

skapar tillsammans med marknadsföringsstrategin storytelling en isupplevelse som 

gör ICEHOTEL unikt i sitt slag. Det andra upplevelsekonceptet som presenterats är 

High Chaparral. High Chaparral vill skapa en känsla av vilda västern hos besökarna. 

Upplevelsekonceptet ligger i Gnosjö kommun, som inte har någon koppling till vilda 
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västern. Detta upplevelsekoncept är med andra ord inte beroende av platsen och dess 

tillgångar utan hade förmodligen fungerat bra även på andra platser. Vidare till det 

sista upplevelsekonceptet ALV. ALV har en koppling till platsen då Astrid Lindgren 

föddes och växte upp på platsen. Det kan diskuteras huruvida ALV hade varit lika 

framgångsrikt på en annan plats. Astrid Lindgren och hennes verk är kända över hela 

världen och hade förmodligen lockat många besökare även på en annan plats. 

Vimmerby kommun har dock satsat mycket på att bygga upp “Astrid Lindgrens 

Vimmerby” och skapar på så sätt en upplevelse även runtomkring konceptet. 

 

 

 
 

 

I figur 6 illustreras hur storytelling kan påverka platsskapande. Utan storytelling hade 

upplevelsekoncepten troligtvis inte lockat besökare i den utsträckning de gör idag. 

Utan upplevelsekonceptens dragningskraft hade inte lika många besökt kommunerna. 

Utan besökarna hade inte lika mycket ekonomiskt kapital genererats till kommunens 

kassa. Det ekonomiska kapitalet har en stor betydelse för att kommunerna ska kunna 

jobba med platsskapande. Det finns med andra ord samband mellan platsskapande 

och storytelling genom vår studie har vi genererat kunskap om det med hjälp av 

upplevelsekoncepts påverkan på kommuner som exempel. 

 

Slutligen har studien även gett resultatet av att det blir lättare för många konsumenter 

att ta till sig information om ett varumärke eller en tjänst om de får information om 

dem i berättande form, alltså storytelling. Resultatet visade också att många upplevde 

att en turistattraktion blev mer intressant om den marknadsfördes i berättande form. 

Storytelling kan hjälpa konsumenter att utvärdera en tjänst innan de köper den 

genom att de en försmak vad de ska få uppleva och kan med fördel användas av alla 

tjänstesäljande företag. 

 

Figur 6. Illustration över storytellings påverkan på platsskapande. 
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5.6 Förslag till vidare forskning 

Studien har uppfyllt syftet med att generera en större förståelse för hur berättelser 

kan skapa platser samt hur det kan användas i marknadsföringssyfte för att attrahera 

besökare. Vidare studier skulle kunna göras för att undersöka hur det kommer sig att 

människor blivit mer accepterande gentemot berättelsebaserad marknadsföring, 

istället för den traditionella faktabaserade. Studien utgick från ett kommunalt 

perspektiv men skulle även kunna göras utifrån turistorganisationernas perspektiv. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide för kommuner 

o Vilken roll har du i verksamheten? Berätta kort om dig själv och om 

verksamheten. 

o Jobbar Er kommun med att skapa en destinationsimage, i så fall hur? 

o Har turistattraktionen gett någon effekt på er destinationsimage? 

Positivt/negativt? 

o Tror Ni att attraktionen har bidragit till ett ökat besöksintresse till Er kommun? 

o Har attraktionen främjat andra besöksnäringar i Er kommun? 

(restauranger/hotell etc.) 

o Ser Ni attraktionen som en egen destination eller en del av Er kommun? 

o Anser ni att attraktionen har förändrat Er kommun på något sätt? 

o Anser ni att storytelling kan fungera som ett marknadsföringsverktyg för att 

locka till sig besökare? Varför?   

o Anser ni att storytelling är en bra metod att stärka sitt varumärke? På vilket 

sätt?   

 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide för upplevelsekoncept 

o Vilken roll har du i verksamheten? Berätta kort om dig själv och om 

verksamheten. 

o Hur ser din uppfattning om storytelling ut? 

o En bra historia för dig. Vad innehåller den? 

o Anser Ni att storytelling kan fungera som ett bra marknadsföringsverktyg för att 

locka till sig besökare? Varför?   

o Anser Ni att storytelling är en bra metod att stärka sitt varumärke? På vilket 

sätt?   

o Arbetar ni aktivt med att stärka ert varumärke? Förklara gärna hur.  

o Tror Ni att (attraktionen) är primärmotivet vid besök av kommunen? 

o Tror Ni att attraktionen har gynnat andra företag i kommunen (ex. restauranger, 

hotell, andra besöksattraktioner)? 

 

 

 

 
 
 

 

  



  
 

III 

Bilaga C Enkätfrågor  

1.Hur gammal är du? 

□   18-29 år 

□   30-49 år 

□   50 > år 

  

2. Kön 

□   Man 

□   Kvinna 

□   Annat 

  

3.  Hur brukar du få information om olika turistattraktioner och platser? 

□   TV 

□   Sociala medier 

□   Internet 

□   Tidningar 

□   Familj och vänner 

□   Annat 

  

4. Är det lättare för dig att ta till sig information om en turistattraktion eller varumärke 

om du får information i berättande form? 

□   Ja, det blir lättare att förstå budskapet 

□   Nej, föredrar informationen endast i fakta 

□   Vet inte 

  

5.      En turistattraktion som använder sig av en historia i sin marknadsföring blir mer 

tilltalande än andra. 

□   Stämmer väl 

□   Stämmer ganska bra 

□   Vet inte 

□   Stämmer någorlunda 

□   Stämmer inte alls 

  

 

6.   Hur viktigt är det för dig att ett varumärkes värderingar stämmer överens med dina 

vid köp av en produkt/tjänst? 

□   Väldigt viktigt 

□   Ganska viktigt 

□   Vet inte 

□   Någorlunda viktigt 

□   Inte viktigt alls 

 

  

7.   Har du någon gång besökt en plats med anledning att bara besöka en 

turistattraktion och inte platsen i övrigt? 

□   Ja 

□   Nej 

□   Vet inte 



  
 

IV 

  

8.   Anser du att du blir påverkad av rekommendationer/kommentarer från tidigare 

konsumenter vid köp av en produkt/tjänst? 

□   Ja, tidigare konsumenters åsikter är viktiga för mig vid val av konsumtion 

□   Nej, jag lägger inte stor vikt på det 

□   Vet inte 

 


