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Syfte och Forskningsfråga 

Följande flerfallsstudie behandlar relationen mellan fenomenet filmturism och 

destinationsvarumärken. Utifrån fenomenet ställer studien frågan vilka förutsättningar 

film skapar för uppbyggnad av destinationsvarumärken. Syftet med studien är därmed att 

göra en inventering av destinationers möjligheter och begränsningar vid 

varumärkesbyggande vid filmturism.  

 

Metod 

Flerfallsstudien har härletts ur en deduktiv ansats, där tre fall har utgjort analysobjekt. 

Insamling av empirisk data har skett genom fem intervjuer med informanter knutna till 

studiens fall där turismaktörens perspektiv representeras. De tre studerade fallen har 

utgjorts av Ystad med filmerna om Wallander, Skopelos med filmen Mamma Mia! och 

Arendal med filmen Frozen. En andra metod som genomförts är webbaserad 

enkätundersökning med 161 respondenter som representerar turistens perspektiv.  

 

Resultat och Slutsats 

Studien har kunnat visa på vilket sätt fallen arbetar med sina destinationsvarumärken och 

vilken påverkan filmerna haft på destinationerna. Det har även framgått att flera 

förutsättningar uppstått som går att arbeta med vid uppbyggnad av 

destinationsvarumärken. Slutligen har ett tydligt band mellan film och destination 

identifierats inom studiens fall och även att redan existerande förutsättningar som funnits 

på destinationerna är av vikt vid etablering av filmturism. En slutsats som har dragits är 

att förutsättningar för varumärkesbyggande av destinationer är komplexa och kan 

påverkas av faktorer som gör varje destinations förutsättningar unika. Studien har kunnat 

visa på att filmturism inte är ett passivt marknadsföringsverktyg utan måste aktivt arbetas 

med för att bygga upp destinationens varumärke.   



 

Nyckelord 

Filmturism, filmturister, destinationsvarumärken, storyline, storytelling, 

kommersialisering, image, platsidentitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

Title: The role of place in film- A multiple case study about destination brands within 

film tourism  
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Course: Bachelor thesis, 15 credits, Tourism studies III, Linnaeus University, Fall 2018 

 

Purpose and research question 

The following multiple case study is treating the relationship between the phenomena of 

film tourism and destination branding. Within the subject, the thesis is asking the question 

which prerequisites films creates for building destination brands. The purpose of the study 

is therefore to do an inventory of destinations possibilities and limitations when building 

a brand through film tourism.  

 

Method  

The study has been carried out with a deductive approach, where three cases has been the 

objects for analysis. Gathering of empirical data has been done by conducting five 

interviews with informants bound to the cases, representing the tourism actors 

perspective. The three cases of the study is Ystad with the movies about Wallander, 

Skopelos with the movie Mamma Mia! and Arendal with the movie Frozen. A second 

method which has been conducted is a web-based survey with 161 respondents, 

representing the perspective of the tourist.  

 

Result and Conclusions 

The study has shown in what ways the cases are working with destination brands and 

which impact the films has made on the destinations. Findings has also been found in how 

multiple prerequisites has emerged, which can be used in the work with building a 

destination brand. As a conclusion, a clear bond between a film and a destination has been 

identified within the cases of the study, and also how the already existing prerequisites at 

the destinations is of importance when establishing film tourism. A conclusion which has 

been drawn is how prerequisites for building a destination brand, are complex and can be 

influenced by factors which makes every destination’s prerequisites unique. The study 



 

has shown how a film is not a passive tool for marketing, but has to be used actively by 

destinations to build a brand.     

 

Key words 

Filmtourism, filmtourists, destination brands, storyline, storytelling, commercialisation, 

image, place identity. 
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1. Introduktion 

I introduktionen följer en beskrivning av studiens huvudfenomen, filmturism. I 

djupgående form förklaras intresset av filmturism, tidigare genomförd forskning samt hur 

en film går från filmduken till att skapa filmturism på en destination. Studiens syfte,  

frågeställning och avgränsning kommer även framgå i kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för film har idag utvecklats till mer än bara en inspelad historia på en filmduk. 

Allt mer ser vi samspel mellan filmens producenter, inspelningsplatser och filmens verk 

som öppnat upp för turistattraktioner och besöksnäring i anslutning till filmernas 

geografiska inspelningsplats. Filmturism är ett relativt nytt forskningsfält med en kortare 

bakgrund av forskning (Hudson & Ritchie, 2006b). Filmturism eller film-inducerad 

turism förklarar Hudson och Ritchie (2006b:387) som “tourist visits to a destination or 

attraction as a result of the destination’s being featured on television, video, or the 

cinema screen”. Vilket innebär när turistbesök genomförs eller attraktion till en 

destinationen skapas, som ett resultat av att den platsen porträtteras i en film. Film tar ofta 

tittaren med på en resa där den beskrivande målar upp en annan värld för tittaren. Genom 

tittarnas engagemang för filmen, kan en känslomässig anknytning av symboler och 

minnen infinna sig. Det i sin tur kan göra att filmen formar platsens betydelse för tittarna 

som då vill uppleva platsen i verkligheten (Kim, 2012). När turisterna tar sig till en 

specifik plats för att uppleva filmens karaktärsdrag blir därmed platsen en ikon för filmen 

(Kim, 2012). Strielkowski (2017) beskriver hur tittaren sällan behöver anstränga sig för 

att föreställa sig hur en miljö med dess landskap och städer ser ut i verkligheten, det är ett 

medium som effektivt visualiserar attribut av en plats. Detta visualiserande karaktärsdrag 

av film som kommunikationskanal, är något som har tagit plats inom diskursen av turism 

och varumärkesskapande av destinationer.  

 

Fenomenet av filmturism kan generellt beskrivas som den attraktion som kan skapas till 

en plats eller turisternas besök till en destination, som en konsekvens av att platsen i fråga 

porträtteras i exempelvis TV-serier eller filmer. Den uppmärksamhet och attraktion som 

riktas mot platsen där filmen utspelar sig på, kan aktörer dra stora fördelar av i 

marknadsföringssyfte. Detta speciellt om filmen i fråga förmedlar en positiv och autentisk 

bild av destinationen, som lyfter fram det särskilda med platsen (Hudson & Ritchie, 
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2006b). Quintal och Phau (2015) påstår att personer som ser en film som visar exempelvis 

en specifik stad, kan få en annan känsla och uppleva starkare igenkänning för den staden 

och därmed får en annan upplevelse om de genomför ett besök. “As a promotional tool, 

a 90-minute movie has distinct advantages over a 30-second advertisement“(Quintal & 

Phau, 2015:97). Här menar man på hur en film kan bli ett mer kraftfullt 

marknadsföringsverktyg än vanlig reklam, då marknadsföringen blir mer intensiv genom 

en film.  

 

Applicering av film på en plats kan ge positiv påverkan på exempelvis platsers ekonomi 

och ökad marknadsföring av platsen, därmed har intresset för att placera film på 

destinationer och platser ökat. Vidare kan platsen använda sig av filmer som en 

språngbräda och kampanj i syfte att lyfta fram destinationen som turistort eller som en 

hållbar inspelningsplats för fler filmer (Croy, 2010; Hudson & Ritchie, 2006b). Filmers 

placering påverkar hur en destination eller plats uppfattas, med hjälp av filmers symboler 

och bilder kan filmturism skapas (Kim, 2012). Filmer kan därmed utgöra en rad olika 

möjligheter för destinationers arbete med varumärken och  marknadsföring (Hudson, & 

Ritchie, 2006b).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Samarbete mellan filmer och verkliga platser kan fånga tittarnas uppmärksamhet och 

uppmuntra turister till platser. Ett exempel på det är hur Universal Studios och Disney 

World lockar turister till destinationer genom uppbyggnad av världar och attraktioner 

med inspiration från filmer såsom Beauty and the beast (Riley, Baker & Van Doren, 

1998). Filmatiseringarna av berättelserna om Harry Potter har legat till grund för en 

nöjespark i Orlando, USA, men även för flera olika attraktioner och besöksmål i London. 

Även Nya Zeeland har en spännande bakgrund av uppbyggnaden av dess varumärke och 

utveckling till ett attraktivt resmål, efter filmerna om The Lord of the Rings. De 

inspelningsplatser som landet utgjort för de filmerna har varit ett taktiskt platsval för att 

bygga upp och stärka turismen till Nya Zeeland som destination (Carl, Kindon & Smith, 

2007). När en film blir placerad på en viss destination har tidigare forskning visat på att 

destinationen påverkat besökarantalet och därmed kan destinationens image förändras 

(Beeton, 2005b; Hudson & Ritchie, 2006a). “A movie may generate and sustain interest 

in a destination in a way which destination marketers cannot afford to do”(Tooke & 

Baker, 1996:88). Vilket beskriver hur film kan generera ett hållbart intresse för en 
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destination på ett sätt som en destinationsmarknadsföring inte skulle kunna bekosta på 

egen hand. Film blir då en passiv marknadsföring för att skapa uppmärksamhet till 

destinationen filmen utspelar sig på och kan resultera i ökad turism och därmed lönsamhet 

till destinationen i fråga (Tooke & Baker, 1996). När en plats porträtteras i en film, menar 

Croy (2010) samt Hudson och Ritchie (2006a) att destinationen skapar möjlighet till att 

öka intäkter inom filmproduktions- och turismbranschen. Här kan det då skapas 

förutsättningar för att utveckla destinationens image (Hudson & Ritchie, 2006a).   

 

På Kefalonia i Grekland har man tagit vara på de positiva konsekvenser som film kan ge 

en destination (Hudson & Ritchie, 2006a). Novellen Captain Corelli’s Mandolin blev 

filmatiserad på ön år 2000. Även om filmen i sig inte fick stor respons förändrades 

frekvensen av besökare till platsen både under inspelningen och efter att filmen kommit 

ut. När skådespelarna fotades för publicitet, blev även ön igenkänd och fick en ny profil. 

Då de två filmstjärnorna från filmen hade en romans, fick det till och med lokalborna att 

engagera sig i värdet av filmen och marknadsför sig nu som “platsen för romansen”. Efter 

filmen spelades in kunde en ökning av turism frekvens märkbart identifieras från ca 137 

000 besökare år 2000 till 155 000 besökare år 2004. Tack vare filmens noggranna 

beskrivning och romantiska bild av ön, av exempelvis dess vänliga invånare och 

presentation av vad de kan erbjuda skapades ett intresse hos turisterna. De ville få 

möjligheten att själva delta i den romantiserade upplevelsen de sett i filmen. Turismen 

ökade trots att rekvisita inte fanns kvar på platsen (Hudson & Ritchie, 2006a). Därmed 

drar Hudson och Ritchie (2006a) slutsatsen av att den största motivationen till besökare 

inte behövde vara filmen i sig, utan dragningskraften var istället platsen. Filmen Captain 

Corelli’s Mandolin satte Kefalonia på kartan och hjälpte ön att få ett stark varumärke.  

 

Det finns många intresseområden inom fenomenet filmturism. Det finns forskning kring 

exempelvis upplevd motivation till resande eller hur turister attraheras av den 

känslomässiga upplevelse de kan ta del av på platsen (Kim, 2012). Det finns även 

forskning kring hur en film kan bidra till ökade inkomster för en stad eller destination 

samt hur filmturism kan bidra till förstörelse och negativ miljöpåverkan (Beeton, 2005b; 

Lichrou, O´Malley & Patterson, 2010). Filmers påverkan på destinationer och 

destinationsvarumärken har kunnat identifieras i de olika studier som presenterats. 

Sammanfattningsvis har studier visat på hur ökad publicitet genom platsens porträttering 

i filmen, kan öka attraktion gentemot platsen eller destinationen. Film har kunnat ge 
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positiv marknadsföring till destinationer och det har även framgått att platser strategiskt 

har använt sig av den uppmärksamhet film skapar i varumärkesskapande (Carl, et al., 

2007). Det arbete som ligger bakom implementering av filmen i varumärkesbyggande 

och vad dessa platser har att förhålla sig till i frågan om användning av filmens innehåll 

är inte tydligt beskrivet. Inom ämnesområdet av varumärkesbyggande inom filmturism, 

upplevdes därmed ett behov av ytterligare forskning på vilka förutsättningar som 

eventuellt kan begränsa destinationens utveckling eller förbättra möjligheten att bygga 

upp destinationsvarumärket. 

 

Det ämne som studien kommer att omfatta har ett fokus på uppbyggandet av ett 

destinationsvarumärke inom filmturism. Studien går att ställa i olika perspektiv, såsom i 

turisternas synvinkel av upplevd motivation till resande, men det perspektivet anser vi 

vara ett område som är väl studerat. Ett annat perspektiv är turismaktörers och turisternas 

syn på ett destinationsvarumärke, som utgjort det perspektiv som vi beslutat att utgå från. 

Inom perspektivet från turismaktörer och turister har forskning tidigare gjorts kring hur 

filmturism kunnat stärka destinationernas varumärke (Quintal & Phau, 2015; Giraldi & 

Cesareo, 2016). Följande studie undersöker istället vilka förutsättningar film skapar för 

uppbyggandet av destinationsvarumärken inom filmturism. Studien har därmed en 

möjlighet att fylla det ämnesområde som upplevts behöver ytterligare forskning och 

därmed ge filmturism en starkare koppling mellan varumärke och film.  

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Vid analys av existerande litteratur inom området filmturism har vi upplevt ett behov av 

mer djupgående forskning av vad för förutsättningar platser måste förhålla sig till i 

skapandet av destinationsvarumärken vid filmturism. Därför har vi valt att ställa följande 

huvudfråga för studien: 

 

Vilka förutsättningar skapar film för uppbyggnad av destinationsvarumärken?  

 

Vilket har resulterat i syftet med uppsatsen, som är att göra en inventering av 

destinationers möjligheter och begränsningar vid varumärkesbyggande vid filmturism. 

Frågan ställs med antagande av att där finns både begränsande och möjliggörande 

konsekvenser av att använda film i skapandet av ett destinationsvarumärke. Intresset 

ligger därmed i att undersöka om varierande situationer finns av filmturism, som 
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genererar olika förutsättningar. Av denna anledning ställs frågan i plural och inte i 

singular. Det valda tillvägagångssättet i en flerfallsstudie blir då passande i förhållande 

till potentiella skillnader som kan framkomma ur vår studie.  

 

1.4 Avgränsning 

Hudson och Ritchie (2006b) menar på att filmturism och film-inducerad turism är två 

olika benämningar på samma innebörd, det är även en ansats som valts i denna studie. 

O'Connor, Flanagan och Gilbert (2008) nämner fyra övergripande kategorier av forskning 

på vad de kallar film-inducerad turism; film-inducerad turism som motivation för att resa 

till en destination, film-inducerade turister, påverkan av film-inducerad turism på både 

turister och invånare samt film-inducerade marknadsföringsaktiviteter på en destination. 

Det sistnämnda forskningsområdet har utgjort ett avgränsande fokus för studien, med 

destinationers arbete och förhållande till varumärkesskapande som huvudområde. Då 

studien undersöker vilka förutsättningar som finns för destinationers varumärken inom 

filmturism har den letts ur ett aktörsperspektiv, där även turisternas perspektiv av hur de 

uppfattar platsen och dess varumärken tagits i åtanke. Avgränsningen är styrd till tre fall, 

därmed kan studien endast uttala sig om förutsättningar för de tre utvalda destinationerna.  
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2. Metod 
Följande kapitel presenterar och motiverar studiens metodologiska ansats och 

forskningsstrategi, hantering och analysering av data. Vidare presenteras en diskussion 

om svårigheter samt begränsningar som uppkommit med metodvalet.  

 

2.1 Ansats  

Före en teoretisk studie ställs i anslutning till de empiriska fältet är de viktigt att ta 

ställning till en ontologisk ansats. Då studien genomförs med en ansats om att 

verkligheten är uppbyggd av idéer om fenomen snarare än materia, kan en idealistisk 

utformning identifieras som mer anpassad än en materialistisk. Då en materialistisk natur 

vinklar uppfattning av verklighet till den fysiska produkten (Åsberg, 2001). Studiens 

verklighet konstrueras genom de idéer som utgörs av litteratur inom fenomenet. Det har 

resulterat i valet att se på kunskap. Vi har tagit ställning i en realistisk kunskapsgrund 

som grundar sig i förnuft (Åsberg, 2001), då vår studie söker tillförlitlighet i teorin genom 

att jämföra teoretiska antaganden med verkligheten på destinationerna för att studera om 

de överensstämmer eller motsägs. De slutsatser som studien kan generera, kan komma att 

utgöra ett kunskapsbidrag för de aktörer inom turismbranschen, vars mål är att 

marknadsföra eller utveckla destinationer.  

 

Studien har tagit utgångspunkt i en deduktiv ansats. Deduktiv ansatsen kan beskrivas som 

en ansats där forskaren med hjälp av en teoretisk grund och kunskap inom ett specifikt 

område, skapar sig en uppfattning och teorier om det studerade fenomenet. Vilket sedan 

appliceras, granskas och testas på ett empiriskt fält. Därmed kommer studien ta 

utgångspunkt ur teorin och sedan styra hur datainsamlingsprocessen kommer att gå till 

(Bryman, 2018). Även Loseke (2017) poängterar hur forskaren av en deduktiv studie först 

måste bilda sig i vad som anses är viktigt inom ämnet för att kunna veta vilken typ av 

data som ska letas efter. Då vi i denna studie vill undersöka på vilka sätt destinationer kan 

skapa starka varumärken genom filmturism, har ett naturligt första steg varit att skapa oss 

en solid kunskapsgrund för att förstå fenomenet filmturism, innan vi gett oss ut på fältet. 

Därför har det varit viktigt att en extensiv litteraturöversikt utformas, där koncept och 

begrepp bildat kategorier som studien av uppsatsen sedan härleds ur. Hade istället en 

induktiv ansats valts, hade studien tagit utgångspunkt genom observation och insamling 

av data på det empiriska fältet, för att sedan analyseras gentemot litteraturen (Smith, 
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2017). Ett sådant val av ansats, hade krävt en mer omfattande observation av de tre valda 

fallen.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

Studien har genomförts med hjälp av en multiple case design (Smith, 2017;187), som vi 

här översätter till flerfallsstudie, en studie som undersöker mer än ett fall. Här har tre 

skilda destinationer på olika platser i Europa undersökts för att studera deras arbete med 

varumärkesbyggande gentemot en film. I studien används intervjuer för att samla in 

kvalitativ data, men även kvantitativ data utifrån en enkätundersökning, som tillsammans 

används för att besvara uppsatsens huvudfrågeställning. Intervjuerna representerar i 

studien ett aktörsperspektiv medan enkätstudien representerar ett turistperspektiv. Vi är 

intresserade av ett specifikt fenomen i filmturism och varumärkesbyggande och 

marknadsföringsaktiviteter runt det, men här vill vi inte heller utesluta den potentiella 

betydelse de faktiska fysiska platserna av studiens valda fall kan ha. Även platserna i sig 

är därför intressanta i frågan om analysobjekt (Bryman, 2018).  

 

En av fördelarna med en fallstudie är att det är ett verktyg som kan skapa djupare insikter 

i studiens fenomen. Den utförliga beskrivningen av det sammanhang som fenomenet 

verkar inom, gör det möjlig att skapa en större och rikare förståelse för fenomenet (Smith, 

2017). Detta faktum har varit en betydande fördel i vår studie, då vi har velat göra en 

beskrivning av verklighetens förhållande till filmen. För att kunna avgöra hur de 

uppfattningar som framkommer på våra valda fält, förhåller sig till studiens teoretiska 

utgångspunkt, har också en djupare insikt av platserna krävts. En djupgående studie har 

också ökat möjligheten att kunna bilda svar på huvudfrågan från olika perspektiv i vår 

beskrivning.    

 

Något som vi haft i åtanke i valet av flerfallstudien som forskningsstrategi, är den 

potentiellt minskade möjligheten till generaliserbarhet, eller extern validitet. Kritiska 

röster mot fallstudier påpekar hur resultat av fallstudier kan bli begränsade, då de inte kan 

representera en större population på det sätt en representativ enkätstudie kan göra 

(Bryman, 2018). Här menar både Bryman (2018) och Grønmo (2006) att det är en fråga 

om fallstudiens syfte. Är det exempelvis en helhetsförståelse för analysobjekten som ska 

uppnås eller istället begrepps och teorigenering till en större population? Med denna 

studie ville vi genom att studera fall där filmturism existerar, undersöka de enskilda 
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fallens förhållande till filmturism och dess förutsättningar för varumärkesskapande inom 

den. Med andra ord låg intresset i att få en helhetsförståelse för fallen individuellt, men 

även kunna analysera vad det är som gör att de eventuellt skiljer sig åt. I frågan om 

generaliserbarhet och valet av fall att studera, har vi ändå valt att fokusera på vad vi anser 

är tre typiska eller exemplifierande fall inom fenomenet filmturism. De valda fallen kan 

på ett eller annat sätt kan representera en större kategori av liknande fall (Bryman, 2018).   

 

2.3 Intervjuer 

Som en metod för datainsamling, valde vi att genomföra fem stycken intervjuer med 

utvalda informanter, som har direkt anknytning och insikt i studiens valda empiriska fall 

(se bilaga 1). Vi har även tagit del av en mycket kort e-post konversation med Monica 

Rand, turistchef vid Arendal kommun (14 nov, 2018) med allmänna kommentarer. Då 

Rand (14 nov, 2018) inte deltagit i intervju kommer hon inte att presenteras som 

informant. Vi ville bilda oss en djupare förståelse om vilka förutsättningar film skapat för 

de enskilda platsernas varumärkesbyggande, hur berörda aktörer upplevt fenomenet 

filmturism, hur de valt att bemöta och använda filmen marknadsföringsmässigt. Här 

behövdes därför intervjuer med informanter som är delaktiga i det faktiska skapandet och 

med insikt i det tillvägagångssätt som använts inom varumärkesbyggande av våra valda 

empiriska fall (Smith, 2017; Denscombe, 2018). Intervjuer är lämpliga för studien då den 

söker privilegierad information, med andra ord sådan information och kunskap som 

personer med särskilda erfarenheter möjligen kan besitta (Denscombe, 2018).  

 

Lantz (2013) menar på att en intervjuperson ska ha kunskaper i det valda ämnet men även 

färdigheter i intervjuteknik. Vi har här ansett att vår deduktiva ansats har varit en fördel 

då vi genomfört intervjuer utifrån en stor kunskapsbas med tydliga tankar på vad vi vill 

få svar på. Detta relaterar till det viktiga i att kunna förklara varför varje ställd fråga är 

relevant och vilket syfte svaret är tänkt att uppfylla. Här har det varit viktigt att inte låta 

förutfattade meningar påverka samtalet, utan vara öppna för alternativa uppfattningar 

(Smith, 2017). Den erfarenhet av intervjuer vi skapat oss under vår studietid har även 

varit en fördel, då det är en metod vi är bekväma i och kunnat tagit lärdomar från våra 

tidigare arbeten.  

 

De intervjuer som har genomförts har varierat i struktur beroende på vad som varit 

möjligt. Det har varit en fråga om tillgänglighet, då många av de medverkande 
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informanterna endast kunnat intervjuas via e-post, medan en har kunnat prata via telefon. 

Därför har strukturerade intervjuer blandats med en semistrukturerad intervju. I den 

strukturerade intervjun har intervjupersonen kontroll över utformningen av frågorna och 

i vilken ordning de ställs, här kan även förutbestämda svarsalternativ fastställas. Det 

sistnämnda har vi dock valt bort, för att behålla ett visst utrymme för tolkningsmöjligheter 

och inte gå miste om potentiella oförutsedda svar. Dessa mer strukturerade intervjuer har 

använts i de fyra e-post intervjuer som genomförts. En mer flexibel version av en intervju 

är den semistrukturerade, frågor och ämnen är fastställda, med dess följd utvecklas allt 

eftersom intervjun fortgår och vad informanten väljer att berätta. En sådan intervju har 

representerats av den enda telefonintervju som genomförts (Denscombe, 2018).  

 

Vi har haft ett flertal faktorer i åtanke vid genomförande av intervjuer, för att undvika 

ömsesidig påverkan på studiens data, så kallad intervjuareffekt (Lantz, 2013). Att 

fokusera på informanten i samtalet och att behålla neutrala och passiva roller är två 

argument som vi har haft i åtanke, dessa faktorer kan minimera risken för att informanten 

ska känna sig hotad av våra frågor eller svara strategiskt (Denscombe, 2018). Det har 

även varit viktigt att innan en intervju försöka bilda oss en uppfattning om vem 

informanten är och hur deras uppfattning om oss kan komma påverka utkomsten av 

intervjun (Denscombe, 2018; Lantz 2013). Vi har varit medvetna om alternativa metoder 

för att samla in data, Kvale och Brinkmann (2014) nämner hur observationer eller 

emotionella terapiprocesser kan vara att föredra framför intervjun. Då studiens syfte inte 

var att observera människors beteenden och interaktion gentemot varandra, var dessa 

metoder inte aktuella (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett tillvägagångssätt hade kunnat vara 

att samla våra nyckelpersoner från marknaden i fokusgrupper och låta dem diskutera 

under observation. Det hade med största sannolikhet krävt en hel del tidsplanering och 

övertygelse från informanternas sida (Grønmo, 2006), men dessvärre fanns inte dessa 

resurser för i vår studie.  

 

Motivering av urval 

I urvalet av informanter kontaktade vi en så pass stor bredd av personer som möjligt, för 

att få olika infallsvinklar och åsikter inom ämnet. Samtidigt ville vi intervjua personer 

som har direkt kunskap och insikt i filmturism, som på något sätt arbetar med 

marknadsföring och varumärkesbyggande inom fenomenet. Vi valde att kontakta 

personer med anknytning till varje fall/destination vilket resulterat i totalt fem 

informanter för intervjuer. Dessa är specialister inom ämnet eller befattningshavare som 
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alla på något sätt arbetar med filmturism. De tre valda platser i studien har legat som 

utgångspunkt till var vi har valt att söka efter informanter att kontakta.   

 

Presentation av informanter  

Ystad & Wallander:  

- Petra Rundqvist, filmstrateg vid Ystad Kommun (4 dec, muntlig intervju) 

- Marie Holmström, turistchef vid Ystad Kommun (11 dec, e-post intervju). 

 

Skopelos & Mamma Mia!: 

- Lotte Petersen, destinationsansvarig för Ving, Skopelos Grekland (11 dec, e-post 

intervju) 

- Ioanna Efstathiou, Managing Director, Tourism & Hotels Enterprises Skopelos 

Island (8 dec, e-post intervju) 

 

Arendal och Frozen: 

- Audun Pettersen, Head of Tourism and Food, Innovation Norway (3 dec, e-post 

intervju) 

 

Analys och bearbetning av data 

Det lämpligaste sättet att analysera vår kvalitativa data var att använda oss av en 

innehållsanalys. Metoden passar bäst vid analys av mer direkta och påtagliga 

analysenheter, vilket vi ansåg överensstämde med vårt intervjumaterial (Denscombe, 

2018). Metodens enkelhet ansågs även lämplig. Ett första steg var att transkribera 

intervjumaterialet i läsbar text för att underlätta för analys. Ljudinspelningar har funnits 

till hands på de verbala intervjuer som genomförts, medan e-post intervjuer redan funnits 

som nedpräntad skrift. De transkriberade intervjuerna har utgjort det urval som har 

analyserats. Då studien har en deduktiv ansats och intervjufrågor har framkommit ur 

kategorier av studiens litteraturöversikt, har dessa redan kategoriserat texterna i 

avgränsade enheter. Det har underlättat bearbetningen av vårt intervjumaterial, då 

uppdelning av enheter och kategorisering utgör första steg i en innehållsanalys 

(Denscombe, 2018). Materialet har sedan gåtts igenom för att plocka ut sådan information 

som vi ansett är väsentlig, stämmer överens med studiens syfte och kan användas för att 

besvara vår huvudfråga. Irrelevant information har på detta sätt kunna skiljas från sådant 

som faktiskt svarat på ställda frågor.   
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2.4 Enkätundersökning  

Som en andra metod för denna studie valde vi att genomföra en enkätundersökning (se 

bilaga 2). Ejlertsson (2014) menar på att planering innan skapandet av enkätfrågor krävs 

för att undersökningen ska kunna generera användbara data, samt varför just en enkät 

behövs. På detta sättet har det för oss varit viktigt att tidigt veta vad vi hoppas att en 

enkätundersökning ska kunna ge svar på för fråga, och därmed härleda frågorna utifrån 

detta resonemang. Vi upplevde ett behov av att samla in data utifrån turistens perspektiv. 

Det för att kunna undersöka hur deras uppfattningar ställer sig gentemot teoretiska 

påståenden, rörande attraktion till platser och uppfattningar av platser där film utspelar 

sig. Därför ville vi genomföra en enkätundersökning utifrån turisten perspektiv på 

attraktion och upplevelse och hur de relaterar till förutsättningar för destinationers 

varumärkesuppbyggande.  

 

Då de kan vara svårt att veta vem som besvarar enkäten har vi två kontrolluppgifter i 

enkäten som visar oss ålder och kön på populationen som besvarat enkäten. Ålder är 

därmed en variabel som går att mäta numeriska värden och blir en kvantitativ variabel 

(Grønmo, 2006), dock brukar inte olikheter på ett eller två år avgöra stora skillnader utan 

delas in i åldersintervall vilket vi valde i vår undersökning (Ejlertsson, 2014). Kön blir en 

form av kvalitativ variabel, en dikotom variabel, med andra ord delar vi upp populationen 

i grupper för att urskilja vem som svarat på undersökningen (Ejlertsson, 2014). Eftersom 

vi har en deduktiv ansats har våra frågeställningar i enkäten haft en en teoretisk grund. Vi 

har därmed använt litteraturen från teoretiskt ramverk för att forma våra frågor. 

Avgränsning och forskningssammanhang har genom litteraturöversikten varit enklare att 

få fram aktuella områden (Ejlertsson, 2014).   

 

Det huvudproblem vi hoppades kunna besvara var hur en film påverkar tittarens 

uppfattning av ett destinationvarumärke. Vi fick därmed specificera studien och ställa 

frågor kring hur turisten uppfattar filmer, vad de anser viktigt på en plats och vad som gör 

att de attraheras av platsen. Då vi har brist på resurser av både tid och kostnad, valde vi 

en nätburen undersökning som var kostnadsfri och ett lätt sätt att nå ut till en stor 

population (Ejlertsson, 2014). Vi genomförde en pop-up undersökning, Smith (2017) 

beskriver en sådan som ett meddelande som placeras på en hemsida och bjuder in 

populationen att besvara enkäten. Det är viktigt att språket är begripligt, att frågorna är 

väsentliga för undersökningen och att de upplevs tydliga. När vår enkät blev färdigställd 
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genomfördes en provundersökning, en pilotstudie. Det gjordes för att möjliga fel kunde 

korrigeras och kvaliteten på undersökningen kunde höjas (Ejlertsson, 2014).  

 

Motivering av urval  

Vid förberedelse av enkäten har en urvalsmetod används vid uttagningen av våra 

deltagare för att få vår målpopulation till enkätundersökningen (Ejlertsson, 2014). Då vi 

skickat ut en nätbaserad enkät i en sluten facebookgrupp “Vi som gillar att resa”, har vi 

informerat gruppens administratörer om vårt syfte med undersökningen och bett om 

tillåtelse att publicera enkäten. Då risken annars kunnat vara att få negativ och motstridig 

respons (Ejlertsson, 2014). Då vårt syfte är att se hur personer som sett en film uppfattar 

platser som filmen utspelar sig på, blev urvalet av personer till undersökningen bred. 

Därmed valde vi att rikta oss till en population som vi vet har intresse av att resa. Denna 

population består av ca 30 000 medlemmar med en varierad bredd av åldrar och kön, 

vilket ansågs kunna gynna spridningen på undersökningens svar. De svar undersökningen 

samlar in från populationen representerar gruppens generella uppfattningar av våra 

frågeställningar.  

 

Analys och bearbetning av data 

Bearbetningen av enkäten har bestått av kvantitativ metod då syftet med enkäten var att 

få fram siffror på hur populationen ställer sig i frågorna (Åsberg, 2001). Vid insamling 

av datan sammanställde vi svaren i stapeldiagram och cirkeldiagram för att lätt kunna 

analysera svaren vi fått. Då vi hade en nätburen enkätundersökning måste vi vara 

medvetna om de brister det kan utgöra, såsom att en person besvarat enkäten flera gånger 

och att inmatningsfel kan uppstå i programmet. Det uppstår då bearbetningsfel i enkäten 

som måste tas med som avvikelse (Ejlertsson, 2014).  

 

2.5 Kvalitetskriterier   

Krav måste ställas på valda metoder för att kunna få fram data som går att använda, här 

har vi haft betydelsen av reliabilitet och validitet i åtanke. Medan reliabilitet menar på hur 

pass pålitlig studien är, syftar validitet på resultatets grad av giltighet (Åsberg, 2001). Då 

teorier i studien formats utifrån en deduktiv ansats har vi genomfört intervjuer och 

enkätundersökning med tidigare uppfattningar. Som tidigare nämnt har frågan om 

tillförlitlighet i vår intervjumetod då varit viktig, i att inte aktivt söka efter de svar som 

stämmer överens med våra tankar. Lantz (2013) beskriver vikten av att vara öppen för 

andras uppfattningar som framkommer ur data och behålla ett kritiskt förhållningssätt till 
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de egna uppfattningarna för att kunna ifrågasätta dem. Grønmo (2006) menar på att 

relevansen mellan det insamlade datamaterialet och problemställningarna visar på graden 

av giltighet. Hög validitet, finns om datamaterialet relevans stämmer överens med vilken 

problemställning som är tänkt att besvaras. Då en del av studiens underlag kommer från 

intervjuer, har vi behövt vara medvetna om risken med självrapporterade data. Sådan data 

kan brista i giltighet om informanten i en intervju uppfattar en fråga på annat sätt än tänkt 

(Lantz, 2013). Därför har enkla frågor och ett noggrant förklarat syfte med studien varit 

viktigt vid varje intervjutillfälle.  

 

Otydlighet i utformning av enkätfrågor och dess syfte menar Hagevi & Viscovi (2016) är 

något som påverkar en enkätundersöknings reliabilitet och därmed pålitlighet till det 

sämre, då misstolkning av frågor kan öka. Det är något som tagits i åtanke i utformning 

och varit speciellt viktigt då vi genomfört en internet-buren undersökning, där en dialog 

vid eventuella oklarheter inte har varit möjlig. Precis som med genomförande av 

intervjuer, har vi behövt se över huruvida data genom en enkätundersökningen är relevant 

gentemot studiens huvudfrågeställning. För att uppnå validitet och därmed giltighet. Detta 

har främst kunnat styras genom teoriförankrade frågor men även i de urval vi valt att göra. 

Eventuella felbedömningar i hur undersökningens respondenter svarar, är något vi ansett 

varit svårt att styra (Hagevi & Viscovi, 2016).  

 

2.6 Källkritik & Etiska överväganden 

I övervägandet av källor till både teoretiskt material, primär- och sekundärdata har vi haft 

Grønmos (2006) fyra typer av källkritiska bedömningar i åtanke. Dessa beskrivs som 

tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet. Det faktum att vi sedan tidigare haft 

kontakter inom branschen, som kunde utgöra källor till intervjuer uppfattades som en 

fördel i tillgänglighet. Här har det även ifrågasatts om där funnits tidigare forskning inom 

ämnet, som kunnat skapa en teoretisk grund.  

 

Relevans i valet av källor till primärdata har tagits i åtanke då vi valde informanter att 

kontakta utefter etablerade urvalskriterier. Enkätundersökningens respondenter har gått 

igenom ett visst urval, då vi valt att placera undersökningen i en Facebook grupp för 

reseintresserade. Det teoretiska materialets relevans har kunnat fastställas i sökandet efter 

texter som skrivits inom diskursen filmturism, med en inriktning som är relevant mot vår 

huvudfrågeställning. Nyckelord har används för att kunna filtrera bort mindre relevant 
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material. Det teoretiska materialets autenticitet och trovärdighet har kunnat fastställas 

genom att använda vetenskapliga artiklar och böcker med etablerade författare inom 

ämnet. De genomförda intervjuernas trovärdighet och autenticitet, har resonerats kring 

under kvalitetskriterier. Autenciteten och trovärdigheten som framkommit ur studiens 

enkätundersökning är något vi ansett varit svårt att helt styra eller kontrollera. Som 

tidigare nämnt har en pilotstudie varit ett verktyg för att förbättra undersökningens 

kvalité, och öka trovärdigheten i respondenternas svar. Då vi haft möjlighet att 

komplettera frågorna till lättförståeliga och icke-ledande. Källor till sekundärdata, har 

valts enbart då de ansetts vara relevant. Autenciteten och trovärdigheten av den har kunnat 

avgöras genom att använda pålitliga och oberoende medier försedda av exempelvis 

statliga myndigheter.  

 

I frågan om etiska överväganden menar Bryman (2018:173) på att “...samhällsforskaren 

ska sträva efter att minimera negativa konsekvenser både för undersökningsdeltagarna 

själva och för forskarens förhållningssätt till deras omgivning”. Med andra ord handlar 

det inte bara om hänsynstagande till medverkande informanter och respondenter, men 

även att vi ska kunna stå för ett etiskt korrekt arbete i slutändan. Informationskravet har 

varit viktigt för att respondenter och informanterna ska förstå studiens syfte och vad det 

är de medverkar i. Datan som intervjuer och enkäter försett oss med har hållits 

konfidentiell så att obehöriga personer ej kommer åt den. Även nyttjandekravet har tagits 

i åtanke, vilket förtydligar hur insamlad information endast ska användas till det ändamål 

det är avsett för (Bryman, 2018). 

 

2.7 Metodreflektion  

Den valda inriktningen att genomföra en flerfallsstudie har utgjort begränsningar vi har 

behövt hantera och förhålla oss till. De internationella fall som valts att studera har till 

viss del försvårat åtkomsten av informanter att intervjua. I just frågan om en ökad 

tillgänglighet föreslår vi ett alternativt fokus på fall inom Sverige som möjligen bättre 

passande. Tid och pengar har givetvis varit en begränsande faktor i frågan om både 

tillgänglighet och möjligheter. Enkätundersökningens population innehöll cirka 30 000 

personer, det antalet respondenter har undersökningen inte kunnat samla in. Dock har vi 

kunnat observera att när hälften av studiens svar hade skickats in kunde ett mönster i 

svaren urskiljas som förblev relativt oförändrat även när ytterligare svar kom till. Här 
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menar vi härmed på att studien har en representativitet trots sitt låga antal svar gentemot 

populationen.  
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3. Filmturismen & varumärket 
I kapitlet följer en teoretisk inblick i filmturismens beståndsdelar, vad som attraherar en 

filmturist och hur deras upplevelse styrs. Det beskrivs även om berättelser, symboler och 

image påverkan på destinationen samt vikten av destinationens varumärkesuppbyggnad.  

 

3.1 Filmturism 

Kommersiell media som just filmer har kunnat observerats som ett verktyg för att genom 

exponering av platser, och deras miljöer, skapa medvetenhet om dem och plantera ett ökat 

begär hos tittaren att resa dit. En film kan bidra med både intensiv publicitet till en plats 

just när filmen lanseras men också möjligheter till ökad attraktion och filmturism till en 

plats över ett längre tidsspann (Busby & Klug, 2001).  

 

Modell 1. Influencer och förutsättningar för filmturismens framväxt 

 

(Modell översatt och omgjord av författarna, original av Hudson och Ritchie, 2006b:309) 

 

Filmturismens uppbyggnad kan förklaras med hjälp ett antal olika faktorer, presenterade 

i modellen ovan (se modell 1). De olika delarna kan vara kritiska influenser och 

förutsättningar för att filmturism överhuvudtaget kan etablera sig på en plats eller 

destination, men även för att kunna bli ett framgångsrikt turismkoncept (Hudson & 

Ritchie, 2006b). Precis som modellen visar, kan marknadsföringsaktiviteter på en plats 

implementeras och används före och efter en films lansering, av så kallade destination 

marketing organizations. Med andra ord de aktörer och organisationer som på olika sätt 
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marknadsför en destination. Men här utgör även faktorer som destinationens attribut en 

stor influens, som till stor del innefattar destinationens innehavda varumärke och image 

samt vilka uppfattningar och medvetenhet som finns om platsen. Även attribut som 

destinationens visuella natur som exempelvis landskap ingår i denna del. Film-specifika 

faktorer är de som direkt relaterar till filmen i fråga såsom: filmens mottagande av 

publiken, hur länge och i vilka sammanhang platsen porträtteras, en direkt anknytning 

mellan filmens berättelse och plats samt hur väl en film skapar en emotionell anknytning 

till platsen. Alla dessa influerar filmturismens framväxt. Sist vägs även platsen och dess 

resurser in, vilket kan relatera till alltifrån naturresurser och arbetskraft, till kunskap som 

kan bidra till filmproduktionen (Hudson & Ritchie, 2006b).   

 

Etablerad filmturism kan visa sig på olika sätt. Beeton (2005a:10) kategoriserar 

filmturism i en modell, där författaren menar på att den kan uppenbara sig under olika 

former, som i sin tur har skilda karaktärsdrag. De former av filmturism som är direkt 

knutna till den specifika platsen kan visa sig under former där det är den huvudsakliga 

motivationen till att resa, att besöka inspelningsplatsen är då en attraktion i sig. Att besöka 

den specifika platsen kan också vara en del av en resa som en separat aktivitet, eller istället 

utgöra så pass stor resemotivation att det istället nästan handlar om en slags pilgrimsresa. 

I det här fallet vill man oftast själv återuppleva en specifik berättelse och gå i historiens 

fotspår.  

 

I kommersiell mening kan destinationer i sin tur utnyttja intresset för en film och utveckla 

kommersiella produkter i syfte att locka filmturister till platsen som sedan konsumerar 

dessa attraktioner, detta utgör en form av filmturism (Beeton, 2005a:10). Arrangerade 

resor till inspelningsplatser och guidade vandringar av inspelningsplatser är exempel på 

sådana attraktioner. Men filmturism kan även yttra sig som felaktiga identiteter. Här 

framförs främst två former, där den ena beskriver hur filmturism kan existera på platser 

som turisten tror har agerat inspelningsplats till en film. Detta kan hända om en films 

handling är kopplad till en specifik plats, men själva inspelningen har skett någon 

annanstans. En annan form av en felaktig identitet av filmturism är hur filmturister även 

kan få ett ökat intresse eller till och med bli motiverade att resa till en plats som enbart är 

kopplad till en films berättelse. Här är det istället uppenbart att inspelningen skett i en 

studio eller på en annan geografisk plats. Filmturism kan även existerar i former som är 

avskilda från den specifika platsen. Här har intresse för en film använts i nöjes- och 
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temaparker eller rundvandringar i filmstudios (Beeton, 2005a:10). Bland annat Universal 

Studios och Disney World som tidigare beskrivit, gör det möjligt för turister att uppleva 

sin favoritfilm i verkligheten (Riley et al., 1998).  

 

Att förstå en filmturist 

Filmens huvudsakliga syfte är inte alltid till att attrahera turister till destinationen där 

filmen utspelar sig på, men har ändå blivit en bakomliggande faktor till indirekt påverkan 

på turisternas intresse (Hudson,Wang & Gil, 2011). När turister söker sig till  platser med 

sevärdheter som de sett i en film, kan de kallas för film-inducerade turister (Riley, et al., 

1998). Turister besöker så kallade film-inducerade destinationer i sökandet efter att själva 

få uppleva inspelningsplatser, delta i en aktivitet på semestern och även för få en 

upplevelse som är inspirerad av och associerad till en film. Turisterna vill då resa till en 

specifik plats för att få återuppleva en viss upplevelse, både objektivt och på ett 

känslomässigt plan i hopp om att få vara en del av filmen de sett. Filmens myter, 

berättelser och de fantasier som byggs utifrån den, förväntar sig då turisten att kunna ta 

del av vid besöket och därmed få en känslomässig koppling till platsen (Beeton, 2005a). 

Har en känd skådespelare deltagit i den specifika filmen ökar även attraktionen till platsen 

samt ger platsen en förhöjd status att besöka (Tooke & Baker,1996). Spelar en välkänd 

skådespelare i filmen skapas associationer till filmens historia och platsen i filmen. Vilket 

ger turister en tydlig känslomässig anknytning till den kända personen och en tydlig 

association till filmen. Den sprids då till medvetenhet till destinationen och kan även 

minska eventuella barriärer och upplevda risker för besök som tidigare kan ha funnits till 

en destination (Yen & Croy, 2016). Därmed kan val av skådespelare i filmerna påverka 

hur väl tittarna associerar bandet mellan skådespelaren och destinationen som återspeglar 

de känslomässiga upplevelser som filmturisterna söker vid sitt besök.  

 

Modell 2. Påverkan på en filmturist 

 

 

(Modell översatt och omgjord av författarna, original av Quintal och Phau, 2015:99) 
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Quintal och Phau (2015) diskuterar hur hypoteser kan förklara drivkrafterna för resande 

hos filmturister. Faktorer som sägs påverka en filmturist är illustrerade i modellen ovan 

(se modell 2) och utgör vad som kan resultera i bekantskap till platsen. Det kan skapas 

genom tre grundstenar: empati, nostalgi och riskuppfattning, därefter formas platsens 

image och attityd till besök samt intentioner. En destination eller turistattraktion skiljer 

sig från en vanlig produkt där kvaliteter av bekantskap att “veta vad du får” är svårare att 

uppnå inom turism i motsats mot ett känt varumärke som Lindt choklad (Quintal & Phau, 

2015). Sjöholm (2010) menar på att igenkänning av en plats skapar en starkare 

upplevelse. Turisterna söker dock fortfarande efter bekantskap när de besöker en 

destination och enligt Urry och Larsen (2011) blir platser valda att bli “gazed up on” 

genom förväntan, fantasier och drömmar om att möta det vi hoppas se. De menar på att 

turism är en samling av tecken som uppkommer och influerar platsen av icke-

turismföretag som exempelvis film. Enligt Quintal och Phau (2015) har liknande 

inställning till teckens värde och menar på att det går att utnyttja tecken från filmen inom 

uppbyggnad av en destination. Därmed upplever turisterna en bekantskap med platsen då 

de känner igen scener från en film eller de känslor den framkallade. 

 

En av grundstenarna i modellen ovan är empati (se modell 2). Tittaren kan genom filmen 

känna igen sig i handlingen och få en känslomässig anknytning till filmen eller till en av 

karaktärerna, då de exempelvis kan relatera till deras historia. Tittaren sätter sig in i 

situationerna som filmen skapar och destinationen blir en del av den empatiska 

upplevelsen. Därav blir empatin en grund för tittaren att vilja fånga upp känslomässiga 

upplevelser på platsen och återuppleva berättelsen i verkligheten (Quintal & Phau, 2015). 

Precis som tidigare nämnt instämmer Yen och Croy (2016) om att karaktärerna i filmen 

har stor påverkan i association till platsen för tittaren. Beeton (2005a) beskriver även hur 

den empatiska relationen till berättelsen och karaktärerna sätter känslomässiga avtryck på 

tittaren som bevaras över lång tid.  

 

När tittaren åker till platsen vill de få uppleva en koppling till filmen, därmed letar de 

efter en känsla av nostalgi, som symboliserar andra grundstenen (se modell 2). 

Turismföretagare kan arbeta med nostalgisk image, då strategiskt skapande av 

evenemang och tillverkning av bilder på platsen ska ge turisten en känsla av nostalgi. 

Turisternas vilja att se de nostalgiska platser är uppbyggda av förväntan att kunna se 
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symbolik mellan film och verklighet. De skapade scenerna kan ge en romantisering av 

platsen som attraherar till besök (Quintal & Phau, 2015).  

 

Den tredje byggstenen i modellen är riskuppfattning (se modell 2). Val och prioritering 

är naturligt i vår vardag. När en resa eller aktivitet ska bokas, blir det då naturligt att väga 

mellan olika risker eller förluster med en resa. Det kan vara ekonomi då övervägande av 

pris spelar in vid beslut av budget till resan. Hälsa och säkerhet kan även vara ett 

risktagande, om resan inte känns säker väljer turisten möjligtvis ett annat resmål. Turisten 

vill att de förväntningar och emotionella effekter som de önskar få, blir uppnådda. Om de 

då övertygade att minimal risk finns för att inte bli tillfredsställd, är även det en 

motivering till att resa. En film kan skapa en bekantskap gentemot en plats hos turisten 

och kan då minimera osäkerhet till risktagande (Quintal & Phau, 2015). Det är därmed 

viktigt för turismföretagare att kunna visa turisterna vad de kan erbjuda för att övertyga 

turisten att risken att resa till destinationen är värd att ta.  

 

Platsens image har en stor roll i attraktion, medvetenhet och betydelse för turisterna 

(Quintal & Phau, 2015). Då en film influeras på en plats kan en gynnsam eller ogynnsam 

bild av platsen formas. Filmens berättelse påverkar synen av platsen som då kan forma 

en image utifrån tittarens upplevelse och koppling till filmen. En film påverkar hur vi 

uppfattar en plats och vilken image som skapas. Beroende på hur en plats image uppfattas 

och formas hos turister, utifrån personliga utvärderingar, skapas därefter även en attityd 

till platsen eller destinationen i sig (se modell 2). Dessa utvärderingar kan både komma 

att forma positiva och negativa attityder till att besöka platsen. Men här finns det en större 

chans att turister skapar sig en mer positiv inställning och attityd till att besöka en plats 

efter att ha sett en film där platsen blivit porträtterad. Det sista steget i modellen ovan är 

intentionen med resande (se modell 2), enligt modellen är det större chans att turisten 

reser till destinationen om de har ett tydligt syfte eller speciell avsikt med besöket. Om 

en destination är influerad av en film kan den skapa en ökad positiv inställning till 

destinationen och resulterar i att turister kan känna en ökad vilja som ger större chans att 

resa till platsen (Quintal & Phau, 2015).  

 

3.2 Berättelsen i varumärkesskapande 

Gör vi en tillbakablick i tiden, har historieberättandet alltid varit ett väl förekommande 

fenomen som fått oss människor att samlas runt lägereldar för att dela kunskap om 
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exempelvis förfäder och gudar. På detta sätt formades känslor av identitet och tillhörighet 

i gruppen av människor, där en större mening kunde infinna sig i deras tillvaro (Fog, 

Budtz, Munch & Blanchette, 2010). Historier och berättelser har således länge haft den 

kraften att de på ett underhållande sätt får människor att lyssna och ta till sig budskap. En 

gripande och intressant berättelse höjer inte bara berättarens status i betraktarens ögon, 

men berättelsen blir ett allt mer framgångsrikt kommunikationsverktyg (Mossberg & 

Johansen, 2006).  

 

Storyline 

Filmer och tv serier som porträtterar specifika platser, kan skapa starka associationer 

mellan dessa miljöer och den berättelse som förmedlas. Historien med dess skådespelare 

och karaktärer kan få som tidigare nämnt stark anknytning till platsen eller destinationen. 

Därmed förmedlas inte bara attribut av platsen men besökare kan även lockas att själva 

ta sig dit, återuppleva berättelsen och vandra i sina favorit karaktärers fotspår (Croy, 2010; 

Ek & Hultman, 2007). Historier och myter kan fungera som stimuli för att främja både 

fantasi och förväntningar och är något som kan öka attraktion till en plats (Mossberg & 

Johansen, 2006). Detta anser vissa forskare inom ämnet sker oberoende om historien i sig 

är positiv eller negativ, det handlar det istället om hur intresse kan väckas hos olika slags 

turister för olika slags berättelser (Beeton, 2005a). Bland annat Heitmann (2010) menar 

istället på att det krävs att en films berättelse eller genre är positiv, samt att 

sammanhangen och platsens berättelse framställas i så positiv dager som möjligt. Här 

menar man på att det är förutsättningen för att potentiella turister ska vilja besöka platsen, 

därmed finns det alltså olika röster inom just den frågan. 

  

Just relationen mellan platsen där en film utspelar sig och en films storyline, som på 

svenska kan förstås som berättelses handlingsförlopp, kan vara en avgörande faktor för 

turistattraktion. Platsen i sig behöver inte ha en aktiv roll i filmen utan agerar ibland bara 

som en passiv kuliss till berättelsen. Här har dock studier kunnat visa att ju mer betoning 

och fokus som läggs på miljöer och platser i en film, desto större avtryck och intresse 

för  kan väckas hos tittaren. Turistupplevelser och attraktion kan utformas inom det 

kontext som en storyline kan utgöra på en plats, på så sätt kan platsen sättas i ett unikt 

sammanhang i och med den berättelse som den är en del av (Beeton, 2005a). Berättelsen 

kan med andra ord skapa unika associationer med en plats och kan relateras till 

innebörden av filmikoner. De är olika komponenter i en film som lämnar ett större och 

tilltalande intryck hos tittaren, som tittaren sedan associerar med en viss plats i en film. 
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Bland annat utmärkande scener kan forma ikoner men också omtyckta skådespelare, 

platsens speciella karaktärsdrag eller en särskild stämning av filmen. Filmikoner behöver 

således inte vara av visuell natur, utan de kan till stor del relatera till upplevelsen av 

filmens storyline, med den stämning som infinner sig hos tittaren (Riley et al., 1998).  

  

Storytelling 

Förmedlandet av berättelsen, historien och myten är centrala inom begreppet och 

fenomenet storytelling. Ur ett organisatoriskt perspektiv, kan storytelling närmas från 

olika synsätt och som en varierad funktion (Mossberg & Johansen, 2006). Mossberg och 

Johansen (2006) beskriver hur en historia inom en organisation kan kommuniceras på 

olika plan och för olika anledningar. Storytelling kan bland annat användas för att stärka 

och främja intern organisationskultur. Mer relaterbart till denna studien, kan storytelling 

också användas som ett potentiellt kraftfullt marknadsföringsverktyg om det används på 

rätt sätt. Howison, Higgins-Desbiolles och Sun (2017) menar på att där finns två 

huvudområden inom forskning av storytelling inom turism och marknadsföring. Det ena 

fokuserar på storytelling turister sinsemellan, där berättelser om resor och erfarenheter 

delas för att sedan vägas in när resval ska göras. Det andra har istället betoning på 

verksamhetsstyrning och hur berättelser och historier planerat kan användas av 

destinationer för att stärka varumärken och marknadsföring.  

 

Genom att marknadsföra unika historier om en destination eller en produkt som speglar 

kultur och värden, kan inte bara kunskap hos kunden öka. Här kan också positiva 

känslomässiga band och lojalitet till varumärket kan etableras (Howison et al., 2017). 

Berättelser kan differentiera och användas för att skapa koncept runt en organisation, 

produkt eller destination och påverkar mottagaren på ett mer emotionellt samt 

underhållande plan. Varumärken kan på detta sätt uppfattas få en större, mer särskild 

innebörd och mening i konsumentens ögon. Här handlar det inte enbart om verbal 

kommunikation av berättelser och historier, men också förmedlat genom exempelvis 

bilder och miljöer (Mossberg & Johansen, 2006). Inom turism finns det ofta ett starkt 

samband mellan storytelling och kommodifieringen av en plats samt destinations kultur. 

Berättelser som relaterar till en plats, dess folk och kultur kan addera ett ökat värde i 

turistens ögon, där turisten får en känsla av autenticitet och att “komma nära kulturen och 

dess folk”. Detta har dock visat sig vara problematiskt i form av social hållbarhet, där 

historier och berättelser om bland annat urbefolkning eller deras seder blivit produkter 

och resulterat i förlorad integritet (Howison et al., 2017). 
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3.3 Destinationers varumärkesskapande 

Place branding har genom sin komplexitet influerats av olika perspektiv beroende på 

syfte och i vilket avseende kopplingen mellan platsens natur och hur marknadsföring 

appliceras. Ett av perspektiven är destination branding, som innebär turismdestinationers 

funktioner och dragningskraft och intresse hos besökare (Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou 

& Salonika, 2017). Destinationer som erbjuder en kulturell upplevelse med turistvänlig 

atmosfär och faciliteter med allt från mat, transport, boende och aktiviteter, är inte längre 

tillräckligt för att skapa intresse hos turisterna. Destinationens marknadsföring och 

strategier för att locka besökare har istället blivit en stor del och därmed fått en egen titel, 

destination branding. Begreppet kan förklaras som en teknik för att kommunicera och 

presentera destinationens unika kvaliteter som konkurrenterna saknar samt satt 

destinationen på kartan (Qu, Kim & Im, 2011).  

 

Destination branding har fått en större betydelse då flexibilitet hos turisterna vidgat 

utbudet av destinationer, men där konsekvensen blivit att vissa av konkurrenterna har 

liknande karaktärsdrag (Luo, Dey, Yalkin, Sivarajah, Punjaisri, Huang, & Yen, 2018) och 

är beroende av att visa andra fördelar och unika upplevelser för att turisterna ska välja 

deras destination vid nästa resa (Hildreth, 2010). Marknadsföringen av en plats kan 

användas för att ändra en negativ uppfattning av en destination, som istället vill drivas 

framåt och förbättras. Genom att använda sig av marknadsföringstekniker på en plats kan 

man skapa nya uppfattningar som stärker platsens image och som en konsekvens, suddas 

de gamla och negativa uppfattningarna ut (Hildreth, 2010).  

 

Processer av destinationers varumärkesskapande 

Då en global marknad öppnats för turismdestinationer är det av stor vikt att ständigt arbeta 

för innovation och kontinuerligt utveckla turistattraktioner för att möta besökarnas 

förväntningar. Genom att skapa ett känslomässigt band mellan destinationen och 

besökaren blir varumärket starkare och attraherar fler besökare (Miličević, Mihalič & 

Sever, 2017). En väletablerad destination branding process, med andra ord processen av 

destinationers varumärkesuppbyggande, kan enligt Miličević et al. (2017) vara nyckeln 

till unika konkurrensfördelar. Hudson et al. (2011) pekar även på hur film kan användas 

som marknadsföringsverktyg till destinationer som saknar finansiell uppbackning. Det 

viktigaste i processen av destinationers varumärkesbyggande är att välja ut sin målgrupp 

och segment som kan bestå av olika intressegrupper hos besökarna. Därmed kan 

marknadsföringen riktas mot dessa valda personens åsikter, behov och förväntan. 
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Därefter kan en konkurrentanalys göras, för att utse andra destinationers fördelar och 

nackdelar. Sist behöver destinationen själv en väl utvald vision, där dessa värden tydligt 

ska följas genom alla steg inom skapandet av destinationsvarumärket av destinationen 

(Miličević et al., 2017). Giraldi och Cesareo (2016) menar dock att det är lättare att 

använda en film som marknadsföring för nå ut till potentiella besökare, istället för att 

använda sig av specifik varumärkesuppbyggande process till medvetet valda målgrupper, 

vilket skiljer sig från Miličević et al. (2017) teori av varumärkesuppbyggande-processen.  

 

Kommersialisering 

“Place promotion can be defined as `the selling of a selected package of facilities or the 

selling of the place as a whole through the images composed of various attributes 

associated with it”(Busby & Klug, 2001:323). Vilket beskriver hur marknadsföring av en 

plats kan beskrivas som försäljningen av ett paket innehållande olika komponenter och 

produkter men det kan även innebära marknadsföring av en plats image och attribut i dess 

helhet. När en film placeras på en destination kan det utge en stor påverkan på 

destinationens marknadsföring (Hudson & Ritchie, 2006b). För att fånga turisternas 

intresse, kan som nämnts tidigare symboler, berättelser och image användas för att skilja 

sig från konkurrenterna. En film som framhäver destinationen på ett bra sätt och utnyttjar 

film, bilder eller berättelser för att fånga turisternas intresse kan anses vara 

produktplacering på en destination (Giraldi & Cesareo, 2016; Hudson & Ritchie, 2006b). 

Då en film når ut till en större publik, blir även filmen ett värdefullt 

marknadsföringsverktyg (Kladou et al., 2017).  

 

Ek och Hultman (2007) beskriver hur medier, i detta fall kommunikationstekniker gör det 

möjligt att skapa, gestalta och forma hur turister upplever en plats. Ek och Hultman (2007) 

menar på att en inbäddad marknadsföring kan utnyttja en film som produktplacering för 

att exponera en plats vilket överensstämmer med Giraldi och Cesareo (2016). Det finns 

olika typer av kontroll-dimensioner som kan användas för att forma turisters attityder och 

beteenden (Ek & Hultman, 2007). Det finns även fler sätt att motsvara trovärdighet hos 

turisten gentemot medierna då en film anses som självständigt material då de inte 

influerats av marknadsförare (Croy, 2010). Filmen illustrerar en skildring av flera 

sinnesintryck hos turisten där betraktaren integrerar med den verkliga miljön, lever sig in 

i miljön och identifieras med den (Sjöholm, 2010). Ett sätt att använda sig av film på en 

destination menar Sjöholm (2010) är genom guidade turer. Sjöholm (2010) beskriver hur 

guidning är ett sätt att känna och uppleva platsen men även sig själv som besökare. 
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Sjöholm (2010) tillägger att de dock krävs fantiserande för att kunna se platsen utifrån 

den filmen de sätt för att kunna visualisera dess erfarenheter. När turisten får delta i en 

guidning kan filmen och det imaginära sammanföras, personen kopplas då bort från 

verkligheten för en stund och gör det möjligt att gå bortom tid och rum. Det gör att 

guidningen blir en del av en emotionell upplevelse som framhäver längtan av att känna 

sig som en del av filmen eller vissa karaktärer (Sjöholm, 2010).  

 

Utöver filmens koppling till platsen kan marknadsförare framkalla medierat material, 

exempelvis guideböcker eller tidskrifter eller framkalla medierat organiskt material, som 

är bekantas med egna berättelser och egna erfarenheter som anses mer trovärdigt. Aktörer 

marknadsför platsen och ger turisten information om platsen och dess syfte. Det kan dock 

vara problematiskt om den information eller den bild marknadsföringen visar inte 

stämmer överens med verkligheten och därmed ger marknadsföringen motsatt effekt och 

en dålig bild av platsen. När en turist upplever platsen, kan begreppet medialiserad och 

kommersialiserad blick identifieras. Det menas att turisten bekräftar den bild som media 

visat, det kan exempelvis vara genom att skicka ett vykort från platsen med en bild på 

miljön de besökt (Ek, et al., 2007).  

 

Image  

O’Connor, Flanagan & Gilbert (2010) menar på att en av de mest avgörande 

beståndsdelarna av turistdestinationers varumärken, är uppbyggnaden av image. 

Destination image kan beskrivas som människors uppfattningar av en specifik plats, 

område eller land (Juškelytė, 2016). Med andra ord, de olika intryck och bilder av en plats 

eller sammanhang som vi samlar på oss med tiden. En image behöver inte bara inkludera 

vad som är mer påtagligt av en plats såsom dess landskap, musik eller konst, men även 

emotionella intryck av platsens invånare och historia (Juškelytė, 2016). Här kan vi fråga 

oss varifrån alla dessa olika intryck och uppfattningar kommer ifrån, och hur de 

tillsammans bildar image. Busby, Ergul & Eng (2013) menar på att där finns tre olika 

typer av destination image, först organisk image som konstrueras av mer informella källor 

som personers utbildningsbakgrund och media. Inducerade image formas istället av 

externa formella källor såsom filmer, reklam och reseföretag och slutligen komplex image 

som turisten i fråga skapar av egna erfarenheter efter en genomförd resa. Det finns alltså 

varianter av image som turismföretagare och kreatörer direkt kan påverka genom olika 

marknadsföringsaktiviteter, men även varianter där en mer utomstående källa som en film 

indirekt kan influera (Hudson, et al., 2011).  
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Filmer kan med sina visuella och auditiva form skapa eller influera image av en plats och 

på så sätt påverka tittarens känslor om medvetenhet, motivation, förväntan och 

familjaritet gentemot platsen. Nämnda effekter behöver inte bara aktivt utnyttjas av 

destinationer för att nå sin fulla effekt, de behöver också underhållas och på något vis 

styras för att bidra med hållbar samt positiv påverkan på platsen. Destinationens image 

utgör en stor påverkan på potentiella turisters resval och är därmed en viktig 

marknadsföringsfråga som går under namnet image management (Croy, 2010). För att 

positiva influenser på en destinations image ska kunna etableras hos en films tittarpublik 

och de potentiella turisterna, krävs det även att platsen framställs på ett sätt som tilltalar 

mottagaren (Hudson et al., 2011). Problematiken här kan då ligga i att film och därmed 

annan självständig media, ofta har kontrollen hur de vill porträttera en plats och är på så 

sätt ett svårt kommunikationsmedel att styra (Croy, 2010).  

 

Oavsett om en image är kontrollerad eller inte, måste turismföretagare och 

marknadsförare ständigt utvärdera vilka budskap som förmedlas från olika källor och vad 

dessa kan få för effekter. Här vill man skapa image som till stor del överensstämmer med 

den faktiska destinationen, med andra ord en image vars förväntningar som man kan 

uppfyllas. Det har tidigare i texten redogjorts för hur image är långt ifrån ett statiskt 

fenomen som formas av olika slags påverkan. Därför är image management viktigt för att 

upptäcka förändrade uppfattningar om en plats eller destination, eller ett eventuellt skift 

i vad för slags turister som besöker platsen. Det är förutsättningen för att kunna hantera 

följder av förmedlade budskap, finna styrkor och brister i platsens image och upprätta 

handlingsplaner för utveckling (Croy, 2010). 

 

Identitet 

Bland annat Qu et al. (2011) menar på att det inte går att tala om vägen mot ett 

framgångsrikt destinationsvarumärke utan att diskutera image förhållande till 

varumärkesidentitet och hur vi egentligen ska skilja dem åt. Ett sätt att se på det, är att 

varumärkesidentitet är något marknadsförare och turismföretagare skapar, när 

komponenter och karaktärsdrag som särskiljer varumärket från andra förmedlas mot 

omvärlden. Image är istället det som formas av hur mottagaren i fråga uppfattar dessa 

budskap, som sedan sparas i minnet som associationer till det specifika varumärket. Så 

genom att arbeta för att etablera en slående varumärkesidentitet som förmedlar positiva 

och starka associationer till ett varumärke, kan därmed en fördelaktig image och positiva 

känslor gentemot varumärket formas hos mottagaren (Qu et al. 2011). 
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Inom marknadsföringsstrategier kan vi även tala om vikten av en tydlig platsidentitet. 

Precis som varumärkesidentitet handlar uppbyggnaden av platsidentitet till stor del om 

differentiering, i detta fallet vad det är som särskiljer platsen i fråga från andra platser 

(Ruzzier & De Chernatony, 2013). Det går då att tolka att processer i framväxandet av 

identitet och så även platsidentitet styrs av fyra identitets principer. Den första relaterar 

till särskiljning, en plats som känns unik och får oss att känna oss speciella. Kontinuitet 

relaterar istället till hur platsen överensstämmer med våra uppfattningar och förväntningar 

av vad platsen är. De två sista principerna, självförmåga och självkänsla, är sådana som 

relaterar till hur platser får oss att känna att vi har kontroll över situationen och känna oss 

bra till mods över oss själva när vi befinner oss på platsen (Anton & Lawrence, 2014).  
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4. Resultat 
Kapitlet introducerar de tre empiriska fält och filmer som valts att studeras. 

Destinationernas arbete kring varumärkesskapande genom film beskrivs och filmens 

värde för destinationerna.  I kapitlet presenteras även filmens passform för 

destinationens varumärke och vilka möjligheter och begränsningar som finns vid 

marknadsföring av en film på en destination. Resultatet presenteras parallellt med 

deldiskussioner vid varje kategori.  

 

4.1 Presentation av destinationer 

Skopelos som turistdestination- Nu känd som Mamma Mia-ön 

Ön Skopelos beskrivs ofta om grannön Skiathos lillasyster. Ön är känd för sitt vin och 

dess vackra natur och vyer men på senare tid även för inspelningsplatsen för långfilmen 

Mamma Mia! som hade Sverigepremiär år 2008. Filmen är en musikal med musik från 

popgruppen ABBA, som utspelar sig på Skopelos där handlingen kretsar runt ett 

stundande bröllop och bruden Sofie bjuder in tre hemliga gäster (Svenska Filminstitutet, 

u.å). Filmen har sedan lansering genererat cirka 609 miljoner dollar världen runt och var 

därmed en succé (Rubin, 2018). Många turister åker till platsen för att få en harmonisk 

semester, ta del av kultur. Destinationen passar par och familjer, men efter att 

inspelningen av filmen fick platsen en ökad attraktivitet och fler tog sig till ön. Vilket 

resulterat i att fler faciliteter öppnat upp för en bredare målgrupp (Ving, 2018). Skopelos 

har ca. 6000 invånare och erbjuder allt från guidade turer i “Mamma mias fotspår”, 

vandringsleder och försäljning av sin välkända keramik (Apollo, u.å).  

 

Arendal som turistdestination- Inspirationskälla till tecknade Frozen 

Den norska kuststaden Arendal var under många århundraden en viktig handelshamn, 

men idag är det istället en populär turistort för norskar, speciellt under sommarhalvåret 

(Innovation Norway, 2018b) Här lockar idylliska omgivningar av Arendal besökare med 

sin skärgård och natur, som kan upplevas till fots, båt och cykel (Innovation Norway, 

2018a). Den animerade Disney-producerade filmen Frozen som hade amerikansk premiär 

år 2013, berättar en historia om ett kungarike som blivit fast i evig vinter. I ett försök att 

bryta förtrollningen, tar sig prinsessan Anna över berg och dalar för att frita sin 

kidnappade syster Elsa som besitter just dessa krafter (Liu, 2013). Filmskaparna av 

Frozen har tagit inspiration från Arendals natur, omgivningar och arkitektur. Norsk 
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folkkultur med dess musik, dräkter och dans är också delar som man valt att hämta 

inspiration från, till historien. Stadsnamnet Arendal har utgjort grund till Arendelle, det 

namn som getts den centrala platsen i filmens berättelse (Arendal Havn, 2015). Ungefär 

ett år efter filmens lansering hade Frozen genererat cirka 1.2 miljarder dollar världen över 

och blev därmed den mest framgångsrika animerade filmen genom tiderna (Konnikova, 

2014).  

 

Ystad som turistdestination - Wallanders hemstad 

Staden Ystad har ett unikt naturliv och brett kulturarv. Staden har ett flertal olika 

aktiviteter och evenemang året om och ses som en händelserik plats med både nationellt 

och internationellt näringsliv (Ekman, 2017). I staden bor ca. 29 848 invånare (Ystad 

Kommun, 2015). På Visit Swedens (visitsweden, 2018) egen hemsida får läsaren snabbt 

en inblick i Ystad som stad då de marknadsför “Wallanders Ystad”, vilket beskriver 

attraktioner så som att vandra i karaktärernas fotspår och dess besöksmotiv till platsen. 

Filmserien är baserad på böcker och handlar om poliskommissarien Kurt Wallander som 

löser mord på Ystads gator. När filmerna om Wallander kom upp på filmduken år 2005 

blev den snabbt känd i hela världen och även om filmer tidigare spelats in på platsen gav 

Wallander-filmerna platsen en ny identitet. Ystad har sedan Wallander-filmerna 

förändrats till en stad de själva kallar filmstaden och har en film-vänlig mentalitet som 

öppnat dörrar för fler möjligheter för staden inom film (Adlander, 2017). Mellan 2005 

och 2013 har 32 Wallander filmer spelats in i Ystad (Oscarsson, 2015). Wallander blev 

starten för en för en succe över hela världen och filmen väckte turisternas intresse för 

Ystad (Adlander, 2017). År 2015 kunde man se hur en brittisk version av Wallander 

genererat i ca 200 miljoner kronor i pr-värde till Ystad (Oscarsson, 2015). 

 

4.2 Filmturism- An eye opener 

Rubriken beskriver hur Audun Pettersen (3 dec, 2018), Head of Tourism and Food på 

Innovation Norway talar om Norges turismaktörer och hur de fick en helt ny syn på 

industrins möjligheter i och med filmen Frozen. Både i påverkan på Norges turismnäring, 

efterfrågan och hur en film kan användas i marknadsföringssyfte. I studien har 

informanter från tre destinationer diskuterat hur filmen förändrat platsernas turistnäring 

och varumärken på ett eller annat sätt. Två informanter från Skopelos och två från Ystad 

har intervjuats samt en informant från Arendal. Från Arendal har även en informant 

medverkat i en kortare konversation via e-post. I studien har även respondenter fått 
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presentera deras bild av en plats, dess varumärke och hur bilden kan förändras av en film. 

Det gjordes i en enkätundersökning. Av studiens 161 respondenter kunde vi utläsa hur 

72.7 procent var kvinnor medan 26.7 procent var män, en person var av en annan 

könsidentitet. De tre största åldersgrupperna hos de svarande var 20-35 år (29,1 procent), 

36-50 år (32,9 procent) och 51-65 år (24,2 procent). Dessa svar gavs på fråga 1 och 2 (se 

bilaga 2).  

 

Enligt Pettersen (3 dec, 2018) och Petra Rundqvist (4 dec, 2018), filmstrateg vid Ystad 

kommun, kan det kan vara svårt att veta varför varje individ reser och hur destinationen 

skulle se ut om inte filmen i fråga hade utspelat sig på den platsen. Dock har alla tre fall 

som studerats upplevt en ökad besöksnäring i och med filmen som spelats in på platsen 

eller tagit inspiration ifrån den. Några exempel är ökad personlig ekonomi hos individer 

och mer flexibla transportmedlen har kunnat vara bidragande faktorer. Här går det dock 

inte att utesluta att ökningen har skett i anslutning till filmernas lanseringar (Pettersen, 3 

dec, 2018; Rundqvist, 4 dec, 2018). 

 

Ionna Efstathiou (8 dec, 2018), Managing Director på Tourism & Hotels Enterprises 

Skopelos Island och Lotte Petersen (11 dec, 2018), destinationsansvarig på Skopelos för 

Ving samt Marie Holmström (11 dec, 2018), turistchef vid Ystad kommun ser alla en  stor 

förändring i besöksantal till destinationerna efter filmerna på Skopelos och Ystad. 

Rundqvist (4 dec, 2018) har även sett en ökning av internationella turister och fler 

långväga besökare till Ystad som besöker staden i syfte att se “Wallanders Ystad”. 

Filmerna har öppnat upp intresset för destinationerna och turisterna som besöker 

exempelvis Skopelos menar Efstathiou (8 dec, 2018), är mer informerade om ön och har 

nu ett större intresse av att lära sig mer om öns historia och delta i aktiviteter vid sitt 

besök. Holmström (11 dec, 2018) beskriver hur “turism och besöksnäringen har 

fullständigt reformerats och exploderat som vi aldrig kunde tro skulle ske” vid 

beskrivning av Ystads utveckling. Filmen har därmed varit en överraskande 

dragningskraft och attraktion som utvecklat destinationen på ett sätt som tidigare inte 

funnits.  

 

Film har visat sig att kunna vara ett bredare marknadsföringsverktyg än endast en 

katalysator för ett ökat besöksantal, Pettersen (3 dec, 2018) vittnar om att webbtrafiken 

har ökat trefaldigt och genererat 30 miljoner norska kronor i anslutning till filmen. I detta 
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fallet har speciellt turismmarknaden för barnfamiljer främjats, som varit en sådan 

målgrupp de inte lagt mycket resurser på tidigare. I Ystad har man kunnat vittna om hur 

fler turismprodukter skapats men även att stoltheten lokalt för staden har ökat. Turister 

som reser till destinationerna har olika förväntningar på platsen och har inte alltid själva 

filmen i åtanke vid sitt besök även om det kan ha varit grunden till det skapade intresset 

för platsen (Holmström, 11 dec, 2018).  

 

Filmturisternas förväntningar 

Enkätfråga 6 utgick ifrån filmens miljöer och hur den potentiella besökaren till en plats, 

resonerar kring huruvida det är viktigt att verkligheten stämmer överens med hur de 

porträtteras i filmen. Svarsalternativen på frågan var från en skala 1 (inte alls viktigt) till 

10 (mycket viktigt). Nedan går det att utläsa resultatet (se diagram 1) där 161 

respondenterna har relativt delade åsikter i frågan. Majoriteten på 28 procent svarade en 

8 på skalan och lägger därmed stor vikt i liknelsen mellan verkligheten och filmen.  

 

Diagram 1.  

 

Holmström ( 11 dec, 2018) kallar filmturistena kärleksfullt för “nördar”, men alla turister 

gör inte ett besök av samma anledning och destinationerna behöver därmed arbeta på 

olika sätt för att kunna möta olika förväntningar. Den norska turismnäringen har inte 

kunnat visa på ett anpassat arbete för att möta filmturisterna (Pettersen, 3 dec, 2018). De 

har däremot gjort en studie om turisternas generella förväntningar och motiv till att resa 

till Norge där de har en tydlig bild av målgrupperna av besökare. Monica Rand (14 nov, 

2018), turistchef i Arendal kommun berättar dock i en mailkonversation hur vissa 

filmturisters förväntningar inte går att möta. Många frågar exempelvis efter slottet som är 

en central ikon i Frozen, men just det slottet finns varken på riktigt eller liknar något som 

finns i Arendal. Dom flesta besökare till Arendal kommer även under sommaren, då även 
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förväntningar på ett vinterlandskap är svåra att möta.  Skopelos har, utöver ett 

omhändertagande av turister, som söker fridfullhet och natursköna landskap, en vision av 

att hjälpa de filmintresserade turisterna att uppleva sin dröm. Det gör dom genom 

beskrivning, guidning och rekommendationer på ön som hoppas visa turisterna hur filmen 

var inspelad (Efstathiou, 8 dec, 2018; Petersen, 11 dec, 2018). Vissa av de centrala och 

utmärkande platser och miljöer som visas upp i Mamma Mia! finns inte finns kvar på 

Skopelos eftersom de endast var scenografi. Trots detta, har det kunnat observerats hur 

turisterna inte stoppats från att själva uppfylla sina förväntningar och vallfärda till de 

platser som de faktiskt kan känna igen från filmen (Petersen, 11 dec, 2018). 

 

Filmen som marknadsföringsverktyg   

En film som porträtterar en destination har visat sig kunna marknadsföra destinationen 

under en längre tid, både när filmen precis haft premiär, men även innan filmen lanserats. 

I fallet med Frozen, berättar Pettersen (3 dec, 2018) hur Disney använde en slogan 

“Inspired by Norway” i all kommunikation och marknadsföring om filmen. Det gjordes 

för att förtydliga den inspiration skaparna hämtade från Norges landskap och platser. 

Samtidigt kunde även Destination Norge helt fritt använda sig av filmen som 

marknadsföring i deras egna kanaler men även i självständiga partners kanaler. Detta 

pågick under en tidsbestämd period, både före och efter filmens lansering där existerande 

marknadsföringsmaterial gick under en liknande rubrik: “Frozen-Inspired by Norway”. 

Dock har Disney varit en mer användbar marknadsföringskanal menar Pettersen (3 dec, 

2018) då deras varumärke varit större och kunnat nå en bredare publik. Det kan vara svårt 

att använda en film i marknadsföringssyfte om man inte har den kunskap som krävs kring 

hur man arbetar med det. Wallander filmserien har dock givit flertal tillfällen att samla in 

kunskap och skapat lärdom genom åren. Idag använder Ystad planering kring hur de kan 

dra nytta av filmen före, under och efter filmpremiär men det arbetet var inte en 

självklarhet i början (Rundqvist, 4 dec, 2018). Idag analyserar man materialet från filmen 

och undersöker hur filmen kan användas på bästa sätt i marknadsföring, 

destinationsutveckling och kreativa aktiviteter på destinationen (Rundqvist, 4 dec, 2018). 

Utnyttjande av film som ett verktyg för marknadsföring före lansering har även används 

på Skopelos då namnet “Mamma Mia-ön” användes vid annonsering i kataloger och 

bilder (Efstathiou, 8 dec, 2018).  
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Efter att filmerna lanserats har studien visat att andra former av användning av film 

identifierats hos de tre destinationerna. Marknadsföringen av film genom webbaserade 

kanaler används rikligt av alla destinationer i studien. Det är efter filmens lansering som 

tydliga “marknadsföringskonsekvenser av filmen” börjar att utvecklas som Rundqvist (4 

dec, 2018) beskriver det. Beroende på vilka effekter destinationerna söker, använder de 

sig av olika arbetssätt och prioriteringar. I Ystad anses det att lokalbefolkningen är en 

viktig del i stadens varumärkesbyggande och har tidigare haft exempelvis gratis 

filmvisning för allmänheten och nära arbete med lokaltidningen för att kunna gynna den 

stolthet över “filmstaden Ystad” som ska uppnås (Adlander, 2017; Rundqvist, 4 dec, 

2018). Filmen har därmed blivit en del av destinationen och kommunen arbetar för att 

hjälpa både privat såväl som offentlig sektor att ge ett attraktivt intryck av stadens miljöer 

och visa upp de goda möjligheter till filminspelning finns på destinationen. Staden har 

även skapat Mixed reality Scandinavia som är en konferens inom fiktion och filmturism, 

som efter år 2009 växte internationellt, evenemanget hade i år 10-årsjubileum (Adlander, 

2017).  

 

Skopelos som destination lanseras mestadels via internet av olika aktörer med liknande 

mål, det vill säga att skapa den känsla av att kunna leva ut i den sagolika historia som 

filmen visade  (Efstathiou, 8 dec, 2018). Pettersen (3 dec, 2018) beskriver hur Arendal 

har använt sig av kampanjer via sina egna medier och partners då filmen exempelvis kom 

ut på DVD. De internationella och nationella aktörerna fokuserar därmed sin 

marknadsföring av Skopelos och Arendal med hjälp av filmerna. I Skopelos och Ystad 

har även aktiviteter, produkter och guidade turer utvecklat i filmernas fotspår som en 

konsekvens av filmernas popularitet på destinationerna (Efstathiou, 8 dec, 2018; 

Pettersen, 3 dec, 2018; Petersen, 11 dec, 2018). De tre fall i studien har olika arbetssätt 

och har olika syn och förutsättningar av att använda filmen på destinationen, men den har 

öppnat ögonen för filmturism hos alla tre.  

 

4.3 Deldiskussion 

De förändrade besökarantal informanter av studiens fall har upplevt, kan möjligen 

påverkats av de kommersiella och internationella framgångar alla fallens filmer har haft. 

En starkare internationell turismmarknad, är en av dessa effekter som exempelvis fallet 

med Ystad berörts av. Det är också möjligt att en films genre kan utgöra förutsättningar 

för att varumärket kan få en vidgad turismmarknad där specifika målgrupper kan växa sig 
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starkare. Det kan vi se i Arendal och Norge där målgruppen barnfamiljer ökat som en 

effekt av filmen. Dessa påverkande faktorer, relaterar till de film-specifika faktorer som 

Hudson och Ritchie (2006b) menar bidrar till filmturismens framväxt. Dock visar de 

studerade fallen på hur förutsättningar för varumärkesbyggande inte enbart utgörs av 

faktorer som är direkt knutna till filmen i sig. Hudson och Ritchie (2006b) talar även om 

platsens och dess resursers roll i etablerandet av filmturism. Här kan det diskuteras 

huruvida dessa resurser även kan krävas för varumärkesskapande. Spetskompetens bland 

turismaktörer i hur man arbetar med de möjligheter filmen skapar, kan i sig vara en 

förutsättning för varumärkesskapande inom filmturism. Det kan ses på hur en av studiens 

informanter beskriver en sådan kunskap som en bakomliggande resurs till framgång. 

Fallet med Ystad visar på hur resurser som nära relationer till mediala aktörer och 

lokalbefolkning gynnar arbetet med att implementera filmen i destinationsvarumärket. 

Att anse att filmutrismen varit en Eye opener, kan möjligtvis vara en sådan attityd och 

resurs som krävs för att se det potential en film kan utgöra för destinationsvarumärket.  

 

En annan influerade faktor för filmturismens framväxt menar Hudson och Ritchie 

(2006b) är destinationers attribut. De studerade fallens destinationsattribut som är skilda 

från filmen kan i sig själva vara tilltalande för besökare, såsom unik natur, attraktioner 

och aktiviteter. Dessa attribut är möjliga förutsättningar för framväxt av turism och ett 

destinationsvarumärke överhuvudtaget, även när en film ska implementeras i varumärket. 

Eftersom studiens informanter beskriver hur destinationernas turism ökat efter filmens 

lansering, betyder det att platserna hade en turism även innan filmen. Det faktum kan 

också vara ett destinationsattribut som utgjort bättre förutsättningar för 

varumärkesskapande i och med filmerna. En marknad fanns med andra ord från början. 

Hudson & Ritchie (2006b) beskriver även hur etablering av filmturism influeras av 

marknadsföringsaktiviteter vid olika skeden runt filmens lansering. I denna studie kan vi 

observera hur fallens film-specifika faktorer och platsresurser, reflekteras i hur 

destinationsvarumärket marknadsförs både före och efter filmens lansering. Kunskap och 

erfarenhet skapar fler möjligheter för strategisk planering av marknadsföring och 

varumärkesbyggande vid olika stadium. Varierade förutsättningar för 

varumärkesbyggande kan även ses i tillgänglighet. Filmen med dess producent kan utgöra 

en adderad stark marknadsföringskanal, om filmens material finns tillgängligt för 

destinationen att använda. Detta kan relateras till fallet med Arendal och Norge, där en 

ömsesidigt gynnsam överenskommelse möjliggjort marknadsföring under en längre 
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tidsperiod. En möjlig gemensam och grundläggande förutsättning för 

varumärkesbyggande som beskrivs inom samtliga tre fall, är den ökade uppmärksamhet 

som riktats gentemot destinationerna i och med filmen. 

 

Till skillnad från två andra fall i studien, går det att se problematik i förutsättningar i fallet 

med Arendal. Där platsen inte helt kan leva upp till samma ikoniska bilder som filmen 

projicerar. Det kan möjligen påverkas av de förutsättningar som film-specifika faktorer 

skapar. I fallet är filmen i sig är animerad barnberättelse, som målar upp sagolika landskap 

och byggnader som är svåra att reproducera i verkligheten. I enkätstudien tillfrågades 

respondenter huruvida liknelsen mellan platsen i filmen gentemot verkligheten är viktigt. 

Här svarade majoriteten en 8 på en skala 1 till 10, där 10 representerade att det var mycket 

viktigt. Det är därmed möjligt, att för att kunna skapa ett hållbart destinationsvarumärke 

inom filmturism, bör där finnas en förståelse för vad för liknelser turisterna söker och 

anser är viktiga. Filmen utgör en rad förväntningar gentemot destinationsvarumärket i 

förhållande till hur platsen ska se ut och erbjuda. Det kan relateras till hur Quintal och 

Phau (2015) beskriver hur en tittare av en film kan uppleva känslor, som tillsammans kan 

skapa en känsla av bekantskap med platsen i fråga samt en positiv attityd gentemot ett 

besök. De menar på att turismprodukten är svår att bedöma innan en genomförd resa, en 

film kan skapa ökat bekantskap med destinationsvarumärket och därmed en lägre 

riskuppfattning. Även Beeton (2005a) talar om känslomässiga kopplingar till en plats, där 

besökaren förväntar sig kunna ta del av de drömmar och fantasier filmen byggt upp.  

 

Resonemanget om vikten av att kunna möta förväntningar skapade av filmen gentemot 

destinationsvarumärket, motsägs dock av de observationer som en av studiens 

informanter gjort i fallet med Skopelos. I fallet söker turisterna istället upp och fokuserar 

på de symboler de kan känna igen, istället för det de saknar från filmen. Detta relaterar 

till hur Urry och Larsen (2011) beskriver hur turister själva söker efter de symboler och 

tecken de hoppas se som överensstämmer med deras drömmar.  

 

4.4 Berättelsens betydelse för varumärket  

Spår av filmberättelser och handlingar kan kännas av och observeras på skilda sätt, både 

i marknadsföring om dem men också i utvecklade produkter och servicetjänster på olika 

platser och destinationer. Researrangören Adventures by Disney utvecklade en allra 

första kryssning till Norge, med ett tema och fokus som kretsar runt berättelsen från 
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filmen Frozen. Kryssningsarrangören Disney Cruise Lines utvecklade även i samband 

med filmens lansering en temakryssning. Här har kryssningen även en stor del av 

produkten som är landbaserad (A. Pettersen, 3 dec, 2018). Fartyget har här lagt till vid 

bland annat Stavanger och Geiranger hamn. Ombord på resan har passagerare kunnat 

hälsa på sina livs levande favoritkaraktärer från filmens berättelse, medan fartyget kryssar 

mellan de norska fjordar och dalar som inspirerat till den tecknade filmens handling. Väl 

förekommande inslag av norsk och skandinavisk kultur i samband med inslag av filmens 

berättelse, har varit tydliga i form av mat och aktiviteter ombord (Parfitt, 2017). 

  

En films berättelse och handling kan även aktivt användas för att skapa en attraktiv bild 

av en plats. Det kan observeras i hur berättelsen används på Skopelos i och med filmen 

Mamma Mia!, som är en berättelse som kretsar runt ett kärlekspar och ett stundande 

bröllop. Berättelsen har man använt sig av för att marknadsföra ön som en sagolik 

destination att gifta sig på, omgiven av vänner och familj. Precis som filmens romantiska 

handling även förmedlar. Berättelsen av Mamma Mia! har på många sätt fungerat som 

ytterligare sätt för internationella researrangörer att sälja in Skopelos som resmål 

(Efstathiou, 8 dec, 2018). När det istället kommer till Wallander-filmerna har 

berättelsernas karaktärsdrag inte varit något man lagt mycket vikt vid när det kommer till 

påverkan på Ystad som destination. Den formen av innehåll tror Rundqvist (4 dec, 2018) 

inte gynnar destinationens varumärke i första hand, utan här läggs större vikt på hur 

stadens miljöer framställs och hur väl den potentiellt kan gynna Ystad rent ekonomiskt. 

Rundqvist (4 dec, 2018) poängterar ändå att om filmernas berättelse hade varit av extrem 

karaktär, såsom oerhört våldsamma eller sexuella kanske man hade resonerat annorlunda. 

  

I enkätundersökningen fick respondenterna besvara fråga 4, hur väl de som turister 

attraheras till den specifika platsen som porträtteras av en films berättelse (se bilaga 2). I 

diagrammet nedan (se diagram 2), visas det av 161 respondenter som besvarade enkäten 

ansåg cirka 42.2 procent att en positiv handling inte behövdes för att attraktion till platsen 

ska skapas. Cirka 43.5 procent av respondenterna svarade istället att en positiv handling 

inte är avgörande men ändå har viss påverkan. Medan cirka 14,3 procent ansåg att en 

positiv handling krävs. 
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Diagram 2. 

   

Det kan dock vara svårt att se spår av en films berättelse om du inte redan innan är 

medveten om den eller själv har sett den, det tror i alla fall Holmström (11 dec, 2018). 

Spår förstärks, i den mån de har tillåtelse att använda filmernas berättelse och handling i 

produktutveckling och marknadsföring. En skyltad och guidad slinga, en “Walk of film”, 

är ett sådant sätt Wallander-filmernas berättelse knyter an med platsen (Holmström, 11 

dec, 2018). I Skopelos har arrangerade utflykter på destinationen skapats utefter filmens 

handling, som tar besökare till de utmärkande platser som är kopplade till berättelsen 

(Petersen, 11 dec, 2018). Filmen med dess handling och berättelse menar en av våra 

informanter är något som fått Skopelos som destination att bli mer organiserad för att 

möta den efterfrågan som ökat med nya aktiviteter och upplevelser (Efstathiou, 8 dec, 

2018). Kopplingar mellan plats och berättelse har i filmen Frozen inte kunnat ses bara till 

enbart Arendal, utan en rad olika platser i Norge. Bland annat Akershus slott i Oslo med 

dess norska arkitektur har fungerat som huvudsaklig inspiration till det slott som är 

centralt i berättelsens handlingsförlopp (Curtis, 2014). Under filmens gång skymtar även 

bergstroll förbi som talar norska. Filmen i sig beskrivs på detta sättet som ett unikt fall, i 

hur producenten Disney valt att låta landets olika element spela så pass stor roll i 

berättelsen och handling (Trøndelag Reiseliv, u.å). 

 

4.5 Deldiskussion 

Anknytning mellan en berättelse och plats kan påverkas av turisternas egna kännedom av 

filmens handling med de associationer de själva kan dra till platsen i fråga, som förklarat 

av en av informanterna i Ystad. Trots det så förstärker platserna dessa anknytningar och 

associationer med hjälp av turismprodukter och destinationsmarknadsföring som alla 

utformas efter filmernas berättelser. Den relationen mellan turistens filmkunskap och 
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destinationens framhävande av filmen kan möjligtvis tillsammans utgöra en förutsättning 

för att storytelling av varumärket ska kunna förstås av mottagaren. I fallet med Arendal 

ser vi hur ett flertal olika platser antar en roll i en turistprodukt, trots att den animerade 

filmen aldrig utspelar sig där. Dessa anknytningar kan på det sättet utgöra förutsättningar 

för varumärkesuppbyggnad, som exempelvis de kryssningar som utnyttjar destinationens 

existerande tillgångar och attraktioner i samklang med berättelsen.  

     

Enligt fallet med Skopelos kan en films berättelse utgöra en faktor som kan addera ett 

ökat värde hos destinationsprodukten. Genom den känsla och tema som filmen förmedlar, 

kan den i sin tur skapa unika förutsättningar för destinationsvarumärket särskiljning från 

de konkurrerande destinationerna. Det relaterar till hur Beeton (2005a) och Mossberg & 

Johansen (2006) menar på att en berättelse och en handling kan sätta den specifika platsen 

i ett unikt sammanhang. Det görs i detta exempel i och med de den romantiska och 

glädjefyllda associationer som etablerats gentemot Skopelos, genom medveten 

marknadsföring och produktutveckling utefter berättelsens handling. Dessa associationer 

kan relateras till innebörden av filmikoner som Riley et al. (1998) beskriver, som kan ge 

ett framstående intryck och mening hos turisten. Informanter i Skopelos beskriver hur 

stor vikt läggs på den positiva typ av handling som filmen i fråga karaktäriseras av, när 

det kommer till hur de anser sig bygga ett attraktivt destinationsvarumärke. Ser vi istället 

till enkätstudiens respondenter är det en relativt liten del som anser att en positiv karaktär 

hos filmens berättelse och handling är direkt avgörande när attraktion för en plats ska 

infinna sig. Den åsikten är något som återkommer i fallet med Ystad, där menar man på 

att det inte är berättelsens karaktär i sig som ger det absolut ökade värdet utan hur stor 

roll platsen spelar i handlingen och hur den porträtteras. På det sättet kan goda 

förutsättningar för destinationsvarumärket istället ligga i vilka typer av miljöer som visas 

upp i filmen. Miljöerna måste nödvändigtvis inte sättas i ett positivt sammanhang för att 

skapa attraktion, utan här är det främst tilltalande visuella bilder av platsen man vill åt.  

 

4.6 Möjligheter och begränsningar för destinationsvarumärken 

I skapandet av ett destinationsvarumärke kan det vara olika specifika faktorer som 

marknadsförs och lyfts fram hos destinationen, men det är oftast platsens olika fördelar 

som förmedlas. Här kan destinationer framföra unika säljerbjudanden som de skapar sitt 

varumärke runt. Pettersen (3, dec, 2018) betonar exempelvis Norge och Arendals 

landskap och miljöer som framhäver minnesvärda turistupplevelser, med stor vikt på 
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bland annat spektakulär och vacker natur, friluftsaktiviteter samt kultur. Bilden av Norge 

har utan tvivel blivit påverkad av filmen på den amerikanska marknaden, både i ökad 

efterfrågan från aktörer och konsumenter (Pettersen, 3 dec, 2018). I Ystad vill de ge sina 

besökare intrycket av en liten stad med stora möjligheter och framhäver sin bevarade 

stadskärna med varierade upplevelser inom mat och dryck samt naturupplevelser. De 

anser även att Wallander-filmerna är en del av destinationen och har framgångsrikt 

utvecklat film- och Wallander produkter som lockat turister till platsen (Holmström, 11 

dec, 2018; Rundqvist, 4 dec, 2018). Skopelos vill betona destinationen som en lugn och 

liten grekisk ön med avslappnande familjär och gästvänlig atmosfär. Destinationen vill 

ge intryck av livskvalitet, sol, bad och hav och framhäver sin vackra natur och romantiska 

idyll (Efstathiou, 8 dec, 2018; Petersen, 11 dec, 2018). Bilden av destinationen Skopelos 

efter filmen har ändrats för aktörer, och idag har flertal företag och entreprenörer tagit sig 

till ön, ett exempel är bröllopsplanerare (Efstathiou, 8 dec, 2018). Destinationerna vill 

framhäva sina kvaliteter och attraktioner ut mot marknaden och har flera områden i fokus 

som ska skapa upplevelser.  

 

I studiens enkätundersökning blev respondenterna tillfrågade vad som krävdes för att de 

ska få en positiv bild av en plats genom en film genom fråga 3 (se bilaga 2). 

Svarsalternativen var både färdiga alternativ och öppna alternativ, det som kunde utläsas 

var att respondenterna hade olika åsikter i frågan. Av 161 respondenter svarade 78,4 

procent att filmens berättelse och handling tilltalade, 74,5 procent svarade att en positiv 

bild går att få om filmen framställer platsen på ett tilltalande sätt och endast 7,5 procent 

svarade att skådespelare i filmen påverkar deras bild av en plats. Svaren gav även 4 öppna 

svarsalternativ där respondenterna givit åsikter av att en känd film, vacker natur och 

lokalbefolkningen i en film påverkar bilden som krävs för att få en positiv bild av platsen. 

Sista öppna svaret gav en motsatt åsikt och menade att en film inte påverkar personens 

bild av en plats. Ovannämnda svar skiljer sig mycket åt och har givit många olika 

infallsvinklar, det kan därmed vara svårt att besvara konkret vad som får tittare att 

förändra sin syn på en plats genom en film. 

 

Våra informanter från de tre fälten har berättat deras upplevelse av hur filmens innehåll 

påverkat destinationerna och hur filmernas olika genre påverkat hur destinationen 

framställs. I Norge anses det att Frozen trots sin animerade karaktär, framställer Arendal 

och Norge på ett positivt sätt med tanke på att det är vad Pettersen (3 dec, 2018) kallar en 
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feel-good film, att tittaren mår bra av filmen. Även Mamma Mia! med sin romantiska 

genre, ger enligt  Petersen (11 dec, 2018) ett glädjefyllt intryck av Skopelos som 

destination och anses därmed vara positivt i framförande av platsen. Efstathiou (8 dec, 

2018) beskriver hur filmen visar mer än vackra platser, då filmen förmedlar en känsla av 

glädje och avslappning som ön kan erbjuda. Wallander-filmerna som istället är en mörk 

kriminalhistoria, har trots sin mörka berättelse inte påverkas negativt av sin genre, enligt 

en av intervju informanterna visar filmen fortfarande upp vackra platser som tittare vill 

besöka och lägger till att turisterna har uttryckt sig bli överraskade av stadens vackra vyer 

(Holmström, 11 dec, 2018). Bilden av en plats har en viss betydelse, där ljussättning, 

vackra vyer och igenkända platser ger ett mer inbjudande intresse menar Rundqvist (4 

dec, 2018) än om mindre fördelaktiga bilder visats i filmen.  

 

Riktlinjer och regler 

När en film representerar en destination är viljan att framhäva filmen på plats något som 

visats vara en del i destinationsutvecklingen i studiens alla tre fall (Pettersen, 3 dec, 2018; 

Rundqvist, 4 dec, 2018;  Efstathiou, 8 dec, 2018; Holmström, 11 dec, 2018). Det är 

dessvärre inte alltid fritt för destinationerna att verka själva, utan måste förhålla sig till 

riktlinjer som begränsar destinationens kreativitet i framhävning av filmen på plats. 

Disney har strikta IPR-regler, där destinationens marknadsföring och kampanjer av 

filmen måste godkännas av Disney. För att kunna arbeta med filmen måste även ett avtal 

skrivas på (Pettersen, 3 dec, 2018). Enligt Pettersen (3 dec, 2018) är hans intryck att de 

begränsningar var grunden till att staden Arendal inte har en film inducerad destination. 

Det kan därmed vara svårt att uppnå den upplevelse turisterna söker, om strikta regler och 

begränsningar finns för iscensättning.  

 

I Ystad kan även begränsningar identifieras i hur Rundqvist (4 dec, 2018) berättar hur 

exempelvis filmens huvudrollsinnehavare Krister Henriksson inte får visas på bild, enligt 

överenskommelse med produktionsbolaget och författaren. Arbetet har istället försökts 

att lagligt kringgå överenskommelsen med att exempelvis visa ett foto på författarens 

brevlåda med hans namn på. Rundqvist (4 dec, 2018) menar på att det är något de i Ystad 

fått lära sig att hantera, men anser ändå att det är synd att riktlinjerna begränsar arbetet 

med produktutveckling. Till de besökare som efterfrågar bilder och bildhantering kan 

därmed inte förväntningarna mötas. Skopelos har istället få riktlinjer att förhålla sig till 

och arbetar mycket med de symboler som filmen visar, exempelvis ikoniska platser och 
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vyer. Rekvisitan från filmen är dock borttagna och vissa miljöer från filmen är därmed 

inte existerade idag, men det finns fortfarande många naturliga platser kvar som de istället 

lägger vikt vid när besökare vill uppleva filmen på ön (Efstathiou, 8 dec, 2018; Petersen, 

11 dec, 2018). Fråga 7 (se bilaga 2) ställdes till våra respondenter. Här undersöktes åsikter 

på huruvida kopplingar till den specifika filmen i form av produkter och attraktioner, 

ansågs viktigt vid ett besök till den porträtterade platsen. Av 161 respondenter så var 69.8 

procent av den uppfattningen att dessa faktorer inte ansågs viktiga, medan 19.1 procent 

istället svarade att de var viktiga. 11.1 procent hade ingen åsikt i frågan. 

 

Uppfattningen av destinationsvarumärket 

Uppfattningar om en plats kan både beröva och skapa framgång, i enkäten besvarade 

respondenterna hur en films påverkan har förändrat uppfattningen om en plats. Vid fråga 

5 (se bilaga 2), hade respondenterna möjlighet att välja mer än ett svar. Av de 161 

respondenter som besvarade enkäten menade 18.6 procent på att en film har påverkat 

uppfattningen av en plats till det negativa medan 36.6 procent blivit påverkade till det 

positiva. Här kunde det även utläsas hur 26.7 procent inte kunde känna igen sig i varken 

det första eller andra svarsalternativet, medan 30,4 procent inte hade en uppfattning. 

Efstathiou (8 dec, 2018), Petersen (11 dec, 2018) och Holmström (11 dec, 2018) 

reflekterar över hur väl filmerna i sig passat respektive destination och dess varumärke, 

de anser att filmen passat bra och varit till fördel. Mamma Mia! har varit ett positivt bidrag 

till turismen på ön och även närliggande öar, vilket har varit positivt för både 

lokalbefolkning och affärsverksamheter. Många bland lokalbefolkningen var även 

involverade i inspelningen och deltog bland annat som statister (Petersen, 11 dec, 2018). 

Efstathiou (8 dec, 2018) anser att filmen främjar destinationens varumärke då den 

marknadsför både platsen och dess skönhet, och ön valdes även på grund av sin skönhet 

som inspelningsplats för Mamma Mia!. Valet av platsen till Wallanders handling menar 

Rundqvist (4 dec, 2018) inte heller var av en slump utan kontrasten mellan den mörka 

historia och den gulliga staden är något som eftersträvas. Pettersen (3 dec, 2018) har en 

delad uppfattning av filmens passform till destinationens varumärke, och ser både 

fördelar och nackdelar med att filmen är animerad. Fördelarna har varit att filmens scener 

har inspirerats av olika platser i Norge som passar bra för turismnäringen då Norge, 

mestadels över sommaren, är en rund-resedestination. Nackdelen blir då istället att filmen 

inte spelats in på en och samma plats och därmed kräver mer kunskap hos turisten om 

individuella element för att finna de platser filmen inspirerats av.  
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4.7 Deldiskussion 

Destinationernas sätt att framställa sig på som informanterna beskrivit, kan kopplas till 

den kommunikation och teknik som Qu et al. (2011) förklarar. Destinationerna framhäver 

sina kvaliteter och unika upplevelser som vi fått ta del av via intervjuer och presentationer 

på olika hemsidor kopplade till destinationerna. Precis som Kladou et al. (2017) och Qu, 

Kim och Im (2009) påstår har destinationernas funktioner och faciliteter även användning 

av strategier och marknadsföring som för att nå ut till stor publik och kunna konkurrera 

med varandra. De tre fall som studerats har alla visat att deras bild av destinationen som 

de vill förmedla, men alla menar även att platsen förändrats efter att film blivit en del av 

destinationen. Hildreth (2010) pekar på att marknadsföring kan förbättra en destination 

och även stärka platsens image. Informanter från alla destinationer i studien har uttalat 

sig om att film har förändrat bilden av platsen och framhävt destinationerna på ett positivt 

sätt. Däremot var enkätstudiens svar, i frågan om vad som faktiskt krävs för att få en 

positiv bild av en plats genom en film inte helt enhetlig. Hildreth (2010) och Luo et al. 

(2018) talar om vikten av att framhäva unika karaktärsdrag och olika 

marknadsföringstekniker för att stärka platsens image och särskilja den från konkurrenter. 

Därmed kan filmerna ändå ha utgjort en möjliggörande förutsättning för differentiering 

av fallens destinationsvarumärken. 

 

En annan form av differentiering till destinationsvarumärket kan relateras till Miličević 

et al. (2017) teori om ett känslomässigt band mellan destination och besökare. Skapas ett 

band kan besökare attraheras mer till platsen och på så sätt bygga ett starkt 

destinationsvarumärke. Arendal har dock riktlinjer och regler att förhålla sig till, som till 

viss mån begränsar de band på destinationen som besökaren kan uppleva, då filmen inte 

stämmer överens med verkligheten och filmscener är svåra att urskilja på plats. Ystad har 

kunnat arbeta med framställa filmen genom sin studio och guidade turer på plats och på 

så sätt hjälpa turisterna att uppmärksamma de känslosamma band till destinationen som 

Miličević et al. (2017) talar om. Dock är kommersialisering en bristvara på destinationen, 

även här i och med uppsatta restriktioner gentemot filmproducenter och författare. 

Aktörer på Skopelos arbetar aktivt, enligt informanterna, med att framställa 

känslomässiga band genom att guida turisterna och visa de ikoniska platser från 

filmen.  Här finns inte lika stränga regler som begränsar deras strävan i att fånga 

besökarens känslor och använda de för att tillfredsställa drömmar som filmen skapat 

gentemot destinationen. Varierade förutsättningar för att skapa ett varumärke genom film, 
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kan därmed till stor del handla om de riktlinjer och begränsningar som destinationen 

måste förhålla sig till. Vilket både kan främja kreativitet i varumärkesskapande och 

begränsa den.  

 

Hudson et al. (2011) talar om hur film kan hjälpa destinationerna med 

marknadsföringsverktyg till destinationer som saknar finansiell uppbackning. Som 

tidigare nämnt i fallet om Arendal och Norge, har det inte handlat om finansiella 

svårigheter. Dock har filmen Frozen och Disneys marknadsföring i deras medier hjälpt 

destinationen att nå ut till större publik än vad som annars inte varit möjligt. Det kan 

därmed vara fler positiva konsekvenser för destinationerna som använder film som 

marknadsföringsverktyg precis som Giraldi och Cesareo (2016) tyder på. För att fånga 

turisternas intresse menar Hudson och Ritchie (2006b) att symboler, berättelser och bilder 

kan användas som produktplacering på en destination och Ek och Hultman (2007) menar 

att det är viktigt att framkalla medierat material och kommersialisering för bekräftelse 

från besökaren. Enligt Ystad har deras studio mottagits bra av besökare och fungerat bra 

ekonomiskt, däremot visar enkätstudien en motsatt syn till uppbyggnaden av produkter 

och kommersialisering då de menar på att det inte var lika viktigt. Det går dock inte att 

fastställa något, utan endast resonera kring de skillnader som visats. Qu et al. (2011) 

menar på att varumärkesidentitet är något som marknadsförare aktivt förmedlar om en 

plats, medan image är det som turisterna skapar av de uppfattar de får av identiteten.  

 

Det finns olika former av image som påverkas av olika faktorer och källor (Busby et al. 

2013; Hudson et al. 2011), i studiens fall påverkar film till stor del  uppfattningen av ett 

varumärke och kan därmed påverka destinationsvarumärket (Croy, 2010). I 

enkätundersökningen besvarade respondenterna hur en films påverkan har förändrat 

uppfattningen om en plats, vilket både givit svar av positiv och negativ påverkan på 

turisternas bild av en plats. Studiens informanter från enskilda fall anser att det filmen på 

varje plats förmedlat, stämmer överens med vad aktörerna vill lyfta fram i sitt 

destinationsvarumärke. Filmerna anses på så sätt ha passat de enskilda fallens 

destinationsvarumärke. Vi kan här reflektera över om situationen sett annorlunda ut, där 

filmen hade förmedlat något som inte gynnat destinationsvarumärket, är det möjligt att 

vissa risker hade kunnat finnas. Croy (2010) menar på att det kan det finnas en risk, då 

film fungerar som en självständig media och är svår för aktörer på destinationen att styra 

eller kontrollera. Skulle då filmen inte porträttera platsen på önskat vis, hade en annan 
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förutsättning för varumärkesbyggande funnits om filmen skapat en oönskad identitet av 

varumärket.  
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5. Slutsats 
I avslutande kapitel presenteras de slutsatser som studien tagit fram. Frågeställningen 

besvaras där svaret visat på komplexa förutsättningar. I detta avsnitt framgår även hur 

syftet med studien uppfyllts. Studiens bidrag läggs fram och avslutningsvis diskuteras 

framtida studier för att bygga upp destinationsvarumärken.   

 

I studien ställdes frågan: Vilka förutsättningar skapar film för uppbyggnad av 

destinationsvarumärken? Frågeställningen resulterade i syftet att göra en inventering av 

destinationers möjligheter och begränsningar vid varumärkesbyggande vid filmturism. 

Efter att vi studerat och diskuterat fenomenet har vi kunnat dra följande slutsatser.  

 

Genom de studerade fallen har ett antal olika film-specifika faktorer framkommit, där tre 

sådana visat sig skapa väsentliga förutsättningar för uppbyggnaden av 

destinationsvarumärken. En av de film-specifika faktorerna som kan skapa olika 

förutsättningar är berättelsen och handling. I studien har det framkommit hur filmens 

berättelse och handling är två komponenter som kunnat ge ett ökat värde för varumärket. 

Vi kan därmed dra en slutsats om att berättelsen och handling kan utgöra möjliggörande 

förutsättningar för destinationsvarumärkets differentiering. Positiva karaktärsdrag av en 

films berättelse och handling är dock inte avgörande förutsättningar utifrån vår studie. En 

andra film-specifik faktor vi kan dra slutsats om är betydelsen av hur väl filmen mottagits 

av tittarna. Genom studiens fall har det framkommit hur denna faktor har kunnat skapa 

förutsättningar för att bredda destinationernas turismmarknader och skapa attraktion till 

varumärket för specifika målgrupper. Filmerna har förändrat destinationernas 

marknadsföringstekniker och kunnat framhäva unika karaktärsdrag som kunnat stärka 

destinationernas image och varumärken. Vilket resulterat i den tredje filmspecifika-

faktorn i hur filmens porträttering av platsen utgör olika förutsättningar för 

varumärkesbyggande. Hur väl filmerna lyfter det destinationerna vill förmedla om 

platserna samt vilka känslor gentemot platsen som filmen skapar, är något studiens fall 

har kunnat visa är möjliggörande förutsättningar för att stärka destinationens image. Vår 

slutsats är att tilltalande visuella bilder är av vikt, men även hur de sammanhang filmen 

sätter destinationen i kan ge platsen mening. Dessa sammanhang har kunnat ses i filmens 

handling, berättelse och genre.  
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Studien har även kunnat påvisa hur filmen som marknadsföringsverktyg kan vara svår att 

styra. De tre studerade fallen visar på hur riktlinjer och restriktioner gentemot användning 

av filmens material har mer eller mindre begränsat kreativitet i marknadsföring och 

produktutveckling. En slutsats vi kan dra är att förutsättningar för uppbyggnad av 

destinationsvarumärken skapas utifrån de restriktioner som kan finnas i användandet av 

filmens innehåll.  

 

Påverkan på förutsättningar 

Vi har sett hur ett visst antal förutsättningar för uppbyggnad av destinationsvarumärken 

skapas utifrån en film, men även hur dessa förutsättningar kan påverkas av faktorer som 

är knutna till platsen och dess aktörer. Här har främst två påverkande faktorer varit 

utmärkande. Studien har kunnat visa på hur positiva attityder gentemot filmen som 

marknadsföringsverktyg, kan möjliggöra arbetet med att ta vara på de möjligheter filmen 

utgör.  Här kan vi dra slutsatsen om hur aktörer väljer att förhålla sig till filmen, kan 

påverka förutsättningarna för varumärkesskapande. Studien visar även på hur kunskap 

om filmturism kan främja uppbyggnaden av  destinationsvarumärket. Där tidigare 

erfarenhet och aktivt sökande av kunskap kan spela stor roll i hur destinationen använder 

sig av och drar fördel av de förutsättningar som film-specifika faktorer, riktlinjer och 

regler kan erbjuda. Det går därmed att dra slutsats om att kunskapen om film och hur man 

kan använda den, påverkar förutsättningarna för uppbyggnad av ett 

destinationsvarumärke.  

 

Studiens bidrag  

Studien har visat att filmer skapar fler än en förutsättning för destinationvarumärken och 

de kan både vara möjliggörande och begränsande. De tre fall i studien har alla en etablerad 

filmturism och använder sig av filmen i marknadsföring, produktutveckling och 

uppbyggnad av destinationsvarumärket. Det har dock framkommit hur en film kan 

användas av destinationer på olika sätt, beroende på vilka förutsättningar de haft innan 

filmens lansering, men även de förutsättningar de fått efter att filmen lanserats. Genom 

de skillnader som påvisats är det därmed möjligt att arbetet med varumärkesuppbyggnad 

inte går att tas efter från andra fall inom filmturism. Arbetet måste utgå från det specifika 

fallet där både faktorer som både är knutna till platsen och filmen påverkar uppbyggnad 

av destinationsvarumärken. Utifrån studien har filmen visat sig inte vara ett så passivt 

marknadsföringsverktyg som vi först kunnat studera inom fenomenet. Våra fall har visat 
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på att det ligger aktivt arbete bakom att ta vara på de möjliggörande förutsättningar som 

filmen utgör och hur destinationer måste kunna kringgå de begränsningar som kan finnas.  

 

5.1 Framtida studier  

Under arbetets gång och det resultat studien har kunnat påvisa, har vi kunnat reflekterat 

över hur aktörers arbete med produktutveckling och marknadsföring varit en väsentlig 

del inom varumärkesskapande gentemot en film. Hur det arbetet styrs, planeras och 

eventuellt samordnas kan möjligtvis vara en förutsättning för varumärkesskapande.  För 

vidare studier ser vi därmed en möjlighet att studera den organisering mellan olika 

aktörer, som kan ligga bakom destinationers varumärkesskapande inom filmturism. 

Genom att studera hur destinationers organisering formas, kan även ansvarstagande inom 

turismutveckling utläsas samt vilka som bär ansvaret för destinationsvarumärket.  

 

Vid en eventuell fortsatt fördjupning av vår studie kan nya synvinklar skapas vid 

personlig närvaro på destinationerna. En bredare perspektivväxling av intervjuer med 

aktörer på olika nivåer, kan möjligen besvara vilken typ av organisering som krävs för att 

bygga ett  destinationsvarumärke genom film.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide - Bilaga 1 

1. I jämförelse med vad platsen var innan filmen, har filmen förändrat platsens 

besöksnäring och i sådana fall på vilka sätt? 

Comparing to what the place was before the release of the movie, has the movie 

changed the tourism industry of the place, and in that case in what ways?  

2. Har filmen ökat intresset för destinationen och i sådana fall på vilka sätt har ni märkt 

av det? 

Has the movie increased the interest for the destination, and in that case in what 

ways have you been able to notice that?  

3. Filmen porträtterar eller hämtar inspiration från destinationen, anser ni att 

destinationen har framställts på ett fördelaktigt eller icke-fördelaktigt sätt och varför 

tycker ni som ni gör? 

As the movie is portraying or getting inspiration from the destination, do you think 

that the destination is being portrayed in a positive or negative way and why do you 

believe so? 

4. Tror ni turisters och aktörers bild av destinationen har påverkats av filmen och i 

sådana fall på vilka sätt/ hur kan du ni se det? 

Do you think that tourists and business-actors image of the destination has been 

influenced by the movie and in that case in what ways /how can you tell? 

5. Varför tror ni turister besöker destinationen, vad har turisterna för förväntningar och 

på vilka sätt arbetar man för att möta dessa?  

Why do you think tourists are visiting the destination, what expectations do they have 

and how are you working to meet those expectations?   

6. Tas scener, händelser och symboler från filmen till vara på i 

marknadsföringsaktiviteter och turismprodukter, där turister kan känna igen sig från 

filmen och i sådana fall hur och varför/varför inte?  

Are scenes, events and symbols which can be recognized from the movie, being used 

in marketing activities and touristproducts, how and why/why not? 

7. Kan en besökare se spår av filmens berättelse på destinationen och i sådana fall på 

vilka sätt? Har destinationen behövt ändra eller utveckla nya servicetjänster, 

attraktioner eller produkter i och med filmen, beskriv i sådana fall hur och varför? 
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Can a visitor see traces of the movie’s story at the destination, and in that case in 

what ways? Has and is the destination changing or producing new tourism services, 

attractions or products as an effect from the movie, and in that case how and why?  

8. Utnyttjades intresse för filmen och användes det ett verktyg för marknadsföring före 

dess lansering och i sådan fall hur och på vilka sätt? Om inte, vänligen beskriv 

varför.    

Was the interest for the movie being exploited and used as a tool in marketing 

activities before the release of the movie and in that case how and in what ways? If 

not, we kindly ask you to describe why. 

9. Användes intresset för filmen som ett verktyg för marknadsföring efter dess 

lansering och i sådan fall hur och på vilka sätt? Om inte, vänligen beskriv varför.     

Was the interest for the movie being exploited and used as a tool in marketing 

activities after the release of the movie and in that case how and in what ways? If 

not, we kindly ask you to describe why. 

10. Används filmens berättelse som ett aktivt marknadsföringsverktyg för att locka 

turister till destinationen och i sådana fall hur och varför/varför inte?  

Is the movie’s story being used as an active tool in marketing activities to attract 

tourists to the destination, and in that case how and why/why not?  

11. Vad är det man vill lyfta fram om er destination, vilka fördelar med platsen och vilka 

känslor vill ni förmedla till den potentiella turisten?  

What is it that is highlighted about the destination, what advantages about the place 

and what emotions are communicated to the potential visitor?  

12. Anser ni att filmen i sig har varit passande eller inte för destinationen och dess 

varumärke och varför/varför inte? 

Do you think that the movie itself has been a good fit or not for the destination’s 

brand and why/why not? 

 

Frågeställningarna från intervjuguide ingår i följande kategorier :  

Filmturism, 1, 2, 5, 8 och 9. Berättelsen i varumärkesskapande, 7 och 10. Destinationers 

varumärkesskapande,  3, 4, 6, 11 och 12. 
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7.2 Enkätguide - Bilaga 2 

1. Man/kvinna/annan könsidentitet/kan eller vill ej uppge 

- Ålder: under 20, 20-35, 36-50, 51-65, över 65 

2. Vad krävs för att du ska få en positiv bild av en plats genom en film? 

- Att filmens berättelse och handling tilltalar mig  

- Att en film framställer en destination på ett attraktivt sätt 

- Att det finns skådespelare i filmen som du tycker om 

- Annat (öppet svarsalternativ) 

3. Behöver filmens berättelse ha en positiv handling, för att du ska känna attraktion till 

den plats där filmen utspelar sig? 

- Ja/Nej/Nej, det är inte avgörande, men har viss påverkan 

4. Har en film någon gång ändrat din uppfattning om en plats? 

- Ja, till det negativa 

- Ja, till det positiva 

- Nej inget av ovan   

- Vet ej 

5. Hur viktigt är det att verklighetens miljöer stämmer överens med filmens miljöer när 

du besöker en plats?  

- Svarsalternativ på en skala 1-10 

6. Om du skulle resa till en plats på grund av en film, är det då viktigt att det finns 

filmrelaterade attraktioner och filmrelaterade produkter på plats (tex guidade turer, 

människor utklädda till filmens karaktärer, rekvisita och souvenirer)? 

- Ja/Nej/har ingen åsikt 

 

Frågeställningarna från enkätguide ingår i följande kategorier :  

Filmturism, 1, 2, 6 Berättelsen i varumärkesskapande, 4. Destinationers 

varumärkesskapande, 3, 5 och 7. 

 

 

 

 

 

 


