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Abstrakt 
 

Kandidatuppsats i Turismvetenskap III 15 hp, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, hösten 2017. 

Författare: Rebecca Lundin 

Handledare: Christer Foghagen 

Examinator: Hans Wessblad 

Titel: Ett världsarvs påverkan på bilden av en destination - En fallstudie av världsarvet 

Örlogsstaden Karlskrona 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och beskriva hur, ett världsarv 

påverkar den förmedlade och uppfattade bilden av en destination. För att uppnå detta 

syfte krävs det att man studerar destinationen ur både ett producent- och 

konsumentperspektiv. Producentperspektivet studeras för att undersöka vilken betydelse 

världsarvet har i arbetet med att profilera och varumärka destinationen. För att 

undersöka om världsarvet finns med i den bild som invånare och besökare har av 

destinationen, det vill säga huruvida världsarvet påverkar den uppfattade bilden av 

Karlskrona som destination, studeras även destinationen från ett konsumentperspektiv.  

 

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en typ av deduktiv ansats som 

behandlar fenomenet världsarv och dess påverkan på bilden av en destination. Studien 

är en fallstudie och destinationen som undersöks är Karlskrona, med sitt världsarv 

Örlogsstaden Karlskrona som har varit uppsatt på världsarvslistan sedan 1998. Empirin 

har samlats in genom intervjuer med turistchefen och världsarvssamordnaren i 

Karlskrona, samt en enkätundersökning med invånare och besökare. 

 

Slutsats: Tendenser visar att världsarvet påverkar både den förmedlade och uppfattade 

bilden av Karlskrona. Dock är det inte världsarvet i sig som påverkar bilden, utan 

snarare den militära prägeln som utgör stadens primära identitet. Eftersom världsarvet 

trots allt är en produkt av den långvariga militära närvaron i staden, kan slutsatsen dras 

att världsarvet är en stor del av den förmedlade och uppfattade bilden, trots att bilden 

inte alltid uttrycks specifikt med begreppet världsarv.  

 

Nyckelord 
Karlskrona, världsarv, platsmarknadsföring, destinationsvarumärke, profil, identitet. 
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1 Inledning 

 

I uppsatsens första kapitel ges en bakgrund till ämnet turism och globaliseringens 

effekter, och på vilket sätt dessa har påverkat destinationsutvecklingen till att innefatta 

platsmarknadsföringsstrategier. Vidare diskuteras studiens problemområde – det vill 

säga huruvida världsarv kan påverka bilden av en destination på ett positivt eller 

negativt sätt. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och frågeställningar, samt studiens 

avgränsningar och uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Turismen är idag ett globalt fenomen, och industrin växer allt mer i betydelse. Denna 

uppgång kan ses speciellt efter andra världskriget då samhällsförhållandena blev bättre 

för allt fler människor. Det ökade välståndet, tillsammans med kulturella, sociala och 

tekniska förändringar har gett bättre förutsättningar för den ökade mobiliteten 

(Aronsson, 2011; Azarya, 2004; Hjalager, 2007). Turismen är idag en viktig näring för 

många olika platser. 

 

I början av 1990-talet började destinationsutvecklingen involvera mer 

marknadsorienterade processer. Det handlar inte längre om att enbart marknadsföra 

fysiska produkter. Det blir allt viktigare för platser att profilera och marknadsföra sig för 

att kunna stå ut i den ökade konkurrensen som globaliseringen har resulterat i 

(Aronsson, 2011; Baker & Cameron, 2008; Pike, 2005; Warnaby & Medway, 2013). 

Det är svårt att hitta någon region idag som inte har någon typ av 

marknadsföringsstrategi (Heldt Cassel, 2011). Turismen är en stor näring i många 

regioner, och platsmarknadsföring blir därmed en viktig strategi för att nå ekonomisk 

tillväxt. I grunden kan platsmarknadsföring påminna om hur man bygger varumärken 

för fysiska produkter och tjänster, men platser är mer komplexa i sin natur (Ek & 

Hultman, 2007). För att kunna differentiera sig och konkurrera mot andra platser, krävs 

en förståelse för vad som gör platsen unik (Aronsson, 2011). 

 

1.2 Problembakgrund 

Globaliseringen leder inte bara till en ökad konkurrens mellan platser, utan även att allt 

fler platser blir homogena. För att konkurrera om besökare krävs att man lyfter fram 
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platsens unika egenskaper (Pike, 2005; Aronsson, 2011). För att kunna attrahera 

potentiella besökare behöver platsen skapa en bild att förmedla utåt. Detta 

profilskapande är en viktig del av destinationers arbete med att differentiera sig. 

 

Världsarv är populära attraktioner, vilka ofta leder till en ökad andel turister och en 

ökad uppmärksamhet för destinationen (Kim m.fl., 2007). Ett världsarv ger per 

automatik en ökad status till destinationen, och genom att den visar på något unikt är det 

ofta en given plats i platsmarknadsföringen för destinationen i fråga. Att använda 

världsarvet som en del i marknadsföringen för destinationen kan alltså vara en potentiell 

fördel för att kunna stärka platsens position på marknaden (Poria m.fl., 2011; Ryan & 

Silvanto, 2014). Men kan det finnas eventuella nackdelar med att använda världsarvet i 

profileringen? Om en plats har en väletablerad image och varumärke så sätter detta 

ramar för vilka produkter som kan kopplas till platsen, vilka typer av turister man kan 

söka sig till och vilka utvecklingsmöjligheter som finns (Heldt Cassel, 2011). Betyder 

det att en bild av en plats kan hämma utvecklingen för platsen och stå i vägen för 

eventuella framtida förändringar?  

 

Det finns många tidigare studier om världsarv och dess effekter på destinationen. 

Merparten av dessa är dock fokuserad på hållbar utveckling och problematiken med att 

kunna utveckla destinationen och samtidigt kunna bevara arvet (se: Austin, 2002; Drost, 

1996; Landorf, 2009; Pollock-Ellwand, 2011; Timothy & Boyd, 2006). Många tidigare 

studier berör också platsmarknadsföring i olika former, då det är en allt viktigare 

strategi för destinationsutvecklare (se: Baker & Cameron, 2008; Braun m.fl., 2013; Pike, 

2005; Warnaby & Medway, 2013). Det finns dock inte så många studier som visar på 

ett världsarvs eventuella påverkan på arbetet med platsmarknadsföring. Då 

platsmarknadsföring syftar till att påverka människors uppfattningar om en plats kan det 

också vara intressant att studera om en världsarvsutnämning kan påverka denna 

uppfattning. Når den skapade imagen den potentiella marknaden? Stämmer den överens 

med den identitet som lokalbefolkningen känner? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och beskriva hur, ett världsarv påverkar 

den förmedlade och uppfattade bilden av en destination. För att uppnå detta syfte krävs 
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det att man studerar destinationen ur både ett producent- och konsumentperspektiv. 

Därför har två frågeställningar formulerats: 

- Vilken betydelse har världsarvet i arbetet med att profilera/varumärka 

destinationen? 

- Finns världsarvet med i den bild som invånare/besökare har av destinationen? 

Denna studie ämnar att identifiera vad som marknadsförs, det vill säga processerna som 

ligger bakom och resultaten av dessa, och inte hur det marknadsförs.  

 

1.4 Avgränsningar 

Platsmarknadsföring innebär ett mer helhetligt perspektiv än den marknadsföring som 

rör en destinations utveckling, då målet är att locka till sig både nya inflyttare och 

turister. I den empiriska delen av denna studie kommer platsmarknadsföringen enbart att 

studeras utifrån den profilering och det imageskapande som rör destinationen 

Karlskrona, det vill säga den som riktar sig till potentiella besökare. 

 

Hur ett världsarv påverkar bilden av en destination är relevant i alla de destinationer 

som innefattar ett världsarv, men denna studie är avgränsad till att studera Karlskrona 

som en fallstudie. Detta beror på den tidsbegränsning som studien har. Det kan även 

vara relevant i fler branscher än turismbranschen. Denna studie är dock avgränsad till att 

studera destinationen, det vill säga ur ett turismperspektiv. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sju huvudkapitel. Det första kapitlet är en inledning till studien, i 

vilken jag redovisar en bakgrund och en problembakgrund, vilka leder till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras eventuella avgränsningar samt 

uppsatsens disposition. 

 

Därefter följer uppsatsens andra kapitel, metodkapitlet, i vilken jag presenterar studiens 

forskningsstrategi och design, metodval, urval, bearbetning och analys av datamaterial, 

reliabilitet och validitet, samt forskningsetiska aspekter. 

 

Det tredje kapitlet innefattar det teoretiska ramverket, vilken är indelad i sex 

underrubriker. Det inledande avsnittet innefattar platsmarknadsföring, vidare följer ett 
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avsnitt om profil, identitet och image, samt ett avsnitt om destinationsvarumärke. Den 

sista delen av kapitlet förklarar begreppet världsarv, samt potentiella fördelar och 

nackdelar med att använda världsarvet i arbetet med platsmarknadsföring av en 

destination. 

 

I kapitel fyra tar vi en titt på Karlskronas historia och hur Karlskrona ser ut idag. Vi 

finner även en beskrivning av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, vad som ingår i, 

och vilka som arbetar med, världsarvet. 

 

I kapitel fem presenteras det empiriska materialet från enkätundersökningen vars syfte 

var att undersöka huruvida världsarvet finns med i den bild som invånare och besökare 

har av destinationen, samt intervjuerna med världsarvssamordnare och turistchef i 

Karlskrona vars syfte var att undersöka vilken betydelse världsarvet har i arbetet med att 

profilera och varumärka destinationen. 

 

I det sjätte kapitlet analyseras sedan det empiriska materialet och resultaten jämförs med 

varandra och slutligen med det teoretiska ramverket för att visa på likheter och 

skillnader inom destinationen samt mellan destinationen som studerats och tidigare 

forskning. 

 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras en slutsats av studien och uppsatsen avslutas 

med förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 

 
I uppsatsens andra kapitel förklarar jag de val jag har gjort angående 

forskningsstrategi, design och metod. Jag presenterar mitt tillvägagångssätt – med 

urval, genomförande och bearbetning, samt analys av datamaterial. Kapitlet avslutas 

med metodkritik, reliabilitet och validitet, samt etiska aspekter. 

 

2.1 Forskningsmetod 

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Min studie ämnar undersöka om, och beskriva hur, ett världsarv påverkar den 

förmedlade och uppfattade bilden av en destination. Det innebär att jag studerar 

destinationen ur både ett producent- och konsumentperspektiv. Jag behöver därmed 

tolka mina respondenters uppfattning av den verklighet som studeras, vilket ligger i 

linje med en kvalitativ studie. Ofta antar en kvalitativ studie ett induktivt angreppssätt, 

där empirin är utgångspunkten och syftet är att generera teori utifrån denna. Ett 

deduktivt angreppssätt innebär istället att pröva teorier (Bryman, 2011). I min studie är 

det inte empirin som är utgångspunkten då jag inleder uppsatsen med ett teorikapitel, 

för att kunna jämföra tidigare studier om världsarv och dess påverkan på en destination 

med den destination som jag har valt att undersöka. Det finns alltså likheter med en 

deduktiv ansats, men jag prövar inte hypoteser i min studie. 

 

2.1.2 Forskningsdesign och metod 

Det gäller inte bara att välja en forskningsstrategi, utan även att ta ställning till design 

och metod. Den design som väljs kan styra vilka typer av metoder som man kan 

använda sig av, men även hur man analyserar den data som genereras (Denscombe, 

2016). Designen jag har valt är en fallstudie av destinationen Karlskrona. En kvalitativ 

fallstudie innebär att analysera en enda företeelse eller enhet, att tolka denna och ge 

insikter om det område som studeras (Merriam, 1994).   

 

Det finns ett flertal metoder inom kvalitativ forskning, och inom fallstudier finns det 

inga direkta begränsningar. Jag har valt att samla in information genom två olika 

metoder – intervjuer och en enkätundersökning. Anledningen till detta är att jag behöver 

studera två olika perspektiv. När producentperspektivet ska studeras används intervjuer 
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då det inte krävs många respondenter, men när det gäller konsumentperspektivet 

behöver jag använda mig av en enkätundersökning för att få en hög svarsfrekvens. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Urval 

Min studie behandlar hur ett världsarv påverkar den förmedlade och uppfattade bilden 

av en destination – i detta fall Karlskrona. När det gäller den förmedlade bilden är 

turistorganisationen och världsarvsorganisationen den population som avses. Då jag inte 

kan undersöka hela populationen, har jag gjort ett strategiskt urval ur denna. Jag gjorde 

ett så kallat ändamålsenligt urval, då jag valde respondenter inom turistorganisationen 

och världsarvsorganisationen som genom sina positioner kunde anses ha den kunskap 

och erfarenhet som krävdes för att svara på mina frågor (Merriam, 1994). Det 

resulterade i att jag fick kontakt med två personer med följande funktioner: 

o Terje Pedersen – Turistchef i Karlskrona 

o Lena Johansson – Världsarvssamordnade i Karlskrona 

Till dessa respondenter användes intervjuer. För att kunna undersöka 

producentperspektivet krävdes att både turistorganisation och världsarvsorganisationen 

svarade på mina frågor för att på så sätt kunna ge båda sidors syn på världsarvets roll.  

 

För att undersöka den uppfattade bilden använde jag mig av en enkätundersökning. 

Populationen i detta fall är alla människor som känner till, eller har en bild av, 

destinationen Karlskrona. Då jag inte kan undersöka hela populationen krävs det att jag 

gör ett ytterligare urval ur denna (Esaiasson m.fl., 2017). Jag använde mig dels av ett 

bekvämlighetsurval, då jag fick tillgång till många av mina respondenter genom 

kontakter på Facebook. De resterande respondenterna var ett resultat av något liknande 

ett snöbollsurval, då de respondenter som jag fick kontakt med på Facebook delade min 

studie till deras kontakter, och så vidare. Ett snöbollsurval innebär att respondenter ger 

förslag på andra respondenter som kan medverka i studien (Denscombe, 2016). Att 

lägga ut enkäten på Facebook innebar en risk att många av respondenterna skulle vara i 

min egen åldersgrupp och boende i Karlskrona, men genom att flera respondenter 

delade enkäten innebar det att den besvarades av människor i många olika åldrar och ett 

flertal som inte var boende i Karlskrona.  
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Jag intervjuade två personer och fick 163 mätbara svar i min enkät. Att använda sig av 

två metoder för insamling av data kan resultera i en relativt stor mängd data. Det var 

dock en nödvändighet att undersöka både producent- och konsumentperspektivet för att 

uppfylla syftet med studien. Då min studie inte ämnar att ge en heltäckande bild av 

destinationen, utan att urskilja tendenser inom denna, anser jag att jag har uppnått en 

empirisk mognad för att kunna uppfylla detta.  

 

2.2.2 Intervjuer – Genomförande  

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer, som innebär att frågorna är öppna till 

sin natur vilket ger respondenten större frihet att svara (Denscombe, 2016). Intervjuerna 

genomfördes via e-mailkorrespondens. Anledningen till detta var tidsbegränsning. Det 

finns både fördelar och nackdelar med att utföra intervjuer via mail. Den uppenbara 

fördelen är att respondenten får tid på sig att svara på frågorna, och det innebär en 

mindre kostnad då man inte behöver ta sig till respondenten i fråga. En uppenbar 

nackdel är dock att det kan begränsa resultaten då respondenterna själva väljer hur pass 

detaljerade de vill vara i sina svar (Bryman, 2011). Båda respondenterna gav mig dock 

möjlighet att höra av mig om jag behövde förtydliga något svar eller om jag behövde 

fråga något mer. Vid första kontakt upplystes båda respondenter om syftet med studien, 

och båda gav mig tillstånd att referera till deras namn. 

 

Intervjuerna användes som en metod för att undersöka uppsatsens ena frågeställning, det 

vill säga vilken betydelse världsarvet har i arbetet med att profilera och varumärka 

destinationen Karlskrona. Intervjuerna avsåg alltså att täcka producentperspektivet av 

destinationen. Jag utgick från två intervjumallar - en till världsarvssamordnare Lena 

Johansson (se Bilaga C), och en till turistchef Terje Pedersen (se Bilaga B). 

Intervjumallen till Lena Johansson bestod av 7 frågor som behandlade världsarvets plats 

i destinationsvarumärket och marknadsföringen av Karlskrona som destination. 

Intervjumallen med Terje Pedersen bestod av 14 frågor som behandlade 

platsmarknadsföring och destinationsvarumärke; profil, identitet och image; samt 

världsarvets plats i dessa. Frågorna utformades efter det teoretiska kapitlet. 

Respondenterna ombads svara så utförligt som möjligt. Då intervjuerna genererade 

skriftliga svar behövdes ingen transkribering, och det var inga svårigheter att tolka 

materialet.  
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2.2.3 Enkät – Genomförande  

En enkätintervju är av mer strukturerad natur än en ostrukturerad intervju och ger 

därmed inte så utvecklande svar. Metoden är dock enklare vid en större mängd 

respondenter för att enklare kunna bearbeta och analysera den mängd data som 

genereras. Det går dessutom att urskilja mönster och går bättre att jämföra mellan svar 

(Denscombe, 2016).  

 

Enkäten användes som en metod för att undersöka uppsatsens andra frågeställning, det 

vill säga huruvida världsarvet finns med i den bild som invånare och besökare har av 

destinationen. Genom att undersöka den uppfattade bilden av destinationen täcker jag 

konsumentperspektivet av uppsatsens syfte. Enkäten bestod av 10 frågor med 2 två 

följdfrågor (se Bilaga A). Frågorna var både av öppen och fast natur, och 

respondenterna ombads svara på frågor som involverade exempelvis att beskriva 

Karlskrona, hur man vill att Karlskrona bör framhävas i marknadsföringen och huruvida 

respondenterna anser att den bilden som förmedlas är representativ för destinationen. 

Jag använde mig av en likert-skala på 2 frågor. Den första frågan med likert-skala var 

”Känner du till Karlskrona?” På en skala 1-5 där 5=Mycket väl och 1=Inte alls. 

Anledningen till att jag använde mig av detta var att kravet för att medverka i studien 

var att respondenterna skulle veta något om Karlskrona. Enkäten fick totalt 200 svar. Av 

dessa var 167 fullständiga. Av dessa 167 svarade 4 personer att de inte känner till 

Karlskrona alls och de åkte därmed automatiskt till slutet av enkäten. Dessa räknas inte 

in i antalet respondenter, och det totala antalet mätbara svar är alltså 163 stycken.  

 

2.2.4 Bearbetning och analys 

Vissa frågor i enkätundersökningen genererade data som kan ses som kvantitativ, såsom 

åldersfördelning, kön, boende i Karlskrona eller inte, samt hur väl man känner till 

Karlskrona och marknadsföringen av staden. Alla dessa frågor genererade svar som kan 

presenteras i sifferform. Jag valde att använda mig av en enklare deskriptiv statistik för 

att beskriva svarens fördelningar (Denscombe, 2016). Dessa presenterades i form av 

tabeller och diagram för att visa att enkäten svarades av personer i flera åldrar, att den 

svarades av både kvinnor och män, samt att inte alla respondenter var boende i 

Karlskrona. Fördelningen av kännedom om marknadsföringen presenterades för att visa 

huruvida respondenterna var kvalificerade att svara på om den bild som man förmedlar 

är representativ för destinationen.  
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Övriga svar i enkätundersökningen genererade kvalitativ data, då de bestod av så 

kallade öppna frågor och genererade ord och inte siffror. Denna kvalitativa data 

bearbetades med hjälp av en form av innehållsanalys. Materialet som skulle bearbetas 

bestod av en relativt stor mängd ord som behövde samlas under kategorier. Ord som 

liknade varandra som exempelvis hav/marint/kust/vatten samlades i en kategori, och 

historia/traditionellt/stormaktsmässigt samlades i en annan kategori. Abstrakta mer 

känsloladdade ord delades upp i två kategorier, positivt laddade och negativa laddade 

ord. Ord som inte kunde samlas med andra skapade egna kategorier, som exempelvis 

glass och natur. Vidare räknades det ut hur stort antal respondenter som svarat något 

från respektive kategori. De öppna frågorna där respondenterna valfritt kunde svara 

varför de inte höll med om bilden som förmedlas eller att världsarvet ska användas i 

marknadsföringen valde jag att presentera i sin helhet, då det uttryckte skillnader i 

materialet som behövde lyftas fram. 

 

Även intervjufrågorna bearbetades med hjälp av en innehållsanalys. Det första steget i 

en sådan process involverar att få en förståelse för materialet (Bryman, 2011). 

Intervjusvaren lästes därför ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild. Nästa steg 

innebar att sortera bort det som inte var relevant, exempelvis hur lång tid respektive 

intervjurespondent har arbetat på sin arbetsplats och övriga arbetsuppgifter som inte rör 

studiens huvudämne. Detta material presenterades enbart i resultatkapitlet, men var inte 

nödvändigt för fortsatt analys. Efter detta delades respektive text in i övergripande 

teman som utgick från intervjumallens indelning. I materialet från Terje Pedersen 

delades texten in i tre övergripande kategorier som utgick från intervjumallens indelning 

– Platsmarknadsföring/Varumärke; Profil/Identitet/Image; samt Världsarvet. I 

intervjumallen för Lena Johansson fanns ingen sådan ursprunglig uppdelning, utan 

materialet delades istället upp efter två övergripande kategorier som identifierades från 

Lenas svar – Samarbete och Världsarvets roll. Materialet kortades därefter ned och 

koncentrerades på det som var relevant för studiens frågeställningar, men fokus låg på 

att försöka presentera materialet i sin helhet.  

 

2.3 Metodkritik 

Det finns viss kritik mot fallstudier, då de resultat som framkommer inte kan 

representera populationen som (Esaiasson m.fl., 2017). Vissa forskare anser att det inte 

går att generalisera resultaten från en fallundersökning, och att det därmed begränsar 
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metoden (Merriam, 1994). En fallstudie kan dock visa på vissa aspekter som kan säga 

något om andra fall i den undersökta populationen (Esaiassson m.fl., 2017). Min studie 

ämnar inte att generalisera resultaten genom att visa en heltäckande bild, utan snarare att 

urskilja tendenser inom det ämne som jag har valt att studera, vilket en fallstudie har 

möjlighet att göra.  

 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Kvaliteten i en undersökning bedöms utifrån de två vetenskapliga kriterierna reliabilitet 

och validitet. Validitet handlar om att man mäter det som är relevant i sammanhanget 

(Bryman, 2011). För att uppnå validitet intervjuade jag personer som jag ansåg pålitliga 

och som hade den kunskap som krävdes om det jag undersökte. Alla intervjufrågor och 

enkätfrågor arbetades fram efter framställningen av ett teorikapitel som behandlar 

ämnet. Reliabilitet handlar om huruvida man hade fått likvärdiga resultat om 

undersökningen skett i en annan miljö, samt huruvida man kan få samma resultat om 

man upprepar studien (Bryman, 2011). Vid kvalitativa studier är detta svårare att uppnå 

än vid kvantitativa studier. Dock kan de resultat jag har kommit fram till eventuellt 

jämföras med andra miljöer med liknande förutsättningar, det vill säga destinationer 

som inkluderar ett världsarv. Det är även svårt att säga om resultaten hade blivit 

liknande om jag hade gjort om undersökningen, men jag anser att resultaten visar hur 

mina respondenter uppfattade den verklighet som rådde tidpunkten för min 

undersökning och att det därmed inte påverkar reliabiliteten (Denscombe, 2016).  

 

2.3.2 Etiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska huvudprinciper som forskare bör ta hänsyn till under en 

vetenskaplig undersökning. Den ska utföras på ett sätt som: ”skyddar deltagarnas 

intressen; garanterar att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke; 

undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig integritet; följer nationella 

lagstiftningen” (Denscombe, 2016:428). Jag anser att jag har tagit hänsyn till alla dessa 

under min undersökning. Respondenterna informerades om syftet med undersökningen 

och att deltagande var frivilligt. Respondenterna i enkätundersökningen var anonyma, 

och intervjurespondenternas uppgifter behandlades med största sekretess. Det 

datamaterial som samlades in raderades vid uppsatsens slutförande. Jag har inte låtit 

mina personliga värderingar påverka studien, och jag har inte heller brutit mot några 

lagar under genomförandet av studien. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras det teoretiska ramverket under sex 

underrubriker. Inledningsvis beskrivs platsmarknadsföring, profil, identitet och image, 

samt destinationsvarumärke. Vidare följer tre avsnitt som förklarar begreppet 

världsarv, samt potentiella fördelar och nackdelar med att använda världsarv i 

profileringen av en destination.

 

 

3.1 Platsmarknadsföring 

En destination är en plats ämnad för att ta emot besökare, vilket innebär att den hör 

samman med turismnäringen. Destinationer är under ständig utveckling, både genom 

aktörer med exempelvis marknadsföringsaktiviteter, men även genom turister som 

deltar i sociala aktiviteter och på så sätt medverkar i skapandet och utvecklingen av 

platsen (Aronsson, 2011; Warnaby & Medway, 2013). Turisterna skapar en bild då de 

är på platsen och deltar i platsens aktiviteter och attraktioner, och denna bild förmedlas 

sedan till andra turister. En destination har inga klara geografiska gränser, utan kan 

existera både på lokal, regional och nationell nivå (Aronsson, 2011).  

 

Globaliseringen har lett till att allt fler platser blir homogena, det vill säga lika varandra. 

För att komma undan denna homogenisering är det viktigt att visa på de unika 

egenskaperna som en plats innehar. Att visa platsers värde och unika särdrag är idag en 

nödvändighet för att kunna konkurrera med andra destinationer och på så sätt skapa 

utveckling och tillväxt (Aronsson, 2011; Baker & Cameron, 2008; Pike, 2005; Warnaby 

& Medway, 2013). Under de senaste tjugo åren har alltså destinationsutvecklingen blivit 

allt mer marknadsorienterad. Idag är det svårt att hitta någon region som inte använder 

olika strategier för marknadsföring (Heldt Cassel, 2011). Destinationsutvecklare måste 

skapa en profil av destinationen och marknadsföra denna, bland annat utifrån de 

geografiska förutsättningar som finns, men även platsens traditioner och de attraktioner 

som platsen innehar. Destinationsutvecklare behöver också ha en kunskap om inom 

vilka områden som det är mest lönsamt att satsa sina resurser (Thufvesson, 2009). 

 

Att använda sig av platsmarknadsföring som en strategi har två mål: dels vill man skapa 

en unik egenskap som utmärker platsen från övriga konkurrenter, en unique selling 
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proposition – USP; dels vill man skapa berättelser som ska verka övertygande och 

identifierande med platsen hos både turister, men även den lokala publiken och därmed 

förstärka den lokala identiteten (Warnaby & Medway, 2013). Platsmarknadsföring 

handlar om att skapa en positiv bild av en plats, för att ersätta en negativ bild eller för 

att skapa en ny image, och slutligen rikta den skapade bilden till en eller flera 

målgrupper som man väljer att satsa på (Ek & Hultman, 2007). Det finns tre olika 

kategorier av målgrupper. Dessa är näringslivet, turister eller besökare och invånare. Att 

rikta sig till näringslivet har som syfte att attrahera företag till platsen för att etablera 

verksamheter eller göra investeringar. Platsmarknadsföring är alltså ofta riktad till 

människor som redan bor eller verkar på platsen (Ek & Hultman, 2007; Braun m.fl., 

2013). För att kunna arbeta mot rätt målgrupper är det viktigt att förstå hur dessa tänker 

och även att kunna se på platsen i fråga på samma sätt som de målgrupper man vänder 

sig till gör (Thufvesson, 2009). 

 

I litteratur om platsmarknadsföring kan man urskilja en typ av grundformel. Denna 

grundformel består av fyra steg och kan användas på alla typer av platser, stora som 

små. Det första steget handlar om att framhäva en plats kvaliteter, och att kommunicera 

och marknadsföra dessa för att på så sätt attrahera människor till platsen. Det andra 

steget handlar om att besökare ska vilja stanna längre, att de ska vilja återvända eller till 

och med vilja flytta till platsen. Det tredje målet är att få besökare att spendera mer 

pengar när de är på platsen. Pengar är dock inte det viktigaste, utan viljan är att invånare 

och besökare ska vilja vara en del av platsen och engagera sig i densamma (Thufvesson, 

2009). Det fjärde och sista steget är en utveckling av det tredje steget, och innebär att 

invånare och besökare ska vara ambassadörer för platsen och tala väl om den (Braun 

m.fl., 2013). 

 

Det gäller inte bara att kunna marknadsföra sig utåt, det vill säga till potentiella 

besökare, inflyttare och investerare, utan även att lyckas med den interna 

marknadsföringen. Intern marknadsföring syftar till att få medarbetare att förstå vad 

som händer, och guidar de till hur de bör tänka och agera.  Inom 

destinationsmarknadsföring gäller detta alltså invånare. Denna interna marknadsföring 

är mycket viktig. Den interna marknadsföringen till platsens invånare kan ske genom 

exempelvis informationsbroschyrer och lokaltidningar, samt utställningar för att stärka 

platsen med mer identitetsbyggande berättelser (Thufvesson, 2009). Som tidigare 
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beskrivits, är en viktig del av grundformeln för platsmarknadsföring att invånarna 

förstår vad som är unikt och speciellt med platsen, samt att de är medvetna om att de 

själva kan utveckla och sälja platsen. En stor del av platsmarknadsföringen vänder sig 

dock till både intern och extern målgrupp samtidigt, genom exempelvis evenemang, 

aktiviteter och attraktioner (Thufvesson, 2009; Braun m.fl., 2013).  

 

Genom platsmarknadsföring blir platsen liknande en fysisk produkt som ska 

kommersialiseras. Det är viktigt att den bild som marknadsförs stämmer överens med 

den bild som invånarna har. Genom att bilden är mer trovärdig kan den lokala 

befolkningen vara ambassadörer av platsen, vilket är en viktig del av strategin. Det är 

därför viktigt att både lokalbefolkning och det lokala näringslivet är delaktiga i dels 

skapandet av platsen, samt i marknadsföringen av denna (Ek & Hultman, 2007). 

 

Invånarna är alltså en viktig del av platsmarknadsföringsprocessen. Det finns tre olika 

roller som invånare aktivt kan spela i platsmarknadsföringen. Den första är som en del 

av destinationsvarumärket genom hur de beter sig och bidrar till den sociala miljön. Den 

andra rollen är att verka som ambassadörer för destinationsvarumärket för att på så sätt 

ge trovärdighet till den förmedlade bilden. Den tredje och sista rollen är genom att 

aktivt engagera sig och rösta för de politiska instanser som möjliggör 

platsmarknadsföringen. Dessa tre roller gör invånare till en viktig målgrupp inom 

platsmarknadsföringen. Invånarna bidrar till att öka trovärdigheten och autenticiteten 

(Braun m.fl., 2013). Att invånare och besökare sprider en positiv bild är också det 

billigaste och mest effektiva sättet att marknadsföra en plats (Thufvesson, 2007). 

 

Bilden som invånare har av platsen är viktig för besökare, eftersom invånare anses vara 

en autentisk källa av information. Trots detta är dock invånarna ofta bortglömda i 

platsmarknadsföringsprocessen. Det behöver dock inte betyda att de är medvetet 

försummade, eftersom det är en svår uppgift att erbjuda delaktighet till alla invånare, 

särskilt då dessa är olika i sina värderingar, kulturella bakgrunder och individuella 

bilder på hur destinationen ser ut samt individuella krav på hur en plats ska se ut och 

marknadsföras. Trots svårigheterna med att involvera invånare i processen, är det ändå 

en strategi som man kan dra nytta av och man bör därför se till möjligheterna att 

involvera en större del av den lokala befolkningen (Braun m.fl., 2013). 
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Trots att platsmarknadsföring har använts flitigt av destinationsutvecklare under de 

senaste åren, och beskrivs som en vital del för utveckling och tillväxt, kan dess 

strategier också ha negativa konsekvenser. De flesta destinationer använder sig av flera 

liknande marknadsföringstekniker. En nackdel med detta är att det kan leda till att 

destinationer inte längre får en unique selling point - USP. Att använda sig av liknande 

strategier för att visa på det unika för platsen, kan leda till att ingen plats blir unik i 

slutändan, det vill säga att platsmarknadsföringen istället kan bidra till 

homogeniseringen av platser. För att undvika detta är det viktigt att det särdrag som 

man väljer att differentiera sig med och marknadsföra är autentisk och inte påtvingad 

(Warnaby & Medway, 2013). 

 

En strategi som ofta används inom platsmarknadsföring är att framhäva en plats 

specifika kultur, i form av traditioner eller kulturella produkter och aktiviteter, för att på 

så sätt antingen förstärka eller skapa en ny image. Det gäller dock att det som framhävs 

ger en viss sorts associationer för att besökare ska se den som attraktiv eller genuin 

(Heldt Cassel, 2011). Svårigheten med platsmarknadsföring är att det inte bara gäller att 

framhäva den lokala kulturen, utan man måste även kunna erbjuda andra möjligheter till 

konsumtion, en attraktiv miljö, shoppingmöjligheter och olika typer av evenemang 

inom sport, musik eller kultur. Trots att det finns många strategier för 

platsmarknadsföring är det dock sällan som man lyckas visa på det som faktiskt sticker 

ut hos en plats. En plats som redan har en tydlig profil och en stark image får därför 

många konkurrensfördelar (Aronsson, 2011). 

 

3.2 Profil, Identitet & Image 

En plats kan ses ur tre olika perspektiv av mottagaren. Dessa är image, profil och 

identitet. När man marknadsför en plats är det viktigt att man förhåller sig till alla dessa 

tre (Anholt, 2010).  Profil står för den producerade bilden, det vill säga den bild som 

destinationen vill att omgivningen ska ha av platsen. Image handlar om den 

övergripande bilden som destinationen försöker skapa hos allmänheten, den bild som 

visas utåt (Larsson, 2008). En image formas av både mottagarens egna kunskaper och 

erfarenheter och de åtgärder som organisationen använder i marknadsföringen för att 

skapa eller konstruera positiva bilder av platsen (Freire, 2009). Identitet är ett begrepp 

som ofta ersätter profil, men identitet är egentligen ett bredare begrepp som inbegriper 

omgivningen. Identiteten innebär den helhetsbild som destinationen har av sig själv i 
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förhållande till omvärlden. Det innefattar alltså även den lokala befolkningens 

uppfattning om vilken karaktär platsen har och vad den står för (Larsson, 2008).  

 

Det är högst önskvärt att profil och image stämmer överens. Det är dock ofta inte fallet, 

och det gäller därmed att man arbetar för att få dessa att bilder att komma så nära 

varandra som möjligt (Larsson, 2008). En plats image är svår att förändra, då 

destinationen inte kan påverka alla människors uppfattning av platsen. Det finns dock 

en del åtgärder för att förbättra en plats rykte, dels genom en kunskap om hur platsen är 

uppfattad av de målgrupper som man aktivt söker sig till, dels genom att samarbeta med 

lokalbefolkningen för att skapa en autentisk bild som stämmer överens med den 

identitet som lokalbefolkningen känner, samt att aktivt försöka påverka utvecklingen av 

platsens produkter och service (Anholt, 2010). Ett annat alternativ för att få profil och 

image att stämma överens är att antingen stärka profilen för att på så sätt försöka 

påverka platsens image, eller att ändra profilen så att den är mer realistisk i förhållande 

till platsens image (Larsson, 2008).  

 

En väletablerad image är en stor resurs för en destination. För att kunna attrahera 

turister krävs att dessa associerar platsen med positiva bilder och upplevelser. Att lyfta 

fram unika och attraktiva egenskaper för platsen kan påverka platsens image. Men det 

gäller att de egenskaper som lyfts fram stämmer överens med den identitet som platsen 

har och liknar den image som redan är etablerad i andra sammanhang för att den ska ses 

som trovärdig (Heldt Cassel, 2011). Eftersom platser är under ständig utveckling kan 

bilderna av en plats också förändras över tid. Platsmarknadsföringen kan därmed 

användas för att skapa nya bilder eller förbättra en plats uppfattade image om den inte 

stämmer överens med platsen eller om platsen tidigare har etablerat ett dåligt rykte 

(Warnaby & Medway, 2013). Det är viktigt för en destination att kontrollera den 

allmänna synen på platsen, dels för att undvika dåliga rykten men även för att undvika 

att destinationen faller i glömska. Trots olika strategier för att uppnå en bättre image, är 

det viktigt att veta att en image inte bara kan konstrueras för att bli allmänt accepterad, 

utan den måste förtjänas (Anholt, 2010; Freire, 2009). 

 

Vid skapandet av en profil väljs bara ett fåtal aspekter ut så att bilden ska bli så tydlig 

som möjligt för att förenkla när den ska kommuniceras utåt. För att marknadsföringen 

ska bli slagkraftig gäller det att kommunicera en smal bild, istället för att visa på 

platsens mångsidiga karaktär och egenskaper (Heldt Cassel, 2011). Att kommunicera en 
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enkel och tydlig bild må vara effektivt för att en plats ska kunna stå ut och öka 

synligheten, men denna enkelhet kan också göra att attraktionen till platsen minskar. 

Det finns en svårighet i att leverera en smalare bild av destinationen och samtidigt 

kunna locka flera typer av besökare, då dessa söker olika saker. För mindre 

destinationer är detta en utmaning. Globaliseringens effekter har gjort det enklare för 

mindre platser att konkurrera genom att visa på sin unika och individuella identitet och 

differentiera sig genom dess kultur, historia, miljö och traditioner. Dessa mindre 

destinationer tjänar inte alltid på att leverera en tydlig och enkel image, utan borde 

istället satsa på att visa på fler utmärkande egenskaper. Alternativet kan vara att initialt 

marknadsföra destinationen med en smalare bild, för att sedan utveckla denna då platsen 

har nått uppmärksamhet (Anholt, 2010). 

 

Då enbart vissa egenskaper väljs ut vid imageskapande av en plats, innebär det att andra 

måste tonas ned. En image kan alltså ses som en resurs, men det kan också skapa hinder 

för utveckling då de turistprodukter som knyts till platsen måste passa in med den image 

som förmedlas (Heldt Cassel, 2011). Vid imageskapande är det även viktigt att inte 

platsens identitet konstrueras om och att egenskaper väljs som överensstämmer med den 

identitet som invånare känner, för att minska risken för lokala konflikter (Braun m.fl., 

2013). Turismutvecklingen är därmed beroende av hur innehållet i platsens image 

används och hur man väljer turistprodukter och attraktioner som passar (Heldt Cassel, 

2011).  

3.3 Destinationsvarumärke 

Att bygga upp ett destinationsvarumärke är idag en populär strategi inom 

platsmarknadsföring. Vissa destinationer har redan starka varumärken, så som London, 

Paris och New York. Men andra platser är desto mer okända och har därmed stora 

varumärkesmöjligheter. Ett varumärke hjälper till att differentiera en produkt från andra 

produkter på marknaden som tillfredsställer samma behov. För att lyckas med detta 

måste varumärket kunna skapa en känslomässig relation med konsumenten (Baker & 

Cameron, 2008). Varumärken kan byggas upp och förbättras genom olika åtgärder. Det 

första steget innebär att positionera sig gentemot konkurrenter. För att kunna göra detta 

behöver de som jobbar med marknadsföring förstå den segmenterade målgruppen och 

lyckas marknadsföra till dessa på ett tydligt sätt. Processen innebär att börja smått, att 

marknadsföra en enkel och tydlig bild, för att sedan lägga till egenskaper till varumärket 
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med tiden (Thufvesson, 2007). När man utvecklar varumärket och lägger till attribut för 

att förstärka varumärkets personlighet och bredda marknaden är det viktigt att inte gå 

ifrån varumärkets kärna, som måste förbli konsekvent (Morgan m.fl., 2004).  

 

Att använda sig av varumärkesbyggande är en utveckling från den tidigare 

marknadsföringsprocessen då man koncentrerade sig på att differentiera en destination 

genom att använda sig av produkter så som boende och attraktioner. Många 

destinationer kan redan erbjuda bra hotell och attraktioner, marknadsför sin kultur och 

miljö som unik, och erbjuder en hög servicestandard (Braun m.fl., 2013). Dagens 

turister förväntar sig redan allt detta, och de söker mer i form av andra typer av 

upplevelser och en typ av livsstilsuppfyllelse (Morgan & Pritchard, 2004). Destinationer 

behöver därmed skapa en unik identitet – ett varumärke som tillför ett värde utöver de 

existerande produkterna. Ett starkt varumärke förbättrar den upplevda kvaliteten hos en 

produkt då konsumenter köper en typ av känslomässig relation (Warnaby & Medway, 

2013). Det är inte bara priset som vinner konsumenter, utan morgondagens marknad 

kommer att handla allt mer om att sälja en känsla. För att ett varumärke ska vara 

värdefullt gäller det att lyckas förminska utbytbarhet genom att betona värden i 

produkten som matchar konsumenternas behov bättre än andra produkter och visa på 

unika associationer för konsumenten som uppfattas som en skillnad mot andra 

produkter. Detta beskrivs som det essentiella i marknadsföring. Genom varumärket kan 

man skapa olika relationer med olika konsumenter genom att använda sig av olika 

positioneringsstrategier (Morgan & Pritchard, 2004).  

Det första steget i att bygga ett destinationsvarumärke är att etablera kärnvärdena av 

destinationen. Dessa ska vara tåliga och relevanta för destinationen, de ska gå att 

kommunicera utåt och de måste kunna skapa en känsla hos mottagaren, det vill säga de 

potentiella turisterna. Varumärket bör därför vara trovärdigt, det ska gå att leverera samt 

vara differentierat gentemot andra varumärken. Det bör även verka intressant för 

intressenter och konsumenter. Det viktiga ligger i att tydliggöra det positiva och tona 

ned eller eliminera det negativa (Morgan & Pritchard, 2004). 

Som tidigare beskrivits, har en destination med en positiv image redan kommit långt, 

och de kan arbeta mindre med att marknadsföra sig eftersom mottagarna redan tror på 

destinationen. Destinationer som har ett starkt varumärke upplever dock svårigheter. De 

måste se till att leverera de förväntningar som kommer med varumärket. Det gäller att 
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ständigt överstiga dessa förväntningar, vilket sker genom kontinuerlig innovation, något 

som kan vara minst lika kostsamt som att bygga varumärket från första början (Anholt, 

2010). 

 

Att varumärka en destination är svårare än att varumärka produkter och tjänster, av 

olika anledningar. För det första är destinationer mer komplexa till sin natur och är mer 

multidimensionella än fysiska produkter (Pike, 2005). Marknaden som man söker sig 

till är också mer heterogen än den för fysiska produkter, då det inte finns en produkt 

som utvecklas för att möta marknadens behov, utan marknadsföringen behöver nå en 

bred marknad med olika målgrupper (Ryan & Silvanto, 2014; Freire, 2009). Det ligger 

även svårigheter i att involvera den lokala befolkningen i varumärkesarbetet, trots att 

det är en viktig del av processen för att lyckas med implementeringen (Pike, 2005). För 

att lyckas med varumärkesbyggandet krävs det ett bra samarbete mellan alla 

intressenter, i synnerhet politiker, företagare och den lokala befolkningen (Anholt, 

2010). Slutligen är budgeten också en svårighet, då många destinationsutvecklare inte 

har lika stora budgetar att röra sig med jämfört med stora företag, och får därmed leta 

finansiering i den offentliga sektorn eller genom sponsring av olika slag (Pike, 2005). 

3.4 Vad är ett världsarv? 

”Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en 

angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller ett objekt som på 

ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.” 

(Riksantikvarieämbetet, 2017)  

 

År 1972 bildade FN Unescokonventionen för att skydda de mest värdefulla natur- och 

kulturhistoriska miljöerna i världen mot förfall och förstörelse. De stater som 

undertecknar konventionen lovar att vårda och bevara natur- och kulturarv inom sina 

gränser, och samtidigt stödja andra länders arbete med detsamma. Dessa världsarv 

skyddas sedan för all framtid (Riksantikvarieämbetet, 2017). Idag har 191 stater 

undertecknat Unescokonventionen.  Endast de länder som har undertecknat 

konventionen kan nominera objekt till världsarvslistan. I Sverige är det 

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som arbetar med svenska nomineringar. 

Idag finns det 1073 världsarv i 167 länder. Av dessa är 206 naturobjekt, 832 

kulturobjekt, och 35 räknas som både natur- och kulturarv (Unesco, 2017).  



  
 

19 

 

Det finns olika kriterier som ska uppnås för att en plats eller ett objekt ska komma med 

på världsarvslistan. Ett kulturobjekt kan vara ”ett mästerverk skapat av människan, ett 

arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk, en miljö med anknytning till idéer eller 

trosföreställningar av universell betydelse eller ett framstående exempel på traditionell 

livsföring som är representativ för en viss kultur” (Riksantikvarieämbetet, 2017). Ett 

naturobjekt kan ”exemplifiera viktiga utvecklingssteg i jordens historia, representera 

pågående ekologiska eller biologiska processer, vara ett landskap med exceptionella 

skönhetsvärden eller en hemvist för utrotningshotade djurarter” (Riksantikvarieämbetet, 

2017).  

 

3.5 Potentiella fördelar med att använda ett världsarv i profileringen 

Kulturturismen, det vill säga att resa för att uppleva historiska platser med kulturell 

betydelse, är en av de äldsta formerna av resande. Kulturarvsturismen är en del av denna 

form av turism. Som tidigare nämnts, har globaliseringen gjort att många platser idag 

blir homogena. Ett kulturarv är däremot inte homogent. Det existerar på olika nivåer, 

såväl internationellt, nationellt och lokalt (Boyd, 2008). Många studier visar att 

världsarv ses som viktiga attraktioner för turister, vilket innebär att destinationer med 

världsarv har en fördel (Ryan & Silvanto, 2014). En utmaning för organisationer som 

har hand om kulturarv är hur man ska kunna tillgodose behov hos både seriösa besökare 

– som besöker kulturarv som målet med resan – och passiva besökare – som besöker 

kulturarv som en del av resan men som inte har kulturarvet som huvudsakligt mål. 

Ytterligare en utmaning är hur man kan utveckla nya produkter och upplevelser 

kopplade till kulturarvet, och samtidigt skydda och bevara arvet (Boyd, 2008). 

 

Platser som sticker ut från mängden med en unik attraktion eller miljö har en fördel när 

det kommer till konkurrens om turister (Heldt Cassel, 2011). Trots att det inte finns 

någon statistik på de turistiska effekterna av en världsarvsutnämning, har det visats att 

turism ofta ökar på platser som är upptagna på världsarvslistan. En världsarvsutnämning 

ger också ökad uppmärksamhet till destinationen (Pedersen, 2002; Kim m.fl., 2007). Att 

vilja bli nominerad för världsarvsutnämning handlar ofta om att just attrahera turister, 

då många antar att världsarv är ett positivt varumärke som attraherar en mängd olika 

besökare, både internationella och nationella, de som reser enbart för att uppleva 

världsarvet och de som besöker världsarv som en del av resan (Poria m.fl., 2011). 
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Ett världsarv delar på många sätt de karaktäristika som ett platsvarumärke har. Ett 

världsarv har en unik image som står ut från konkurrenter och de kan leverera en 

långsiktig konkurrensfördel. Ett världsarv är även utrustat med en känd symbol, något 

som besökare kan relatera till. För att ens bli nominerad till att bli ett världsarv krävs det 

att platsen är unik och extraordinär, vilket ger en typ av kvalitetsgaranti till besökare, 

men även en typ av försäkring om att platsen har historisk eller kulturell betydelse. Om 

en plats är mindre känd kan varumärket som ett världsarv har bli viktigare, då statusen 

verkar som ett substitut för den saknade kunskapen om platsen. Varumärket, som 

världsarvet innehar, spelar en viktig roll i hur organisationen marknadsför platsen, då 

det visar på det unika med platsen vilket är en viktig del av platsmarknadsföring (Ryan 

& Silvanto, 2014).  

 

För många innebär ett världsarv något speciellt som måste upplevas. Vissa forskare 

menar att platser som upptas på världsarvslistan garanteras en ökning av turister 

(Shackley, 1998; Li m.fl., 2008), medan andra är mer försiktiga och poängterar att detta 

scenario inte alltid är en säkerhet (Buckley, 2004; Poria m.fl., 2011).  Många studier 

relaterar till de positiva ekonomiska effekterna, men utan att presentera några bevis på 

samband mellan världsarvsutnämning och ökade turistsiffror. En förklaring till detta kan 

ligga i att man studerat förändringar i turistantal utan att beakta exempelvis 

marknadsföringskampanjer eller en generell ökning av turister i allmänhet (Poria m.fl., 

2011).  

 

Enligt WTO – World Trade Organization – involverar över 40 procent av allt 

internationellt resande kultur och kulturarv.  Trots att världsarv drar till sig många 

turister, visar studier att en stor del av dessa bara är passiva besökare som besöker 

världsarvet som en del av resan, men inte som det huvudsakliga målet. Detta innebär att 

de stora möjligheterna för världsarvsdestinationer ligger utanför världsarvet i sig (Boyd, 

2008). Världsarvet kan med andra ord dra till sig en stor mängd turister, men för att få 

dessa att stanna och lägga pengar på destinationen krävs det att man tillgodoser behov 

för ett brett spektrum av olika typer av turister (Pike, 2005). Detta innebär inte att man 

måste gå utanför ramen för världsarvet, utan det finns många möjligheter att använda 

världsarvet för att sälja lokala historier och använda sig av landskapet. Utmaningen 

ligger därmed i att locka både den seriösa världsarvsturisten, men även den passiva 
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besökaren – massturisten. Marknadsföringen måste därmed nå en bred skara, och vara 

utformad på olika sätt för att nå olika typer av besökare (Boyd, 2008). 

 

Det finns många fördelar med att bygga ett starkt samarbete mellan turismindustrin och 

världsarvsorganisationen. Ofta är världsarvsorganisationer mindre samarbetsvilliga, då 

de inte ser många fördelar med en ökad turism då det kan äventyra ett världsarvs 

hållbarhet. Ytterligare en anledning till att många världsarvsorganisationer inte vill 

samarbeta med turismföretag är på grund av att de ofta saknar en 

marknadsföringsfilosofi. En ökad marknadsföring och samarbete med turismföretag 

behöver inte äventyra hållbarheten, utan kan ge ökade inkomster som kan gå till 

bevarandet av världsarvet, och det kan även ge en ökad acceptans om platsen hos 

lokalbefolkningen genom att försäkra ekonomiska fördelar för dem. Fördelarna för 

turismindustrin är mer självklara. Ett världsarvs status ger ett ökat värde till 

turistföretagens produkter och kan därför med fördel användas som ett 

försäljningsargument (Cochrane & Tapper, 2006).  

 

Även om de fördelar som världsarvet kan få genom samarbete med turismföretagen är 

uppmärksammade, kan det vara svårt för världsarvsorganisationer att fullt utnyttja de 

möjligheter som detta för med sig. Det beror på en sämre förståelse för turismindustrins 

struktur och processer. Det krävs en förståelse för industrin, dels för att det sätter 

världsarvet i en bättre position för att kunna uppmuntra samarbete med olika 

turismföretag, och dels för att det är viktigt att förstå marknaden för attraktionen i fråga 

för att kunna rikta marknadsföringen till de rätta segmenten. Ett världsarv måste kunna 

tillhandahålla en viss standard på mat, boende och infrastruktur, samt bibehålla en hög 

kvalitet på själva attraktionen. För att kunna erbjuda en konsistens upplevelse som 

matchar vad som representeras till turisterna, måste ett samarbete mellan världsarv och 

turistorganisationer vara långsiktigt och bygga på tillit mellan organisationerna 

(Cochrane & Tapper, 2006).  

 

3.6 Potentiella nackdelar med att använda ett världsarv i profileringen 

Många turistorganisationer menar att det är svårt att utveckla turismen trots att en 

världsarvsutnämning ger både status och uppmärksamhet till destinationen (Magnusson, 

2002). För att en världsarvsutnämning ska kunna ge några turistiska effekter krävs i 

första hand en fungerande organisation. Det finns ingen nationell strategi i Sverige för 
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hur man ska arbeta med världsarven. Förvaltning och marknadsföring blir därför en 

regional och lokal angelägenhet. Det innebär att både arbetet med förvaltning och 

turism ser mycket olika ut på de svenska världsarven (Magnusson, 2002). Det existerar 

även en viss okunskap om vad ett världsarv egentligen innebär, vilket innebär att det 

kan vara svårt att använda sig av världsarvet som en del av destinationens 

platsmarknadsföring (Poria m.fl., 2011). 

 

Arbetet med platsmarknadsföring innebär att marknadsföra olika bilder av en plats. 

Dessa bilder kan ibland vara konkurrerande, och den bild som slutligen förmedlas beror 

på makten hos den som förmedlar bilden. Vissa kan vilja förmedla platsens kulturella 

identitet, medan andra kanske eftersträvar att anpassa platsens bild för att passa olika 

marknader (Aronsson, 2011). Som tidigare nämnts har en plats med en väletablerad 

image och ett starkt varumärke en konkurrensfördel gentemot andra platser, men det 

kan också sätta ramar för vilka produkter som kan associeras till platsen. 

Utvecklingsmöjligheterna kan därmed bli begränsade (Heldt Cassel, 2011). För att 

kunna förmedla en bild utan att hämma utvecklingen av platsen, krävs det att man 

eftersträvar en hög grad av förankring och delaktighet. För att kunna förmedla flera 

bilder som inte står i konflikt till varandra, gäller det att dessa kan existera sida vid sida 

för att undvika att skapa en alltför ensidig bild av destinationen (Aronsson, 2011). 

 

Ofta är den image som förmedlas utåt mycket smal och specialiserad för att på så sätt 

lyckas nå ut på ett slagkraftigt sätt. En sådan smal bild kan dock orsaka lokala 

konflikter. Trots att en smal bild kan locka turister till platsen, gäller det att den bilden 

som förmedlas är accepterad av lokalbefolkningen och det lokala näringslivet. Den 

image som förmedlas måste kunna uppfyllas när turisterna väl befinner sig på platsen, 

och då är lokalbefolkningens och näringslivets attityder en viktig del då imagen måste 

kunna omsättas i konkreta produkter och upplevelser (Heldt Cassel, 2011; Freire, 2009). 

 

Vissa argumenterar för att resultaten av en världsarvsutnämning ofta är överskattade, 

och att marknadsföringen av kulturarv som en produkt har resulterat i 

kommersialiseringen av kulturarv. Det finns svårigheter mellan att konservera en plats 

och samtidigt utnyttja den för ekonomiska fördelar. Denna svårighet är den största 

utmaningen idag när det gäller kulturarvsplatser. Att balansera konservering och 

massturism kräver nära koordination mellan både privata och offentliga intressenter 



  
 

23 

(Ryan & Silvanto, 2010). 

Varumärke är en term som har blivit allt vanligare i marknadsföring idag, med två 

inkluderande termer vilka är positionering och image. Både termerna är viktiga då det 

kommer till kulturarvsplatser då turistorganisationer ofta är för snabba med att 

varumärka en destination med speciella etiketter och att marknadsföra platser kring 

välkända symboler, som exempelvis världsarvssymbolen. Att använda 

världsarvssymbolen kan utesluta andra möjligheter och upplevelser som hade kunnat 

erbjudas besökare, men som istället konkurrerar med varumärket och därmed väljs bort 

(Boyd, 2008). 
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4 Örlogsstaden Karlskrona 

 
I uppsatsens fjärde kapitel tar vi en titt på Karlskronas historia samt hur staden ser ut 

idag. Kapitlet avslutas med en beskrivning av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, 

vad som ingår i världsarvet och vilka som är involverade i arbetet med Örlogsstaden 

Karlskrona.

 

4.1 Karlskrona 

Då… 

Mot slutet av 1600-talet var Sverige en militär stormakt. Områden som tillhörde 

stormakten var Finland, Estland, delar av Lettland och norra Tyskland (Örlogsstaden 

Karlskrona, 2016a). Man var i behov av en sydlig örlogsbas för att kunna kontrollera 

dessa landområden runt Östersjön. Av denna anledning steg kung Karl XI iland på 

skärgårdsön Trossö hösten 1679. Ön gav goda förutsättningar för att anlägga en 

örlogsbas, och området var också isfritt under en längre tid än Stockholm (Lepasoon, 

2005). Den bonde som bodde på Trossö vid denna tidpunkt fick lämna ön och han 

ersattes av de främsta skeppsbyggarna och arkitekterna i riket, och även fortifikatörer 

och befästningsbyggare flyttade till ön för att anlägga den nya staden (Örlogsstaden 

Karlskrona, 2016a). Örlogsbasen skulle bestå av hamnar, befästningar och skeppsvarv, 

och det planerades även en civil stad (Örlogsstaden Karlskrona, 2016a). 

Grundläggningsprivilegier utfärdades av kung Karl XI år 1680, och år 1683 blev 

Karlskrona residensstad (Stenholm, 1999). För att gynna handel i staden och för att 

möjliggöra befolkningstillväxt tog kungen bort stadsprivilegier från grannstäderna 

(Örlogsstaden Karlskrona, 2016a).   

 

Under mitten av 1700-talet var byggnadsverksamheten intensiv och av en omfattning 

som inte liknar något annat i äldre svensk stadshistoria. Nästan hela staden byggdes 

under de första tio årtiondena, och mot slutet av 1740-talet var staden rikets tredje 

största efter Stockholm och Riga (Lepasoon, 2005). Valet att anlägga en örlogsbas i 

Karlskrona var på grund av dess strategiska läge, men när staden planerades utgick man 

efter de klassiska idealen. Barockens ideal var högsta mode, och detta syns på de breda 

axelgatorna och monumentala byggnader vid Stortorget. Fram till vår tid har man 

försökt att följa de ursprungliga stadsplanerna i de centrala delarna av staden när det 

gäller kvartersindelning och gatusträckning (Stenholm, 1999). 
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Nu… 

”Karlskrona är en miljö där anledningen till världsarvsutnämningen, den helt 

överskuggande marina miljön, fortfarande präglar livet och de boende […] själen 

tillhör den marina miljön, flottan och marinen.” (Lönnqvist m.fl., 1999:5)  

 

Karlskrona har 65380 invånare över 104689 hektar. Staden består av 1650 öar, kobbar 

och skär, och den marina miljön har därmed en stark prägel. De största arbetsgivarna är 

Karlskrona kommun, Försvarsmakten, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska 

Högskola, Ericsson AB, Saab Kockums och Telenor (Karlskrona, 2016c). IT och 

telekom har varit den främsta näringskällan sedan 1990-talet (Karlskrona, 2016b). En 

annan av de största arbetsgivarna är Försvarsmakten med sina 2205 anställda: 859 

yrkesofficerare; 492 gruppbefäl, soldater och sjömän; 269 civilanställda; och 585 

reservofficerare. Antalet timanställda och rekryter räknas inte in i detta antal 

(Försvarsmakten, 2017).  

 

Karlskrona präglas fortfarande av sin marina historia, och närheten till havet har gett 

staden sin karaktär. Havet och skärgården är något som turismindustrin drar nytta av. 

De tre största profilbärare som tagits fram i platsmarknadsföringen av staden är: 

Skärgården, Marinmuseum och (Upplevelser) i Världsarvet. Något som även lyfts fram 

i media är den tagna positionen "Sveriges soligaste stad". Turistorganisationen satsar 

idag på två typer av målgrupper: grupper och individuella. Till grupper hör konferens, 

grupper och kryssningar. I det individuella segmentet satsas det mest barnfamiljer och 

personer över 50 år, men man har under de senaste åren börjat se en föryngring bland 

besökarna och kommer därför under 2017 att försöka hitta ett bättre sätt att 

kommunicera med målgruppen 18-25 år (Terje Pedersen, 2017). 

 

4.2 Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 

Örlogsstaden Karlskrona blev uppförd på Unescos världsarvslista år 1998, med 

nomineringen:  

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk 

örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin 

tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser 

spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en 



  
 

26 

avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest 

kompletta av dem som finns kvar” (Örlogsstaden Karlskrona, 2016d). 

 

Vad ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona? 

Världsarvet utgörs av bland annat av stadsplanen och olika befästningar samt äldre 

bebyggelse på ön Trossö och Björkholmen. Här ingår: Fredrikskyrkan, Vattenborgen, 

Heliga Trefaldighets kyrka, Rådhuset och Grevagården, Amiralitetskyrkan, Bataljonen 

Sparre, Slutningsmuren, statyn Rosenbom, Bastion Aurora, Skeppsgossekasernen, 

Amiralitetsklockstapeln och Bataljon af Trolle. Andra byggnader från Örlogsvarvet och 

hamnen som är en del av världsarvet är: Högvakten, Inventariekammare nr 1, Mönster- 

och modellsalsbyggnaden, Materialförråd, Chapmanporten och Chapmanbostället, 

Bildhuggareverkstaden, Kölhalningsbroarna, Hokvinden, Varvsmuren, 

Femfingerdockan, Gamla mastkranen, Finska kyrkan, Corps de Garde, Polhemsdockan, 

Wasaskjulet och Repslagarbanan. Ön Stumholmen var militärt område ända till 1993, 

och här ligger flera byggnader som ingår i världsarvet: Corps de garde, Slup- och 

barkasskjulet, Marinmuseum, Desinfektionshuset, Kronobageriet, Kronohäktet, 

Beklädnadsverkstaden, Båtsmanskasernen, Tunnebodsmagasinet, Flyghangarerna, 

Bastion Kungshall och Kungshalls magasin. Utanför staden återfinns Skärva herrgård 

och Lyckeby kronokvarn. Till världsarvet tillhör slutligen en rad fästningar och kruthus: 

Ljungskär, Mjölnare holmen, Koholmen, God Natt, Kurrholmen Drottningskärs kastell, 

samt Kungsholms Fort (Örlogsstaden Karlskrona, 2016c).  

Vilka arbetar med världsarvet? 

Det som ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona förvaltas av olika aktörer. 

Länsstyrelsen i Blekinge län är en av dessa. Länsstyrelsen är involverad i frågor som rör 

världsarvet och de fördelar även bidrag för att säkra örlogsstadens bevarande. 

Byggnader som används av Försvarsmakten eller som finns på militärt område förvaltas 

av Fortifikationsverket. Statens Fastighetsverk förvaltar bland annat Drottningsskärs 

kastell och Marinmuseum. Karlskrona Stadsförsamling förvaltar Fredrikskyrkan och 

Heliga Trefaldighets kyrka. Den tredje kyrkan som tillhör världsarvet, 

Amiralitetskyrkan, förvaltas av Fortifikationsverket. Lyckeby kronokvarn är i 

kommunal ägo. Kungshalls magasin och Vattenborgen har tidigare ägts och förvaltats 

av kommunen men är nu i privat ägo, liksom Skärva. De främsta förmedlarna av 

världsarvet är Marinmuseum och Blekinge Museum.  
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En plattform för världsarvet, Världsarvsrådet, bildades 2002. Rådet innefattar två 

nivåer. I den så kallade styrgruppen sitter bland annat landshövdingen, 

Kommunstyrelsens ordförande, generaldirektörer för Statens Fastighetsverk och 

Fortifikationsverket, bland andra (Örlogsstaden Karlskrona, 2016b).  I ledningsgruppen, 

vilken är operativ, ingår lokala representanter på tjänstemanna- och chefsnivå, och här 

sitter också världsarvssamordnaren, vars intervju finns att ta del av i nästa kapitel 

tillsammans med turistchefens och svaren från enkätundersökningen. 
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5 Resultat 

 
I uppsatsens femte kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningen samt de två 

intervjuerna med världsarvssamordnare och turistchef i Karlskrona. Syftet med enkäten 

var att undersöka huruvida världsarvet finns med i den bild som invånare och besökare 

har av destinationen. Syftet med intervjuerna var att studera vilken betydelse 

världsarvet har i arbetet med att profilera och varumärka destinationen.  

 

5.1 Enkätsvar 

Av de 163 respondenterna var 44 män, och 119 kvinnor. Majoriteten av respondenterna 

var mellan 25-30 år. Den yngsta respondenten var 17 år, och den äldsta 74 år (se figur 

1).  

 

Figur 1. Åldersfördelning av respondenter 

 

Av respondenterna bodde 88 personer i Karlskrona. Respondenterna fick frågan om hur 

väl de känner till Karlskrona på en skala 1-5, där 5= Mycket väl och 1= Inte alls. De 

som svarade 1 räknas inte in i det slutliga resultatet då de inte var kvalificerade för att 

medverka på resterande frågor. De övriga respondenternas resultat ses nedan i tabell 1: 

 

Tabell 1. Hur god kännedom har respondenterna om Karlskrona? 
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Frågan om hur respondenterna skulle beskriva Karlskrona resulterade i 456 ord som är 

indelade i kategorier (för en fullständig tabell över orden se Bilaga D – Tabell 2). Den 

största kategorin var den som inkluderade ord som: hav, havsnära, kust, vatten, bad, 

marint, hamn, skärgård, fiske med flera. 106 personer beskrev Karlskrona med ord från 

denna kategori. 73 personer beskrev Karlskrona som vackert och fint. 33 personer 

beskrev staden med andra positiva ord som exempelvis mysigt, trevligt, välkomnande 

och underbart. 30 personer beskrev Karlskrona som en sommarstad, och ytterligare 25 

personer använde ordet sol. 28 personer svarade med mindre positiva ord som 

exempelvis motstånd mot förändring, stillastående, inskränkt, tråkigt, avsides och 

otillgängligt. 17 personer ansåg att Karlskrona är litet, kompakt, intimt, anonymt och 

avsides, medan 16 personer beskrev staden som växande, genuint, turistvänligt och 

unikt. Enbart 8 respondenter använde ordet världsarv, men 14 personer beskrev staden 

som historisk, gammal, traditionell, kulturell och stormaktsmässig. Ytterligare 9 

respondenter valde ord som militären, flottan, försvarstungt, örlogsstad, örlogsbas, 

marinbas och marinen. Övriga ord som respondenterna använde var pittoreskt, trevlig 

stadskärna, glass, natur och arkitektur. 

 

När respondenterna fick välja tre saker som man bör framhäva när man marknadsför 

Karlskrona som en turistdestination resulterade detta i 453 ord som är indelade i 

kategorier. 2 personer valde att inte svara på denna fråga. Det var endast 12 personer 

som inte svarade att man bör framhäva närheten till havet och skärgården. Andra ord 

som de 161 respondenterna gav var: fina stränder, vatten, hamn, badplatserna, bad från 

klippor, nära till bad och strandnära. 17 personer svarade att man bör framhäva öarna 

mer, och 8 personer svarade även båtliv eller skärgårdsbåtarna. 33 respondenter ansåg 

att man bör framhäva att Karlskrona är en sommarstad eller en solig stad. 26 personer 

svarade världsarv, men många använde andra ord som: Kulturarv (5 personer), Historia 

(26 personer), Tunnlar under staden (2 personer), Militärhistoria och Flottans historia. 

21 respondenter tyckte att man bör framhäva Marinmuseum, museum och guidade turer 

under staden. 20 personer svarade kultur, evenemang och musik, och ytterligare 21 

personer svarade mat och shopping. 18 respondenter tyckte att man bör framhäva 

naturen, medan 25 personer ville framhäva arkitekturen, stadskärnan och Trossö. 19 

personer valde ord som: vackert, lättillgängligt, närhet, idyll, vänliga människor och 

atmosfären. Övrigt som respondenterna ville framhäva var: Dragsö, Marinen, Barnens 
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gård, Wämöleden, Aspö, Björkholmen, Parker, Fina golfbanor, Marinbasen, 

Brändaholm, Gårdsbutiker, Varvet, Cykelturism, Boda Borg och Torgverksamhet. 

 

Av de 163 respondenterna kände 147 personer till att Karlskrona är ett världsarv. 155 

personer tyckte att världsarvet är något som man bör framhäva i marknadsföringen av 

Karlskrona. Av de 8 personer som inte höll med gav 7 personer en förklaring. Dessa 7 

personer menade att världsarvet i sig är tråkigt om det inte kan utvecklas till något roligt 

och inte bara vara intressant; att det är ointressant; att det spelar mindre roll för den 

yngre generationen; att det inte säger något om upplevelsen; att det är tveksamt om det 

lockar tillräckligt och att det är svåröverskådligt på plats att förstå vad som är 

världsarvet. En respondent gav denna förklaring: 

”För att majoriteten av världsarvet är inte tillgängligt för allmänheten […] jobbade i 

ett par år på hotell i Karlskrona och då kom ett gäng turister in med en karta. De ville 

se världsarvet och bad mig peka ut det på en karta. Förklarade att hela Karlskrona är 

ett levande världsarv. De blev djupt besvikna. Världsarvet per se är inte relevant. 

Enskilda saker är relevanta, men världsarvet är det inte. Måhända skulle det kunna bli 

om kommunen och privata aktörer satsade på ett faktiskt innehåll. Tyvärr är världsarvet 

nu bara ett innehållslöst säljande ord som gör turister besvikna.” (Man, 28 år) 

 

Respondenterna fick frågan om hur väl de känner till hur man marknadsför Karlskrona 

idag på en skala 1-5, där 5=mycket väl, 1=inte alls. Resultaten visas nedan i tabell 3: 

 

Tabell 3. Hur god kännedom har respondenterna om marknadsföringen av Karlskrona? 

5: 3,68% 6 personer 

4: 18,4% 30 personer 

3: 33,74% 55 personer 

2: 29,45% 48 personer 

1: 14,72% 24 personer 

 

De som svarade att de inte alls kände till marknadsföringen av Karlskrona behövde inte 

svara på frågan om de anser att bilden som Karlskrona förmedlar är representativ för 

destinationen. Av de 139 respondenter som kände till hur man marknadsför Karlskrona 

idag, svarade 110 personer att de anser att bilden som Karlskrona förmedlar är 

representativ för destinationen.  
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Av de 29 personer som svarade att de inte upplever att bilden som Karlskrona förmedlar 

är representativ för destinationen, gav 23 personer en förklaring. Några av dessa är: 

o ”Ingen bild som förmedlas utåt ger någonsin en representativ bild när syftet med 

marknadsföringen drivs av kapitalistiska krafter”   

o ”Visar inte landskapet tillräckligt”   

o ”Framhäver inte vårt världsarv”   

o ”Måste utöka kontakten med havet, öriket m.m.”    

o ”Man borde satsa mer på världsarvsdelen. Mer på möjligheterna till att utforska 

olika öar och göra det möjligt att åka med båtturer till andra öar i vår skärgård.”  

o ”Lam marknadsföring, dålig känsla i bildmaterialet, informationsflödet är tunt.”  

o ”Dålig marknadsföring, dålig vägskyltning till Karlskrona”  

o ”Jag tycker att man kan göra mer. Det är sommaren som är fin, men vi behöver 

väl ha turister året om. Vår och höst, men även vinter. Alltså hitta saker att 

besöka och betitta även under den svala halvan av året.”   

o ”Världsarvsvinklingen är kass. Även Karlskrona som skärgårdsstad blir en 

besvikelse när turister konstaterar att väldigt lite av Karlskronas utbud ligger vid 

havet. Ytterst få restauranger och andra saker som lockar folk ligger vid havet. 

Majoriteten av kajerna i Karlskrona är parkeringsplatser.”   

o ”Nu när jag vet att det är ett världsarv så stämmer inte det överens med min 

bild”   

o ”Man måste framhäva skärgården och fisket mer”   

o ”Lockar inte med det de gör nu”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

32 

5.2 Intervjuresultat 

5.2.1 Terje Pedersen – Turistchef 

 
Den enda källan till nedanstående material är Terje Pedersen.  

 
Terje Pedersen har varit turistchef i Karlskrona sedan 2010. Turistorganisationen, 

bolaget Utveckling i Karlskrona AB, är helägt av kommunen och politiskt styrt. 

Bolagets uppdrag är att bedriva destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och 

olika typer av event. Tjänsten som turistchef innebär ett totalansvar för strategi, 

kanalval, marknadsföring, försäljning, värdskap och ett antal interna och externa 

nätverk. 

 

Platsmarknadsföring/Varumärke 

Bolaget har sedan ett antal år tillbaka jobbat med varumärket och plattformen ”Visit 

Karlskrona”. Det är ett etablerat varumärke inom besöksnäringen i hela Sverige och 

även internationellt. Bolaget leder arbetet med ”Visit Karlskrona” och arbetar varje dag 

med att få intressenter att använda varumärket även i sitt arbete. Strategin bakom 

platsmarknadsföringen är att fylla varumärket Karlskrona med attraktivt innehåll och 

kommunicera detta i olika kanaler till olika målgrupper. De försöker använda sig av 

storytelling anpassade till olika målgrupper, men trots att de inte har implementerat 

detta fullt ut än tror Pedersen att det är rätt väg att gå. Pedersen berättar att Karlskrona 

kommun för två år sedan valde att ta fram ett platsvarumärke för hela kommunen. Det 

var ett stort och dyrt arbete, som Pedersen menar inte har gett mycket resultat hittills. 

 

Turistorganisationen jobbar med profilbärare, där de tre största är: Skärgården, 

(Upplevelser i) Världsarvet och Marinmuseum. De har tagit fram ett antal värdeord och 

skapat två epitet som de kommunicerar i allt de gör. Epitetet ”Mitt i skärgården” 

används flitigt, och här byter de ut ord framför epitetet så att det exempelvis kan se ut så 

här: ”Karlskrona. Mitt i skärgården”, ”Julmys. Mitt i skärgården” och ”Fiskelycka. Mitt 

i skärgården”. År 2013 gick de ut i media med epitetet ”Sveriges soligaste stad”. Detta 

används också flitigt eftersom sol i Sverige är mycket medial, menar Pedersen. Detta 

epitet har gett stor effekt i både media och besöksmässigt, och Pedersen menar att det 

dessutom bygger stolthet bland Karlskronas invånare. Att skapa ett starkt varumärke 

handlar enbart om uthållighet och konsekvent användning av samma budskap, berättar 

Terje. Det är viktigt att det de säger är trovärdigt, att de visar upp ett äkta Karlskrona. 
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”Vi gör ingenting utan att vårt varumärke är väl synligt, vare sig här hemma eller på 

våra marknader längre bort” (Terje Pedersen, 2017-01-05). 

 

Profil/Identitet/Image 

Pedersen tror att både invånare och besökare skulle beskriva Karlskrona som både 

”skärgårdsstad” och ”världsarvsstad”, och att många nog ser Karlskrona som en ”marin 

stad” eller ”militärstad”. På det sättet menar han att det finns en tydlig profil, men att de 

däremot har svårt att kategorisera Karlskrona när det kommer till konkreta kategorier, 

som exempelvis ”kultur”, ”bad” och ”shopping”. Han menar att de måste arbeta vidare 

med att göra denna profil tydligare, att de precis har börjat jobba med detta och har 

mycket att lära. Pedersen berättar att Karlskrona kan ses som ”nya” i 

turismsammanhang, men att destinationen har en enorm potential och han tror att 

Karlskrona kommer att bli en populär destination i framtiden. Pedersen vill att 

Karlskrona ska uppfattas som en spännande, ny destination där man kan uppleva marin 

historia i världsarvsmiljö – ”mitt i Sveriges sydligaste skärgård” (Terje Pedersen, 2017-

01-05). Han vill att besökare som kommer till staden ska känna att de måste komma 

tillbaka.  

 

Pedersen berättar att de har lärt sig av sina misstag att inte inkludera lokalbefolkning 

och näringsliv i bilden av Karlskrona och att det är något som de jobbar kontinuerligt 

till i dagsläget. De lägger nu tid på att träffa det lokala närings- och föreningslivet för att 

dels berätta vad de gör för dem, men även för att ta reda på deras behov. De arbetar 

även mer och mer med ambassadörskap genom sociala kanaler som Facebook och 

Instagram. 

 

Världsarvet 

Pedersen menar att världsarvet inte har påverkat platsmarknadsföringsstrategin och inte 

heller valet av målgrupper. Han förklarar att världsarvet finns med i allt de gör i 

marknadsföringssyfte. De har valt att inte enbart marknadsföra världsarvet, utan snarare 

om upplevelser och besöksmål i världsarvet. Han menar att världsarvet i sig är alldeles 

för diffust och abstrakt för stora delar av befolkningen och de behöver därmed 

konkretisera det mer. Innehållet i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona är en naturlig del 

av varumärket Karlskrona. Pedersen menar att Karlskronas identitet primärt handlar om 

marinens närvaro i över 335 år. Världsarvsstatusen kom först 1998. Men de spelar på 
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världsarvets kvalitet och status i de sammanhang där det känns naturligt att framhäva 

detta, och Pedersen menar att just kvalitet och status som världsarvet signalerar är de 

potentiella fördelar som finns med att använda världsarvet i marknadsföringen. Han 

menar dock att det definitivt kan finnas potentiella nackdelar med att använda 

världsarvet i marknadsföringen: ”Det är relativt okänt och för många kan det kännas 

’dammigt’ i en värld där vi vill ha upplevelser och ’edutainment’” (Terje Pedersen, 

2017-01-05). 

 
5.2.2 Lena Johansson – Världsarvssamordnare 

 
Den enda källan till nedanstående material är Lena Johansson. 

 

Lena Johansson arbetar som världsarvssamordnare i Karlskrona. Hon är anställd av 

Kultur- och fritidsförvaltningen på Karlskrona Kommun. Tjänsten 

världsarvssamordnare har funnits sedan 2008, men den var till en början samfinansierad 

av Karlskrona Kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge samt Statens 

Fastighetsverk. Sedan 2010 ligger tjänsten hos Karlskrona Kommun enbart. I tjänsten 

ingår att samordna aktörer och aktiviteter både inom kommunen och utanför den egna 

organisationen. Världsarvssamordnaren ingår bland annat i Världsarvsrådets 

ledningsgrupp. Världsarvsrådet är en informell plattform för frågor kopplade till 

världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Världsarvsrådet finns på två nivåer: 

ledningsgruppen, som är operativ i vilken världsarvssamordnaren ingår liksom lokala 

representanter på tjänstemanna- och chefsnivå, och styrgruppen där kommunstyrelsens 

ordförande, landshövdingen, generaldirektörer med flera ingår. 

Samarbete 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med innehållet i världsarvet, kvalitetssäkring, 

utbildningar och kan förse andra med kunskapsunderlag. De ansvarar inte för paketering 

och marknadsföring av världsarvet, då det ligger på det kommunala bolaget Utveckling 

i Karlskrona AB, turistorganisationen i Karlskrona. Johansson berättar att samarbetet 

med turistorganisationen sker kontinuerligt, både på strategisk nivå och på 

genomförandenivå. Världsarvssamordnaren sitter för närvarande fysisk i samma lokaler 

som turistorganisationen. Exempel på samarbetsområden mellan de två är gemensamt 

arbete för ett nytt besökscentrum, guideutbildningar och guideverksamhet. 

Huvudsakligen sker arbetet som världsarvssamordnade i samverkan med externa 

aktörer, som exempelvis lokala företag, Marinmuseum, Blekinge Museum, Statens 
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Fastighetsverk och Fortifikationsverket med flera. Samverkan sker också med andra 

svenska världsarv och även på internationell nivå. Karlskrona Kommun har bland annat 

sökt medel för att tillsammans med världsarv och biosfärområden i södra 

Östersjöregionen arbeta strategiskt med att utveckla en hållbar turism.  

 

Världsarvets roll 

I kommunens strategi- och måldokument samt översiktsplaner och liknande understryks 

världsarvets betydelse för kommunens och stadens utveckling och identitet, och i den 

regionala kulturplanen är världsarvet också en prioritering. Lena Johansson menar att 

för vissa spelar världsarvet en viktig roll i Karlskronas identitet, men att för det stora 

flertalet invånare är världsarvet något som är svårt att greppa och sätta ord på. I 

kommunens kommunikation med omvärlden finns världsarvet med, och även i flera 

lokala företags varumärken, men hos flertalet kommuninvånare finns det en osäkerhet 

på vad världsarvet egentligen är och vad det omfattar rent geografiskt.  

 

Världsarvets del i destinationsvarumärket Karlskrona är inget som Johansson är delaktig 

i, men hon berättar att Utveckling i Karlskrona AB ser världsarvet som en viktig 

beståndsdel i sin marknadsföring, och att även på regional nivå är världsarvet utpekat 

som en hörnsten i utvecklingen av besöksnäringen. Johansson menar att världsarvet bör 

vara en självklar del i marknadsföringen och hon anser att världsarvet har en tillräckligt 

stor plats i marknadsföringen idag. Dock pekar hon på svårigheter med att 

sammankoppla begreppet ”världsarvet Örlogsstaden Karlskrona” med ett tydligt 

innehåll som gör begreppet begripligt för såväl besökare som lokalbefolkning. 

Johansson ser inga potentiella negativa effekter med att använda världsarvet i 

marknadsföringen så länge marknadsföringen sker i dialog mellan ansvarig 

turistorganisation och marknadsföringsansvariga samt de aktörer som ansvarar för 

innehåll och kunskap om världsarvet. Marknadsföringen bör vara mycket noga 

genomarbetad och kommunicerad med olika intressenter i det aktuella världsarvet för 

att nå bästa resultat i ett gemensamt utvecklingsarbete. 
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6 Analys 

 
I uppsatsens sjätte  kapitel analyseras resultaten från enkätundersökningen och 

intervjuerna och jämförs med varandra för att visa på likheter och skillnader i 

datamaterialet. Resultaten analyseras även med hjälp av det teoretiska ramverket för 

att visa på eventuella likheter och skillnader mellan destinationen som studerats och 

tidigare forskning. 

 

6.1 Världsarvets roll i den förmedlade och uppfattade bilden av 

Karlskrona som destination 

Som tidigare forskning visat är det en nödvändighet att visa på platsers värde och unika 

särdrag för att kunna konkurrera mot andra destinationer (Aronsson, 2011). De senaste 

tjugo åren har destinationsutvecklingen blivit allt mer marknadsorienterad, och det är 

idag svårt att hitta någon destination som inte använder olika typer av strategier för att 

marknadsföra platsen (Heldt Cassel, 2011). Turistorganisationer måste skapa en profil 

av destinationen utifrån bland annat geografiska förutsättning och attraktioner som finns 

på platsen, och sedan marknadsföra denna profil (Thufvesson, 2009). 

Turistorganisationen i Karlskrona ”Utveckling i Karlskrona AB” har tagit fram olika 

profilbärare som används i marknadsföringen, varav de tre största är: Skärgården, 

(Upplevelser i) Världsarvet och Marinmuseum. Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 

har därmed en stor plats i marknadsföringen idag. Turistchefen Terje Pedersen menar att 

skapandet av ett starkt varumärke handlar om uthållighet och konsekvent användning av 

samma budskap, och att det är viktigt att de visar upp ett ”äkta” Karlskrona så att 

marknadsföringen blir trovärdig. Förutom att förmedla en bild som är trovärdig behöver 

destinationsutvecklare även ha en kunskap inom vilka områden som det är mest lönsamt 

att satsa sina resurser. Det är även viktigt att förstå hur sina målgrupper tänker och ha 

förmågan att se på platsen i fråga på samma sätt som målgrupperna gör (Thufvesson, 

2009).  

 

Den grundformel i platsmarknadsföring som beskrevs i det teoretiska ramverket 

förklarar att ett av stegen är att invånare och besökare ska tala väl om platsen och på så 

sätt kunna vara ambassadörer. Det gäller inte bara att kunna marknadsföra sig utåt, det 

vill säga till potentiella besökare, utan det är även viktigt att lyckas med den interna 
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marknadsföringen, vilket inom destinationsmarknadsföringen innebär invånarna. Den 

interna marknadsföringen syftar till att informera invånare om vad som är speciellt med 

platsen och att göra dem medvetna om att dessa själva kan utveckla och sälja platsen 

(Thufvesson, 2009). Om den bild som marknadsförs stämmer överens med den bild som 

invånarna har blir den mer trovärdig och den lokala befolkningen kan då vara 

ambassadörer av platsen, vilket är en essentiell del i marknadsföringsstrategin. 

Lokalbefolkning och det lokala näringslivet bör därför vara delaktiga även i skapandet 

av platsen, och inte bara i marknadsföringen av denna (Ek & Hultman, 2007). 

 

Av de 139 respondenterna i enkätundersökningen som hade kunskap om hur 

marknadsföringen av Karlskrona ser ut idag, svarade 110 personer att bilden som 

Karlskrona förmedlar är representativ för destinationen. 23 av de 29 personer som inte 

upplever att bilden är representativ gav exempel som att marknadsföringen inte visar 

landskapet tillräckligt och att man bör hitta saker att marknadsföra året om och inte bara 

under sommarhalvåret. Med tanke på de två epitet som turistorganisationen använder 

flitigt – ”Mitt i skärgården” samt ”Sveriges soligaste stad” – kan man se ett visst 

mönster att den bild som marknadsförs är kanske mest ”somrig”. 4 personer ansåg att 

marknadsföringen inte framhäver världsarvet, att man borde satsa på världsarvet, att 

världsarvsvinklingen är dålig, samt att det inte framgår att Karlskrona är ett världsarv i 

marknadsföringen. Detta är intressant med tanke på att de flesta förknippar Karlskrona 

med världsarv, samt att de flesta anser att marknadsföringen är representativ för 

destinationen.  

 

Pedersen påstår att världsarvet inte har påverkat arbetet med platsmarknadsföringen av 

destinationen Karlskrona, och inte heller valet av målgrupper. Pedersen påstår att 

världsarvet är en naturlig del av varumärket Karlskrona och är med i allt de gör, men att 

de inte alltid trycker på just världsarvet i sig, utan mycket på upplevelser i och omkring 

världsarvet. Anledningen till detta är att världsarvet är ett begrepp som är diffust och 

abstrakt för stora delar av befolkningen, och att det därför är nödvändigt att konkretisera 

vad världsarvet egentligen erbjuder. Detta är en av svårigheterna med 

platsmarknadsföring, då det inte bara gäller att framhäva den lokala kulturen, utan att 

man även måste kunna erbjuda andra möjligheter till konsumtion, en attraktiv miljö, 

shoppingmöjligheter och olika typer av evenemang (Aronsson, 2011). Turister förväntar 

sig bra hotell och attraktioner, en unik kultur och miljö, samt en hög servicestandard. 
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Utöver detta förväntar sig dagens turister andra typer av upplevelser och en typ av 

livsstilsuppfyllelse. Detta innebär att destinationer behöver skapa en unik identitet med 

ett varumärke som tillför ett värde utöver de existerande produkterna och förbättrar den 

upplevda kvaliteten (Morgan & Pritchard, 2004). 

 

Pedersen tror att både invånare och besökare skulle beskriva Karlskrona som både 

”skärgårdsstad” och ”världsarvsstad” och att många ser Karlskrona som en ”marin stad” 

eller ”militärstad”. Även Johansson betonar att för vissa spelar världsarvet en viktig roll 

i Karlskronas identitet. Pedersen menar dock att Karlskronas identitet primärt handlar 

om marinens närvaro i staden, och inte världsarvet i sig, då världsarvsstatusen kom först 

1998. I enkätundersökningen beskrev endast åtta personer Karlskrona med ordet 

Världsarv, men två andra kategorier kan liknas med denna, som: Örlogsstad, Örlogsbas, 

Militären etc., samt Historiskt och Kultur.  

 

Pedersen menar att det finns en tydlig profil av Karlskrona som en ”världsarvsstad”, 

”skärgårdsstad”, ”marin stad” och ”militärstad”, men att de har svårt att kategorisera 

Karlskrona när det kommer till mer konkreta kategorier, som exempelvis ”kultur”, 

”bad” och ”shopping”, och menar att detta är något som de måste arbeta med. 

Majoriteten av enkätrespondenterna beskrev Karlskrona med ord som: Hav, kust, 

vatten, marint och skärgård. Pedersen menade att det är svårt att kategorisera Karlskrona 

när det kommer till mer konkreta kategorier, och det kan urskilja ur enkätresultaten då 

de flesta av orden är av mer abstrakt natur, som exempelvis: vackert, trevligt, storslaget, 

anonymt, intimt, inskränkt, och gammalt. 

 

Bilden som invånare har av platsen är viktig för besökare då invånare anses vara en 

autentisk källa av information. Trots detta är dock invånare ofta bortglömda i 

platsmarknadsföringsprocessen, dels på grund av den svåra uppgiften att erbjuda 

delaktighet till alla invånare. Svårigheterna till trots bör man försöka involvera invånare 

i processen då det är en strategi som man kan dra nytta av (Braun m.fl., 2013). Pedersen 

menar att de tidigare inte involverade lokalbefolkningen eller näringslivet i arbetet med 

bilden av Karlskrona, men att det är något som de arbetar med i dagsläget.  

 

När respondenterna i enkätundersökningen fick välja tre saker som man bör framhäva 

när man marknadsför Karlskrona som turistdestination resulterade det i 453 ord. 26 
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personer svarade att världsarvet bör vara en del av marknadsföringen, men många 

använde andra ord som kan härröras till detta, såsom kulturarv, historia, militärhistoria 

och flottans historia. Det var endast 12 personer som inte svarade att man bör framhäva 

närheten till havet och skärgården. 21 personer tyckte att man bör framhäva 

Marinmuseum, museum och guidade turer under staden. Det innebär att majoriteten av 

respondenterna höll med om de tre största profilbärarna som turistorganisationen 

använder sig av i marknadsföringen idag, nämligen Skärgården, (Upplevelser i) 

Världsarvet och Marinmuseum. 33 personer ansåg att man bör framhäva Karlskrona 

som en sommarstad eller ”solig stad”. Det betyder att de flesta respondenter även höll 

med om de två epitet ”Mitt i skärgården” och ”Sveriges soligaste stad” som 

turistorganisationen har tagit fram och som de kommunicerar i allt de gör. Pedersen 

menar att dessa bygger stolthet bland Karlskronas invånare och har gett stor effekt både 

i media och besöksmässigt. Man kan alltså säga att den bild som förmedlas i mångt och 

mycket stämmer överens med den identitet som lokalbefolkningen känner, vilket ligger 

i linje med turistorganisationens ambition. En sådan autentisk bild kan även hjälpa till 

att förstärka den lokala identiteten då denna bild förmedlas (Warnaby & Medway, 

2013). Även i kommunens strategi- och måldokument understryks världsarvets 

betydelse för kommunens och stadens utveckling och identitet. 

 

6.2 Potentiella fördelar och nackdelar med att använda världsarvet 

som en del i marknadsföringen av Karlskrona som destination  

Potentiella fördelar 

En världsarvsutnämning ger en destination något unikt som står ut från andra 

destinationer, och innebär en långsiktig konkurrensfördel. Ett världsarv innebär en känd 

symbol som många besökare kan relatera till och det ger en typ av kvalitetsgaranti 

(Ryan & Silvanto, 2014). Pedersen menar att de potentiella fördelar som finns med att 

använda världsarvet i marknadsföringen är just den kvalitet och status som världsarvet 

som varumärke signalerar. Lena Johansson ser inga potentiella negativa effekter med att 

använda världsarvet i marknadsföringen så länge den sker i dialog mellan ansvarig 

turistorganisation och marknadsföringsansvariga samt de aktörer som ansvarar för 

innehåll och kunskap om världsarvet. Olika intressenter bör vara med för att nå bästa 

resultat. Just marknadsföring och paketeringen av världsarvet ligger på 

turistorganisationen Utveckling i Karlskrona ABs bord, och Johansson är nöjd med 

världsarvets plats i marknadsföringen. Samarbetet mellan de båda organisationerna sker 
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dock kontinuerligt, både på strategisk nivå och genomförandenivå. För att lyckas att 

balansera konservering av kulturarv och turism är en nära koordination mellan olika 

intressenter essentiell (Ryan & Silvanto, 2010).  

 

Studier visar att världsarvsorganisationer ofta är mindre intresserade av ett samarbete 

med turistorganisationer. Detta kan bero på att de kan vara oförmögna att se fördelar 

med en ökad turism och istället ser hot mot världsarvets hållbarhet. Fördelarna för 

turismindustrin är mer självklara, då ett världsarvs status ger ökat värde till 

turistföretagens produkter. Ett samarbete mellan världsarvsorganisationer och 

turistorganisationer måste vara långsiktiga till sin natur och bygga på tillit mellan 

organisationerna för att kunna erbjuda turister en konsistent upplevelse som matchar 

vad som marknadsförs till turisterna (Cochrane & Tapper, 2006). Det verkar som att 

både kultur- och fritidsförvaltningen och Utveckling i Karlskrona AB har sett fördelarna 

med ett effektivt samarbete. Kultur- och fritidsförvaltningen har lagt arbetet med 

marknadsföring och paketering på Utveckling i Karlskrona, men i övrigt samarbetar de 

båda både på strategisk nivå och genomförandenivå.  

 

Potentiella nackdelar 

Pedersen menar att det definitivt kan finnas potentiella nackdelar med att använda 

världsarvet i marknadsföringen, då det är ett relativt ”okänt” begrepp som för många 

kan kännas omodernt och ”dammigt” i en värld där många turister eftersöker 

upplevelser och ”edutainment”. Som det teoretiska ramverket har förklarat så är detta en 

stor utmaning. Utmaningen för många världsarvsdestinationer är hur man ska kunna 

tillgodose behov både hos besökare som har världsarvet som det huvudsakliga målet 

med redan och de passiva besökare som enbart besöker kulturarvet som en del av resan 

men inte har kulturarvet som huvudsakligt mål. Studier visar att trots att världsarv drar 

till sig många turister, är en stor del av dessa bara passiva besökare. De stora 

möjligheterna för världsarvsdestinationer ligger därmed utanför världsarvet i sig. Det 

gäller att tillgodose behov för ett brett spektrum av olika typer av turister (Boyd, 2008). 

Ytterligare en utmaning är att inte begränsa utvecklingsmöjligheterna genom att 

varumärket sätter ramar för vilka produkter och upplevelser som kan koppla till 

världsarvet (Heldt Cassel, 2011).  
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För att kunna förmedla en bild utan att hämma utvecklingen av platsen, krävs det att 

man eftersträvar en hög grad av förankring och delaktighet (Aronsson, 2011). Det 

existerar även en viss kunskap om vad ett världsarv egentligen innebär vilket gör att det 

kan vara svårt att använda världsarvet som en del i destinationens platsmarknadsföring 

(Poria m.fl., 2011). Johansson menar att för det stora flertalet invånare är världsarvet 

något som är svårt att greppa och sätta ord på. I kommunens kommunikation med 

omvärlden och även i flera lokala företags varumärken finns världsarvet med, men hos 

många invånare finns det en osäkerhet på vad världsarvet egentligen är och vad det 

omfattar. Johansson menar att det finns svårigheter med att sammankoppla begreppet 

”världsarvet Örlogsstaden Karlskrona” med ett tydligt innehåll som gör begreppet 

begripligt för såväl besökare som lokalbefolkning.  

 

Ofta är den image som turistorganisationer förmedlar mycket smal och specialiserad för 

att på så sätt lyckas nå ut på ett slagkraftigt sätt. En sådan smal bild kan dock orsaka 

lokala konflikter. En smal bild kan locka turister till platsen, men det gäller att den bild 

som förmedlas är accepterad av lokalbefolkning och det lokala näringslivet. Den image 

som förmedlas måste kunna uppfyllas när turisterna väl befinner sig på platsen, och då 

är lokalbefolkningens och näringslivets attityder en viktig del då imagen måste kunna 

omsättas i konkreta produkter och upplevelser (Heldt Cassel, 2011). Av de 163 

respondenterna kände 147 personer till att Karlskrona är ett världsarv. 155 personer 

tyckte att världsarvet är något som man bör framhäva i marknadsföringen. 8 personer 

höll inte med. Några exempel på varför är att världsarvet bör utvecklas till något roligt, 

att världsarvet inte säger något om själva upplevelsen, att det är svåröverskådligt att 

förstå vad som är världsarvet när man väl är på plats, att många delar är otillgängligt för 

allmänheten, samt att det spelar mindre roll för den yngre generationen. Den sista 

anledningen har Pedersen uttryckt som en potentiell nackdel med att använda 

världsarvet, nämligen att många turister idag kan se världsarvet i sig som något 

omodernt. Pedersen har även uttryckt att ett framtida mål är att kunna hitta ett sätt att nå 

ut till den yngre målgrupp som man har märkt har börjat intressera sig för destinationen. 

Frågan är om den bilden kommer att inkludera lika mycket världsarv som den bilden 

som man förmedlar till de målgrupper man söker sig till i dagsläget. Majoriteten av 

respondenterna tyckte dock att världsarvet bör vara med i marknadsföringen, och man 

kan då dra slutsatsen att den bild som förmedlas bör vara accepterad av 

lokalbefolkningen. 
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7 Slutsats  

 
I uppsatsens sjunde och sista kapitel presenteras slutsatsen av studien. Kapitlet inleds 

med att repetera studiens syfte och frågeställningar. Vidare presenteras slutsatser som 

dragits från analyskapitlet under respektive frågeställning. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Påverkar världsarvet bilden av Karlskrona? 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om, och beskriva hur, ett världsarv påverkar 

den förmedlade och uppfattade bilden av en destination. Två frågeställningar 

formulerades i det inledande kapitlet av uppsatsen. Dessa var: 

- Vilken betydelse har världsarvet i arbetet med att profilera/varumärka 

destinationen? 

- Finns världsarvet med i den bild som invånare/besökare har av destinationen? 

 

Destinationen som studerades var Karlskrona, med sitt världsarv Örlogsstaden 

Karlskrona, som har varit med på världsarvslistan sedan 1998. För att kunna uppnå 

syftet studerades destinationen ur både ett producent- och ett konsumentperspektiv. 

Producentperspektivet studerades för att undersöka huruvida världsarvet påverkar den 

förmedlade bilden av Karlskrona som destination, och är kopplat till den första 

frågeställningen. För att undersöka producentperspektivet intervjuades två personer, 

turistchefen Terje Pedersen och världsarvssamordnaren Lena Johansson. För att 

undersöka huruvida världsarvet påverkar den uppfattade bilden av Karlskrona som 

destination, vilket är kopplat till den andra frågeställningen, gjordes en 

enkätundersökning med invånare och besökare för att på så sätt studera 

konsumentperspektivet. Nedan presenteras studiens slutsatser under uppsatsens 

respektive frågeställningar. 

 

Vilken betydelse har världsarvet i arbetet med att profilera/varumärka destinationen? 

Turistchefen Terje Pedersen berättar att världsarvet är en naturlig del av varumärket 

Karlskrona, men han påstår att världsarvet inte har påverkat arbetet med 

platsmarknadsföringen av Karlskrona som destination. Trots detta har världsarvet en 

stor plats i marknadsföringen idag. Dock är det upplevelserna i världsarvet som är en av 
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de tre största profilbärarna i marknadsföringen, och inte världsarvet i sig. Den kvalitet 

och status som varumärket världsarv signalerar är en av de potentiella fördelarna med 

att använda världsarvet i marknadsföringen, enligt Pedersen, men han menar att de 

enbart spelar på detta i sammanhang där det känns naturligt. Anledningen till detta är att 

världsarvet som begrepp kan vara diffust och abstrakt för stora delar av befolkningen, 

och att det kan kännas omodernt och dammigt för dagens turister. Pedersen menar att 

detta är en av de potentiella nackdelarna med att använda världsarvet i 

marknadsföringen. Världsarvssamordnare Lena Johansson ser inga potentiella nackdelar 

med att använda världsarvet i marknadsföringen så länge marknadsföringen sker i 

dialog mellan turistorganisation och världsarvsorganisation, ett samarbete som idag sker 

kontinuerligt. Johansson menar precis som Pedersen att det är svårt att sammankoppla 

begreppet världsarv med ett tydligt innehåll och att det därmed är svårt att greppa och 

sätta ord på för de flesta.   

 

Pedersen upplever att Karlskrona har en tydlig profil när det gäller kategorier som 

världsarvsstad, skärgårdsstad, marin stad eller militärstad. Enligt Pedersen handlar dock 

den primära identiteten om marinens närvaro i staden och inte världsarvet i sig. En 

slutsats som kan dras är att världsarvet har en naturligt stor roll i arbetet med att 

profilera och varumärka destinationen, men att det inte behöver bero på världsarvet i 

sig, utan snarare att det är en naturlig följd av att många av de attraktioner som finns på 

destinationen är en produkt av marinens närvaro i staden, och att dessa därmed lyfts 

fram i marknadsföringen. Det känns snarare som att användningen av begreppet är 

något som man försöker tona ned för att inte skrämma bort potentiella besökare som 

kan se begreppet som något omodernt och svårt att förstå. Att enbart spela på 

varumärket världsarv i de sammanhang där det känns naturligt, och istället trycka på 

upplevelserna i och omkring världsarvet, kan vara en strategi för att inte begränsa 

utvecklingsmöjligheterna inom destinationen och istället tillgodose behov för ett 

bredare spektrum av besökare, då de målgrupper som destinationen söker sig till kan 

klassificeras som en typ av passiva besökare och enligt tidigare studier ligger 

möjligheterna för en världsarvsdestination i just de upplevelser och attraktioner som 

finns runt omkring världsarvet eftersom majoriteten av besökarna till ett världsarv är 

just passiva. 
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Finns världsarvet med i den bild som invånare/besökare har av destinationen? 

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen som hade kunskap om hur 

marknadsföringen ser ut idag ansåg att bilden som Karlskrona förmedlar är 

representativ för destinationen. När respondenterna fick välja vad som bör framhävas i 

marknadsföringen var det endast 12 personer som inte svarade att man bör framhäva 

närheten till havet och skärgården. 155 personer ansåg att världsarvet är något som man 

bör framhäva, och 21 personer svarade Marinmuseum. 33 personer ansåg att man bör 

profilera Karlskrona som en sommarstad eller ”solig stad”. Majoriteten av 

respondenterna höll med andra ord med om de tre största profilbärarna som används i 

marknadsföringen, nämligen Skärgården, (Upplevelser i) Världsarvet och 

Marinmuseum. De flesta respondenterna höll även med om de två epiteten ”Mitt i 

skärgården” och ”Sveriges soligaste stad” som turistorganisationen har tagit fram och 

som de kommunicerar i allt de gör.  

 

Pedersen beskrev att Karlskrona har en tydlig profil när det kommer till kategorier som 

världsarvsstad, skärgårdsstad, marin stad och militärstad. Majoriteten av 

enkätrespondenterna, 106 personer, håller med om kategorierna skärgård och marin 

stad, då de beskrev Karlskrona med ord som hav, kust, marint och skärgård. Enbart nio 

respondenter beskrev Karlskrona med ord som militär, flottan, försvarstungt, marinen 

och marinbas. Trots att 147 respondenter kände till att Karlskrona är ett världsarv, 

beskrev enbart åtta personer Karlskrona med ordet världsarv. Det finns dock andra ord 

som fler respondenter använde som kan kopplas till världsarvet, som örlogsstad, 

örlogsbas, militären, historiskt och kultur. Man kan dra slutsatsen att profilen som 

världsarvsstad inte är lika tydlig som Pedersen beskriver, utan det är snarare 

kategorierna skärgårdsstad, marin stad och militärstad som är mer tydlig hos invånare 

och besökare. Det är mer sannolikt att besökare och invånare uppfattar bilden av 

Karlskrona som en militär skärgårdsstad och inte ser Karlskrona som en världsarvsstad i 

sig. Dock är världsarvet trots allt en produkt av marinens närvaro i staden, det som 

Pedersen har uttryckt som Karlskronas primära identitet. 

 

Av de 29 respondenter som inte upplevde att bilden som Karlskrona förmedlar är 

representativ, ansåg fyra personer att marknadsföringen inte framhäver världsarvet, att 

världsarvsvinklingen är dålig, samt att det inte framgår i marknadsföringen att 

Karlskrona är ett världsarv. Detta är intressant med tanke på världsarvets plats i 
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platsmarknadsföringen och varumärket Karlskrona, samt det faktum att de flesta av 

respondenterna förknippar Karlskrona med världsarv. De flesta anser även att den bild 

som förmedlas i marknadsföringen är representativ för destinationen. Åtta personer höll 

inte med om att världsarvet bör användas i marknadsföringssyfte, med anledningen att 

världsarvet inte säger något om upplevelsen, att det är otillgängligt för allmänheten, och 

att det spelar mindre roll för den yngre generationen. Att världsarvet kan ses som något 

omodernt för dagens turister är även något som Pedersen har uttryckt som en potentiell 

nackdel med att använda världsarvet i marknadsföringssyfte. Majoriteten av 

respondenterna tyckte dock att världsarvet bör vara med i marknadsföringen, och man 

kan dra slutsatsen att den bild som förmedlas bör vara accepterad av majoriteten av 

lokalbefolkningen, samt att den stämmer överens med den identitet som 

lokalbefolkningen känner, vilken i stor del handlar om just den militära prägeln och 

skärgårdens närvaro, och inte världsarvet i sig. 

 

Slutsatsen som kan dras från de båda frågeställningarna ovan är att tendenser visar att 

världsarvet påverkar både den förmedlade och uppfattade bilden av Karlskrona. Dock 

verkar det som att det inte är världsarvet i sig som påverkar bilden, utan snarare den 

militära prägeln som utgör stadens primära identitet. De attraktioner som marknadsförs 

hade troligtvis marknadsförts utan att staden hade varit med på världsarvslistan, då de är 

en stor del av det som gör staden unik och differentierbar gentemot andra destinationer. 

Den bild som uppfattas av befolkning och invånare associeras inte heller till världsarvet 

i sig, utan snarare skärgården och militären. Eftersom de attraktioner som marknadsförs 

och den bild som uppfattas trots allt är en produkt av den långvariga militära närvaron i 

staden, kan dock slutsatsen dras att världsarvet är en stor del av den förmedlade och 

uppfattade bilden, trots att den inte alltid uttrycks specifikt med begreppet världsarv. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Slutsatser som drogs i denna studie visade på tendenser att världsarvet påverkar bilden 

av en destination. Denna studies resultat ämnar enbart visa tendenser inom det fall som 

undersökts och inte att visa en helhetsbild. För att kunna visa en helhetsbild över den 

destination som undersöks behövs en bredare studie med fler respondenter. Även om en 

bredare studie genomförs betyder det dock inte att de resultat som framkommer kan 

generaliseras, men de kan däremot ge en tydligare bild av det fenomen som undersöks. 

För att vidare studera hur ett världsarv påverkar bilden av en destination, hade studier 
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kunnat genomföras på fler världsarvsdestinationer, och dess resultat jämföras med 

varandra för att undersöka eventuella likheter och skillnader och på så sätt visa om det 

finns liknande tendenser i de olika världsarvsdestinationer som undersöks.     
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Enkätfrågor 

 

 

1. Kön? 

 

2. Ålder? 

 

3. Bor du i Karlskrona? 

 

4. Känner du till Karlskrona?  

 

5. Hur skulle du beskriva Karlskrona? (max 3 ord) 

 

6. Om du fick välja 3 saker som man bör framhäva när man marknadsför 

Karlskrona som turistdestination, vilka skulle det vara? 

 

7. Är du medveten om att Karlskrona är ett världsarv? 

 

8. Tycker du att världsarvet är något som man bör framhäva i marknadsföringen av 

Karlskrona? 

Följdfråga till fråga 8: Om inte, varför? 

 

9. Känner du till hur man marknadsför Karlskrona idag? 

 

10.  Anser du att bilden som Karlskrona förmedlar är representativ för 

destinationen? 

Följdfråga till fråga 10: Om inte, varför? 

 

  



  
 

II 

Bilaga B - Intervjumall Terje Pedersen 

 

1. Ditt namn: 

 

2. Kan du berätta lite om dig själv och din position?  

 

3. Berätta lite om er verksamhet och vad ni arbetar med. 

 

 

Platsmarknadsföring/Varumärke 

 

4. Berätta om arbetet med platsmarknadsföring i Karlskrona. Vilka 

intressenter/aktörer är involverade? Vilken roll har ni i detta arbete? Hur ser 

strategin ut bakom er platsmarknadsföring, på kort respektive lång sikt? 

Målgrupper? 

 

5. Vad framhävs i platsmarknadsföringen idag?  

 

6. Hur arbetar ni för att skapa ett starkt varumärke? Vilka värden ligger bakom? 

 

 

Profil/Identitet/Image 

 

7. Hur tror du att andra skulle beskriva Karlskrona (invånare och besökare)? Finns 

det en tydlig profil? 

 

8. Hur vill ni att destinationen Karlskrona ska uppfattas (den önskade profilen)? 

 

9. Studier visar att det är viktigt att lokalbefolkning och näringsliv kan identifiera 

sig med den bild som förmedlas. Tar ni hänsyn till detta på något sätt? I så fall, 

hur? 

 

Världsarvet 

 

10. Vilken roll har världsarvet i platsmarknadsföringen? Har världsarvet påverkat er 

strategi? Har världsarvet påverkat ert val av målgrupper? 

 

11. Hur bidrar världsarvet till varumärket Karlskrona? 

 

12. Vilken roll spelar världsarvet i Karlskronas identitet? 

 

13. Vilka potentiella fördelar ser ni med att använda världsarvet i 

marknadsföringen? 

 

14. Finns det några potentiella nackdelar med att använda världsarvet i 

marknadsföringen? 

  



  
 

III 

 

Bilaga C - Intervjumall Lena Johansson 

 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din position?  

 

 

2. Berätta lite om er verksamhet och vad ni arbetar med. 

 

 

3. Vilken roll spelar världsarvet i Karlskronas identitet? 

 

 

4. På vilket sätt bidrar världsarvet till destinationsvarumärket Karlskrona? 

 

 

5. Samarbetar ni med turistorganisationen i Karlskrona? Om ja, på vilket sätt?  

 

 

6. Anser ni att världsarvet ska användas i marknadsföringen av Karlskrona som  

turistdestination?  

- Om ja, anser ni att världsarvet har en tillräckligt stor plats i marknadsföringen 

idag? 

 

 

7. Ser ni några potentiella negativa effekter av att använda världsarvet i 

marknadsföringen? 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga D – Tabell 2 

 
Tabell 2. Ord som beskriver Karlskrona                       

Hav/ Havsnära/ Havsdoftande/ Kust/ Kustnära/ Kuststad/ Vatten/ Bad/ 

Vattennära/ Sjönära/ Sjöstad/ Skärgård/ Marint/ Hamn/ Fiske/ Båtar 

 

106 

Vackert/Fint 73 

Mysigt/Trevligt/ Välkomnande/ Avslappnande/ Underbart/ Fantastiskt/ 

Lugnt/ Gemytlig/ Behändig/ Strålande/ Gripande/ Familjärt/ Storslaget 

 

33 

Sommar/ Sommarstad 30 

Motstånd mot förändring/ Stillastående/ Inskränkt/ Kulturfattigt/ Grått/ 

Storhetsvansinne/ Otrevliga människor/Inskränkt befolkning/ Tråkigt/ 

Gubbvälde/Stängt/Trist på vintern/ Kallt/ Svårt att ta sig dit/ Avsides/ 

Otillgängligt/ Dåliga politiker/ Missutnyttjad/ Avlägset/ Rått 

 

28 

Sol 25 

Litet/ Kompakt/ Småstad/ Intimt/ Lagom stor stad/ Storstad i litet format/ 

Alla känner alla/ Avsides/ Anonymt 

17 

Växande/ Genuint/ Utvecklingsbart/ Unikt/  Utvecklingspotential/ 

Turistvänligt/ Bra näringskedja/ Cykelvänligt/ Internationellt/ Aktiv/ 

Potential/ En pärla/ Bra shopping/ Växer/ Idyll/ Närhet 

 

16 

Historiskt/ Gammalt/ Stormaktsmässigt/ Traditionellt/ Kultur 14 

Världsarv 8 

Militären/Flottan/Försvarstungt/Örlogsstad/Örlogsbas/Marinbas/Marinen  9 

Torg/ Pittoreskt/ Arkitektur/ Trevlig stadskärna 7 

Glass 5 

Natur 4 
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