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Sammanfattning 

Skapandet av destination image och varumärke är idag en effektiv positioneringsstrategi. 

Destinationer lägger fokus på att skapa en attraktiv destination och därmed leverera ett värde 

till besökaren. Det finns däremot färre empiriska studier om hur samarbetet på destinationer 

och hur ett multi-aktörsperspektiv spelar in i att skapa en attraktiv destination och därmed ett 

starkt varumärke.  

 

Det leder studien in på dess forskningsfråga: Hur samarbeten på en destination kan främja 

destinationsvarumärket? som också kommer besvaras med underfrågor: Hur Destination 

Management Organisations och aktörer skapar en dynamik och samverkan för att de ska 

samarbeta gentemot destinationens brand identity? och Hur aktörer förhåller sig till att arbeta 

gentemot destinationers gemensamma mål samtidigt som de beaktar egna intressen?  

 

Syftet med studien är att undersöka hur aktörer i Kalmar samverkar för att skapa en attraktiv 

destination och stärka dess varumärke, samt att skapa en större förståelse för hur samarbetet 

fungerar för att stärka varumärket.  

 

För att besvara studiens forskningsfråga har en kvalitativ metod använts med en deduktiv 

ansats. Studien bygger på intervjuer med sju respondenter från områden som anses relevanta 

för att besvara forskningsfrågan och uppnå syftet. En tematisk analys har genomförts för att se 

mönster i respondenternas svar. Dessa har sedan tolkats tillsammans med teorier som leder 

fram till vissa slutsatser.  

 

Slutsatser som kunnat dras i studien är att samarbetet på en destination kräver en organisation, 

möjligen en Destination Management Organisation, som kan samordna aktörerna och främja 

destinationsvarumärket. Studien har även visat på aktörernas egen vinning, men att de 

fortfarande kan ta egna intressen i beaktning och arbeta för destinationens mål och enhetliga 

varumärke.  

 

Nyckelord 

Destination management organisation, DMO-ledarskapsnätverk, branding, destination image, 

brand identity, destinationsmarknadsföring, experiencescape, multi-aktörsperspektiv, 

samarbete. 
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Abstract 

The creation of a destination image and brand is an effective positioning strategy. Destinations 

focuses on creating an attractive destination and thereby delivering a value to the visitor. There 

are, fewer empirical studies on how the collaboration on a destination and how a multi-actor 

perspective plays into creating an attractive destination and thus a strong brand.  

 

This leads the thesis into its research question: How collaboration at a destination can promote 

the destination brand? Which will also be answered with these questions: How does 

Destination Management Organizations and actors create a dynamic collaboration in order 

for them to cooperate towards the destination brand identity? and: How actors relate to 

working towards destinations´ common goals while considering their own interests?  

 

The purpose of the thesis is to investigate how actors in Kalmar work together to create an 

attractive destination and strengthen its brand, and to create an increased understanding of how 

the collaboration works to strengthen the brand. 

 

To answer the research questions, a qualitative method has been used with a deductive 

approach. The thesis is based on interviews with seven respondents from areas that are 

considered relevant to answer the research question and achieve the purpose. A thematic 

analysis has been carried out to see patterns in the respondents’ answers. These have then been 

interpreted together with theories that lead to certain conclusions.  

 

Conclusions found in the thesis are; collaboration at a destination requires an organization, 

possibly a Destination Management Organisation, that can coordinate the actors and promote 

the destination brand. The thesis has also shown that the actors can still take their own interests 

into consideration but still work for the destination's goals and unified brand. 

 

 

Keywords 

Destination management organisation, DMO-leadership networks, branding, destination 

image, brand identity, destination marketing, experiencescape, multi-actorperpsective, 

cooperation.  



V 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemidentifiering ......................................................................................................... 2 

1.3 Forskningsfråga ................................................................................................................ 3 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

2. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 5 

2.1 Destination image ............................................................................................................. 5 

2.1.1 Upplevelse av image .................................................................................................. 7 

2.2 Destinationsmarknadsföring ............................................................................................. 8 

2.3 Branding ........................................................................................................................... 9 

2.3.1  Destination branding ............................................................................................... 10 

2.4 Brand identity ................................................................................................................. 11 

2.4.1 Destination brand identity ........................................................................................ 11 

2.5 Destination Management Organisations ......................................................................... 12 

2.5.1 DMO-ledarskapsnätverk .......................................................................................... 13 

2.6 Experiencescape ............................................................................................................. 15 

2.7 Det teoretiska sambandet ................................................................................................ 16 

3. Metod ................................................................................................................................... 20 

3.1 Forskningsdesign ............................................................................................................ 20 

3.2 Forskningsfilosofi ........................................................................................................... 20 

3.3 Operationalisering .......................................................................................................... 21 

3.4 Kvalitativ metod ............................................................................................................. 22 

3.4.1 Datainsamling .......................................................................................................... 22 

3.4.2 Intervjuer .................................................................................................................. 23 

3.4.3 Urval och bortfall ..................................................................................................... 24 



VI 
 

3.4.4 Presentation av aktörer och respondenter ................................................................ 25 

3.4.5 Analysmetod ............................................................................................................ 27 

3.5 Validitet och tillförlitlighet ............................................................................................. 28 

3.6 Etiskt ställningstagande .................................................................................................. 29 

4. Empiri och analys ............................................................................................................... 31 

4.1 Bakgrund om Kalmar ..................................................................................................... 31 

4.1.1 Turism i Kalmar ....................................................................................................... 31 

4.2 Respondenternas roll i samarbetet .................................................................................. 32 

4.3 Samarbetet mellan aktörerna på destinationen ............................................................... 33 

4.4 Utmaningar med samarbetet ........................................................................................... 38 

4.5 En enhetlig bild av varumärket ....................................................................................... 41 

4.6 Attraktiv destination ....................................................................................................... 45 

4.7 Framtiden ........................................................................................................................ 47 

5. Slutsats ................................................................................................................................. 49 

5.1 Besvarande av studiens forskningsfrågor ....................................................................... 49 

5.2 Praktiska implikationer ................................................................................................... 51 

5.3 Teoretiska implikationer ................................................................................................. 51 

5.4 Etiska och hållbara implikationer ................................................................................... 52 

5.5 Begränsningar och framtida studier ................................................................................ 52 

6. Källförteckning ..................................................................................................................... I 

7. Bilagor ................................................................................................................................ XI 

7.1 Intervjuguider ................................................................................................................. XI 

7.2 Modeller presenterade under intervju ........................................................................... XII 

7.3 Studenternas roll i arbetsprocessen .............................................................................. XIV 

 

 

  



VII 
 

Indexförteckning 

Figur 1: Model of the formation of destination image. Beerli, A. D., & Martín, J. (2004:660). 

Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657-681…….  s.8 

 

Figur 2: Brand identity framework. Da Silveira, C., Lages, C., & Simões. C. (2013). 

Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment. Journal of Business Research, 

66(1), 28-36………………………………………………………………………………... s.16 

 

Figur 3:  Brand identity, brand positioning and brand image. Pike, D., (2008:179). 

Destination Marketing: an integrated marketing communication approach. Burlington: 

Butterworth-Heinemann……………………………………………………………………s.17 

 

Figur 4: The DMO leadership cycle. Hristov, D. & Zehrer, A. (2015:123). The destination 

paradigm continuum revisited: DMOs serving as leadership networks, Tourism Review, 70 (2), 

pp.116-131……………………………………………………………………. s.18 

 

Figur 5: Antal totala gästnätter under 2018 i Kalmar Län. Tillväxtverket/SCB, (2019). 

https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-

turismundersokningar/2019-02-07-gastnatter-2018.html 

[Hämtad: 2019-04-22] ...........................................................................................................s.31 

 

Tabell 1: Definitionen av image över tid (egen modell) ..........................................................s.6 

 

Tabell 2: Tabell 2: Operationalisering för studien. (egen modell) .......................................s.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Förklaring av begrepp  

Nedan följer en förklaring av begrepp som ofta benämns i studien. Det är av betydelse att 

förtydliga att studien har skrivits med ett fåtal engelska begrepp och citat då en översättning 

ansågs förstöra tillförlitligheten och innebörden av budskapen.  

 

● Destination Management Organisations (DMO) har som primär uppgift att locka besökare 

till destinationen för att lokala näringsidkare ska öka sin finansiella inkomst genom bland 

annat hotellnätter och restaurangbesök. I studien har Kalmar valts ut som stad och därmed 

så har stadens DMO ingått i studien, vilket är Destination Kalmar.   

 

● DMO-ledarskapsnätverk: DMO-ledarskapsnätverk kan definieras som ett nätverk som 

förbinder aktörer på destinationen, där dessa besitter olika roller och DMOn hjälper till att 

fördelar resurserna mellan aktörerna.  

 

● Aktörer/näringsidkare: I studien nämns aktörer och näringsidkare i olika sammanhang, 

dessa relaterar till restauranger, hotell, butiker samt turismorganisationer och företag. 

 

● Branding/brand/varumärke används synonymt genom studien och de engelska begreppen 

branding används när vi relaterar till forskning och varumärkesprocessen. Brand används 

tillsammans med identity som förklaras under nästa begrepp. Varumärke kommer användas 

på svenska.  

 

● Destination identity/image: I studien har begreppen identity och image används. Då det är 

komplexa begrepp som lätt kan förväxlas och därför kommer en förklaring för att förenkla 

och definiera begreppen. En destinations strategi för att locka besökare är att kommunicera 

ett budskap och projicera en image som attraherar besökare. Den image som destinationen 

vill kommunicera till omvärlden är dess identitet. Destination identity marknadsförs och 

nås av potentiella besökare som skapar sig en bild i sitt sinne av destinationen. De 

potentiella besökarnas bild av destinationen är destination image. Det är essentiellt att 

destinationens identity och image stämmer överens.  
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● Experiencescape: Experiencescape syftar på den miljö med sammansvetsade varor eller 

tjänster och insatser från både organisationer och turister vilket i denna studie handlar om 

destinationen Kalmar.  

 

● Multi-aktörsperspektiv: Fokuserar på relationen mellan flera aktörer och hur de påverkar 

varandra. I denna studie handlar dessa om aktörerna på destinationen och deras samspel.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer ämnet presenteras med en inledande bakgrund följt av 

problemdiskussion. Problemdiskussionen leder fram till forskningsfrågorna och syftet som 

kommer ligga till grund för studien.  

__________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Kalmar är en genuin svensk sommarstad som för svenskarna är en favoritdestination 

(Reseguiden, 2018). Den 25 maj 2018 publicerade Barometern en artikel med rubriken 

“Kalmar årets sommarstad - för fjärde gången i rad” (Nilsson, 2018). Kalmar hade blivit 

utsedd till årets sommarstad igen. Det är med en strategisk plan som Kalmar har lyckats 

utveckla en levande destination som ännu ett år kammar hem priset “Årets Sommarstad”. År 

2006 utsattes staden för en prövning då stadskärnan var på väg att dö ut som resultat av IKEA:s 

etablering utanför stadskärnan. Kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna fick i uppdrag 

att förbättra situationen. Planen var att utveckla destinationen och stadskärnan för att locka 

besökare tillbaka till centrum. Arbetet resulterade i en åtgärdsplan som innehöll samverkan 

mellan de olika parterna i staden. Denna samverkan har sedan starten år 2006 upprätthållits och 

utvecklingen av staden har resulterat i att Kalmar har blivit en populär sommardestination 

(Kalmar City, 2017).   

 

Turistdestinationer likt Kalmar utmanas av konkurrens från liknande destinationer. 

Konsumenter får liknande erbjudanden och alternativ, därav krävs det att destinationer kan 

erbjuda det som är unikt och annorlunda. Detta kan göras om flera aktörer, som myndigheter 

och näringsidkare på destinationerna samarbetar och arbetar mot samma brand identity och 

image (Souiden, Ladhari och Eddine, 2017; Hosany. Ekinci och Uysal, 2006; Qu, Kim och Im, 

2010; Baxter, Kerr och Clarke, 2013; Foroudi, Akarsu, Ageeva, Foroudi, Dennis, och Melewar, 

2018).  

 

En destinations varumärkesprocess är komplex, då aktörerna på destinationen måste samverka 

och förmedla en enhetlig brand identity (Baxter, Kerr och Clarke, 2013; Foroudi et al. 2018). 

En destination med ett starkt varumärke kan potentiellt locka besökare. Besöksnäringen är en 

stor bidragande faktor till en destinations skatteintäkter, vilket gynnar en hel destination 

(Partnership by Kalmar, u.å). Denna studien kommer lägga fokus på hur Kalmar och de aktörer 

som finns i regionen samarbetar för att skapa ett enhetligt varumärke och bild av Kalmar.  



2 
 

1.2 Problemidentifiering 

I turismbranschen har brand identity blivit en effektiv positioneringsstrategi för destinationer. 

Brand identity handlar om att besökarna ska associera platsen med det budskap den sänder ut, 

vilket kan vara en känsla, färger och logotyper genom marknadsföring (Casidy et al. 2018). 

Förmedlandet av brand identity har medfört en påverkan på konsumenter och hur de uppfattar 

destinationen. Utmaningen ligger i destinationers komplexitet i skapandet av en klar och unik 

bild som förmedlas ut till konsumenterna (Souiden, Ladhari och Eddine, 2017; Hosany et al. 

2006; Qu et al. 2010).  

 

Destinationer är komplexa i marknadsföringssyfte då nätverken av aktörer och resurser måste 

samverka. Nätverken där näringsidkare, myndigheter och serviceenheter ingår måste förmedla 

samma brand identity och helhet (Foroudi et al. 2018; Fyall och Leask, 2006). Det är här 

forskningen börjar bli otillräcklig. Studier har utforskat hur Destination Management 

Organisations (hädanefter DMO) utvecklar och samordnar destinationsvarumärket, vilket har 

resulterat i studier som visar på DMO:s centrala roll. Forskare har också sett en samverkan 

mellan de enskilda aktörerna i DMO-nätverket (Bregoli, 2013; Hankinson, 2012). DMO:n har 

som primära uppgift att locka besökare till destinationen för att lokala näringsidkare ska öka 

sin förtjänst genom bland annat hotellnätter och restaurangbesök.  

 

Det finns få empiriska studier om hur aktörer interagerar inom destinationen och för skapandet 

av varumärket tillsammans (Saraniemi och Komppula, 2019). Det är en komplex fråga, där 

många aktörers intressen ska tillgodoses parallellt med destinationens mål. Det är en utmaning 

för destinationerna att involvera flera aktörer i varumärkesprocessen, då flera intressen ska tas 

i beaktning för att skapa en gemensam helhetsbild (Pike och Page, 2014). 

 

Tidigare studie av Foroudi et al. (2018) har visat på betydelsen av att ett strategiskt arbete med 

destinationsvarumärket resulterar i återkommande och nöjda besökare. När väl ett starkt 

varumärke och image är skapat kan den användas av destinationsmarknadsförare för att locka 

till sig nya evenemang och aktiviteter för skapandet och utvecklandet av destinationen image 

och varumärket. En holistisk strategi för destinationer där interna och externa aktörer samverkar 

för utvecklandet av varumärket är en grundläggande faktor för framgång. Detta är ett 

utmärkande karaktärsdrag för ett destinationsvarumärke. Institutioner som servicetjänster, 

turismorganisationer, lokala entreprenörer och DMO:n måste arbeta gemensamt för skapandet 
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av destinationen och bygga upp en brand identity (Baxter, Kerr och Clarke, 2013; Foroudi et 

al. 2018).  

 

Det blir av allt större betydelse för städer att använda sig av de strategiska verktygen för 

skapandet av en stark image och ett starkt varumärke. Strategiska verktyg för att skapa en 

framgångsrik destination handlar om att leverera ett värde till besökarna, positionera sig på 

marknaden samt att interna aktörer på destinationen samverkar och förmedlar samma budskap 

när det kommer till marknadsföring (Pike, 2008). Denna kan förmedlas ut till turister och 

besökare, men även till de olika företagen och lokala entreprenörerna som hjälper till att skapa 

en destination med tilltalande aktiviteter (Marzano och Scott, 2009; Fuchs, Höpken och 

Lexhagen, 2014).  

 

Studien fokuserar på hur Kalmar arbetar med dess image och varumärke. Fokus kommer att 

ligga på hur olika aktörer i regionen samarbetar för skapandet av ett starkt 

destinationsvarumärke. Studien kommer utföras ur ett multi-aktörsperspektiv där flera aktörers 

nätverk ingår och hur dessa samarbetar och därmed stärker Kalmars varumärke, samtidigt som 

de tar hänsyn till sina egna intressen. Det är en ny infallsvinkel och kan bidra till nya teorier, 

strategier och synsätt på destinationsidentitet och destinationsvarumärke. 

 

1.3 Forskningsfråga 

För att skapa en djupare förståelse för destinationers identiteter och destinationer som 

varumärke kommer en huvudfråga att ställas och besvaras under studien gång. Den är enligt 

följande: 

● Hur samarbeten på en destination kan främja destinationsvarumärket? 

 

Underfrågor som också kommer att besvaras genom studiens gång är: 

● Hur Destination Management Organisations och aktörer skapar en dynamik och 

samverkan för att de ska samarbeta gentemot destinationens brand identity? 

● Hur aktörer förhåller sig till att arbeta gentemot destinationers gemensamma mål samtidigt 

som de beaktar egna intressen?  
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur aktörer i Kalmar samverkar för att skapa en attraktiv destination och 

stärka Kalmar som varumärke. Studien avser att skapa en ökad förståelse och kunskap inom 

området destination image, destinationsvarumärke och hur DMO:n arbetar med att samverka 

olika aktörer för att de tillsammans ska spegla en enhetlig bild av destinationen.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till Kalmar och aktörerna i regionen. Det har funnits en tidsram som 

studien genomförts under och därför har nödvändiga avgränsningar valts. Studien omfattar 

aktörer och näringsidkare och dessa är; Destination Kalmar, Kalmar City, Kalmar Kommun, 

Kalmar Slott samt Mighty Event och First Hotel Witt. Genom att avgränsa till en mindre 

destination kan en djupare analys genomföras och data kan samlas in på ett effektivt sätt.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen baseras på teorier och begrepp. Huvudsakligen består dessa av 

Destination Image, Destinationsmarknadsföring, Destination Branding, Brand Identity, 

Destination Management Organisations, Experiencescape, samt DMO-Ledarskapsnätverk. 

Dessa teorier kommer att förklaras och beskrivas i följande kapitel.  Avslutningsvis i kapitlet 

redogörs det för sambandet mellan teorierna. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Destination image 

Crompton (1979) utvecklade under 70-talet teorier inom ämnet destination image studies. 

Destination image spelar en nyckelroll i hur människor ser på platser. Inom turismbranschen 

har destination image använts både för akademiskt och praktiskt bruk. Intresset grundar sig på 

att studier inom ämnet imageskapande har visat sig ha en inverkan på turisternas beteende. En 

av faktorerna är att den mentala bilden börjar innan resan mot destinationen äger rum. Imagen 

definierar hur destinationen vill bli uppfattad och det finns en bakomliggande tanke hos aktörer 

på platsen om hur den ska uppfattas. Forskning upplyser om den mentala representationen av 

en destination och att den individuella imagen kan vara skapad utifrån både kognitiv och 

emotionell nivå (Kock, Josiassen och Assaf, 2016; Dolnicar och Grun, 2013).  

 

Destination image har genom åren utvecklats och flera forskare har utvecklat definitioner av 

fenomenet. Tabell 1 visar utvecklingen genom historien vilket resulterar i flera olika 

uppfattningar och tolkningar av destination image. Hunt (1971) och Markin (1974) börjar med 

att beskriva fenomenet som en individuell uppfattning av en plats eller objekt. Crompton (1979) 

fortsätter att utveckla definitionen och kompletterar med en summering av individuella idéer 

och antaganden om en plats. Dichter (1985) fortsätter och utvecklar destination image till att 

det är helheten av en destination i konsumentens huvud. Gartner (1993;1996) utvecklar 

definitionen till en mer psykologisk riktning och nämner att det är tre olika relaterade 

komponenter som skapar destination imagen. Qu, Kim och Im (2011) uppmärksammar 

fortsättningsvis minnet som en betydande faktor i destination image. Definitionen som Foroudi, 

Akarsu, Afeeva, Foroudi, Dennis och Melewar (2017) nämner är aktuell i dagens destinationer.  
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Tabell 1: Definitionen av image över tid. Egen tabell. 

1971 Hunt “Impressions that a person hold about a state in which 

they do not reside” 

1974 Markin  “Our own personalized, internalized and 

conceptualizing understanding of what we know” 

1977 Lawson och Bond-Bovy  “An expression of knowledge, impression, prejudice, 

imaginations, and emotional thoughts an individual 

has of a specific object or place” 

1979 Crompton “An image may be defined as the sum of beliefs, ideas, 

and impressions that a person has of a destination” 

1985 Dichter “The concept of image can be applied to a political 

candidate, a product, and a country. It describes not 

individual traits or qualities, but the total impression 

and entity makes in the minds of others” 

1989 Embacher och Buttle “Image is comprised of the ideas or conceptions held 

individually or collectively of the destination under 

investigation. Image may comprise both cognitive and 

evaluative components” 

1993 Gartner “Destination images are developed by three 

hierarchically interrelated components: cognitive, 

affective, and conative” 

2011 Qu, Kim and Im “Destination image is influenced by cognitive and 

affective associated stored in visitor’s memories” 

2017 Foroudi, Akarsu, 

Afeeva, Foroudi, 

Dennis och Melewar 

“Destination image is a powerful tool for the tourism 

industry to use advantage in achieving competitive 

strength’’ 

 

Destination image är känt för att vara ett betydelsefullt och kraftfullt verktyg för en destination. 

En stark image kan ge en konkurrenskraft på marknaden och även hjälpa till att positionera 

destinationen gentemot andra destinationer och platser. Destinationens image påverkar hur 

turister väljer vart de vill åka. En destination med en starkare positiv image kommer troligen 

väljas före andra destinationer med en svagare image (Foroudi et al. 2018; Leisen, 2001; Tasci 

och Gartner, 2007).   
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Destination image skapas genom budskapet som destinationen förmedlar till besökarna, som 

sedan omvandlas till en image vilket spelar en nyckelroll i hur besökarna ser på destinationen 

och påverkar beslutsprocessen (Kock, Josiassen och Assaf, 2016; Dolnicar och Grun, 2013; 

Muñiz och O'Guinn, 2001; Ind och Bjerke, 2007; Vallaster och de Chernatony, 2005; Gregory, 

2007). Forskning om destinationsvarumärke och destination image under 80-talet och 90-talet 

resulterade i att världsledande destinationer som Las Vegas, New York och Glasgow använde 

sig av strategiska aktiviteter som sammansvetsade varumärket med destinationerna. 

Marknadsföring av destinationerna som bygger på deras varumärke blev framträdande på 

marknaden med välkända slogans som: ”I love New York” och ”Glasgow´s Miles better” 

(Almeyda-Ibáñez och George 2017).   

 

 2.1.1 Upplevelse av image 

Kvalitet, uppfattning av upplevelsen och tillfredsställelse är samspelande faktorer som berör 

turistens beteende och bedömning. Imagen skapas subjektivt utifrån turistens verklighet och 

resulterar i en mental representation av destinationen (Cheng och Tsai, 2006). En stor potentiell 

faktor som påverkar image är informationskanaler och resurser. Sociala medier har vuxit och 

blivit en viktig resurs för turistens upplevelse. Här delas exempelvis tillfredsställelse, kvalitet 

och uppfattning av platsen (Rodriguez, Torres och Toral, 2016).  

 

Destination image kan delas in i tre faser vilket är före-, under- och efter. Före-fasen omfattar 

informationssökning och individuell mental representation från konsumentens sida. Under-

fasen inleds när konsumenten är på plats och det sker en jämförelse mellan förväntan och 

upplevelse på destination. Fasen efter-image har under turistens vistelse förändrats och kan 

skilja sig från den upplevda imagen som fanns hos besökaren i början. Om under-fasen har 

upplevts positivt ökar det möjligheten med återkommande besökare och den inverkar på 

besökarens efterbild av platsen (Bigne, Sanchez och Sanchez, 2000).  

 

Beerli och Martin (2004) har skapat en modell, figur 1, som bygger på tre delar; 

informationskanaler, personliga faktorer och uppfattad destination image. 

Informationskanalerna omfattar påverkan och formning av den uppfattade image. Med lätthet 

kan turister få tag på både primär och sekundärkällor som behandlar information innan de 

upplevt en destination. Det skapar även stimulans som leder till en uppfattning innan turisten 

besökt destinationen. Primärkällor är ens egna uppfattning och image, medan sekundär är en 
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mental bild som skapats innan vistelsen till destinationen (Yilmaz, Yilmaz, Icigen, Ekin och 

Utaku, 2009; Frias, Rodriguez och Castaneda, 2008).  

 

 

Figur 1. Model of the formation of destination image (Beerli och Martin, 2004, s. 660). 

 

Figur 1 upplyser processen till uppfattningen av destination image. Gartner (1993) påvisar att 

image-processen är inom ett kontinuerligt förlopp genom olika informationskanaler som 

påverkar den totala mentala imagen hos en individ. Personliga faktorer kan bland annat vara 

tidigare erfarenheter, intressen, social klass och motivation. Människor bildar sin egen 

destination image genom en blandning av informationskanaler och egna personliga faktorer. 

Bearbetning av de två sektionerna leder till en emotionell eller kognitiv bild som i sin tur 

resulterar i en fullständig destination image. Alla komponenter och processdelar påverkar 

formningen av den mentala image. Inträffar det förändringar i miljön eller personliga faktorer 

hos en individ kan den totala destination imagen omformas (Beerli och Martin, 2004).  

 

2.2 Destinationsmarknadsföring 

En destinations marknadsföringsstrategi behöver vara sammankopplad med stadens regionala 

utvecklingsplaner. Utöver det behöver marknadsföringen förmedla de fördelar som besökaren 

får av att välja och sedan besöka den specifika destinationen (Buhalis, 2000). 

Marknadsföringen av destinationen används strategiskt, och målet med denna är skapandet av 

en attraktiv destination vilket tilltalar aktörer som vill investera i staden och främjar det lokala 

samhället (Baker och Cameron, 2008). Både Buhalis (2000) samt Baker och Cameron (2008) 

förklaringar och beskriver destinationsmarknadsföringens roll skulle kunna förklaras med 

UNWTOs förklaring om begreppet. 
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“Covers all the activities and processes to bring buyers and sellers together. 

Focuses on responding to consumer demands and competitive positioning. Is a 

continuous coordinated set of activities associated with activities with efficient 

distribution of products to high potential markets. Involves making decisions about 

the product, branding, the price, market segmentation, promotion and distribution” 

(UNWTO, 2004 s, 10). 

 

En stad som lyckas förmedla sina fördelar och locka besökare, leder till att invånarna känner 

en större stolthet över sin stad och därmed också bidrar till den och skapar ett öppnare samhälle 

menar Baker och Cameron (2008). Dessa faktorer spelar in i att göra destinationen mer attraktiv 

för utomstående. Detta kommer att diskuteras mer ingående senare i kapitlet. Det är värt att 

nämna de olika aktörerna som finns på destinationen påverkar destination image och 

varumärket. Det är också det som gör en destinations marknadsföring komplex och att den 

enhetliga bilden blir svårkontrollerad (Baker och Cameron, 2008).  

 

2.3 Branding 

Branding är ett koncept som handlar om hur företags platser, produkter och servicetjänster kan 

positionera sig på marknaden i relation till andra varumärken. Definitionen av branding är 

utmärkandet av varumärket genom ett namn, symbol, färg eller andra distinkta faktorer som 

sammansvetsar företaget, produkten, servicetjänster eller platsen med varumärket. Essentiellt 

för skapandet av varumärket är differentiering på marknaden genom unika attribut. Detta är 

element som utgör det speciella i varumärket samt att de differentierar sig från konkurrenterna. 

Det resulterar i ett konsumentmönster där konsumenterna väljer varumärket framför andra 

(AMA, 2011; Murphy, 1988). Branding är ett betydelsefullt verktyg för förmedlingen av en 

positiv bild av varumärket till konsumenternas samt för skapandet av konsumentlojalitet (Chan 

och Marafa, 2019).  

 

Aaker (1991) definierar ett brand som: 

“A brand is a distinguished name and/or symbol (such as logo, trademark or 

package design intended to identify the goods or services of either one seller or a 

group of sellers and to differentiate those goods from other competitors” (Aaker, 

1991, s. 7).  
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Branding är en kombination av emotionella och fysiska attribut som konsumenter utvecklar i 

sitt sinne när de tänker på en speciell produkt eller service. Dessa emotionella känslor triggas 

när konsumenten relaterar logotyper, musik och dofter till produkten eller servicen. Varumärket 

utgörs av fysiska attribut som logotyp, symboler och färger samt känslorna som dessa skapar 

hos konsumenten (Marion, 2017).  

 

2.3.1 Destination branding  

Destination branding är ett begrepp som myntades på 90-talet och var det framträdande temat 

på Travel & Tourism Research Association Annual Conference, 1998. På konferensen 

presenterades nya strategier som handlade om destination branding för Kanada, Oregon och 

New Orleans (Oppermann, 2000). Konceptet branding är välanvänt när det handlar om 

produkter och tjänster, men när det kommer till turism är det ett relativt nytt fenomen (AMA, 

2011). Facklitteratur och forskning som kom ut i slutet på 90-talet och milleniumskiftet 

diskuterar hur destinationer kan marknadsföra sig som varumärken och produkter (Garrod, 

Wornell och Youell, 2006; Goodwin, 1993; Kotler och Gertner, 2002; Olins, 2002; Parkerson 

och Saunders, 2005).  

 

Destinationers varumärke kännetecknas av ett samarbete mellan statliga och lokala aktörer samt 

de lokala invånarna (Chan och Marafa, 2019). Det är en komplex uppgift för en destination att 

skapa ett varumärke, eftersom en destination har flera dimensioner och aktörer som ska 

samverka. Utmaningen ligger också i skapandet av varumärken för en bred målgrupp. Denna 

utmaning gäller det för DMOs att tackla på ett framgångsrikt sätt för att skapa ett starkt 

varumärke (Pike, 2008).  

 

Forskning som behandlar destination branding har fokuserat på en fundamental relation mellan 

besökare, aktörer och destinationer (Keller, 2008). Merz, He och Vargo (2009) menar att 

branding har undergått en förändring i fyra steg där det startade med att vara produktfokuserad 

till att vara värdefokuserad, sen relationsfokuserad och slutligen aktörsfokuserad. Forskningen 

baseras oftast endast på interna aktörer och destinationer och deras förhållande. Det har 

genomförts få studier om hur aktörerna och destinationerna samverkar och interagerar (Muñiz 

och O'Guinn, 2001; Ind och Bjerke, 2007; Vallaster och de Chernatony, 2005; Gregory, 2007). 

Även Komppula (2016) och Saraniemi och Komppula (2019) nämner att forskning i ämnet om 

samverkan mellan aktörer på destinationerna för att skapa ett enhetligt varumärke är få. 
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2.4 Brand identity 

Brand identity spelar en betydande roll för hur företag vill differentiera sig.  Det finns flera 

definitioner, bland annat av Aaker (1996, s. 68) “a unique set of brand associations that the 

brand strategist aspires to create or maintain’’. Kapferer (2008) menar att varumärket är 

minnet av en produkt och det borde sträva efter en långvarig och stabil återkoppling för 

konsumenten. Alsem och Kostelijk (2008) argumenterar för att brand identity handlar om 

organisationers egna val, organisationens vision och vad den står för i grunden. Utifrån det så 

är brand identity styrt av efterfrågan från konsumenter. Balansen mellan kundefterfrågan och 

brand identity beror bland annat på marknaden, trender och konkurrenter.  

 

Brand identity består av både internt och externt perspektiv, där interna omfattar visionen från 

ledningen och externa innehåller uppfattningen från konsumenter. Internt perspektiv förhåller 

sig till samspelet mellan aktörer och organisation. Därav spelar anställda en viktig roll i hur 

utsidan uppfattar varumärket (Silveira, Lages och Simoes, 2013; Wangenheim, Evanschitzky 

och Wunderlich, 2007; Dean, Arroyo-Gamez, Punjaisiri och Pich, 2016). 

 

2.4.1 Destination brand identity 

Inom turismen har destinationers varumärke fått en större uppmärksamhet och blivit en trend 

(Blain, Levy och Ritchie, 2005; Tsaur, Yen och Yan 2016). Brand identity för platser är ett sätt 

att kommunicera med sin målgrupp och differentieras från konkurrenter. Destinationers brand 

identity blir en process där platsens marknadsförare har som uppgift att attrahera turister eller 

hitta övertag från konkurrenter med liknande destinationer (Garcia, Gomez och Molina, 2012; 

Tsaur, Yen och Yan, 2016). Turistens upplevelse behöver vara integrerad med brand identity 

processen eftersom det får en positiv inverkan på värdet. Destinationens varumärke kan speglas 

i form av ett namn, symbol, logotyp eller andra grafiska utmärkande signaler som förmedlar 

sin identitet och differentiering. En stark identitet kan utlova och garantera en hög kvalitet till 

turister och därmed reducera söktiden (Garcia, Gomez och Molina, 2012).  

 

Destinationers brand identity kan delas in i fem dimensioner enligt Tsaur, Yen och Yan (2016). 

Dessa är destination image, kvalitet, personlighet, kultur och medvetenhet. Destination image 

som nämns tidigare har flera funktioner för både turister och varumärket. Andra dimensionen 

destinationskvalitet refererar till turistens uppfattning om i vilken grad en destination lever upp 

till förväntningarna. Kvalitet är ett kritiskt element som kan styra och påverka beteende hos 
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turister. Tillfredsställelse är kopplat till kvalitet och kan leda till en positiv helhetsbild (Zabkar, 

Brencic och Dmitrociv, 2010; Tavitiyaman och Qu, 2013). Destination brand identity är tredje 

dimensionen, vilken omfattar de humanistiska karaktärsdrag som associeras med varumärket. 

En stark och distinkt personlighet kan skapa fördelaktiga associationer hos sin målgrupp och 

därmed öka varumärkets identitet (Ekinci och Hosany, 2006; Tsaur, Yen och Yan, 2016).  

 

Fjärde dimensionen är varumärkeskultur som innehåller kulturella dimensioner och koder, 

exempelvis historia, myter, traditioner och bilder (Schroeder, 2005). Arenzi (2009) 

argumenterar för att en stark relation mellan turism och kultur kan resultera i destinationers 

popularitet. Därav kan kulturen på en destination användas som ett verktyg inom 

marknadsföring. Sistnämnda dimensionen är medvetenhet som refererar till konsumentens 

förmåga att identifiera varumärket under olika förhållanden. Kunskapen som turisten besitter 

om destinationens varumärke relaterar till beslutsprocessen. Har turisten en hög kunskap kan 

det leda till en snabbare beslutsprocess. Med en hög positivitet av medvetenhet till 

destinationsvarumärket reduceras sök och informationstid. En snabbare igenkänning av 

varumärket stärker dess karaktär för företag och ökar förmågan hos konsumenten att identifiera 

det (Konecnik och Gartner, 2007; Seddighi och Theocharous, 2002; Tsaur, Yen och Yan, 

2016).  

 

2.5 Destination Management Organisations 

DMOs roll är hanterandet av turismens sociala och ekonomiska dimension när det gäller 

efterfrågan och utbud av turism. DMO är en organisation som normalt sett ligger under den 

lokala, regionala och nationella regeringens jurisdiktion. DMOs har de ekonomiska resurserna 

för att hantera organisationens resurser rationellt och säkerställa alla aktörers fördel på lång sikt 

(UNWTO, 2004).  

 

DMOn leder arbetet med skapandet av relationer mellan aktörerna. När företag och 

organisationer ingår i ett DMO-nätverk får de en röst och kan därmed vara delaktiga i beslut. 

De aktörer som avstår medverkan har ingen större inverkan på de besluts som tas inom DMO-

nätverken. DMOs ses som en organisation som spelar en central roll och verkar som en 

katalysator av kollektiva åtgärder och leder de lokala aktörerna mot ett gemensamt mål (Zehrer, 

Raich, Siller och Tschiderer, 2014). Genom samverkan mellan de olika aktörerna och DMO:n 

sker en kollektiv ansträngning och styrning av den strategiska utvecklingen på destinationen. 

Detta tillvägagångssätt bör göras i en gemenskap av alla medlemmar som ingår i DMO. 



13 
 

Förutom det ledarskap som utförs på en strategisk organisatorisk nivå inom DMO, utövas 

ledarskapet i destinationer också av de aktörerna som samverkar där (Zehrer et al. 2014; 

Zmyœlony, 2014). 

 

2.5.1 DMO-ledarskapsnätverk 

Det ingår många aktörer i den varumärkesbyggande processen på en destination. Både 

offentliga och privata organisationer är involverade och således är den lokala befolkningen med 

i processen, men inga av dessa aktörer har större kontroll över marknadsföringen. Eftersom 

turismbranschen består av olika aktörer har det lett fram till att destinationer främst fokuserar 

på skapandet av ett positivt köpbeteende hos turisten genom reklam och annonsering (Buhalis, 

2000). Äganderätten blir i det här fallet komplext eftersom flera aktörer på en destination skapar 

aktiviteter eller tjänster. Kontrollerandet och hanterandet av dessa olika aktörers intressen är en 

svår fråga för DMO:n att hantera, likaså att kunna kontrollera konflikter som kan uppstå. 

Betydelsen av att tillmötesgå alla aktörers krav samtidigt som destinationer behöver kunna 

erbjuda det som efterfrågas av turisten är komplext (Buhalis, 2000; Baker och Cameron, 2008).  

 

Starka relationer till de lokala aktörerna kan byggas genom gemensamma projekt på 

destinationen där aktörerna kan investera finansiella medel och tid vilket kan vara till stor fördel 

för varumärkesbyggandet. Samverkan mellan de olika aktörerna och DMOn resulterar i 

destinationens starka varumärke och därmed skapas slutligen ett värde till turisterna och 

besökarna (Gyrd-Jones och Kornum, 2013; Merz, He och Vargo, 2009). En strategi kring 

varumärket är att involvera aktörerna samt skapandet av en ny logik kring varumärket och 

delaktiggöra aktörerna i den varumärkesbyggande processen. Varumärkescheferna måste förstå 

utmaningarna med uppgifterna, samt vad som motiverar aktörerna till att ingå i processen 

(Hollenbeck och Zinkhan, 2010).  

 

Tidigare forskning om varumärken och dess relationer med aktörer har till största del fokuserat 

på relationen mellan varumärket och konsumenter. Forskningen har främst fokuserat på hur 

varumärken kan skapa värde genom konsumentbaserad brand equity. Brand equity handlar om 

värdet av varumärket och att ett välkänt varumärke kan generera mer vinst (Keller, 2008). 

Medarbetare på olika sorters företag på destinationen är en viktig aktör. De spelar en stor roll i 

att förmedla den image besökaren har byggt upp innan sitt besök. Genom agerandet enligt den 

identitet som destinationen vill positionera sig som kan även medarbetare förmedla varumärket 
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utåt till besökare. Medarbetarna är den sista pusselbiten i att förmedla varumärket av 

destinationen och som kan differentiera en destination från en annan (Harris och de Chernatony, 

2001).  

 

Varumärken påverkar också relationen mellan företag. Istället för att enbart fokusera på 

uppbyggnaden av relationer genom dyader så är brand value beroende av ett multi-aktörs 

relationer. Det vill säga beroendet av relationer mellan flera olika aktörer än enbart mellan två 

aktörer (Ballantyne och Aitken, 2007; Gyrd-Jones och Kornum, 2013). Det kan förklaras 

genom brand value som är “created through network relations and social interactions between 

all stakeholders' ecosystems” (Merz et al. 2009, s. 338). 

 

Ett långvarigt och hållbart destinationvarumärke bygger på varumärkets budskap samt 

förmedlingen av detta till besökarna och kan därmed på ett effektivt sätt leverera ett värde. Det 

görs inte enbart genom bilder och en ansenlig marknadsföring, utan även genom ett 

engagemang av de olika aktörerna i varumärkesprocessen. Aktörernas involvering i 

varumärkesprocessen blir en viktig framgångsfaktor för skapandet av en enhetlig identitet 

(Marzano och Scott, 2009). De aktörer som ingår i DMO-nätverket på destinationen använder 

sin makt för påverkan av varumärket och det budskap som ska sändas ut. Detta kan leda till 

problematik då DMO:n vill sända ut en enhetlig bild av destinationen. Det finns också ett 

politiskt perspektiv av en varumärkesbyggande process, speciellt vad gäller städer och 

destinationer. Allmänhetens åsikter spelar in genom lokala, regionala och nationella 

turistorganisationer som sköter marknadsföringen av en destination. Detta kan även styras 

genom politiska beslut och de politiska institutionerna har en förmåga att påverka 

turismbranschen genom att lagstifta och införa regler (Ryan and Zahra, 2004; Morgan, 

Pritchard och Piggott, 2002; Marzano och Scott, 2009). Studier har visat på aktörers olika roller 

på destinationer, och även aktörers inflytande över beslut och framtida planer (Beritelli, Bieger 

och Laesser, 2007; Beritelli och Bieger, 2014; Komppula, 2016; Saraniemi och Komppula, 

2019).  

 

Identifiering av ledare inom DMO-nätverken är komplext, eftersom varje nätverk är unikt 

(Zehrer et al. 2014). Samtidigt finns det en risk att vissa destinationsgrupper blir 

underrepresenterade och kan i vissa fall ha mindre makt att uttrycka sina åsikter. Dessa aktörer 

är lika betydelsefulla som större aktörer för destinationen. Hela nätverket måste samverka mot 

samma varumärkesmål för att bli framgångsrika. Mindre företag kan ha intressanta produkter 
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eller tjänster som kan utveckla destinationen och dess varumärkesbild, och dessa kan förbises 

på grund av sin storlek (Zmyœlony, 2014). Där används DMO för att jämna ut makten och 

skapa en enhetlig strategisk plan för alla aktörer (Benson och Blackman, 2011). DMO är ofta 

ledaren i att skapa en enhetlig destination på turistmålen, men de har flera andra aktörers 

intressen som också ska tillgodoses.  

 

2.6 Experiencescape 

Servicelandskapet är den fysiska miljön där service utförs, levereras och konsumeras enligt 

Zeithaml, Bitner och Gremler (2013). Bitner (1992) beskriver servicelandskapet som en 

komplex uppsättning av olika miljöer runt en service som påverkar interna beteenden hos en 

kund. Dessa kan styras av företagen och de finns på kommersiella platser (Bitner, 1992). 

Zeithaml, Bitner och Gremler (2013, s. 278) förklarar servicelandskapet “the environment in 

which the service is delivered and in which the firm and the customer interact, and any tangible 

commodities that facilitate performance or communication of the service”. Mossberg (2007) 

argumenterar istället för ett annat ord; Experiencescape. Mossberg (2007) anser det vara ett 

mer passande ord då turismbranschen inte är centrerad kring ett företag och deras miljö, utan 

det inkluderar en hel destination och flera aktörer. Experiencescape kan beskrivas som ett 

landskap med sammansvetsade varor eller tjänster och insatser från både organisationer och 

turister (Mossberg, 2007). Experiencescape bygger på Bitners servicescape, men 

experiencescape omfamnar hela destinationer istället för att enbart fokusera på en aktör.  

 

Upplevelser kan ha en betydande rumslig dimension vilket främst kan syfta på 

servicelandskapet där det sker interaktion mellan konsumenter och den fysiska miljön (Bitner, 

1992). Det finns utöver den fysiska miljön också virtuella och symboliska landskap eller en 

kombination av dem (Morgan, Lugosi och Ritchie, 2010).  

 

Konsumenterna interagerar med de olika landskapen vid olika stadier. Destinationer och 

konsumenter interagerar både innan, under och efter upplevelsen. I det första stadiet kan 

konsumenten boka en resa till destinationen eller välja en annan destination (Lugosi, 2014). 

Under upplevelsen möts konsumenten av olika känslor om destinationen. Dessa känslor kan 

sedan plockas fram efter besöket för en återskapande känsla. Det kan också göras genom 

inköpta souvenirer. Idag sker en stor del av återskapandet i de virtuella landskapen med hjälp 

av bilder eller videos som besökaren tagit. En mix av de tre landskapen är viktiga för 
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destinationer som upplevelser eftersom destinationer innebär en plats som blir föremål för 

framtida besök och drömmar. Destinationen blir ett sammanhang för den faktiska upplevelsen, 

men blir också ett minnesmärke (Lugosi, Janta och Watson, 2012). Detta leder till att 

destinationer numera också konkurrerar om vilka upplevelser som de kan erbjuda besökaren. 

Det gör att destinationer undviker att differentiera sig genom pris utan fokuserar på upplevelsen 

(Schmitt, 2003).  

 

2.7 Det teoretiska sambandet 

För förtydligandet av sambandet mellan Destination image, Destination Branding, 

marknadsföring, DMO och aktörer har relevanta modeller valts ut. Detta för att se hur 

destinationer och DMOs arbetar strategiskt med marknadsföring för att nå ut till besökarna 

genom Destination Branding och Destination Image. 

 

Ramverket inom brand identity är en dynamisk process som involverar både konsumenter och 

organisationer. Figur 2 visar den kontinuerliga process som består av brand identity.  

Konsumenter bidrar med individuell och kollektiv identitet och organisationer använder sig av 

kommunikationsstrategier för att förmedla sin brand identity. Möten äger rum mellan båda 

parter vid initiativ från ena sidan. Det kan ske via ansikte mot ansikte eller förmedlat vidare av 

andra kontakter (Silveira, Lages och Simoes, 2013).  

 

 
Figur 2. Brand identity framework (Silveira, Lages och Simoes, 2013, s. 33) 
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Ett brandface hjälper organisationer att integrera med sina konsumenter och uttrycka sig. 

Sammanfattningsvis handlar det om positionering av varumärket. Det är upp till brand 

management att justera och anpassa sig kontinuerligt för att bevara sitt varumärke. Grunden för 

figur 2 består av att det finns ett dynamiskt samspel och anpassningsbarhet med tidens gång. 

De sociala beståndsdelarna i konceptet kan med tiden gradvis bli brand identity. Modellen 

grundar sig på tidigare forskning och därigenom har fem dimensioner utvecklats. 

Dimensionerna äger rum samtidigt och möjliggör för flexibilitet och utveckling över tid för 

varumärken (Silveira, Lages och Simoes, 2013). 

 

Pike (2008) har utvecklat en modell, se figur 3, som visar hur en destination utvecklar sin 

identitet vilket skapar en image i konsumentens sinne. Det överlappande elementet brand 

positioning möjliggör för att nå ut till konsumenterna och är samspelet mellan brand identity 

och brand image (Pike, 2008). Brand positioning handlar om vart varumärket vill positionera 

sig på marknaden bland konkurrenter och här är det också av betydelse att identifiera sin 

målgrupp så att marknadsföringen riktar in sig på rätt kanaler. För att strategiskt arbeta med 

brand identity är det av betydelse att identifiera sina värderingar och visioner, detta för att 

konsumenterna ska få en klar bild av vad varumärket vill förmedla och vad varumärket står för. 

En image är fundamentalt för att varumärket ska kunna förmedla ett budskap till 

konsumenterna, om imagen är framgångsrik så uppfattar konsumenterna den på samma sätt 

som företaget har skapat den. Det är essentiellt för en destination som varumärke att skapa en 

identitet, detta för förmedlingen av ett budskap och löfte till konsumenterna ska komma fram  

(Pike, 2008).  

 

Figur 3: Sambandet mellan brand identity, brand positioning och brand image (Pike, 2008. s. 179).  
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DMO- ledarskapsnätverket består av tre delar; Management, Governance och Leadership, se 

figur 4. Funktionerna kan vara integrerade och användas efter varandra när de tillämpas inom 

DMO-ledarskapsnätverk. Ledarskapscykeln integrerar perspektiven för Management, 

Governance och Leadership. Denna modell och dess användning kan vara avgörande för DMO 

och synkroniserandet av de olika aktörerna. De olika delarna interagerar och påverkar varandra 

enligt modellen nedan. När de olika delarna är synkroniserade och det finns en relation mellan 

management, leadership och governance kan det skapas en helhetsbild över destinationen och 

gör att de alla arbetar mot samma mål och identitet (Hristov och Zehrer, 2015).  

 

 
Figur 4: The DMO Leadership Cycle (Hristov och Zehrer, 2015, s. 123).  

 

Leadership på destinationerna inom DMO-ledarskapscykeln innebär en integrerad och öppen 

ledarskapspraxis på destinationerna som genom leadership påverkar och ger direktiv till de 

olika aktörerna och instanserna på destinationer. Leadership inom DMO skiljer sig från 

leadership på destinationer där forskare oftare hänvisar till relationer mellan enskilda och 

inflytelserika aktörer och enbart de har en roll i det strategiska beslut som tas (Beritelli och 

Bieger, 2014). Det eftersom Leadership inom DMOs tillsammans med medlemmarna skapar 

en enhetlig destination. Det bör ses som en symbol där alla nätverkets medlemmar har en 

möjlighet att påverka de strategiska beslut en destination tar och ska genomgå (Hristov och 

Zehrer, 2015).  

 

Governance är de som skapar regler och normer samt fastställer gränserna för hur interaktionen 

mellan de olika aktörerna i ledarskapsnätverket bör ske. Governance tar även andra formella 

myndigheters beslut i beaktning, exempelvis beslut på lokal och regional nivå. Detta kan också 
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vara genom DMO om det är så att denna är styrd av en statlig myndighet (Beritelli och Bieger, 

2014; Hristov och Zehrer, 2015). Till sist är det management på destinationer som fastställer 

utvecklingsmål, deras genomförande och optimeringen av dessa (Pechlaner, Kozak och 

Volgger, 2014). Management i DMO ses som ledarskapsnätverk och använder en destinations 

ledningsplaner, strategier och dagordningar för att ge utrymme för handling vilket resulterar i 

stödjandet av arbetet med DMO-ledarskapsnätverket (figur 4) (Pechlaner, Kozak och Volgger, 

2014). Implementeringen och optimeringen av de strategiska mål som beslutats om är ändå 

nätverksmedlemmarnas på destinationens ansvar. Vilket är samma som leadership av the DMO 

Leadership Cycle och innebär att cirkeln sluts (Hristov och Zehrer, 2015).  

 

Ledarskapscykeln (figur 4) har både inre och yttre pilar. De inre pilarna är ömsesidiga 

relationer, medan de yttre är styrda länkar. De inre pilarnas uppgift är att känna igen 

management, governance och leaderships integrerande natur som en grundläggande faktor i 

ledarskapscykeln. Genom att anta en ömsesidig relation mellan dem underlättar det för ett 

systematiskt tillvägagångssätt till leadership. Erkännande av en ömsesidig koppling mellan de 

tre perspektiven är en styrka (Hristov och Zehrer, 2015). Det som differentierar modellen är det 

cykliska mönstret kring interaktionen (yttre pilarna). Mönstret av interaktionen aktörerna 

emellan visar inte enbart på den integrerade karaktären av management, leadership och 

governance. Den ger även en vägledning för leadership som utförs på en DMO-nivå och en 

planlagd ordning av processerna som finns på högra sidan i modellen (Hristov och Zehrer, 

2015).   
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3. Metod 

Detta kapitel kommer att presentera, motivera samt diskutera de metodval studien utgått från.  

Avsnittet behandlar forskningsdesign, forskningsprocessen, operationalisering, kvalitativ 

metod, datainsamling, intervjuer, urval och bortfall, presentation av aktörer, validitet och 

tillförlitlighet samt etiskt ställningstagande.  

_________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsdesign 

Denna studies filosofi har inspirerats av den hermeneutistiska tolkningsläran. Hermeneutik 

handlar om tolkning och förmedling vilket kan utnyttjas för att analysera och förmedla 

upplevelser av varierande fenomen (Alvesson och Sköldberg, 2017; Fejes och Thornberg, 

2015). Rötterna i hermeneutik menar Alvesson och Sköldberg (2017) ligger i bibeltolkning men 

har utvecklats till att tolka texter generellt och människors agerande som i sin tur går i linje 

med studiens filosofi. En kritisk aspekt mot hermeneutiken är om forskare har styrt sina 

respondenter för hårt. Korta intervjuer med starkt strukturerade frågor leder till fördomar för 

forskare och mindre utrymme för utveckling hos respondenterna (Fejes och Thornberg, 2015).  

 

3.2 Forskningsfilosofi  

De vanligaste forskningsmetoderna för vetenskapliga studier är induktion, deduktion och 

abduktion (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016; Bryman och Bell, 2017). Studien har baserats 

på en deduktiv ansats eftersom den har angripit samhälleliga förhållanden med hjälp från 

teorier. Bryman och Bell (2017) förklarar att ett kvalitativt val och forskningsstrategi medför 

samband mellan teori och empiri. Tidigare nämnda modeller och teorier i kapitel 2 teoretisk 

referensram har försökt att spegla och förenkla verkligheten som i sin tur testades mot empiriskt 

material. Det empiriska materialet som samlas in kan resultera i att teorier antingen försvagas, 

förstärks eller modifieras (Holme, Solvang och Nilsson, 1999; Nylen, 2005). Processen liknar 

ett samspel mellan två cirklar, kognitiv och normativ cirkel som visar på relationen mellan 

forskare och undersökningspersoner. Den kognitiva aspekten utgår från förutbestämda 

frågeställningar som även kallas förhandsteori medan normativ omfattar socialt grundläggande 

fördomar (Holme, Solvang och Nilsson, 1999).  

 

Studien har förhållit sig till den kognitiva aspekten med förhandsteori eftersom första fasen i 

studiens syfte var att söka efter en givande frågeställning i ett väsentligt och öppet område. Med 
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ett normativt filter har studien försökt att sträva efter en objektiv syn som går i linje med vad 

Holme, Solvang och Nilsson (1999) diskuterar. Det är omöjligt att hålla sig helt objektivt i 

förhållande till fenomenet. Studien har till viss del grundat sig på tidigare erfarenheter och 

ställningstaganden som kunnat påverka ämnesområdet och tolkning av den insamlade 

informationen. 

 

3.3 Operationalisering 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) säger att med en deduktiv ansats och upplägg av teoretisk 

referensram krävdes det en operationalisering. Operationalisering innebär en översättning av 

det abstrakta till det som är konkret och mätbart (Patel och Davidson, 2011; Ejvegård, 2009). 

Studiens har operationaliserat fenomenet som inte är direkt observerbart därav har studien 

inspirerats från teoretiska begrepp till intervjufrågor. Intervju är ett tillvägagångssätt för att 

undersöka det som inte är direkt observerbart (Backman, 2012). I tabell 2 har begrepp inom 

varumärke genomförts för att analysera och mäta den insamlade data. 

 

Tabell 2: Operationalisering för studien. Egen tabell. 

Tema 1.  
Uppstart 

● Kan du berätta om dig själv och din bakgrund, hur 

kom det sig att du började arbeta här? 

● Kan du berätta om din roll och vad du gör? 

 
Tema 2.  
Diskutera och beskriv 
varumärket 

● Vad tänker du på när du tänker på Kalmar som 

varumärke? 

● Kan du berätta om arbetet med att profilera Kalmar 

och stärka dess varumärke och skapandet av en 

attraktiv stad? 

● Varför tror du att Kalmar har lyckats så bra med att 

skapa sig ett starkt varumärke och med att utveckla 

destinationen? 

● Arbetar Kalmar Kommun/Destination 

Kalmar/Kalmar City för att alla aktörer ska skapa en 

enhetlig bild av Kalmar? 

Tema 3.  
Hur hanteras samarbeten 
med och inom 
varumärket/Kalmar 
 

● Kan du berätta om samarbetet med aktörer i 

Kalmar? 

● Har du några regler/beslut som du måste förhålla 

dig till? 

● Vad finns det för fördelar och utmaningar med att 

skapa en relation med andra aktörer/intressenter? 
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Tema 4.  
Vilka utmaningar och 
problem finns kring 
varumärket? 

● Behöver nya/gamla aktörer anpassa sig efter Kalmar 

Kommun/Destination Kalmar/Kalmar Citys 

önskemål?  

○ Har de inflytande själva?  

○ Hur förhåller ni er till nya intressenter som 

vi etablera sig i Kalmar? 

● Hur ser utvecklingsplanerna ut för framtiden? 

 

 

3.4 Kvalitativ metod 

Studien har baserats på en kvalitativ metod. Den kvalitativa ansatsen valdes eftersom studien 

ämnar forska i ett komplext och mindre utforskat ämne. Kvalitativ metod är en passande metod 

för att på ett så bra sätt som möjligt kunna analysera data och få fram ingående information om 

ämnet (Johannessen och Tufte, 2002; Olsson och Sörensen, 2011). Eftersom studien var ämnad 

att skapa en djupare förståelse för samverkan mellan aktörer i Kalmar, var en kvalitativ metod 

relevant för studien. Metoden valdes också eftersom den hjälpte till att förstå hur ett fenomen 

uppstår i en naturlig miljö. Det hamnar i överensstämmelse med vad Zikmund, Babin, Carr och 

Griffin (2010) förespråkar. Kvantitativ metod valdes bort eftersom det fokuserar på siffror 

enligt Olsson och Sörensen (2011).  

 

För studien ansågs en kvalitativ metod vara ett användbart val för att skapa en djupare förståelse 

för ämnet, medan en kvantitativ metod bearbetar och analyserar statistik och fokuserar på 

siffror för att skapa en generell bild. Med en kvalitativ forskningsprocess är syftet att få en 

bättre förståelse av vilka faktorer som inverkar och därmed är inte den statistiska 

representativiteten i fokus som i en kvantitativ studie (Svenning, 2003). Problemet att få valid 

och giltig information är mindre i en kvalitativ studie än en kvantitativ, se 3.5 validitet och 

tillförlitlighet. Begränsningen i studien är att det enbart blir generaliserbart för Kalmar och den 

samverkan som finns i regionen. Däremot kan studien skapa en djupare förståelse för hur 

samarbetet kan fungera för att skapa en attraktiv stad och ett starkt varumärke. Andra 

destinationer kan använda sig av studien i syfte att förbättra sitt besöksantal och attraktivitet.  

 

3.4.1 Datainsamling 

I studien har det tillämpats ett insamlande av både primär och sekundär data. Primärdata är 

forskarens insamling av information och sekundärdata är information som andra forskare har 

samlat in (Olsson och Sörensen, 2012). Studien har använt sig av sekundärdata från 



23 
 

vetenskapliga verk vilket bestod av forskning, studier, litteratur och tidningsartiklar. Det har 

också genomförts intervjuer för att besvara de ställda forskningsfrågorna och uppnå syftet med 

studien. En stor del av de artiklar och litteratur som har använts i studien var vetenskapligt 

granskade innan publicering för att kunna säkerställa att de håller hög kvalitet och var lämpliga 

att använda i studien. Genom insamlandet av relevant forskning skapades en bred förståelse om 

ämnet menar Saunders, Lewis och Thornhill (2016). Tidigare forskning gav studien en stabil 

grund att stå på och en bred bild av ämnet som skulle studeras och besvaras. Genom att ha läst 

vetenskapliga artiklar, litteratur och tidigare studier gavs information om tidigare forskning 

samt var det teoretiska gapet fanns. Samtidigt gav den insamlade informationen en överblick 

över sammanhanget och förklaring av teoretiska begrepp.  

 

För att besvara forskningsfrågorna har intervjuer med nyckelpersoner på destinationen 

genomförts. Den empiriska data som har samlats in består av inspelat intervjumaterial från 

utvalda respondenter, se 3.4.4 Presentation av aktörer och respondenter. Det inspelade 

materialet möjliggjorde för senare bearbetning och analys av data. Kvalitativ ansats präglas av 

en stor flexibilitet, detta betyder att respondenter får öppna frågor och därmed kan nya 

infallsvinklar belysas (Johannessen och Tufte, 2002). Frågorna som ställts har haft ett brett 

perspektiv, men efterföljts av antingen följdfrågor eller detaljfrågor för att få ut så mycket 

information som möjligt.  

 

3.4.2 Intervjuer 

Denscombe (2017) menar att semistrukturerade intervjuer används när ett komplext ämne 

studeras. När studier är småskaliga och har en liten budget är intervjuer en användbar metod 

för att undersöka ämnet (Bryman och Bell, 2017; Zikmund et al. 2010).  

 

Forskningsfrågan har krävt att en ingående förståelse för hur aktörerna arbetar och samverkar 

skapas. Intervjufrågorna var förutbestämda redan innan intervjun ägde rum, detta för att de 

frågor som studerades skulle bli besvarade. Zikmund et al. (2010) och Denscombe (2017) 

menar att användandet av semistrukturerade frågor och personliga möten medför att följdfrågor 

och bekräftande frågor kan ställas om det finns otydligheter eller om det behövs förtydligande. 

Därför har semistrukturerade intervjuer som genomförts genom personliga möten tillämpats i 

studien. Frågorna har också haft en lägre grad av strukturering och en bred infallsvinkel, då 

Teorell och Svensson (2007) och Bryman och Bell (2017) menar att frågorna då kan anpassas 
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beroende på vilken respondent som intervjuas och att de kan svara så fritt som möjligt. En 

förfrågan om att spela in intervjun framfördes på plats vilket beviljades av samtliga 

respondenter. Intervjutiden varierade mellan 25–45 minuter och de genomfördes med 

intervjuare och respondent på respondentens arbetsplats. Intervjuerna ägde rum mellan 29 april 

och 9 maj vilket motsvarar 11 dagar med 7 respondenter.  

 

Teorell och Svensson (2007) och Svenning (2003) skriver att om respondenterna är insatta i 

studiens ämne och syfte kan de ge detaljerade svar. Respondenterna i studien hade fått en del 

information via e-mail och telefonkontakt om det övergripande ämnet och vad de tänkte frågas 

om vid intervjutillfället. Denna form av intervjuer var passande för studien då respondenterna 

kunde ge så mycket information som möjligt och därmed hjälpte till med att skapa en djupare 

förståelse. En intervjuguide finns bifogad under 7.1 Intervjuguider. 

 

Zikmund et al. (2010) menar att om respondenterna inte är anonyma kan det leda till att de inte 

kan ge ut viss information på grund av att den kan vara konfidentiell. Då en majoritet av 

respondenterna i studien kom från statliga och kommunala bolag är en stor andel av 

informationen redan offentlig och det blir därmed ett mindre problem. Däremot kunde de 

respondenter som var anställda av privata bolag tillbakahåller information på grund av avtal. 

Detta behövdes tas i beaktning när frågorna utformades för att de ska skulle vara så neutrala 

som möjligt, vilket är i linje med vad Silverman (2016) skriver. En nackdel med 

semistrukturerade intervjuer är att de inte alltid är konsekventa, då följdfrågor kan ställas. 

Insamlad data kan också i viss mån påverkas av kontexten som frågan ställs i eller av de 

individer som deltar (Denscombe och Larson, 2018; Brinkmann och Kvale, 2015). 

 

3.4.3 Urval och bortfall 

Graziano och Raulin (2013) skriver att genom att göra ett urval av respondenter hjälper det med 

att effektivisera datainsamlingen. Destination Kalmar är en mindre organisation vilket 

möjliggjorde för kontakt med nästan alla nyckelpersoner i organisationen. Det valdes även ut 

nyckelpersoner från Kalmar City samt Kalmar Slott som arbetar med turism och samverkan 

mellan olika aktörer i regionen. Kalmar Kommun är en stor aktör i Kalmar, av den anledningen 

valdes näringslivschefen ut som respondent. Mighty Event och First Hotel Witt är två 

näringsidkare i Kalmar, de blir relevanta för studien eftersom de kan ge en infallsvinkel från 

näringslivet.  
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Urvalen har gjorts strategiskt och förarbete har genomförts för att hitta de rätta respondenterna 

till studien. Personerna valdes ut eftersom de arbetar med turism, destinationsmarknadsföring 

eller samverkan med olika aktörer i regionen och ansågs kunna bidra med relevant data till 

studien. Genom att göra ett urval har det tidskrävande arbetet att intervjua ett större antal 

minimerats (Graziano och Raulin, 2013; Denscombe och Larson, 2018). I studien gjordes först 

ett urval av organisationer och företag, för att sedan fokusera på nyckelpersoner i dessa 

organisationer. 

 

En nackdel med att respondenterna är strategiskt utvalda är att viktiga aktörer som besitter 

intressant information om ämnet kan förbises (Denscombe och Larson, 2018). Det har därför 

gjorts försök att hitta respondenter som representerar olika perspektiv. Kalmar som stad valdes 

för att studien ämnades att genomföras i staden, detta var ett naturligt beslut för att underlätta 

processen och datainsamlingen.  

 

Bortfall är enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) de som inte vill medverka 

eller de som inte svarar på förfrågning kring intervju. I denna studien handlar bortfallen om de 

företag och personer som har kontaktats, men som valt att avböja intervju på grund av tidsbrist 

eller att de tvivlade på att de kunde tillföra material till studien.  

 

3.4.4 Presentation av aktörer och respondenter  

Här presenteras de utvalda aktörerna samt nyckelpersonerna som arbetar på destinationen och 

som deltagit vid intervjuerna. De består av sju respondenter fördelade på sex organisationer.  

 

Kalmar Kommun; Thomas Davidsson 

Kalmar Kommun strävar efter att ha ett starkt näringsliv med välmående företag som utvecklas. 

De arbetar kontinuerligt för skapandet av ett bra företagsklimat och har en nära dialog med 

näringslivet. De besöker regelbundet företagen och arrangerar näringslivsträffar (Näringsliv, 

Kalmar Kommun, 2018). Thomas Davidsson är näringslivschef på Kalmar kommun och har 

varit det i 13 år. Innan Thomas började arbeta som näringslivschef drev han sina egna företag 

inom besöksnäringen och arbetade med evenemang.  

 

Kalmar City Samverkan AB; Lisa Söderström 

Kalmar City Samverkan AB ägs av den ideella föreningen Kalmar City handel och service 

förening. Föreningen består av handlare, banker, mäklare, hotell och restauranger samt andra 
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näringsidkare och fastighetsägare som alla är verksamma inom Kalmar City. Föreningen 

finansieras genom medlemsavgifter. Kalmar City har en styrelse med nio ledamöter. Kalmar 

City Samverkan AB har ett avtal med Kalmar kommun sedan 2014 och detta förnyas varje år. 

Kommunen lämnar enligt avtal en årlig ersättning till bolaget (Kalmar City, 2017). Lisa 

Söderholm är centrumutvecklare på Kalmar City och arbetar med att utveckla stadskärnan i 

Kalmar. Hon har en både strategisk och operativ roll och fungerar som en länk mellan 

kommunen och övriga aktörer i staden. 

 

Destination Kalmar AB; Jenny Roloff och Marlene Rolfson 

Destination Kalmar AB grundades den första januari, 2008. Det efter en sammanslagning av 

före detta Destination Kalmar AB, Kalmarturism AB och Kalmar Slott AB. Destinations 

Kalmars roll är att i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar 

som destination. Deras arbetsområden är också att administrera evenemang, bedriva turistbyrån 

och gästhamnen. Bolaget ägs av Kalmar kommun, men styrelsen består både av politiker från 

Kalmar kommun och representanter från näringslivet. Destination Kalmar finansieras via ett 

driftsbidrag från Kalmar kommun samt intäkter från de operativa verksamheterna. De operativa 

verksamheterna syftar till samarbetspartners i Kalmar kommun (Kalmar City, 2017). 

Partnership by Kalmar är Destination Kalmars samverkansplattform för regionens näringsliv 

som konkretiserades 2018, men det har funnits ett samarbete sedan 2005. Partnership by 

Kalmar består av medlemsföretag som tillsammans finansierar och utvecklar Kalmar 

(Partnership by Kalmar, u.å.). Jenny Roloff är varumärkesstrateg på Destination Kalmar och 

arbetar med destinationsmarknadsföring och varumärkesstrategi på Destination Kalmar där hon 

arbetat sedan starten 2008. Marlene Rolfson arbetar på Destination Kalmar och är länken 

mellan näringsliv, Destination Kalmar och kommunen. Marlene Rolfson arbetar primärt med 

Partnership by Kalmar och dess medlemsföretag.  

 

Kalmar Slott; Tove Sundman 

Kalmar Slott är en symbol för Kalmar och bär på historia med storpolitik, hovintriger, 

stormningar och våldsamma krig.  Idag är slottet folkligt och en levande plats med många 

utställningar som når många besökare. Under 1200-talet var slottet en utav Sveriges modernaste 

fästningar. Under en lång tid var slottet en försvarsanläggning mot Danmark som då hade sin 

gräns söder om Kalmar eftersom Skåne, Blekinge och Halland var danskt fram till 1658. Idag 

är slottet öppet för allmänheten och här finns många permanenta och tillfälliga utställningar 

(Kalmar Slott, 2019). Kalmar Slott drivs av ett samarbete mellan Destination Kalmar och 
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statens fastighetsverk. Tove Sundman arbetar på Kalmar Slott. Där arbetar hon med slottets 

marknadsföring och de evenemang som äger rum på slottet.  

 

First Hotel Witt; Anette Söderström 

First Hotel Witt ligger i centrala Kalmar. Hotellet har anor ända från 1600-talet. Hotellet har 

utsikt över hamnen och Kalmarsunds inlopp. Hotellet i Kalmar tillhör hotellkedjan First Hotels 

som finns i Norge, Sverige, Danmark och Island. First Hotel kedjan grundades 1993 och bestod 

då av sex hotell i Sverige (First Hotels, 2019). Anette Söderström arbetar som Hotelldirektör 

på First Hotel Witt som ligger i centrala Kalmar. Anette är också med i styrelsen för Destination 

Kalmar som representant från näringslivet.  

 

Mighty Event; Jimmy Strand 

Mighty Event är en fullservicebyrå inom event och marknadsföring som verkar i Kalmar. De 

erbjuder tjänster inom event och marknadsföring samt företagslösningar som konferenser. 

Mighty event samarbetar med nattklubbar och restauranger i staden för att skapa event och 

evenemang (Mighty Event, 2019). Jimmy Strand är ägare av Mighty event som i grund och 

botten är en eventbyrå, men de arbetar också med marknadsföring, B2B och uthyrning. Strand 

arbetade tidigare på resebyrå innan han satsade helhjärtat på företaget. Mighty Event 

etablerades då Strand ansåg att det hände för lite under studietiden i Kalmar.  

 

3.4.5 Analysmetod 

Den empiriska data som har samlats in spelades in med mobiltelefoner, vilket underlättar 

analysarbetet enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) då det finns möjlighet att återgå till 

materialet fler gånger. Det insamlade materialet har bearbetats enligt en tematisk analys. Det 

innebär att material organiseras enligt gemensamma mönster (Ahrne och Svensson, 2011; 

Zikmund et al. 2010). Så nära inpå intervjuerna som möjligt började sammanställningen av 

intervjuerna, där de kategoriserades eller delades upp enligt ord och teman som hittades vid 

sammanställningen. Denna metod kallas empiristyrd tematisk analys (Zikmund et al. 2010).  

 

Frågorna var bestämda sedan innan och endast några få förändringar gjordes utefter vilka 

respondenterna var. Anpassning av ordningen till enskilda intervjuer menar Backman (2012) 

karakteriserar semistrukturerade intervjuer. Mellan de olika intervjuerna gavs det tid till att 

lyssna på intervjuerna samt att gå igenom anteckningarna som gjordes under tiden. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) menar att anteckningar kan fyllas på om det uppkommer fler 
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intressanta svar medan materialet lyssnas på och det underlättar även den slutgiltiga 

sammanfattningen av alla intervjuer. Den insamlade empirin lästes igenom flera gånger och 

delades in efter kategorier och tema. Genom att dela in respondenternas svar i kategorier 

underlättade det även analysarbetet och sammanställningen, då en överblick av det insamlade 

materialet fåtts. Efter sammanställningen av alla intervjuer sammanställdes dessa till nyckelord 

där längre meningar och svar kortades ner till mindre meningar eller ord för att skapa en 

överblick av svaren och vad som nämndes. För att finna och beskriva mönstret används 

explanation building, där data som samlats in används för att förklara ett fenomen skriver 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009). Empirin sammanställdes, förklarades och analyserades 

tillsammans med teorin för att skapa en djupare förståelse kring ämnet. 

 

Genom mjuk data möjliggjorde det för analys av svaren och en tolkning av den insamlade data. 

Den kvalitativa forskningsmetoden förklarar Patel och Davidsson (2003) anlägger fokus på 

mjuk data vilket betyder ord, tolkningar och analys. Tolkning är ett väsentligt kännetecken på 

kvalitativ analys och denna tolkningen har gjorts genom att lyssna på materialet. Eftersom 

empirin har tolkats och till viss del varit påverkad av tidigare erfarenheter och ställningstagande 

går det inte att garantera att empiri framställdes helt objektivt. Vid tolkning finns det också risk 

för delade uppfattningar kring den insamlade empirin (Holme, Solvang och Nilsson, 1999; 

Denscombe och Larson, 2018). Den insamlade empirin har bearbetats och lästs igenom flera 

gånger för att på ett sådant sätt säkerställa att missuppfattningarna var få och att tolkningarna 

stämde överens. En nackdel med en kvalitativ analys finns i fastställande av generaliserbarhet 

i andra liknande fall. Det finns en risk att analysen tar längre tid eftersom data från intervjuer 

är rå och måste kodas. Vid användandet av en kvantitativ metod kan datorprogram hjälpa till 

med analysen och sammanställningen (Denscombe och Larson, 2018). 

 

3.5 Validitet och tillförlitlighet 

Validitet är förmågan att det som ska undersökas undersöks (Olsson och Sörensen, 2011). I 

undersökningar skiljs inre och yttre validitet åt. Inre handlar om den direkta kopplingen mellan 

teori och empiri i ett specifikt projekt medan den yttre handlar om projektet som helhet 

(Svenning, 2003; Bryman och Bell, 2017). Genom att undersöka tidigare teorier i ämnet har ett 

underlag skapats för de intervjufrågor som ställts. Det för att skapa en länk mellan den 

insamlade empirin och teorier. Studien saknar en yttre validitet då konceptet enbart är 

applicerbart i Kalmar. 
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När svaren som samlas in inte längre ger nya infallsvinklar uppnås empirisk mättnad och ökar 

validiteten för studien menar Svenning (2003). I studien har det genomförts totalt sju intervjuer 

för att säkerställa att empirisk mättnad uppnås. Avsaknad av validering resulterar i att studien 

blir otillförlitlig (Allwood och Eriksson, 2017). En kvalitativ studie medför att undersökningen 

har en högre grad av närhet till det som studeras. Nackdel som träder fram är att tolkningen kan 

vara felaktig för forskaren, samt att den närhet som uppstår mellan båda parter kan resultera i 

förbestämda förväntningar och skapar då ett problem. Ett annat dilemma är hur forskaren ska 

få så valid information som möjligt, där bedöms bemötande och forskaren kan välja att antingen 

vara passiv eller aktiv i sitt bemötande med respondenten (Holme, Solvang och Nilsson, 1999). 

 

I kvalitativ forskning är det viktigt att resultaten som framkommer är tillförlitliga (Svenning, 

2003; Bell, Waters och Nilsson, 2016). För att uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt har 

respondenterna förberetts innan intervjun med bakgrundsinformation om studien och dess syfte 

för att de skulle få en förståelse för undersökningen. Detta material skickades ut för att 

respondenterna skulle vara förberedda och därmed gavs möjlighet att berika studien med 

genomtänkta och detaljrika svar. För att skapa en hög tillförlitlighet används begrepp som 

ansågs vara välbekanta och lättförståeliga för respondenterna, detta för att undvika 

missförstånd. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra att materialet skulle kunna bearbetas 

även efteråt och att analysen och tolkningen skulle bli korrekt.  

 

3.6 Etiskt ställningstagande 

Det är av betydelse att följa etiska principer och riktlinjer skriver Silverman (2016). Studien 

har genomförts i linje med etiska riktlinjer. Det grundläggande individskyddskravet kan delas 

upp i fyra allmänna huvudkrav vilka är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa handlar om att 

informera respondenterna om studien samt deras villkor för att delta. De ska upplysas om att 

medverkan är frivillig och kan närsomhelst avbrytas. Samtycke från respondenten måste alltid 

säkerställas innan deltagande i studien. Forskarna som genomför studien ska skydda uppgifter 

om respondenterna som kan missbrukas (Vetenskapsrådet, 2002). Det är av betydelse att 

forskare tar ett etiskt ansvar eftersom studien kan påverka människor och samhället (Silverman, 

2016).  
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För att säkerställa att studien har följt de etiska riktlinjerna har dessa studerats och tagits i 

beaktning under studiens gång. De utvalda respondenterna som har valt att medverka har varit 

väl medvetna om vad studien innebär. Detta har säkerställts genom mejl och telefonkontakt 

innan intervjuerna har ägt rum för att informera om studiens undersökningsområde. 

Respondenterna har varit medvetna att medverkan varit frivilligt och på deras villkor. De 

medverkande respondenterna har givit sin tillåtelse till användning av all data till studien samt 

offentlig publicering. Innan publicering av studien har ett exemplar skickats ut till samtliga 

respondenter, detta för att säkerställa att de godkänner det som skrivits om deras område. I 

studien kommer respondenterna presenteras med namn och befattning, vilket de givit sin 

tillåtelse till.  
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4. Empiri och analys 

I detta kapitel kommer inledningsvis en bakgrundsbeskrivning av Kalmar att ges samt statistik 

relaterad till turismen i Kalmar presenteras. Den empiriska data som insamlats genom 

intervjuer kommer att presenteras, diskuteras samt analyseras och kopplas ihop med den 

forskning som tidigare presenterats i Teoretisk Referensram, Kapitel 2. 

_________________________________________________________________________ 

4.1 Bakgrund om Kalmar  

Kalmar är en stad på den småländska östkusten och beskrivs som en historisk stad med charm 

och karaktär (Destination Kalmar, 2019a). I slutet av 2018 hade Kalmar ett invånarantal på 68 

510 personer vilket betyder att Kalmar är Sveriges 33:e största kommun (Kalmar kommun, 

2019a). I staden återfinns Kalmar Slott som har anor från 1100-talet och är en av de populäraste 

turistattraktionerna. Staden har flera år i rad vunnit priset “Årets sommarstad” (Nilsson, 2018). 

Här finns det också natursköna områden såväl som restauranger och shoppingmöjligheter och 

ett stort utbud av turistattraktioner. Det finns ett populärt universitet, som lockar studenter från 

hela Sverige och utlandet. Universitetet har positiv betydelse för Kalmars utveckling 

(Destination Kalmar, 2019b). 

 

4.1.1 Turism i Kalmar  

Turismen i Sverige och antalet gästnätter för landet hade under 2018 en ökning på tre procent 

totalt (Tillväxtverket/SCB, 2019a). I Kalmar län syns en minimal nedgång i totala gästnätter 

under 2018 (se figur 5 nedan). 

 

Figur 5: Antal totala gästnätter under 2018 i Kalmar Län (Tillväxtverket/SCB, 2019). 
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Enligt statistik från ett nytt nationellt nätverk som visar statistik på lokal nivå har Kalmar för 

första gången någonsin uppnått över 400 000 gästnätter under 2016 (Ström, 2017). Stefan 

Johnson som intervjuas i artikeln förklarar att de olika sommarevenemangen har lockat många 

besökare. Idrottsevenemangen, som Ironman, står också för en stor del av de turismekonomiska 

intäkterna. Stefan Johnson säger att statistiken är viktigt för att de ska kunna utveckla turismen 

i Kalmar (Ström, 2017). 

 

4.2 Respondenternas roll i samarbetet 

I Kalmar finns det flera aktörer som tillsammans arbetar för att göra Kalmar attraktivt. Inom 

dessa organisationer och företag finns det personer som besitter olika roller som har en 

betydande roll i att få detta samarbete att fungera. Nedanför kommer en kort beskrivning om 

vad de olika personernas roller är. 

 

Näringslivschefen Thomas Davidsson är en av dessa. Han beskriver sin roll som att vara en 

stödfunktion till företag i kommunen och andra förvaltningar. Thomas Davidsson har en 

övergripande roll och tar hand om företagen. Han har ett nära samarbete med Destination 

Kalmar då de är kommunägda. Vidare berättar han att de inte går in och styr Destination 

Kalmars arbete utan de har en egen styrelse som de förhåller sig till. Däremot kan den politiska 

ledningen påverka hur stor andel finansiella medel som Destination Kalmar får och att det i 

dessa fall kan finnas mål som Destination Kalmar behöver uppnå i utbyte.  

 

Marlene Rolfson som arbetar på Destination Kalmar är länken mellan näringsliv, Destination 

Kalmar och kommunen. Hennes huvudsakliga roll är att knyta kontakter med företag i regionen 

för att skapa ett samarbete. Kommunen kan inte betala för alla evenemang som bedrivs i Kalmar 

så att hitta samarbetspartners som kan finansiera blir viktigt. På Destination Kalmar arbetar 

också varumärkesstrategen Jenny Roloff som sköter marknadsföringen av Kalmar. Jenny 

Roloff berättar att hon samordnar den visuella marknadsföringen.  

 

Tove Sundman arbetar på Kalmar Slott som är en del av Destination Kalmar och där arbetar 

hon med slottets marknadsföring och de evenemang som äger rum på slottet. Hon arbetar själv 

med all marknadsföring, men har kontakt med Destination Kalmar och de har ett nära samarbete 

vad gäller marknadsföring.  
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Lisa Söderholm arbetar som centrumutvecklare och fokuserar på stadskärnan. Lisa Söderholms 

huvudsakliga uppdrag är liksom Thomas Davidssons att se till att företagen, fastighetsägarna 

och även invånarna trivs på platsen. Även om de aktiviteter och evenemang som sker i 

stadskärnan också är för att locka besökare, vill de skapa en trevlig stad för invånarna att trivas 

i berättar Lisa Söderholm.  

 

På en destination krävs det också näringsidkare som bidrar med skapande av en livfull stad. 

Jimmy Strand äger Mighty Event som skapar evenemang i Kalmar. Mighty Event befinner sig 

inte så mycket i den publika sektorn enligt honom själv. Han tror att evenemangen han 

genomför besöks mycket av lokalbefolkningen. Vissa evenemang genomförs med hjälp av 

Destination Kalmar och många med småföretagare i Kalmar.  

 

Anette Söderström arbetar som Hotelldirektör på First Hotel Witt samt sitter i styrelsen för 

Destination Kalmar som representant från näringslivet. Genom sitt arbete i styrelsen på 

Destination Kalmar blir hon länken mellan hotellen i staden och Destination Kalmar. Anette 

Söderströms arbete i styrelsen handlar om att representera hotellsidan i Kalmar och ge dem 

inflytande över de beslut som tas i styrelsen.  

 

4.3 Samarbetet mellan aktörerna på destinationen 

De olika nyckelpersonerna som arbetar på Kalmar Kommun, Destination Kalmar, Kalmar City, 

Kalmar Slott, Mighty Event samt First Hotel Witt blev alla tillfrågade om samarbetet mellan 

aktörer och hur de upplever det. Alla respondenter har ett samarbete med en eller flertalet 

aktörer i Kalmar. Hur de utnyttjar och använder samarbetet skiljer sig från aktör till aktör. 

Marlene Rolfson, Jenny Roloff, Tove Sundman arbetar med ett externt perspektiv för att locka 

besökare till Kalmar, medan Lisa Söderholm och Thomas Davidsson arbetar med ett internt 

perspektiv. De perspektiven går i linje med brand identitys två perspektiv som är internt och 

externt (Wangenheim, Evanschitzky och Wunderlich, 2007; Dean, Arroyo-Gamez, Punjaisiri 

och Pich, 2016). Arbetet med de båda perspektiven blir av betydelse och studien har påvisat att 

aktörerna i Kalmar arbetar strategiskt med att både attrahera besökare och samtidigt tillgodoser 

invånarnas behov.  

 

Zehrer, Raich, Siller och Tschiderer (2014) förklarar att DMOn leder arbetet med samverkan 

och relationerna mellan aktörer på destinationen. I Kalmar verkar Destination Kalmar som 
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DMO. Buhalis (2002), Baker och Cameron (2008) nämner att DMO:n ska arbeta med att 

balansera de olika aktörernas krav och samtidigt kunna tillgodose turisternas efterfrågan. Detta 

har studien påvisat då samtliga respondenter har nämnt Destinations Kalmars arbete med att 

skapa ett framgångsrikt samarbete mellan aktörerna på destinationen. First Hotel Witt ingår och 

samarbetar med Destination Kalmar och Anette Söderström berättar att de är nöjda med 

samarbetet. Genom samarbetet kan stora evenemang som Ironman komma till staden vilket 

genererar hotellnätter. Tove Sundman är av samma åsikt att samarbetet gynnar Kalmar. Hon 

menar att samarbetsklimatet i Kalmar är trevligt och att de flesta samarbetar där det går. Tove 

Sundman är av intrycket att alla aktörer i Kalmar gemensamt utvecklar staden. Marlene Rolfson 

berättar att alla behöver hjälpas åt för stadens utveckling. De partners som ingår i Partnership 

by Kalmar och Destination Kalmar är viktiga för att kunna främja en livfull stad som gynnar 

alla. Respondenternas svar om Destination Kalmars arbete stärker Baker och Camerons (2008) 

teori och visar på väsentligheten i den. 

 

Beritelli, Bieger och Laesser (2007) och Beritelli och Bieger (2014) påpekar att aktörerna på 

en destination kan anta olika roller och ha olika stort inflytande över beslut. Utifrån de olika 

rollerna har Hristov och Zehrer (2015) utvecklat The DMO Leadership Cycle, se figur 4 kapitel 

2. teoretisk referensram. Det är i modellen som sambandet och hur aktörerna relaterar till 

varandra på en destination kommer fram tydligt. Den visar vilken roll de olika aktörerna kan 

anta och vilket ansvar de har. Ledarskapscykeln kan vara avgörande för att skapa starka 

relationer mellan aktörerna i nätverken. Management i cykeln, se figur 4 kapitel 2. teoretisk 

referensram, kan tolkas som den rollen som Destination Kalmar har. De använder beslut för att 

skapa ledningsplaner och strategier som alla aktörer i nätverket ska arbeta efter. Det resulterar 

i stödjandet av DMO-ledarskapsnätverket och att det är en fungerande funktion (Pechlaner, 

Kozak och Volgger, 2014). Cykeln med Destination Kalmar i spetsen har i studien visat sig 

vara en avgörande faktor för att få samarbetet att fungera i Kalmar. Leadership är alla 

medlemmar i nätverket som tillsammans implementerar de planer och strategier som 

management beslutat om. Dessa är i Kalmar näringsidkare, fastighetsägare och andra 

medlemmar som är med i Partnership by Kalmar eller har ett samarbete med Destination 

Kalmar. Studien har visat på att aktörerna är motiverade att arbeta mot de planer som 

Destination Kalmar beslutar om. Governance är Kalmar Kommun och andra lagstiftande 

instanser som kan inverka på Destination Kalmar och de andra medlemmarna.  
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De inre och yttre pilarna i modellen förklarar Hristov och Zehrer (2015) förmedlar vilka 

relationer aktörerna har med varandra, samt en planlagd bild av processen. De menar också att 

det är en styrka att förstå förhållandet mellan aktörerna. Det gör att det blir ett fungerande arbete 

med att få aktörerna att arbeta mot samma mål. I studien har det framkommit att det finns flera 

nätverk som blir sammanflätade på ett eller annat sätt. De insamlade svaren från respondenterna 

ger också en bild av att aktörerna i Kalmar arbetar enligt modellen. Det är vad som skapar ett 

nära samarbete och ett sammansvetsat varumärke där alla vill nå samma mål. 

  

Benson och Blackman (2011) menar att DMO:n behöver använda sin position för att fördela 

resurserna mellan aktörerna. Anette Söderström påpekar att det borde vara i Destination 

Kalmars intresse att minska konflikter samt fördela affärerna jämnt mellan aktörerna. Det 

eftersom de är en kommunägd organisation som ska tillgodose alla aktörers intressen oavsett 

företagets storlek. Teorin bekräftas då det framkommer av flera respondenter att Destination 

Kalmar är duktiga på att göra en rättvis fördelning och skapa goda relationer med aktörerna i 

Kalmar. Däremot menar Jimmy Strand på att han inte känner att han har ett tillräckligt stort 

företag för att gå med i vissa nätverk, vilket gör att han förlorar inflytande över beslut som tas. 

Det går att anta att teorin endast tar hänsyn till aktörer som är medlemmar i nätverket och att 

det är anledningen till att resultatet inte till fullo stödjer teorin. Marzano och Scott (2009) menar 

att underrepresenterade grupper får mindre inflytande till följd av att de inte har lika stora 

finansiella tillgångar, vilket stärks av situationen med Jimmy Strand och hans företag. Jimmy 

Strand nämner däremot att Destination Kalmar ibland kontaktar honom för att planera och stötta 

honom i vissa evenemang. Vilket stärker teorin om att DMO använder sin position för att 

fördela affärerna så att det gynnar flera aktörer (Benson och Blackman, 2011).  

 

Marlene Rolfson på Destination Kalmar har huvudansvaret över nätverket Partnership by 

Kalmar. Gyrd-Jones och Kornum (2013) och Merz, He och Vargo (2013) diskuterar att genom 

gemensamma projekt där olika aktörer går in med finansiella medel till gemensamma projekt 

kan det stärka DMO:ns arbete och därmed också varumärket. Denna teori bekräftas i studien 

eftersom Marlene Rolfson arbetar med att skapa starka relationer med aktörer i Kalmar. Arbetet 

leder till att få in evenemang och aktiviteter, vilket gynnar Kalmar och aktörerna som verkar 

där. Zehrer et al (2014) och Zmyœlony (2014) förklarar att det sker en kollektiv ansträngning 

och styrning av den strategiska utvecklingen på destinationen genom DMO:n. Marlene Rolfson 

har betonat vikten av att få in samarbetspartners för att det genererar finansiella medel som kan 

användas till att skapa evenemang som i sin tur genererar besökare. Dessa spenderar sedan 
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pengar som går tillbaka till samhället, vilket utvecklar samhället i en positiv riktning. 

Hollenbeck och Zinkham (2010) förklarar vikten av att kunna motivera aktörerna, vilket är en 

roll som Marlene Rolfson besitter. Hennes roll handlar om att motivera aktörer att ingå ett 

samarbete för att skapa den positiva samhällsutvecklingen som gynnar alla. 

 

Eftersom DMO:n också arbetar med att kunna sända ut ett enhetligt varumärke och har det 

övergripande ansvaret för marknadsföringen, är det många perspektiv som behöver tas i 

beaktning enligt Marzano och Scott (2009). De menar att flera aktörers åsikter spelar in och att 

de har olika intressen och makt att avgöra hur utvecklingsplaner kommer att se ut. Det är många 

instanser, näringsidkare och invånare som vill påverka med olika agendor. Detta är vad Ryan 

och Zahra (2004) samt Morgan, Pritchard och Piggot (2002) diskuterar. De menar att flera 

aktörers beslut kan spela in och påverka destinationen. Politiska beslut kan styra Destination 

Kalmars budget och att de får krav som ska uppfyllas i utbyte. Det krävs engagemang och 

samarbete för att få allas viljor och intressen tillgodosedda.  

  

Det är fler aktörer utöver Destination Kalmar som skapar den enhetliga bilden av Kalmar. Ett 

annat sådant samarbete är Kalmar City där kommunen, Destination Kalmar, näringsliv och 

fastighetsägare ingår. Utvecklingen av stadskärnan sker via träffar bland fastighetsägare för att 

få kluster av butiker och för att affärer ska förbli framgångsrika. Lisa Söderholm nämner “vi 

har ju en stadskärna som är välbesökt “, vilket påvisar att en koordinerad plan bland 

fastighetsägare och näringsidkare leder till ökad försäljning och besöksantal för centrum. 

Nätverket blir starkt sammankopplat med Destination Kalmars arbete och de har båda en 

inverkan på varandra. Det finns också ett hotellnätverk där hotellen har möten för att diskutera 

diverse frågor. Anette Söderström belyser vikten av nätverksträffar där hotellen kan träffas och 

nätverka. Hon säger att de alltid har hotellmöten och ibland bjuder de också in Destination 

Kalmar. Genom detta nätverk fick Anette Söderström sin roll som representant från näringslivet 

i styrelsen på Destination Kalmar. Detta nätverk blir på så vis också sammankopplat med 

Destination Kalmar.  

 

För att få aktörerna att samarbeta menar både Lisa Söderholm och Thomas Davidsson på att 

nätverksträffarna är betydelsefulla. Där ges information om utvecklingsplaner, kommande 

evenemang samt att alla medlemmar kan få sin röst hörd. Studien påvisar att dessa nätverk är 

sammanlänkade och deras arbeten påverkar varandra samt att information sprids genom de 

olika nätverken. Det kan kopplas till det som Saraniemi och Komppula (2019) kallar ett multi-
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aktörsperspektiv där varumärkesuppbyggnaden blir beroende av ett multi-aktörs 

relationsperspektiv enligt Ballantayne och Aitken (2007). Merz et al (2009) och Ekinci och 

Hosany (2006) har nämnt att varumärket har en inverkan på relationer mellan aktörer. Brand 

value skapas genom nätverksrelation och sociala interaktioner mellan intressenters ekosystem.  

 

Nätverket är ett återkommande begrepp som respondenterna ser som en central byggsten för 

att skapa en framgångsrik och attraktiv destination, vilket förstärker Saraniemis och Komppulas 

(2019) och Merz et als., (2009) teori ytterligare. Nätverken är också en central del i att 

samarbetet fungerar och att de olika aktörerna kan ta del av information. En enad målsättning 

och nätverket mellan aktörer medför en framgång och det stärker Marlene Rolfson med att hon 

är “övertygad om att det är samarbetet” som framhävt Kalmar till en tilltalande stad. Nätverket 

fungerar genom träffar, dialoger och möten med aktörer. Det finns olika typer av nätverksträffar 

med olika agendan för att främja Kalmar, invånare och näringslivet. Populariteten med 

nätverksträffar har ökat och det intygar Thomas Davidsson genom att påpeka dess positiva 

inverkan på destinationen. Ur ett företagsperspektiv är det ett ypperligt tillfälle att knyta 

kontakter och få information som gynnar sin verksamhet. Kommunen, Kalmar City och 

Destination Kalmar bjuder ofta in näringsidkare, fastighetsägare och berörda aktörer till 

nätverksträffar. 

 

Studien har påvisat att Kalmar har lyckats skapa sig ett starkt varumärke och brand value för 

att de har dessa nära relationer aktörer emellan. Samtliga respondenter har talat positivt om 

samarbetet och att det gynnar Kalmar. Marlene Rolfson berättar om arbetet som alla aktörer 

tillsammans har åstadkommit har resulterat i en levande stad som kan erbjuda gratis evenemang 

och event. Det finns många eldsjälar i nätverket och dessa inspirerar och engagerar andra 

aktörer.  

 

Under 2008 till 2009 ökade antalet gästnätter betydligt, se figur 5 i kapitel 4. Empiri och analys, 

(Tillväxtverket/SCB, 2019). Det kan det bero på etableringen av Destination Kalmar och det 

samarbetet som växte fram. Antalet gästnätter har sedan 2011 ökat i en stadig takt. Anette 

Söderström berättar om den ökade efterfrågan på hotellnätter till följd av evenemang i Kalmar 

som Ironman och Wings for life. Anette Söderström roll handlar om att skapa tillgänglighet 

genom hotellnätter för att främja en levande destination. Samtidigt är det viktigt att skapa en 

hög kvalitet på de evenemang som kommer till Kalmar. En hög tillfredsställelse kan leda till 

en positiv helhetsbild nämner Zabkar, Brencic och Dmitrovic (2010), Tavitiyaman och Qu 
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(2013). I studien har det framkommit att samarbetet med och mellan arrangörerna är 

framgångsrikt, likaså är engagemanget från lokalbor. Det skapas då kvalitativa evenemang och 

arrangörerna vill återvända. Evenemangskalendern är ett verktyg för aktörerna i Kalmar för att 

se till att evenemang inte krockar med varandra. Kalendern är uppbyggd utifrån möten och 

nätverksträffar. Det sker diskussioner mellan aktörer med upplägget och samkörning av 

evenemang. Tove Sundman påpekar att det finns en aktiv kommunikation som ger tillfälle för 

planering så att inte evenemang krockar med varandra. Jimmy Strand berättar hur hans 

verksamhet använder dessa träffar till att samverka med lokala aktörer för genomförande av 

evenemang.  

 

Utöver samarbeten med varandra inom Kalmar så har de olika aktörerna egna samarbeten på 

andra håll för att stärka sig själva. Tove Sundman berättar att de samarbetar med andra slott 

runt om i Sverige för att leda besökare till varandra, men också för att stärka Kalmar som 

besöksmål. Likaså har Jimmy Strand samarbeten med andra näringsidkare som gynnar hans 

företag. Anette Söderström samarbetar med andra aktörer i Kalmar berättar hon. Det kan vara 

konferensanläggningar som inte kan erbjuda logi.  

 

4.4 Utmaningar med samarbetet 

I alla samarbeten där flera aktörers intressen ska tas i beaktning finns det utmaningar som ska 

överkommas. Den subjektiva synen utifrån turisten arbetar Destination Kalmar och kommunen 

tillsammans med för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt. Subjektiv syn är personligt 

ställningstagande. Utmaningen med den subjektiva synen uppmärksammar Cheng och Tsai 

(2006) genom att lyfta fram kvalitet som en faktor i upplevelsen av image. Social media menar 

Rodriguez et. al. (2016) har ökat sitt inflytande för turistens upplevelse och det påvisas via 

information och marknadsföringskanaler som används av aktörer i Kalmar. Det blir 

betydelsefullt för Kalmar att vårda sitt varumärke. Thomas Davidsson berättar att om de bilder 

de förmedlar skiljer sig för mycket med verkligheten kan det spridas snabbt via sociala medier. 

Det kan i sin tur skada Kalmars varumärke och image. Han berättar vidare att de bland annat 

har webbsidor med färdiga videofilmer som visar Kalmar och gör att alla aktörer kan visa 

samma enhetliga bild. Jimmy Strand stärker sina evenemang som sprids på nätet och sociala 

media för marknadsföringssyfte. 

 

Destination imagens tre faser, före-, under- och efter (Bigne, et. al, 2000) är vad studien ser 

indikationer på genomgående i Kalmar. I alla tre faser vill både kommunen och Destination 
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Kalmar medvetet förmedlar ett riktig och sant budskap till besökaren. Studien kan bekräfta att 

det finns en förståelse och betydelse med förväntad och upplevd bild av Kalmar. Destination 

Kalmar har det övergripande ansvaret för att förmedla en enhetlig bild utåt till besökare och 

Kalmar Kommun vill förmedla en enhetlig bild till potentiella invånare och företagare. Thomas 

Davidsson nämner att de också har en strategi i form av en hemsida. Där kan företagare som 

vill visa upp Kalmar använda de bilder och filmer som finns på hemsidan. Samtidigt kan de 

som funderar på att flytta till Kalmar också hitta information om det. 

 

Beerlis och Martins (2004) model of the formation of destination image, se figur 1 i kapitel 2. 

Teoretisk referensram, går att applicera i Kalmar med dess innehåll av tre delar; 

informationskanaler, personliga faktorer och uppfattad destination image. Studien ser en 

överensstämmelse med figur 1 och Kalmar. Både invånare och turister kan enkelt få tag i 

information om staden och händelser som passar en individuellt. Det finns möjlighet för både 

turister och invånare att nå aktörer i Kalmar via hemsida, broschyr och telefon. Image 

formationen bildas med hjälp av både turisten och den information som ges ut via 

marknadsföringskanaler vilket är i linje med Yilmaz et al. (2009); Frias, Rodriguez och 

Castaneda (2008) och stärker deras diskussion. De tre delarna utvecklas och sker kontinuerligt 

för uppdatering och skapar en önskad bild av Kalmar. Kommunen och Destination Kalmar 

värdesätter ärlighet i marknadsföring och en enhetlig bild stärker destination imagen och dess 

process. Det stärker Gartner (1993) med att det är ett förlopp som ständigt utvecklas. Studien 

påvisar en förståelse över Kalmars destination image utifrån aktörernas perspektiv. Det finns 

en medvetenhet och ett samarbete för främjande av varumärket i den mentala representation 

och ett konkurrensverktyg gentemot andra städer. Thomas Davidsson nämner hur bilden av 

trygghet och säkerhet är ett konkurrensverktyg gentemot andra städer och det styrker även 

Foroudi et al. (2018) är en marknadsföringsmetod. 

 

Det uppstår alltid problem med mindre aktörer som kan bli förbisedda eller underrepresenterade 

på grund av sin storlek menar Marzano och Scott (2009). Jimmy Strand på Mighty Event kan 

bli påverkade av de beslut som tas inom Destination Kalmar och Kalmar Kommun, men han 

själv saknar större inflytande eftersom han inte ingår i de större nätverken. Jimmy Strand 

berättar att kommunala beslut kan vara tidskrävande och att tillstånden tar lång tid vilket kan 

försvåra hans verksamhet. Fördelen i Kalmar är att kommunen är måna om att saker ska ske i 

Kalmar, så att få tag på någon på kontoret går oftast snabbt säger Jimmy Strand. Hade han 

ingått i Destination Kalmar, hade eventuellt hans röst blivit tillgodosedd då DMOns arbete är 
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att fördela makten rättvist mellan aktörer enligt Benson och Blackman (2011). Näringsidkares 

röst ska bli hörd genom att det finns en representant från näringslivet både i Destination Kalmar 

och Kalmar City. 

 

Arbetet som de olika organisationerna har kring att involvera flera aktörer bekräftar Beritellis 

och Biegers (2014) teori. De har belyst vikten av att beslut inte enbart tas av de aktörer som har 

störst inflytande, utan att det är av betydelse att flera aktörer är inblandade i strategiska beslut. 

Lisa Söderholm uppmärksammar vikten av att det finns en dialog mellan de olika aktörerna för 

stadens utveckling. Aktörerna behöver närvara vid möten så att de blir en del av de strategiska 

beslut som tas, men också så att de förstår hur aktörerna påverkar varandra. Det finns 

representanter från näringslivet, kommun och fastighetsägare som ingår både i Destination 

Kalmar och Kalmar City för att de ska representera de olika gruppernas röst. Lisa Söderholm 

och Marlene Rolfson arbetar på dessa organisationer och de förklarar att de försöker lyssna på 

alla aktörer som är inblandade för att få deras åsikt och kunna utveckla sitt arbete utifrån det. I 

studien har det också visat på Kalmars framgångsrika samarbeten med de olika aktörerna och 

att de försöker ta allas åsikter i beaktning. Även här har studien visat på de olika nätverkens 

betydelse, vilket ytterligare stärker Saraniemi och Komppulas (2019) teori om ett multi-

aktörsperspektiv och att nätverken hör ihop för att skapa brand value (Merz et al. 2009). I 

studien framgår det också att respondenterna har en till största del positiv bild av samarbetet. 

Trots det goda samarbetet är alla respondenter medvetna om att det alltid finns utmaningar.  

 

Att locka näringsidkare som vill ingå i nätverken är en utmaning som Marlene Rolfson har 

märkt av. Många företag ser inte anledningarna med att ingå i Partnership by Kalmar, då många 

beslut centraliseras och beslutstagarna ofta arbetar från andra orter än Kalmar. Marlene Rolfson 

lägger fokus på att förklara fördelarna med samarbetet, vilket är vad Hollenbeck och Zinkham 

(2010) argumenterar är av betydelse. De menar att det är viktigt att kunna motivera samarbetet. 

I studien har det framkommit att många är medlemmar för de får fördelar genom nätverkandet 

och kontakter med andra aktörer. Hur Kalmar gynnas av skatteintäkter, nya invånare, företag 

och utveckling nämns inte som den främsta fördelen. Det kan tolkas som att många ser till sin 

egen fördel först och främst, medan de andra fördelarna kommer sekundärt.  

 

Anette Söderström och Lisa Söderholm berättar att det finns svårigheter när näringsidkare bara 

tänker på sin egen vinning. Det kan uppstå priskrig och konkurrens om gästerna mellan hotellet 

och att Destination Kalmar spelar en stor roll i förhindrandet av det. Lisa Söderholm har en 
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liknande roll på Kalmar City där hon ser till att aktörerna i centrum tänker på helheten och 

gynnar alla. Jenny Roloff nämner att en utmaning är att kunna samspela med arrangörerna av 

vissa evenemang för att locka besökare. Medan Destination Kalmar försöker locka besökare 

från hela Sverige och utlandet till evenemang, delar inte alltid arrangörerna den tanken. De vill 

primärt sälja sina biljetter och tänker inte alltid på var besökare kommer ifrån. För Kalmar är 

det positivt om de lyckas locka besökare som stannar längre då dessa spenderar mer pengar och 

gynnar flera aktörer på destinationen. Tove Sundman påpekar att det ur ett 

destinationsperspektiv kan bli svårt att få med alla och balansera hur mycket alla kan synas, 

vilket är vad som diskuterats av flera forskare (Ryan och Zahra, 2004; Morgan, Pritchard och 

Piggot, 2002; Benson och Blackman, 2011).  

 

4.5 En enhetlig bild av varumärket 

Teorier som belyser ämnet destination branding och hur aktörer interagerar för att skapa ett 

enhetligt varumärke är få (Muñiz och O'Guinn, 2001; Ind och Bjerke, 2007; Vallaster och de 

Chernatony, 2005; Gregory, 2007). Det är av intresse att hitta sambandet i denna studien för 

hur aktörer aktivt arbetar och interagerar för att skapa ett enhetligt varumärke av Kalmar. Det 

är Destination Kalmars uppgift att skapa en enhetlig bild av Kalmar som varumärke vilket Pike 

(2008) menar är en komplex uppgift då destinationen har flera dimensioner och 

marknadsföringen ska nå ut till en bred målgrupp. Samtidigt har Garrod, Wornell och Youell, 

(2006); Goodwin (1993); Kotler och Gertner (2002); Olins (2002) och Parkerson och Saunders 

(2005) forskning visat att destinationer bör marknadsföra sig likt hur varumärken och produkter 

marknadsför sig, vilket studien kan visa på att Kalmar gör. Respondenterna nämner vid 

upprepade tillfällen att de ser Kalmar som en levande evenemang-, student- och kuststad. 

Jimmy Strand fick frågan om hur han ser på Kalmar som varumärke: “Uteslutande på 

evenemang och årets sommarstad för vi är bäst på att marknadsföra det”. Studien påvisar ett 

samband mellan respondenternas svar om hur de uppfattar Kalmar som varumärke och den bild 

som Destination Kalmar vill förmedla.  

 

Marion (2017) menar att branding är en kombination av emotionella och fysiska attribut som 

konsumenterna utvecklar i sitt sinne när de tänker på en speciell produkt, tjänst eller plats. 

Denna teorin kan kopplas ihop med de grundpelare som Kalmars varumärke vilar på. Dessa är; 

närhet, puls, historia, universitetsstad, kuststad och regioncentrum. Lisa Söderholm berättar att 

även hennes arbete handlar om att ge en enhetlig bild av Kalmars stadskärna. Arbetet bygger 

på att skapa besöksanledningar vilket är; shopping, café, restaurang, kultur och historia som 
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också lyfts i marknadsföringen. Tove Sundman “tänker på kultur, evenemang, sport och 

shopping. Som besöksmål är det viktigt att leverera bra grejer och att det finns något att göra 

och uppleva” när hon tänker på Kalmar som varumärke. Det visar att Lisa Söderholms arbete 

med besöksanledningarna har varit framgångsrikt. 

 

Chan och Marafa (2019) förklarar att destinationers varumärke kännetecknas av ett samarbete 

mellan statliga och lokala aktörer samt de lokala invånarna. Ett samarbete mellan de lokala 

invånarna och näringslivsstudenter utvecklades för att skapa en bild av varumärket Kalmar, 

berättar Jenny Roloff. Samarbetet mellan aktörerna på destinationen för att skapa en enhetlig 

bild av destinationen är en ständig process. Marlene Rolfson berättar att genom att 

kommunicera med sina partners i nätverket kan ett nära samarbete ske och att samtliga aktörer 

har samma målsättning för destinationen. Merz, He och Vargo (2009) menar att branding har 

undergått en förändring, fokus var tidigare på produkten vilket idag har utvecklats till 

fokusering på aktörer och nätverk. Keller (2008) menar att en fundamental relation är den 

mellan besökarna, aktörerna och destinationen. Ett samband kan göras genom Partnership by 

Kalmar där lokala aktörer samverkar för skapandet av en levande destination. I Partnership by 

Kalmar är nätverket och samverkan central.   

 

Sambandet mellan brand identity, brand positioning och brand image, se figur 3 kapitel 2. 

teoretisk referensram (Pike, 2008) påvisar hur en destination utvecklar sin identitet vilket 

skapar en image i konsumentens sinne. Jenny Roloff på Destination Kalmar arbetar strategiskt 

med marknadsföring och varumärket Kalmar. Jenny Roloff berättar att arbetet handlar om 

sammansvetsandet av servicetjänster och organisationer på destinationen för att skapa ett 

enhetligt varumärke. Figur 3 i kapitel 2. Teoretisk referensram belyser också betydelsen av 

positionering på marknaden, detta handlar om vilken målgrupp som ska attraheras (Pike, 2008). 

Jenny Roloff berättar att Destination Kalmar använder sig av en strategisk modell för 

platsutveckling och varumärkesbyggande. Modellen, se figur 6 i bilaga 7.2, bygger på ett 

helhetstänk och en cirkel där alla delar måste utvecklas för att varumärket Kalmar ska bli 

framgångsrikt. Det som kan ses utifrån modellen, se figur 6 i bilaga 7.2, från alla parterna är 

att marknadsföringen sker i olika nivåer. En enhetlig bild marknadsförs av Destination Kalmar, 

men också av de individuella arrangörerna. Tove Sundman nämner hur Kalmar Slott 

tillsammans med andra aktörer är med i att skapa en enhetlig bild, men också hur det 

marknadsför sig själva mot besökare. Alla aktörer på destinationen behövs för att skapa en 

efterfrågan.  
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Jenny Roloff förklarar vikten av att attrahera en bred målgrupp i både utbudet av aktiviteter 

samt marknadsföringen av destinationen. Detta visar på ett medvetet strategiskt arbete när det 

handlar om brand identity, brand image och brand positioning på Destination Kalmar. Genom 

aktivt arbete med figur 3 och figur 6 kan varumärket Kalmar utvecklas i positiv riktning. 

 

En besökare kommer i kontakt med en destination på flera olika sätt, men också i olika stadier 

som enligt Lugosi (2014) är före, under och efter. Destination Kalmar och Jenny Roloff arbetar 

med upplevelsecykeln som bygger på samma koncept, se figur 7 i bilaga 7.2. Det är under det 

första stadiet som Jenny Roloff vill skapa en upplevelse som ingen annan destination kan 

erbjuda, och på så sätt differentiera Kalmar. Det är även vad Schmitt (2003) och Foroudi (2017) 

har argumenterat för som en differentieringsstrategi. Det stärker AMA (2011) och Murphy 

(1988) med att konsumenter väljer det varumärket framför andra. Gracia, Gomez, Molina 

(2012); Tsaur, Yen och Yan, (2016) menar att det är av betydelse att destinationer differentierar 

sig samt kommunicerar med sin målgrupp. Detta är en strategi som används flitigt av 

marknadsförare i Kalmar. Tsaur, Yen och Yan, (2016), Seddighi och Theocharous (2002) och 

Konecnik och Gartner (2007) har alla diskuterat att en medvetenhet och en positiv inställning 

gentemot ett varumärke leder till en snabbare beslutsprocess och att varumärken väljs framför 

andra. En stark relation mellan turism och kultur kan också resultera i att en destination ökar i 

popularitet (Arenzi, 2009). Kalmar använder flitigt kulturen och historian, däribland Kalmar 

Slott i sin marknadsföring som besöksanledning. Roloff har tidigare nämnt att det är viktigt att 

använda de fördelar Kalmar har och marknadsföra dem. Det är tydligt att Kalmar använder sig 

av sin historia och kultur för att marknadsföra sig, men att de kompletterar med andra aktiviteter 

också för att skapa ett attraktivt utbud som passar fler målgrupper. 

 

Vidare berättar Jenny Roloff att det är viktigt att Kalmar kan komma in i drömfasen, vilket 

betyder att besökarna ser Kalmar som ett potentiellt besöksmål som tas i beaktning i val av 

resmål. Besökarna ska sedan välja att boka Kalmar och där har turistbyrån en mindre roll, då 

besökare bokar via internet idag. Det fjärde steget i modellen är det Destination Kalmar kallar 

för upplevelse på plats. Där påverkar alla aktörer som finns på destinationen besökarens 

upplevelse, vilket kan tolkas som servicelandskapet och experiencescape (Mossberg, 2007; 

Bitner, 1992; Zeithaml, Bitner och Gremler, 2013). Likaså spelar medarbetare in enligt Harris 

och de Chernatony (2001), vilket i studien kan tolkas som de som arbetar på hotellen, på 

restauranger och andra företag som också spelar in i att skapa en upplevelse för besökaren.  
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Upplevelserna kan vara de olika aktiviteterna och evenemangen de besöker. Jenny Roloff 

trycker på vikten av att hela destinationen är värd när besökare kommer till Kalmar. Det blir då 

extra viktigt att alla aktörer samarbetar och skapar en positiv upplevelse för besökaren. I det 

sista steget ”minnas”, ska besökaren komma ihåg sitt resmål. Det kan de göra genom att 

publicera bilder på Instagram, Facebook och andra sociala medier under Hashtags, men också 

genom att köpa souvenirer. Besökaren kan hela tiden gå tillbaka och minnas sin upplevelse. 

Tanken är sedan att besökaren ska börja drömma om Kalmar igen och vilja göra flera besök, 

vilket stärker Lugosi, Janta och Watsons (2012) teori där upplevelsen blir ett minnesmärke. 

 

Inom servicelandskapet finns det en rumslig miljö som syftar på den miljön där interaktionen 

mellan konsument och den fysiska miljön sker. Det kan tolkas som ett samspel med den 

platsutvecklingscykel som Destination Kalmar använder. De har en fysisk miljö (staden, 

vattnet, köpcentrum och slottet osv.) som turisten besöker och alla intryck spelar in i skapandet 

av en positiv bild av Kalmar. Besökaren kan också interagera med det virtuella landskapet 

(Morgan, Lugosi och Ritchie, 2010) innan, under och efter sitt besök. Genom att ta bilder under 

tiden de är i Kalmar, samlar besökaren på sig minnen som de kan ladda upp på sociala medier 

och sedan tänka tillbaka på och uppleva igenom genom minnena. Det symboliska landskapet 

blir det som turisten köper med sig hem i form av souvenirer.  

 

Eftersom Destination Kalmar har ansvar över den övergripande marknadsföringen är det av 

betydelse att de förmedlar en attraktiv bild som skapar ett intresse. Det blir sedan upp till de 

enskilda aktörerna att förtydliga den bilden genom deras egen marknadsföring av sina företag 

eller evenemang. Anette Söderström berättar att aktörerna i Kalmar inte sätter käppar i hjulen 

för varandra. Om de alla samverkar för att skapa tillgänglighet genom hotellrum, restauranger 

och om invånarna är öppna skapar det en positiv bild för besökare som kommer till Kalmar. 

Betydelsen av att destinationen förmedlar en ärlig och enhetlig bild har framkommit i studien. 

Detta menar Baker och Cameron (2008) är komplext då ingen helt kan äga de aktörer som finns 

i turismbranschen. Destination Kalmar har ett stort ansvar här, men även de enskilda aktörerna 

spelar en roll. Ingen aktör är ensam då de alla påverkar varandra och destination imagen vilket 

i slutändan också påverkar turisten, i enlighet med Experiencescape. 

 

Studien har belyst vikten av samarbete på destinationen för att tillsammans skapa ett 

varumärke. Det strategiska arbetet som skett genom marknadsundersökningar har påvisats vara 

framgångsrikt då samtliga respondenter enhetligt svarade att de såg Kalmar som en kuststad 
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samt sport- och evenemangsstad. Studien påvisar ett samband mellan Kalmars framgångsrika 

arbete med nätverkande mellan aktörerna och skapandet av ett enhetligt varumärke. 

 

4.6 Attraktiv destination 

Förutom att locka till sig besökare, krävs det ett skapande av en attraktiv stad. Destination 

image har en betydande roll i hur människor ser på platser (Dolnicar och Grun, 2013; Tasci och 

Gartner, 2007; Leisen, 2001). Tabell 1, kapitel 2. Teoretisk referensram, påpekar att bilden av 

platser och destinationer har förändrats med tiden. Studien indikerar på hur flera aktörer 

däribland Thomas Davidsson och Jenny Roloff påpekar vikten av den mentala image som 

speglar Kalmar. Universitetstiden för studenter ska ha varit trivsam och när bosättningsfrågan 

är aktuell ska Kalmar vara en stark kandidat. Mentala representationen som bildats under tiden 

formas från kognitiv och emotionell image som Kock, Josiassen och Assaf (2016) nämner 

spelar en betydande roll. Kapferer (2008) och Aaker (1996) påpekar att varumärket är minnet 

av en produkt. Studien kan påvisa en koppling mellan destination image och brand identity. 

Det är intressant för det finns likheter inom definitionen och området mental representation. 

Alsem och Kosteljik (2008) syn på brand identity återspeglas i de val och beslut som sker i 

syfte för att främja Kalmar.  

 

Tidigare diskussion går även att koppla ihop med destination imagens tre faser (Bigne, Sanchez 

och Sanchez, 2000) där Kalmar förstärker teorin med arbetet av en image innan, under och före. 

Det är även vad Lugosi (2014) diskuterat där han menar att en besökare kan komma i kontakt 

med en destination på flera sätt. Morgan, Lugosi och Ritchie (2010) menar också att en 

besökare kan interagera med det virtuella landskapet innan, under och efter sitt besök. Studien 

har påvisat att de olika aktörerna arbetar aktivt med de tre stegen. Kommunen genom att 

universitetstiden ska locka tillbaka studenterna efter studietiden, Destination Kalmar med att 

locka besökare att komma tillbaka och Mighty och First Hotel Witt vill ha återkommande 

besökare. Studien har visat på att de har arbetat aktivt med att skapa en attraktiv destination där 

Destination Kalmar arbetar för att locka besökarna. De enskilda aktörerna arbetar för att 

förväntningarna ska uppfyllas på plats och att de ska ge ett positivt intryck för att besökarna 

ska återkomma eller bosätta sig i Kalmar.  

 

När turistdestinationer skapar ett varumärke medför det ett ökat antal besökare (Blain, Levy 

och Ritchie, 2005; Tsaur, Yen och Yan 2016). Figur 2, i kapitel 2. teoretisk referensram, brand 
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identity framework (Silveira, Lages och Simoes, 2013) kan appliceras i Kalmar. Studien kan 

påvisa att möten sker mellan konsumenter och aktörer i Kalmar. Fortlöpande interaktioner över 

tid mellan konsument och varumärket medför tillväxt och utveckling. Pilarna i modellen 

medför slutligen en brand identity efter både varumärket och konsumenter har integrerats. 

Dimensionen Brand Management motsvarar aktörer i Kalmar. Consumer Face går att koppla 

till nöjda lokalbor. Studien visar indikationer med hjälp av aktörer och lokalbor stärker brand 

identity. Marlene Rolfson och Tove Sundman säger att lokalborna är stolta och engagerade vid 

evenemangen och att det också är en framgångsfaktor för evenemangen och att de vill 

återkomma från år till år. Det är en fin uppslutning av åskådare vid evenemangen. Marlene 

Rolfson är övertygad om att det är nätverket som gjort att de lyckats och blivit en 

dragningskraft. Arbetet med alla evenemang hade inte lyckats om de inte hade arbetat 

tillsammans. 

 

Jenny Roloff tror det är en viktig faktor att Kalmar är en historisk stad, vilket är unikt. En stark 

relation mellan turism och kultur kan resultera i att en destination ökar i popularitet (Arenzi, 

2009; Schroeder, 2005). Däremot räcker inte bara det, utan de måste såklart addera ett extra 

utbud. I grund och botten menar Jenny Roloff att det är av betydelse att använda det som finns 

på destinationen. Garcia, Gomez och Molina, (2012) är eniga om vikten med att arbeta med det 

som finns på en destination vilket leder till stärkande av Kalmar som varumärke. Både Jenny 

Roloff och Thomas Davidsson nämner betydelsen av ett brett utbud och mångfald. Thomas 

Davidsson menar att om Kalmar enbart fokuserar på en sorts evenemang och när det blir 

omodernt är det viktigt att väga upp med andra aktiviteter så inte staden dör ut. Både Tove 

Sundman, Marlene Rolfson och Anette Söderström säger att de tror erfarenhet av evenemang 

spelar in och att det är ett genomarbetat koncept är en dragningskraft och varför Kalmar lockar 

många evenemang. Anette Söderström tror att en bidragande faktor till framgång är att Kalmar 

är en lagom stor kuststad och understryker att staden visat framfötterna när det kommer till 

sportevent som Ironman och Wings for life.  

 

En återkommande faktor hos respondenterna är samarbetet. Lisa Söderholm tycker det är 

viktigt är att kommunen och andra instanser hjälper arrangörerna för att de ska återkomma. Till 

skillnad från storstäder som Stockholm, där arrangörerna får göra allt själva. Likaså nämner 

Jenny Roloff att dragningskraften är samarbetet och berättar om UEFA dam EM 2013 som ett 

exempel där många olika aktörer varit med och hjälpt till. Tove Sundman säger att det är viktigt 

att inte se sig som en ensam aktör utan som en helhet. Det menar också Chan och Marafa (2019) 
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som nämner att genom att uppmärksamma helheten stärks varumärket och i studiens fall 

Kalmar. Företagare behöver också ha en positiv bild av Kalmar. Deras privata liv måste också 

stämma överens och passa in i Kalmar för att de ska välja att etablera sitt företag här säger 

Thomas Davidsson. Jenny Roloff åsikt stämmer överens med Thomas Davidssons, hon menar 

att det är viktigt att få med invånarna i Kalmar också eftersom nöjda lokalbor ger positiv 

marknadsföring och öppnar upp för nya besökare. Studien ser en bekräftelse av stolthet från 

invånare som Baker och Cameron (2008) påvisar är en fördel genom ett öppnare samhälle. 

 

4.7 Framtiden 

I takt med att Kalmar växer med både besökare och invånare medför det nya problem för 

Kalmar City, kommunen och Destination Kalmar. Det krävs ett samarbete från kommunens 

sida för att utvecklas samtidigt som befolkning och besöksnäringen ökar. Medan kommunen 

och Kalmar City fokuserar på den interna aspekten med välmående för befolkningen i Kalmar 

lägger destination Kalmar fokus på den externa aspekten med turister och besökare. Parallellt 

med ett ökat besöksantal nämner även Marlene Rolfson att Partnership by Kalmar växer. I 

dagsläget är det 130 partners, och det tycker Marlene Rolfson är bra. Hon belyser däremot 

utmaningen med att bli för många medlemmar och växa på ett okontrollerat sätt. Det eftersom 

det medför att det saknas utrymme och lokaler att vistas i för de olika nätverksträffarna. Istället 

behöver det fokuseras på att växa med de nuvarande samarbetspartners på ett hållbart sätt. Där 

samarbetspartnerna istället kan öka sin medverkan och investera mer pengar och tid.  

 

I takt med ett ökat antal besökare och invånare medför det utmaningar för en destination, stad 

och kommun. Det är inte enbart enskilda aktörer som ska tackla utmaningarna utan det krävs 

ett kollektivt samarbete med flera aktörer. I Hristov och Zehrers (2015) DMO-ledarskapscykel 

där de olika aktörerna samspelar och försöker nå samma mål förstärks av det respondenterna 

förmedlat i studien. Kommunen, Destination Kalmar, Kalmar City, näringsidkare, 

fastighetsägare och andra instanser behöver tillsammans anta gemensamma utvecklingsplaner 

för att klara av de utmaningar som Kalmar står inför.  

 

Ett hållbart perspektiv och klimatmedvetenhet är vad alla parter vill arbeta för. Det finns krav 

från flera håll att arbeta med en mer grön och hållbar framtid. Thomas Davidsson påpekar att 

invånare är allt mer miljömedvetna och det ställer krav från kommunens sida. När konsumenten 

ställer större krav behöver kommunen och aktörerna anpassa sig för att kunna uppfylla kraven. 
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Silveira, Lages och Simoes, (2013) menar att det är flera aktörer som spelar in och sätter krav 

som behöver uppfyllas, annars kan varumärket skadas och därmed också imagen. Silveira, 

Lages och Simoes, (2013) modell, se figur 2 kapitel 2. Teoretisk referensram, stärks av studiens 

resultat. Kalmar och dess aktörer kan anpassa sig kontinuerligt gentemot konsumenters krav 

för att bevara sitt varumärke. Det dynamiska samspelet och anpassningsbarheten med tidens 

gång av varumärket förstärks också av vad som framkommit i studien.  

 

Thomas Davidsson nämner att det är viktigt att fortsätta arbetet med de 17 klimatmålen från 

regeringen. Destination Kalmar ser en fördel med att profilera sig som en hållbar stad i 

framtiden. Vidare berättar Thomas Davidsson att yngre generationer har högre krav än tidigare 

på den plats de vill bosätta sig på. Det ska finnas kvalitativa boenden, evenemang och ett brett 

utbud av skolor. Beerli och Martin (2004) påpekar hur personliga faktorer spelar en roll i 

destination image. För att det ska finnas krävs självklart ett samarbete mellan flera aktörer. En 

attraktiv stad som är trygg är vad som skapar en fördel gentemot storstäderna. Attraktiva företag 

och en levande stad kan inte kommunen skapa ensam utan flera aktörer måste samverka.  

 

Alla parter måste tänka på utvecklingen av Kalmar och hur de ska balansera hur hög belastning 

staden kan ta emot när det handlar om turister, befolkning och näringslivet så de undviker 

ovannämnda problem. Ett fortsatt positivt samarbete mellan de olika parterna ser Kommunen, 

Kalmar City och Destination Kalmar som en förutsättning för att undvika de problem som kan 

uppstå. 
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5. Slutsats 

Kapitlet kommer att redogöra för den slutsats som tagits från den empiriska data, analysen 

samt tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras praktiska-, teoretiska- och 

hållbarhetsaspekter, samt etiska implikationer och förslag på framtida forskning. 

_________________________________________________________________________ 

5.1 Besvarande av studiens forskningsfrågor 

Studien har hjälpt till att minska det gap som finns i forskningen kring hur aktörer inom 

destinationer interagerar som Saraniemi och Komppula (2019) diskuterar. Det eftersom Pike 

och Page (2008) menar på att det är en komplex fråga att kunna tillgodose flera aktörers 

intressen i varumärkesprocessen. När destinationer skapat sig ett starkt varumärke menar 

Foroudi et al. (2018) att det resulterar i återkommande besökare, men också en attraktiv 

destination för arrangörer att arrangera evenemang i. Studien har visat tydliga indikationer på 

att Kalmar arbetar med detta på flera olika sätt. Studien hjälper därav till att minska gapet och 

skapar en förståelse för hur samarbetet spelar in i varumärkesprocessen.  

 

Studien påvisar tydligt att samarbete är viktigt i syfte att främja Kalmar som destination. De 

lokala aktörerna på destinationen ingår i både mindre och större koalitioner för stärkandet av 

varumärket. Respondenterna nämner att samarbete har växt fram över tid och inte alltid varit 

självklart. Destination Kalmar arbetar för att de olika aktörerna på destinationen ska samverka 

och sträva mot samma målsättning.  

 

Studien har påvisat Destination Kalmars framgångsrika arbete med samverkan mellan aktörer, 

vilket har en positiv påverkan på varumärket. Destination Kalmar är den organisation som 

verkar som DMO i Kalmar, och de ska anta ett externt perspektiv för att locka besökare. Det är 

deras uppgift att motivera lokala aktörer att gå med i DMO-nätverket för att kunna främja 

Destination Kalmars arbete. Samverkan skapas genom att aktörer i utbyte mot samarbetet får 

ta del av nätverksträffar och andra evenemang som anordnas. Dessa nätverksträffar är det 

många aktörer ser som positivt och som motiverar dem att ingå i samarbetet. Studien har påvisat 

att nätverken är framgångsrika samt att det finns flera olika sorters nätverk i Kalmar som är 

sammanflätade med varandra. Destination Kalmar är också en del i många av dessa nätverk 

och kan därmed påverka samarbetet och nätverken. De sammanflätade nätverken gör också att 

alla som ingår i de olika nätverken får del av samma information, gynnar alla aktörer och främja 
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också ett enhetligt samarbete. Det leder i slutändan till att de alla arbetar mot att skapa ett 

enhetligt varumärke av Kalmar. 

 

Samtliga respondenter har besvarat frågan och hänvisat till det samarbetet som aktörerna har 

mellan sig och hur det påverkar destinationens varumärke positivt. Genom nätverket och 

samverkan kan nya evenemang etablera sig i staden som Ironman och Wings for life. 

Evenemangen är återkommande varje år och de lokala aktörerna samt lokalbefolkningen bidrar 

till evenemangens framgång. Betydelsen av samverkan vid evenemang som drar en 

internationell publik är central. En tillgänglig destination som kan erbjuda hotellnätter och 

restauranger samt andra servicetjänster är av betydelse. Detta resulterar i Kalmars sportiga och 

levande varumärke, vilket är vad Destination Kalmar vill åstadkomma. En utmaning med 

samarbetet är att alla aktörer ska ha samma påverkan på de beslut som tas. Som mindre aktör 

finns det en risk att bli utesluten från beslut som handlar om varumärket och destinationen. 

Kalmar arbetar strategiskt med varumärkesbyggande och samverkan mellan aktörer på 

destinationen. Detta arbete har resulterat i en levande evenemangsstad. För att utveckla arbetet 

ytterligare och stärka varumärket behövs det en implementeringsplan för hur mindre aktörer 

ska integreras mer i nätverket. Det eftersom studien och teorier visat på att det finns en risk att 

mindre aktörer hamnar utanför.  

 

Kalmar City Samverkan AB:s arbete ser liknande ut, men istället för att fokusera på 

besöksnäringen fokuserar de på invånarna och det interna perspektivet. Kalmar City Samverkan 

AB samverkar med näringsidkare, fastighetsägare och kommun för att skapa en attraktiv 

stadskärna. De fokuserar på att alla aktörer ska tänka på den enhetliga bilden och vad som är 

bäst för Kalmar. Likaså arbetar Kalmar Kommun för att skapa en enhetlig bild genom att 

erbjuda verktyg, i form av färdiga bilder och filmer, som aktörerna kan använda när de vill visa 

upp Kalmar.  

 

Studien kan konstatera att aktörer arbetar parallellt med både sina egna intressen och ett 

gemensamt mål. Aktörerna är verksamma till viss del för sin egen vinning och fördelar. 

Medverkan i ett bredare samarbete ger inflytande och utökat kontaktnät är det som motiverar 

aktörer att bli medlemmar. Inflytelserika aktörer som Destination Kalmar och Kalmar City 

intresse ligger i att få med andra medlemmar då det gynnar deras arbete och därmed Kalmars 

varumärke. Aktörerna har inflytande när det handlar om marknadsföring, men dialoger via de 

olika nätverken sker kontinuerligt för att säkerställa att alla får samma information och arbetar 
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mot samma mål. Destination Kalmar har det övergripande ansvaret för att marknadsföra 

destinationen. Det blir sedan upp till de enskilda aktörerna att sedan sköta marknadsföringen 

själva och bibehålla intresset för destinationen.  

 

Studien har påvisat att varumärkesskapande för en destination är en komplex process som 

involverar flera aktörer. Samarbetet mellan aktörerna är centralt för att främja varumärket. 

Destinationer behöver en organisation som samordnar nätverken och aktörerna, tar deras 

intressen i beaktning och skapar en attraktiv destination som lockar besökare. Studien visar 

också att de enskilda aktörerna kan verka för sina egna intressen och samtidigt skapa en 

attraktiv destination. 

 

5.2 Praktiska implikationer 

Destination Management Organisations har den övergripande rollen på destinationen när det 

handlar om samverkan mellan aktörer. Därför är det av betydelse att de är medvetna om vilka 

effekter samverkan kan få på destinationens varumärke och hur denna kan stärka destinationens 

attraktion. Studien kan användas i DMOs dagliga arbete när det handlar om nätverk, aktörer 

och varumärke. Studien har påvisat utmaningar när det handlar om samverkan mellan olika 

aktörer och detta ska tas i beaktning när DMOs arbete utförs. Effekten av ett framgångsrikt 

skapande av samverkan på destinationen och skapandet av ett enhetligt varumärke leder till 

ökat besöksantal samt återkommande besökare.  

 

5.3 Teoretiska implikationer 

 

Forskare inom destinationsmarknadsföring nämner att studier om hur aktörerna och 

destinationerna samverkar och interagerar är få (Muñiz och O'Guinn, 2001; Ind och Bjerke, 

2007; Vallaster och de Chernatony, 2005; Gregory, 2007; Komppula, 2016; Saraniemi och 

Komppula, 2019). Därför kan studien främja förståelsen för hur destinationer kan bygga starka 

varumärken samt hur samverkan mellan aktörerna kan utvecklas och förbättras. Pike (2008) 

menar att det är en komplex uppgift att skapa ett varumärke för en destination, detta eftersom 

en destination har flera dimensioner som ska samverka. Studien har skapat en förståelse för hur 

de olika aktörerna samverkar i nätverk för att tillsammans skapa ett starkt varumärke. Detta 

kommer på sikt att främja destinationen och varumärket. Studien kan användas för att skapa en 

förståelse för hur DMOs kan arbeta strategiskt för att skapa en dynamik mellan aktörer. Hristov 

och Zehrers (2015) modell DMO-ledarskapscykel kan genom studien utvecklas och detaljeras 
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för att skapa en förståelse för dynamiken mellan aktörerna på destinationen. Utvecklandet av 

DMO-ledarskapscyklen kan hjälpa mindre aktörer att få inflytande och makt över beslut på 

destinationen. Detta skapar en destination där aktörer känner sig delaktiga och inflytelserika 

vilket kan främja att alla aktörer vill skapa ett enhetligt varumärke för destinationen.  

 

5.4 Etiska och hållbara implikationer 

Positiva aspekter som turismen kan föra med sig är främjandet av lokala aktörer vilket leder till 

arbetstillfällen på destinationen. I UNDP:s (2015a) globala mål ingår det att främja 

utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet samt skapandet av 

arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation. Turismen kan också leda till ökad 

kunskap och medvetenhet kring olika länders kulturer vilket kan bidra till ett öppnare och mer 

accepterande samhälle. Detta ligger också i linje med UNDP:s (2015b) globala mål som handlar 

om skapandet av fredliga och inkluderande samhällen. Den marknadsföring som ska attrahera 

besökare till destinationen kan ses som oetisk då den uppmanar till konsumering av produkter, 

tjänster och resor. Detta kan i längden ses som oetiskt då det är miljömässigt ohållbart att resa 

långa distanser med bil och flyg samt konsumera varor. I UNDP:s (2015c) globala mål är ett 

steg till en mer hållbar värld att hållbar konsumtion och produktion ska implementeras.  

 

5.5 Begränsningar och framtida studier 

Det fanns ett initialt intresse med hur samarbetet på en destination främjar varumärket. Vi kan 

se en tydlig önskan och vilja med en fortsatt enhetlig riktning från aktörernas sida. Med de 

avgränsningar studien medförde var det inte möjligt att implementera utanför Kalmar. På grund 

av det vore det intressant att undersöka hur samarbetet ser ut på andra kuststäder. Det vore 

också intressant att se näringsidkares perspektiv på samarbetet och även en mer omfattande 

undersökning i en region. Resultatet påvisar det finns ett intresse att behålla det starka 

samarbetet som förekommer. Vi rekommenderar att fortsätta bygga från de slutsatser som 

framkommit i denna studie. Ett annat perspektiv för framtida studier är att testa hur DMO-

ledarskapscykeln kan appliceras på andra organisationer och därmed utveckla modellen till att 

omfatta fler.   
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguider 

Intervjuguide inför intervju med Kalmar Kommun, Destination Kalmar, Kalmar City. 

● Kan du berätta om dig själv och din bakgrund, hur kom det sig att du började arbeta 

här? 

● Kan du berätta om din roll och vad du gör? 

● Vad tänker du på när du tänker på Kalmar som varumärke? 

● Kan du berätta om arbetet med att profilera Kalmar och stärka dess varumärke och 

skapandet av en attraktiv stad? 

● Varför tror du att Kalmar har lyckats så bra med att skapa sig ett starkt varumärke och 

med att utveckla destinationen? 

● Arbetar Kalmar Kommun/Destination Kalmar/Kalmar City för att alla aktörer ska 

skapa en enhetlig bild av Kalmar? 

● Kan du berätta om samarbetet med aktörer i Kalmar? 

● Har du några regler/beslut som du måste förhålla dig till? 

● Vad finns det för fördelar och utmaningar med att skapa en relation med andra 

aktörer/intressenter? 

● Behöver nya/gamla aktörer anpassa sig efter Kalmar Kommun/Destination 

Kalmar/Kalmar Citys önskemål?  

○ Har de inflytande själva?  

○ Hur förhåller ni er till nya intressenter som vi etablera sig i Kalmar? 

● Hur ser utvecklingsplanerna ut för framtiden? 

 

Intervjuguide inför intervju med Mighty Event, First Hotel Witt. 

● Kan du berätta om dig själv och din bakgrund, hur kom det sig att du började arbeta 

här?  

● Kan du berätta om din roll och vad du gör?  

● Vad tänker du på när du tänker på Kalmar som Varumärke? 

● Varför tror du att Kalmar har lyckats så bra med att skapa sig ett starkt varumärke och 

med att utveckla destinationen? 

● Hur tror du att ni stärker Kalmar som turistdestination?  

● Kan du berätta om samarbetet med andra aktörer/Kalmar Kommun/Destination 

Kalmar/Kalmar City? 

○ Har ni några regler/beslut som du måste förhålla dig till?  

● Arbetar ni på mot de gemensamma mål som sätts upp av Kalmar 

Kommun/Destination Kalmar/Kalmar City? För att skapa en enhetlig bild? 

● Har du som representant från näringslivssidan inflytande över de beslut som tas i 

styrelsen? / Har ni inflytande på beslut som tas genom nätverksträffarna/samarbetet? 

● Känner du att Destination Kalmars arbete har hjälpt hotellet och locka till sig fler 

besökare eller stärkt er som företag?  

● Vad är fördelarna och utmaningarna med samarbetet? 

● Hur ser utvecklingsplanerna ut för framtiden?  
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7.2 Modeller presenterade under intervju 

Destination Kalmar använder sig av en strategisk modell, figur 6, för platsutveckling och 

varumärkesbyggande. Modellen bygger på ett helhetstänk och en cirkel där alla delar måste 

utvecklas för att varumärket Kalmar ska bli framgångsrikt. För att den strategiska 

platsutvecklingen ska ha en positiv riktning så måste alla som representerar destinationen sträva 

mot samma målsättning. Modellen finns till för aktörer på destinationen ska kunna arbeta med 

modellen och bidra till Kalmars stärkta varumärke.  

 

Figur 6: Modell för platsutveckling ByKalmar, (2018).  

https://bykalmar.com/wp-content/uploads/2018/11/KalmarBrandbook_web.pdf  

[Hämtad: 2019-05-07]. 

 

Varumärkesstrategen Jenny Roloff använder sig utav en modell som de kallar Upplevelse 

cykeln, figur 7, och hur en besökare tänker kring valet av besöksmål. Den består av fem faser 

som alla spelar in i turistens beslutsprocess och upplevelse. Drömma är den fas där besökaren 

börjar drömma om vilken destination de vill besöka. Där arbetar man aktivt på Destination 

Kalmar med att vara en utav de destinationer som en besökare ska vilja besöka och drömma 

om. Kalmar ska sedan vara en utav de destinationer som är med på listan när besökaren jämför 

olika besöksmål. De ska sedan välja att boka Kalmar och där har turistbyrån en mindre roll, då 

besökare bokar mycket på internet idag. Det fjärde steget i modellen är uppleva på plats. Det 

är vad besökaren upplever och känner när den besöker Kalmar. Allt de gör och de olika 

aktiviteterna och evenemangen de besöker. I det sista steget minnas ska besökaren komma ihåg 

sitt resmål. Det kan de göra genom att publicera bilder på instagram, facebook och andra sociala 

medier under hashtags och liknande. Besökaren kan hela tiden gå tillbaka och minnas sin 

upplevelse. Tanken är sedan att besökaren ska börja drömma om Kalmar igen och vilja göra 

flera besök  
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Figur 7: Upplevelsecykeln. Destination Kalmar. 3 maj.  

Uppvisad av Jenny Jenny Roloff på Destination Kalmar vid intervjubesök. 
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7.3 Studenternas roll i arbetsprocessen 

  Moa Malin Amber 

Problemmedvetenhet 33% Har varit 

delaktig i att skriva på 

bakgrund, 

problemdiskussion, 

syfte och 

frågeställning. Samt 

gått tillbaka för att 

förändra dessa när det 

har behövts. 

Diskuterat alla delar 

som skrivits här med 

de andra i gruppen. 

Läst igenom för att 

återkommande kunna 

göra ändringar i språk 

och röd tråd.  
 
Vetenskapliga artiklar 

har lästs för att skapa 

en förståelse om det 

teoretiska gapet och 

problem som skulle 

studeras.   
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problem som skulle 
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Diskuterat alla delar 

som skrivits här med 

de andra i gruppen. 

Läst igenom för att 

återkommande kunna 

göra ändringar i språk 

och röd tråd.  
 
Vetenskapliga artiklar 

har lästs för att skapa 

en förståelse om det 

teoretiska gapet och 

problem som skulle 

studeras.   

Metodval och 

genomförande 
33% Metodvalen har 

tillsammans med 

gruppen diskuteras för 

att  
komma fram till 

tillämpandet för 

studien. 
 
Skrivit vissa delar 

individuellt men dessa 

har alltid diskuterats 

oss emellan. Alla 

delar har lästs igenom 

och vi har 

kontinuerligt gått 

igenom metoddelen 

för att ändra det som 

behövs, samt lägga till 

och ändra om. 

33% Metodvalen har 
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att  
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gruppen diskuteras för 

att komma fram till 

tillämpandet för 

studien. 
 
Skrivit vissa delar 

individuellt men dessa 

har alltid diskuterats 

oss emellan. Alla 

delar har lästs igenom 

och vi har 

kontinuerligt gått 

igenom metoddelen 

för att ändra det som 

behövs, samt lägga till 

och ändra om. 

Teoretisk referensram 33% Läst tidigare 

forskning för att bilda 

mig en bredare 

förståelse i ämnet. 

Samt diskuterat med 

33% Läst tidigare 

forskning för att bilda 

mig en bredare 

förståelse i ämnet. 

Samt diskuterat med 

33% Läst tidigare 

forskning för att bilda 

mig en bredare 

förståelse i ämnet. 
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gruppen vilka teorier 

som är relevanta för 

studien som senare 

har skrivits in i 

teoretisk referensram. 

Skrivit enskilda delar i 

teorin men dessa har 

alltid diskuterats med 

gruppen och slutligen 

genomarbetats av alla 

för att skapa en 

enhetlig text. 
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gruppen och slutligen 
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för att skapa en 

enhetlig text. 

Empiri 33% Medvetet valt ut 

respondenter till 

studien som sedan 

kontaktats via email 

och telefon för att 

boka in intervju. Varit 

delaktig vid 

intervjuerna med 

respondenterna samt 

aktivt ställt frågor. 

Datainsamlingen har 

sedan sammanställts 

med hjälp av det 

inspelade materialet.   

33% Medvetet valt ut 

respondenter till 

studien som sedan 

kontaktats via email 

och telefon för att 

boka in intervju. Varit 

delaktig vid 

intervjuerna med 

respondenterna samt 

aktivt ställt frågor. 

Datainsamlingen har 

sedan sammanställts 

med hjälp av det 

inspelade materialet.   

 33% Medvetet valt ut 

respondenter till 

studien som sedan 

kontaktats via email 

och telefon för att 

boka in intervju. Varit 

delaktig vid 

intervjuerna med 

respondenterna samt 

aktivt ställt frågor. 

Datainsamlingen har 

sedan sammanställts 

med hjälp av det 

inspelade materialet.   

Analytiskt kunnande  33% Aktiv diskuterat 

analysen och hur 

denna hör ihop med 

teorin och empirin för 

att koppla samman 

det.  

 33% Aktiv diskuterat 

analysen och hur 

denna hör ihop med 

teorin och empirin för 

att koppla samman 

det.  

 33% Aktiv diskuterat 

analysen och hur 

denna hör ihop med 

teorin och empirin för 

att koppla samman 

det.  

Slutsatser  33% Alla har hjälpts 

åt att sammanställa 

slutsatser utifrån 

empiri och analys. 

 33% Alla har hjälpts 

åt att sammanställa 

slutsatser utifrån 

empiri och analys. 

 33% Alla har hjälpts 

åt att sammanställa 

slutsatser utifrån 

empiri och analys. 

Vetenskapligt språk och 

kommunikationsförmåga 
33% Kommunicerat 

med de andra under 

arbetets gång för att 

säkerställa att vi alla 

är på rätt spår. 

Diskuterat de olika 

delarna. Kontinuerligt 

gått över språk. 

Samarbetat aktivt med 

gruppen för att 

säkerställa att vi alla 

arbetar mot samma 

riktlinjer och mål.  

33% Kommunicerat 

med de andra under 

arbetets gång för att 

säkerställa att vi alla 

är på rätt spår. 

Diskuterat de olika 

delarna. Kontinuerligt 

gått över 

språk.  Samarbetat 

aktivt med gruppen 

för att säkerställa att 

vi alla arbetar mot 

samma riktlinjer och 

mål.  

33% Kommunicerat 

med de andra under 

arbetets gång för att 

säkerställa att vi alla 

är på rätt spår. 

Diskuterat de olika 

delarna. Kontinuerligt 

gått över 

språk.  Samarbetat 

aktivt med gruppen 

för att säkerställa att 

vi alla arbetar mot 

samma riktlinjer och 

mål.  



XVI 
 

Korrekturläst arbetet 

genom processen för 

att vara säker på att 

stavning och språk är 

korrekt.    

Korrekturläst arbetet 

genom processen för 

att vara säker på att 

stavning och språk är 

korrekt.     

Korrekturläst arbetet 

genom processen för 

att vara säker på att 

stavning och språk är 

korrekt.    

Självständighet under 

processen 
Allt arbete har skrivits 

som en grupp och 

tillsammans. 

Individuella partier 

har alltid diskuterats.  

Allt arbete har skrivits 

som en grupp och 

tillsammans. 

Individuella partier 

har alltid diskuterats. 

Allt arbete har skrivits 

som en grupp och 

tillsammans. 

Individuella partier 

har alltid diskuterats. 

Aktivt deltagande på 

seminarier 
 33% 33% 33% 

 


