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Abstract 

This essay examines corporate reputation and reputation management online, where 

destinations were selected as an example of a reputation-dependent industry with 

special terms. The aim of this study is to examine how Swedish destinations 

strategically manage their reputation online. Furthermore, the thesis sees into six 

destinations in Sweden using a theoretical approach on how companies work with 

their reputation to prevent and nurture their reputation online from a public relations 

perspective.  

The result showed that the destinations work actively online to maintain their 

reputation. Their primary critical stakeholders are politicians and their visit nutrition, 

their secondary stakeholders are in the long term their own residents. The result also 

showed that the digitalization has led to both challenges and opportunities. There is 

thus, an internal challenge in finding resources and an external challenge to compete 

globally. The destinations determinedly work to measure and monitor their reputation 

online, but see management as complex today.  

This study concludes that some areas of online reputation management are found to 

be applicable for companies in general, but mainly Swedish destinations. In 

conclusion the study presents a model on how companies proactively can manage 

their reputation from a public relations point of view.  

Corporate reputation; Reputation; Online reputation management; Destinations; 

Public relations; Social media; Stakeholder; Strategic communication 



Förord 

Den här kandidatuppsatsen är mitt examensarbete på Mediekreatörprogrammet i 

ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Arbetet har genomförts under vårterminen 2019 och motsvarar 15 högskolepoäng.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla destinationsbolag och intervjupersoner som 

medverkat i undersökningen för trevliga samtal och intressanta svar. Jag vill även 

passa på att tacka Stefan Johansson som är turistchef på Destination Kalmar för visat 

förtroende kring utförande av min uppsats.  
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1 Inledning 

“It takes 20 years to build a reputation and five 

minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do 

things differently” - Warren Buffet (1930).  

Har du någon gång hört att det alltid regnar i Borås, att det varje natt är skottlossning 

i Malmö eller att alla rika bor på Östermalm i Stockholm? Då har du hört ett rykte. 

Fler destinationer i Sverige har uttalade rykten om sig och tillsammans med 

påtryckningar från traditionell media och sociala medier sprids rykten utom 

destinationernas kontroll. Om destinationerna lever upp till sina rykten eller är sina 

rykten är däremot inte en självklarhet. Vi vet att det inte regnar varje dag i Borås, att 

det inte är skottlossning varje dag i Malmö och att alla rika inte bor på Östermalm i 

Stockholm. Men på något sätt, får vi till oss dessa rykten, och den generaliserade 

bilden som traditionella medier, tillsammans med sociala medier, målar upp för oss, 

låter vi sedan spridas kring såväl matbord som i digitala flöden.   

1.1 Problemområde 

På grund av, eller tack vare, digitaliseringen och sociala mediers framväxt ställs allt 

högre krav på företag och organisationer om att ta socialt ansvar online. Internet 

består idag av miljontals webbplatser och besöks av människor från alla världens 

hörn. Idag kan man enkelt skapa sig en bild av ett företag eller en organisation 

genom sökningar på internet och därmed ta del av andras upplevelser och 

känslor om produkter eller platser kopplade till företaget. Liang, Ekinci, 

Occhiocupo och Whyatt (2013) beskriver att det nu finns helt andra sätt att 

kommunicera på och internet har öppnat upp för nya arenor att kunna sprida sitt 

missnöje på. Ett negativt omdöme, kan verka harmlöst, men med sociala medier, 

kan omdömet delas till intressenter och få en ökad 
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spridning utan kontroll. Andras rekommendationer vägs idag starkare än traditionell 

reklam och det är därför viktigt att kunna hantera det som faktiskt sägs online.   

Enligt Phillips och Young (2009) är konsumenter inte längre passiva mottagare av de 

budskap som förmedlas, idag är konsumenterna mer kritiska och reflekterar över vad 

som existerar på internet. I och med att vi idag ses som aktiva medproducenter av 

innehåll på internet, försvåras arbetet för företag och organisationer att kunna 

kontrollera vad som skrivs. Enligt Jesper Falkheimer och Mats Heide (2011) har 

internet öppnat upp till nya möjligheter för tvåvägskommunikation mellan företag och 

dess intressenter. Den ökade interaktionen har därmed bidragit till att rykten, såväl 

negativa som positiva, sprids snabbare än någonsin och på bara en sekund kan företag 

tappa uppsikt över vad som sägs om dem.  

Enligt Charles J. Fombrun (1996) finns det flera fördelar för ett företag att ha ett 

positivt rykte, det kan exempelvis attrahera mer kompetent personal, få flera lojala 

kunder, bättre samarbetspartners och gör att man kan ta ut högre priser. Vidare menar 

Fombrun (1996) att ett rykte är av kritisk betydelse eftersom det är svårt för 

konkurrenter att imitera eller kopiera det, ryktet bör således ses som ett starkt verktyg 

för att kunna uppnå strategiska konkurrensfördelar. Det har således blivit alltmer 

märkbart att ett företags rykte är en värdefull men kritisk tillgång (Fombrun, 1996). 

Fler företag vill hantera sitt rykte online rent praktiskt, men den teoretiska kunskapen 

och resurserna är begränsade.  

1.2 Bakgrund 

Det här examensarbetet skriver jag på uppdrag av Destination Kalmar som är 

ett destinationsbolag i östra Småland som samverkar med näringslivet för att 

utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål (Destination 

Kalmar, 2019). Kalmar har blivit utsedd till Sveriges bästa sommarstad fyra år i 

rad och är bland annat kända för sina idrotts- och nöjesevenemang med den 

internationella tävlingen Ironman i spetsen. Stefan Johansson, turistchef på 

Destination Kalmar, efterfrågade forskning kring hur Kalmar, som ett 

destinationsbolag med sina speciella premisser, 
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bör förhålla sig till de här nya utmaningarna och hantera det som sägs om Kalmar 

online, vilket jag fann var en spännande och intressant uppdrag.   

Bohlin och Elbe (2011) har i sin bok ”Utveckla turistdestinationer: ett svenskt 

perspektiv” diskuterat vad en destination är och enligt författarna är en destination en 

plats eller ett område där turism utövas. Vidare beskriver Bohlin och Elbes (2011) 

att en destination skapas genom samarbete mellan olika privata och offentliga 

intentioner med syftet att utveckla näringslivet genom turism. Vidare i den här 

uppsatsen kommer jag att använda Bohlins och Elbes (2011) definition av ett 

destinationsbolag för att ta avstamp i den egendomliga kontext destinationsbolag 

dagligen verkar i.  

En destination med gynnsamt rykte kommer att uppfattas som mer trovärdig 

och pålitlig i förhållande till en destination med dåligt rykte. Därmed kan en 

destinations rykte påverka deras image hos såväl invånare, besökare och 

samarbetspartners, på en nationell och internationell nivå. Baserat på en studie 

utförd av Reputation Institute, som är ett ledande företag inom rykteshantering 

världen över, är de bäst ansedda länderna världen över Sverige, Finland, Schweiz, 

Norge, Nya Zeeland, Australien, Kanada, Japan, Danmark och Nederländerna 

(Reputation Institut, 2018). Det här innebär således att destinationsbolagen i 

Sverige generellt har ett gott rykte och behöver verka därefter.  

1.3 Tidigare forskning 

För att närma mig forskningsområdet rykteshantering online (eng. online reputation 

management) har jag funnit två böcker och en artikel extra intressanta för 

min forskning kring rykte och rykteshantering online. Vidare redogör jag för två 

böcker som jag kommer att använda som mina primära källor för att närma mig 

strategiskt arbete. 

Jag har funnit relativt mycket forskning kring begreppet Corporate Reputation, 

där många forskare refererar till Charles J. Fombrun (1996) och hans bok 

”Reputation: realizing value from the corporate image” men tidigare forskning 

kring området 
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Online Reputation Management är således sparsam. Vilket delvis beror på 

att begreppet är förhållandevis ungt inom såväl vetenskapen som samhället. Det 

finns inte heller mycket tidigare forskning eller adekvat litteratur som specifikt 

behandlar destinationers rykte och rykteshanering online, däremot finns det 

mycket forskning om destinationsmarknadsföring, platsutveckling och 

varumärkesbyggnad vilket gränsar till området.  

Boken ”The oxford handbook of corporate reputation” av Timothy G. Pollock 

och Michael L. Barnett (2012) tillämpar Fombruns forskning och utvecklar 

betydelsen kring ett bra eller dåligt rykte. Barnett och Pollock (2012) beskriver 

att under de senaste tjugo åren har svaren på frågor kring rykte och rykteshantering 

blivit allt mer viktiga – och allt mer problematiska, för såväl forskare som praktiker. 

Boken består av artiklar som redogör för existerande forskning och teori. 

Innehållet i boken definierar ett företags rykte, ger vägledning om hur företag kan 

mäta ryktet och hur en mängd olika faktorer påverkas intressenternas förmåga 

att skapa värde till företaget. Böckerna gavs visserligen ut år 1996 och 2002 men 

den fakta som finns är trots allt slående och tillräckligt intressant för att vidare 

kunna användas till att definiera rykte och rykteshantering. Däremot kommer jag, 

vidare i uppsatsen behöva att delvis skilja på ett företags rykte och ett 

destinationsbolags rykte, eftersom de skiljer sig åt när det kommer till villkor för 

äganderätt, syfte, ledningsansvar, politisk bindning och strategier.  

Den tidigare forskningen kring uppsatsens valda kontext är således begränsad, 

vilket delvis varit problematiskt för undersökningens utformning men styrker 

således att det inom området finns ansenliga forskningsluckor. I artikeln 

”Tourist destination reputation: an empirical definition” skriven av Alyaa 

Darwish och Peter Burns (2019) beskrivs d e t  att turism är en 

ryktesberoende industri och uppfattningen om destinationernas rykte hjälper 

således till att minimera risken för otillfredsställande reseupplevelser. Länder kan 

således ses som varumärken som har potential att bygga förtroende, öka nationellt 

självförtroende och utveckla positiva förväntningar. Destinationer med ett 

dåligt rykte kan däremot få det svårare att uppnå sina mål utanför deras 

geografiska region. Vidare ger Darwish och Burns (2019) förslag på vidare 

forskning inom området och menar att mer uppmärksamhet borde ges till 
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rykteshantering online, eftersom de sociala medierna ger användarna möjlighet att 

dela sin resa med vänner och familj på ett helt annat sätt, vilket är av stor betydelse 

för destinationers rykte online, och bör därför behandlas i fler sammanhang 

och studeras i flera kontexter (Darwish & Burns, 2019).  

I antologin ”PR på svenska: teori, strategi och kritisk analys” skriven av Larsåke 

Larsson (2002) ger han, tillsammans med andra lärare, forskare och doktorander, en 

fördjupade kunskap inom PR-området som jag funnit intressant att tillämpa i min 

forskning. Kapitlet som Mats Eriksson ämnar åt att presentera James 

Grunigs kommunikationsmodeller och kapitlet som Jonas Jonsson ämnar åt 

strategier i Public relations – dilemman och möjligheter, har varit några av mina 

primära utgångspunkter för uppsatsens framställning. Vidare har boken 

”Strategisk kommunikation: Forskning och praktik” skriven av Jesper 

Falkheimer och Mats Heide (2011) tillämpats då jag finner denna bok 

intressant för min undersökning eftersom författarna, på ett effektivt och 

omväxlande sätt beskriver strategisk kommunikation och hur Public relations kan 

tillämpas i en onlinekontext.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen undersöker rykte och rykteshantering online, där destinationer utgör 

ett exempel på en ryktesberoende industri med speciella premisser. Med 

utgångspunkt i den forskningslucka som tidigare identifierats är syftet med studien 

att undersöka hur svenska destinationsbolag strategiskt hanterar sitt rykte online. 

Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande frågeställningar:  

• Vilka utmaningar och möjligheter går att identifiera i 

destinationernas strategiska ryktesarbete online?

• Vilka intressenter identifierar falldestinationerna som mest kritiska ur ett 

ryktesperspektiv och hur interagerar de med intressenterna?
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1.5 Avgränsningar och begreppsmässiga klargörande 

Med utgångspunkt i att ryktesarbete online är ett problematiskt område att undersöka 

och gränsar till flera teoretiska områden, kommer uppsatsen därför inte kunna belysa 

samtliga aspekter av destinationers ryktesarbete, utan uppsatsen kommer att vara 

preciserad till att undersöka destinationernas strategiska arbete kring att förebygga 

och vårda sina rykten online. Vidare kommer endast ett begränsat antal destinationer 

att kunna undersökas och resultatet kommer därmed inte kunna ses som likställande 

för alla svenska destinationsbolag.  

Begreppen rykte och rykteshantering online är fria översättningar från 

engelskans reputation och online reputation management gjorda av författaren. 

Begreppet rykte kommer vidare i uppsatsen att tillämpas i bemärkelse 

anseende. Begreppet rykteshantering online är formulerat av författaren för att 

särskilja de strategiska arbete som destinationerna gör för att förebygga och vårda 

ryktet.  

1.6 Disposition 

I uppsatsens första kapitel redogörs för problemområdet, uppsatsens bakgrund 

och tidigare forskning kring området. Vidare presenteras syftet och 

frågeställningarna, följt av uppsatsens avgränsningar och begreppsmässiga 

klargörande. I det andra kapitlet presenteras mina teoretiska utgångspunkter 

som ligger till grund för uppsatsen utförande. I det tredje kapitlet 

förklaras metoden, undersökningens utformning, följt av studiens tillförlitlighet 

och forskningsetik för att sedan avslutas med en reflektion över metoden i sin 

helhet. I det fjärde kapitlet presenteras min empiri som är resultatet av 

min undersökning och min analys, där jag kopplar samman min empiri med 

mina teorier. Det femte kapitlet i uppsatsen innehåller en slutdiskussion med de 

slutsatser jag kommit fram till och förslag på vidare forskning.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Teoriavsnittet är uppdelat i tre huvudsakliga delar, jag kommer inledningsvis att 

behandla begreppen rykte och rykteshantering för att sedan gå vidare med en 

genomgång av begreppet strategiskt arbete med fokus på PR och hur man praktiskt 

kan arbeta med att förebygga och vårda ett rykte online.  

2.1 Rykte 

Den definition som jag finner mest lämpad för destinationers rykte är Darwish 

och Burns (2019) definition som handlar om att destinationers rykte är 

objektiva och subjektiva utvärderingar av både interna och externa 

intressenter baserade på destinationens kommunikation i förhållande till 

intressenternas känslor, bakgrunder, direkta upplevelse av destinationen och i 

direkta erfarenheter som kan samlas från olika källor (Darwish & Burns, 2019). 

På ett likande sätt som Darwish och Burns (2019) definierar destinationers rykte 

kan det jämföras med Fombruns (1996) definition av ett företags rykte.  

” The overall estimation of a firm by its stakeholder, which is expressed by the 
net affective reactions of customers, investors, employees, and the general 
public.” (Fombrun, 2001, s 77-96).  

När man ska konkretisera en destinations rykte, menar Darwish och Burns (2019) 

att det finns fyra begrepp som ibland överlappar varandra samtidigt som de 

upprätthåller vissa skillnader. Identitet är destinationens självpresentation, 

varumärket är destinationens namn, design, symbol eller någon annan funktion 

som identifierar destinationens tjänst och image är den bild som omvärlden 

uppfattar utifrån destinationens profil. Destinationen kan således ha olika image, 

varje intressent kan ha sin egen, baserat på egna erfarenheter och interaktioner med 

destinationen (Darwish & Burns, 2019). Baserat på destinationens identitet, 

varumärke och image, i samspel med allmänhetens och intressenternas åsikter 

skapas destinationens rykte. Enligt Darwish och Burns (2019) menar Gray och 

Balmer (1998) att processen med att skapa 

2.1.1 Identitet, varumärke, image vs. Rykte 
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en image är enklare och snabbare ä n  att bygga ett rykte. Darwish och 

Burns (2019) beskriver att det är en ganska komplicerad process att bygga ett 

rykte. Identiteten och varumärket kan till viss del styrkas av företaget, under 

tiden som image och rykte inte går att direkt kontrollera eftersom de är 

baserade på intressenternas intryck och verksamhetens prestanda (Darwish & 

Burns, 2019).  

Figur 1: Sammanställning av en destinations rykte utifrån Darwish och Burns (2019). 

2.2 Rykteshantering 

På ett likande sätt som Darwish och Burns (2019) beskriver att det är en 

komplicerad process att bygga ett rykte, går det också hos Sweeney, Soutar och 

Mazzarol (2008) finna att ryktesspridningen (word-of-mouth) är problematiskt 

och svårt att kontrollera. Vidare menar Sweeney et al. (2008) att internet 

möjliggör för en många-till-många-kommunikation, där källorna och mottagarna 

av informationen kan vara främmande för varandra. Intressenternas uppfattning 

om företaget kan påverkas på två sätt, det kan förbättras genom positiv 

ryktesspridning, medan negativ ryktesspridning försämrar intressenternas 

uppfattning, vilket tyder på att ryktet på bara någon sekund kan förändras (Sweeney 

et al., 2008).  
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På ett likande sätt som Sweeney et. al (2008) argumenterar om positiva och 

negativa ryktesspridningar, går det också hos Heide (2011) att finna en växande trend 

som handlar om att publicera sina åsikter online, vilket således ökar antalet individer 

som företaget ska upprätthålla en relation med. Vidare argumenterar Grunig, 

Grunig och Doizer (2002) för att sociala mediers kapacitet och fördelar sällan 

utnyttjas full ut av ett företag, utan främst används som en plattform för att sprida 

organisationens budskap. 

Falkheimer och Heide (2011) beskriver i enlighet med Kaplan & Haenlein (2010) 

att företag tidigare kunnat ha en tämligen god kontroll över den information 

som funnits tillgänglig genom strategiskt planerade pressmeddelanden 

och skickliga kommunikatörers arbeten. Vidare förklarar Falkheimer och Heide 

(2011) att Solis och Breakenridge (2009) menar att sociala medier 

utmanar de traditionella föreställningarna om Public relations i och med att 

användarna själva kan skapa strategiska budskap och gör dem publikt 

tillgängliga. Den ökade användningen av sociala medier menar Falkheimer och 

Heide (2011) har förvirrat såväl journalister och kommunikatörer. Idag kan de 

”vanliga” människorna tämligen enkelt göra ett strategiskt budskap tillgängligt 

publikt. Det här ökar således behovet av att medvetet bevaka det som sägs online, 

vilket Phillip och Young (2009) argumenterar för och menar att man nu måste agera 

på andra sätt och med andra kommunikationsstrategier som kan omvärderas och 

utvecklas för att lyckas i denna nya miljö.  

2.3 Strategiskt arbete 
I den här uppsatsen likställer jag Public relations (PR) med strategiskt 

kommunikationsarbete för att närma mig destinationernas strategier kring att 

hantera rykten. Fortsättningsvis, när strategiskt kommunikationsarbete nämns i 

uppsatsen, är det alltså i betydelse av PR. För att få en övergripande bild av vad som 

ämnar strategiskt kommunikationsarbete, har jag valt att använda mig av 

Falkheimer och Heides (2007) definition.  

”Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av

 reflexiva och kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels 

2.2.1 Ryktesspridning online 
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olika publiker, intressenter och målgrupper, dels samhälle som offentlighet, med 

syfte att uppnå övergripande organisatoriska verksamhetsmål.” (s. 44) 

Begreppet strategiskt arbete gränsar till managentlitteraturen, men istället 

för management har jag valt att använda mig av mer strategiska arbetet då jag 

är mer intresserad av det övergripande strategiska arbete som faktiskt utförs. Enligt 

Larsson (2002) beskriver Karlöf (2000) att strategiskt arbete handlar om att göra 

val mellan m å n g a  handlingsmöjligheter och att hitta verktyg för att göra ett 

slutligt val mellan realistiska alternativ. Vidare beskriver Larsson (2002) att 

enligt Fayol (2000) handlar strategi således om framtid, vilket Karlöf bekräftar 

när han definierar att begreppet strategi handlar om ett mönster av beslut och 

handlingar i nutid för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter 

(Larsson, 2002). Enligt Grunig och Hunt (1984) handlar strategi mer precist till 

organisationers position i förhållande till tre viktiga aspekter – omvärlden, 

tillgångar i organisationen och förväntningar samt mål. Vidare kommer jag i 

uppsatsen behandla dessa definitioner i symbios med varandra för att kunna 

undersöka destinationernas övergripande strategiska arbete online. 

På ett liknade sätt som Alvesson och Sveningsson (2007) argumenterar för att det 

finns olika sätt att se strategiskt arbete på, kan man hos Falkheimer (2011) finna att  

begreppet PR, liksom många andra sociala företeelser också kan betraktas på 

olika sätt. Enligt Jonsson (2002) är begreppet Public relations inte enkelt att få 

grepp om utan hamnar ofta i gråzonen mellan det som benämns som strategisk 

information, målinriktad information, planerad kommunikation, integrerad 

kommunikation och marknadskommunikation. Enligt Larsson (2002) är målet med 

PR att för organisationen skapa goda relationer med viktiga publiker. Vidare är 

begreppets innebörd enligt Falkheimer och Heide (2011) att skapa och sköta 

relationer, helst goda relationer, med sin omvärld. Men i den grundläggande 

betydelsen är begreppet enligt författarna delvis otydligt och därmed dess historia 

(Falkheimer och Heide, 2011).  

I förekommande läroböcker om public relations finns det två tydliga 

förhållningssätt till publiker, det strategiska och det dialogfokuserade (Falkheimer 

och Heide, 2011). 

2.3.1 Online PR  
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Inom det strategiska förhållningssättet ses publikerna som målgrupper 

för organisationernas budskap och det dialogfokuserade ser publiken som 

aktiva och jämställda deltagare i en fortlöpande dialog med representanter för 

organisationen (Falkheimer och Heide, 2011).  

Enligt Falkheimer och Heide (2014) har en stor del av dagens internationella 

PR-forskning kretsat kring, eller åtminstone refererat till James E. Grunigs välkända 

PR-modeller. Grunig har tillsammans med Hunt konstruerat fyra 

olika kommunikationsmodeller, dessa erbjuder, förutom en förenklad förklaring 

på ett komplex område, en inblick i hur organisationer fungerar. Vidare 

förklarar Falkheimer och Heide (2014) att modellerna används flitigt som 

sekundär källa i litteraturen och menas ha hög uthållighet både nationellt och 

internationellt och används i synnerlighet för att skapa balans och harmoni inom 

organisationer. De fyra kommunikationsmodellerna enligt Grunig och Hunt (1984) 

är:   

• Publicitetsmodellen

• Informationsmodellen

• Asymmetrisk tvåvägsmodell

• Symmetrisk tvåvägsmodell

Enligt Grunig och Hunt (1984) handlar publicitetsmodellen om att alla medel är 

”tillåtna” för organisationen i syfte att skapa uppmärksamhet, förekommande i 

exempelvis produktreklam eller säljsammanhang. Informationsmodellen använder 

sig av ett mer journalistiskt inriktat arbete där de utgår från korrekt och sann 

information. Vidare står organisationens eget syfte i fokus för kommunikationen, 

vanligt förekommande i exempelvis kommunikation från myndigheter.  

Vidare förklarar Grunig och Hunt (1984) att asymmetrisk tvåvägsmodell används 

av organisationer för vetenskaplig belagd fakta, men med ett övertalningssyfte för 

den egna nyttan. Denna modell är således vanligt förkommande vid 

produkttester och marknadskonstruktion, det vill säga möten där man vill få 

deltagarna att agera. Symmetrisk tvåvägsmodell innefattar kontakt med olika 

målgrupper som sker i ömsesidig balans 



12(39) 

och utgår från ett ”win-win” perspektiv. Som en effekt av dessa modeller, skapades 

sen Excellence-modellen och är omtalad för att vara det mest 

omfattande forskningsprojektet någonsin inom PR-området (Eriksson, 2002). 

Excellence-modellen betraktas ibland som likvärdig med den symmetriska 

tvåvägsmodellen, ömsom som en kombination modell (mixed-motive) där 

symmetriska och asymmetriska faktorer blandas (Eriksson, 2002).  

Enligt Grunig och Hunt (1984) kan dessa modeller tillämpas som effektfulla 

verktyg kring hur kommunikationsarbetet i organisationen styrs och ser ut. 

Publicitetmodellen och informationsmodellen används vid en traditionell syn på 

kommunikationsarbete och asymmetrisk tvåvägsmodell och symmetrisk 

tvåvägsmodell ses som mer utvecklande. Om en organisation tillämpar en 

tvåvägsmodell betyder det att organisationen har en professionell syn på PR 

(Grunig et al., 2002). 

Enligt Falkheimer och Heide (2011) har masskommunikationsprocesserna 

påverkats av internets framväxt och PR är inget undantag. Sociala medier kan på 

ett effektivt sätt tillämpas av organisationer för att skapa goda och långsiktiga 

relationer med olika publiker, och därmed också kunna användas som ett verktyg 

för omvärldsbevakning (Falkheimer & Heide, 2014). Enligt Grunig et. al 

(2002) är det särskilt viktigt att identifiera de aktiva publikerna, eftersom de 

ofta agerar på ett sätt som skapar en sakfråga (eng. issue). Utvecklingen av 

en sakfråga kan i värsta fall utvecklas till en kris inom organisationen om inte 

sakfrågan detekteras. Receptet för att förebygga en kris är enligt Grunig et. al 

(2002) att diskutera och förhandla om sakfrågan, vilket kan leda till att relationen 

med publikerna förbättras och därmed stärker organisationens rykte.  

2.3.2 Intressenter 

Att destinationsbolag är en annorlunda organisation med speciella premisser krävs 

att understryka ytterligare. Enligt Darwish och Burns (2019) är det som delvis 

gör destinationsbolag speciella deras många intressenter. Ett samlat begrepp som 

används inom många forskningsfält är intressenter. Begreppet intressent menar 

Heide (2011) innefattar de som på något vis har ett intresse av eller i företaget. I linje 

med Fombruns (1996) beskrivning om att ett rykte kan ses som något subjekt, är det 

enligt Falkheimer 
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och Heide (2011) viktigt att förstå och konkretisera begreppet då det är av stor 

betydelse att förstå vilka det är som har en uppfattning om företaget. Vidare 

beskriver Grunig et. al (2002) att intressenter är en bred kategori med människor 

som på något vis kan komma att påverkas av ledningens beslut.  

Enligt Heide (2011) förklarar intressentteorin (eng. stakeholder theory) 

hur organisationer interagerar med olika grupper som existerar i 

organisationens omgivning och att intressenterna följaktligen har betydelse för 

organisationens verksamhet och dess potentiella framgångar. Utvecklingen av 

intressentteorin härstammar från strategisk ledning, via organisationsteori och 

affärsetik och är idag en del av fälten Corporate Social Responsibility (CRS) och 

hållbar utveckling (Heide, 2011). Enligt intressentteorin är ett företag och dess 

existens beroende av en mängd olika grupper som har eller har haft någon form 

av krav på företaget och dess verksamhet (Grunig et al., 2002). Vidare menar 

Eccles, Scott och Schatz (2007) att ett företags rykte är en funktion av vilket rykte 

det har hos varje enskild intressent. Vidare är det som förenar intressenter och ett 

företag eller en organisation, sociala, ekonomiska och politiska omständigheter.  

En organisations framgång är beroende av intressenternas stöd. Både primära och 

sekundära intressenter är ömsesidigt beroende av organisationen. De primära 

intressenterna består av aktörer som på något sätt kan skada eller vara till nytta för 

organisationen, enligt Heide (2011) kan dessa vara medarbetare, inverterare, 

leverantörer, kunder eller näringslivet. De sekundära intressenterna är aktörer 

som kan påverka eller påverkas av organisationen och dess handlingar (Heide, 

2011), exempelvis aktivister, konkurrenter eller journalister. 

2.3.3 Förbyggande arbete 

Enligt MacMillan, Money, Dowling och Hillenbrand (2005) är det en mycket viktig 

fråga för både aktieägare och styrelseledamöter att ta hand om ryktet. En användbar 

utgångspunkt för att närma sig detta menar MacMillan et al. (2005) är att ställa sig 

frågan ” On what is the reputation of a business based?”. Enligt Barnett och Pollock 

(2012) beror ryktet på den direkta erfarenheten av en verksamhet eller en produkt 

som är kopplad till företaget. Det är därför viktigt att på ett tillfredsställande sätt 

kunna 
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förebygga ett rykte genom att bevaka intressenternas direkta erfarenheter och 

upplevelser.  

Vidare är det viktigt att styrelsen i organisationen måste utveckla strategier som inte 

bara fokuserar på kommunikation, utan även på många andra aspekter av 

intressenternas dagliga erfarenheter. För att rykteshanteringen i en organisation 

ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att tillsätta flera 

personer som ska ansvara för dessa frågor (Fombrun, 1996). Det finns däremot 

delade meningar om vem som ska hantera organisationens rykte. En lämplig 

kandidat enligt Eccles et. al (2007) är en risk manager under tiden som Dowling 

(1986) menar att detta är en fråga som borde ligga helt på styrelsens bord.  

Vidare menar MacMillan et. al (2005) att det är viktigt för en organisation att ta 

fram de mest betydelsefulla intressenterna för att kunna motivera vad 

syftet med ryktesarbetet är. När kartläggningen kring organisationernas kritiska 

intressenter sker är det viktigt att ta reda på vilka frågor som ligger i 

intressenternas intressen. Syftet med kartläggningen är att skapa möjlighet 

att påverka hur intressenterna uppfattar företaget men också att kontrollera hur 

intressenterna i sin tur påverkas av företagets rykte. 

Vidare menar MacMillan et. al (2004) att personalen blir viktiga intressenter för 

att kunna arbeta förebyggande med rykteshantering, dels på grund av att 

anställda som känner sig engagerade ökar sitt förtroende till organisationen och 

på så sätt antas organisationen bli mer effektiv. I linje med MacMillan et. al (2004) 

antaganden menar Morgan, Pritchard och Pride (2011) att destinationer måste ha en 

helhetsstrategi som sammanhänger med turism, ekonomisk utveckling, 

stadsplanering, större evenemangsplanering och en mängd andra aktiviteter och 

sektorer för att verkligen vara effektiva i sitt förbyggande arbete.  

2.3.4 Vårdande arbete 

När man skapat sig en bild av vilka kritiska intressenter som finns bör fokus ligga 

på att mäta ryktet (MacMillan, et al., 2005). Eftersom att ett rykte är någonting 

subjektiv variera det mellan olika intressenter och det är därmed viktigt att försöka 

mäta ryktet 



15(39) 

hos varje intressent (Eccles et al., 2007). Det finns enligt MacMillan et. al (2005) 

fler olika metoder för att mäta sitt rykte, till exempel mediaanalys, 

fokusgrupper, intervjuer med intressenter och opinionsundersökningar. Vidare 

beskriver MacMillan et. al (2005) ett tillvägagångssätt som går ut på att mäta 

ryktet utifrån en generell modell. MacMillan et. al (2005) beskriver att modellen 

operationaliserar variabler som är specifika för varje enskild intressegrupp. 

Fördelen med den här typen av modell är att man får en större inblick i vilket 

rykte man har hos intressenterna och det ger således en uppfattning om hur 

intressenternas framtida beteende kommer att vara (MacMillan, et al., 2005).  
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3 Metod 
I metodavsnittet kommer jag att motivera mitt val av destinationer, 

presentera min valda forskningsmetod, gällande såväl empiriinsamling som 

analys av min empiri. Därefter kommer jag att motivera urvalet för studien 

och avslutningsvis reflektera över undersökningens kvalité och 

giltighet. Avslutningsvis redogörs för forskningsetiska aspekter och mina 

reflektioner kring metoden i sin helhet

3.1 Val av destinationer 

För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt att undersöka det 

strategiska ryktesarbetet som svenska destinationsbolag gör online. En stor del av 

destinationers besökare använder sig idag av sociala medier, i och med det, blir 

det viktigt för destinationer att strategiskt arbeta med att hantera det som sägs om 

dem på sociala medier (Darwish & Burns, 2019). När det kommer till 

vilka destinationer som slutligen valdes som falldestinationer, utgick jag från 

flera antaganden. Destinationerna behövde inte nödvändigtvis ha ett 

proaktivt ryktesarbete online. Däremot var en central utgångspunkt att 

destinationerna skulle kunna antas, och såväl känna till, som reflektera och 

förklara, begreppen rykte och rykteshantering online samt ha ett formulerat 

strategiskt arbete. Min informant, Stefan Johansson som är turistchef på 

Destination Kalmar, gav sedan förslag på vilka tänkbara destinationer 

som kunde ämnas medverka i undersökningen. Undersökningen 

karakteriserades således av en induktiv ansats som tenderar att kunna 

urskilja mönster mellan destinationernas strategiska arbete.  

Med anledning av de praktiska förutsättningarna kring uppsatsen, bestämde jag mig 

för att kontakta sex destinationsbolag. Samtliga destinationer tackade ja till 

att medverka i undersökningen, vilket betyder att bortfallet i uppsatsen är absent. 

Vidare har jag valt att anonymisera såväl destinationer som intervjupersoner, 

dels för att anonymitet efterfrågades av flera intervjupersoner, men 

också för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma i 

intervjusituationen. Därav har destinationerna fått fiktiva namn i undersökningen 

och omtalas vidare i uppsatsen som 
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destination A, B, C, D, E och F – bokstäverna har slumpmässigt valt ut och ingen 

inbördes rangordning förkommer och det finns inte heller någon 

koppling till destinationens identitet. Konfidentialiteten har inte visat sig vara 

ett hinder för undersökningen.  

3.2 Undersökningens utformning 

3.2.1 Kvalitativ metod 

Enligt Bryman (2011) karakteriseras en kvalitativ ansats av flexibilitet, 

strukturlöshet och ett mål som försöker förstå det specifika av ett visst fenomen. 

För att på bästa möjliga sätt kunna besvara mina forskningsfrågor har jag därför valt  

denna metod till min undersökning. Vidare menar Backman (2016) att den 

kvalitativa forskningsprocessen inte är lika standardiserad och sekventiell som den 

traditionella. Då jag ville undersöka destinationernas strategiska arbete, ansåg jag att 

detta svarade mot Brymans (2011) förklaring och var därmed den mest 

fördelaktiga ansatsen att applicera på min undersökning. 

3.2.2 Fallstudier som metod 

Kvalitativa undersökningar kan framställas på flera olika sätt och ett av dessa är 

att tillämpa en fallstudier. Enligt Bryman (2011) syftar en fallstudie som 

forskningsmetod till att ge en djupgående kunskap om det man undersöker. Vidare 

beskriver Backman (2016) att fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska 

miljö eller kontext där gränserna inte är givna och att fallstudier nödvändigtvis inte 

behöver begränsas till ett fall. Eftersom att uppsatsen avser att beskriva 

destinationers strategiska arbete och hitta mönster mellan destinationernas 

arbetsmetoder, har fallstudien visats vara den mest adekvata metoden. Vidare är 

fördelen med fallstudie enligt Backman (2016) att det framhäver det unika och 

ökar möjligheten till konkretisering vilket således kan kopplas till 

undersökningens syfte.  

3.2.3 Strategiskt urval 

Enligt Bryman (2011) är den vanligaste och mest optimala urvalsmetoden inom 

kvalitativ forskning det strategiska urvalet. Undersökningen har således 

tillämpat av ett strategiskt urval, vilket innebär att urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2011). Det strategiska urvalet har tillämpats eftersom 

syftet inte ämnar att kunna 
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generalisera en hel population, utan är koncentrerat till att beskriva hur specifika 

destinationer hanterar sitt rykte online. För att få en omfattande bild av 

destinationernas strategiska ryktesarbete online valdes personer på destinationen ut 

som kunde ge en heltäckande bild av destinationens kommunikativa arbete för att 

sedan kunna besvara mina frågor på en mer detaljerad nivå. Dessa 

individer ansågs således ha kvalifikationer för att kunna ge utförliga och 

djupgående svar, vilket krävs i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011).  

Figur 2: Sammanställning av fallstudiens intervjuer. 

3.2.4 Den empiriska undersökningen 

En av de vanligaste metoderna i det kvalitativa perspektivet är intervju (Backman, 

2016) och här ingår vanligen forskaren själv helt eller delvis, och utgör instrumentet. 

Samtliga intervjuer som utfördes i undersökningen höll en semistrukturerad form och 

genomfördes via telefon eller som direktintervju då intervjupersonerna var placerade 

på olika geografiska områden.  

Utifrån Brymans (2011) antagande om hur kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer bör utformas, har undersökningens frågeställningar varit min centrala 

utgångspunkt i utförandet av intervjuguiden. Vidare menar Bryman (2011) att 

det är viktigt att kunna operationalisera sina frågeställningar för att kunna 

besvara dem på ett uttömmande sätt. Intervjuguiden har således fungerat som en 

struktur och garanti för att alla ämnesområden och teman ska behandlas under 

intervjutillfället, något som inte kan förutsättas i en ostrukturerad intervju (Bell & 

Nilsson, 2006).  

3.2.5 Intervjuguide 
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Enligt Bryman (2011) kan man genomföra en pilotintervju för att testa frågorna 

innan den faktiska intervjun för att kunna utesluta problem med frågorna. Jag valde 

därför att genomföra en pilotintervju på en kommunikatör som arbetar 

inom destinationsbranschen, men som inte tillhör urvalet, för att 

säkerhetsställa frågornas begriplighet och omfattning. Pilotintervjun 

dementerade behovet av korrigeringar och därmed ansågs frågorna var brukbara.   

Enligt Bryman (2011) beskriver Kvale (1996) att de frågor man ställer under 

en kvalitativ intervju kan vara mycket varierande. Intervjuguiden består således 

av tre inledande frågor med personlig karaktär, följt av flera strukturerande och 

tolkande frågor. Strax innan intervjutillfället fick intervjupersonerna via e-

post tillgå intervjuguiden tillsammans med en detaljerad beskrivning om intervjuns 

struktur, där det tydligt framgick att intervjun skulle ta ca 40 minuter, att det inte 

fanns något rätt eller fel svar och att deras svar sedan skulle anonymiseras. 

Intervjuerna pågick i 40 minuter, vilket Bryman (2011) ämna vara en effektiv 

intervju.  

Enligt Bryman (2011) är kvalitativa forskare ofta intresserade av att både berätta 

vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. Samtliga intervjuer har spelats 

in för att kunna registrera dessa tendenser för att sedan kunna transkriberas och 

appliceras på undersökningen. Bryman (2011) beskriver att Loftland och Loftland 

(1995) råder att man inte bör vänta med analysen av kvalitativa data tills alla 

intervjuer är klara, dels för att det då kan uppfattas som en oöverstiglig uppgift 

(Bryman, 2011) och därför har jag med utgångspunkt i detta, valt att analysera 

materialet kontinuerligt under uppsatsen framställning. I processen att transkribera 

det empiriska materialet menar Bryman (2011) att man kan transkribera hela eller 

delar av intervjun. Jag har valt att transkribera hela intervju för att inte missa 

värdefulla synpunkter men valt att plocka ur det som varit väsentligt och kunnat ge 

svar på mina frågeställningar. Jag valde att sammanställa intervjuerna skriftligt 

och jämföra sedan svaren i en tabell för att kunna urskilja mönster i 

intervjupersonernas svar. Till exempel vilka intressenter som var gemensamma 

och vilka olika typer av utmaningar destinationerna kunde urskilja. Vid direkta 

citat har destinationerna senare i uppsatsen angivits tillsammans med sina fiktiva 

namn. 

3.2.6 Bearbetning av material 
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3.3 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) är två centrala begrepp inom forskning validitet och 

reliabilitet och deras innebörd förändras om forskningen är baserad på en 

kvalitativ eller kvantitativ ansats. Validitet betyder att man undersöker det man vill 

undersöka och inget annat (Thurén, 2007). Detta innebär således att de teorier 

som tillämpa överensstämmer med hur empirin har samlats in och tolkats. Jag har i 

denna uppsats undersökt svenska destinationationsbolags strategiska ryktesarbete 

online och de teorier jag har valt, i förhållande till de personerna som intervjuats, 

stämmer överens med undersökningens syfte. För att säkerhetsställa en extern 

reliabilitet menar Bryman (2011) att det krävs att man som forskare ska 

kunna replikera undersökningen vid ett annat tillfälle, detta är dock 

problematiskt vid kvalitativa ansatser då man inte kan återspegla den sociala 

miljön eller de sociala företeelserna. Jag kan således inte verifiera den externa 

reliabiliteten i undersökningen. Däremot kan man enligt Bryman (2011) föreslå en 

likande konstruktion om metoden beskrivs utförligt.  

Enligt Bryman (2011) är responsvalidering en process varigenom en forskare 

förmedlar sitt resultat till de människor som varit föremål för eller på annat sätt 

ingått i undersökningen. Målet med det här är enligt Bryman (2011) att få en 

bekräftelse på att den beskrivning som forskaren förmedlar är riktig. Det 

sammanställda materialet skickades efter transkribering till samtliga 

intervjupersoner för samtycke och i de fall där intervjupersonerna upplevts sig 

missförstådda har materialet i efterhand korrigerats, med anledning av att på 

bästa möjliga sätt återge informationen så preciserat som möjligt (Bryman, 

2011). När det kommer till den yttre validiteten menar Merriam (1994) att 

generaliserbarheten inte är primär att eftersträva, dels för att undersökningen är av 

kvalitativ karaktär och för att urvalet ofta görs utifrån en ändamålsenlighet 

snarare än efter slumpmässighet. Generaliserbarheten i uppsatsen är således av låg 

karaktär.  

3.3.1 Validitet och reliabilitet 
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3.4 Forskningsetik

Enligt Bryman (2011) handlar etik inom forskning om frågor som rör forskningens 

innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Det är således viktigt att göra 

etiska överväganden och riktlinjer nödvändiga för att nå god kvalité i sin forskning. 

Vidare nämner Bryman (2011) fyra etiska principer som jag som forskare har tagit  

hänsyn till.  

Den första principen är informationskravet, vilket innebär att 

undersökningens berörda individer ska bli informerade om studiens 

övergripande syfte och få information att deras deltagande är frivilligt. Vidare är 

nästa princip samtyckeskravet som innefattar att deltagarna själva ska lämna sitt 

godkännande för att medverka i undersökningen. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet som handlar om att de uppgifter som framställs av 

deltagarna ska behandlas på ett korrekt sätt, så att utomstående personer inte kan 

komma åt uppgifterna. Den fjärde och sista principen handlar om nyttjandekravet 

som innebär att de material som samlats in enbart är till för undersökningen 

(Bryman, 2011). Vid intervjutillfällena har jag varit tydlig med att presentera 

undersökningens syfte. Eftersom att jag fann intervjuerna så pass informativa, 

valde jag att inte använda intervjupersonernas namn och inte heller tillkännage 

destinationen då individen inte var den primärt intressanta.  

Vidare har samtliga destinationer fått information om att uppsatsen kommer att bli 

en offentlig handling i enlighet med offentlighetsprincipen och visa i 

studentportalen DIVA. Utförandet av uppsatsen har också präglats av 

Vetenskapsrådets uppförandekrav. Dessa innebär att tala sanning i forskningen, 

öppet redovisa metoder och resultat, öppet redovisa kommersiella intressen och att 

vara rättvis i bedömningen av andras forskning. 

3.5 Metodreflektion 

Här följer argument för min studies styrkor och svagheter. Inledningsvis är 

jag medveten om att min bakgrund och mina kunskaper, tillsammans med att 

jag är förtrogen med digitala tekniker kan vara faktorer som har påverkat 

undersökningens 
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utgång, men resultatet utgår främst i respondenternas tankar och erfarenheter och 

därför anser jag att studien skulle få liknande utfall oavsett vem som utfört den.  

Att uppsatsen grundar sig i ett uppdrag, kan även ses som något tvivelaktigt, men 

möjligheten att lösa ett ”verkligt” problem och på så vis få värdefulla och praktiska 

erfarenheter ser jag positivt på. Jag vill däremot betona att uppsatsen inte 

undersöker destinationsbolag för deras vinning, utan destinationerna utgör ett 

exempel på organisationer med speciella utmaningar, i ett speciellt sammanhang, 

vilket jag funnit extra intressant. Att destinationsbolag utger ett exempel på 

organisationer med speciella premisser, betyder således att uppsatsens resultat kan 

ha en vidare uttalad nytta för såväl destinationer, företag och organisationer. Vidare 

är jag medveten om att uppsatsen delvis kan liknas med en utredning men i och 

med att uppsatsen är teoretiskt förankrad och är utformad för att undersöka 

destinationernas strategiska ryktesarbete online har syftet således krävt forskning.  

Som tidigare nämnt har jag valt destinationsbolag utifrån rekommendationer från min 

informant Stefan Johansson som är turistchef på Destination Kalmar. Jag är 

medveten om att det finns en risk med att få rekommendationer från en enskild 

person och att förlita sig allt för mycket på den. Trots detta, valde jag att 

inte avvika från de rekommendationer jag fick eftersom intervjupersonerna på 

respektive destination var de med mest kännedom om just deras destinations 

arbetssätt, vilket var mitt primära syfte att undersöka. Vidare är volymen av  

det empiriska materialet, att undersökningen består av sex intervjuer helt 

bundet kring den tidsram jag arbetat inom, men främst för att jag ansåg att jag 

med dessa intervjuer nådde en analytisk mättnad.  

Undersökningens intervjuer är av olika sort (telefonintervjuer och direktintervjuer), 

vilket helt styrts av mina praktiska förutsättningar. Intervjuerna har ägt rum i olika 

kontexter vilket Bryman (2011) menar kan ha påverkat studiens reliabilitet. Vid 

direktintervjuer kunde visuella hjälpmedel visas för att förtydliga eller presentera 

intervjupersonens svar, vilket således inte kunde tillämpas vid telefonintervjuerna. 

Däremot anser jag inte att detta haft en avgörande fördel eller hade kunnat ändrat 

resultatets utgång.  
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Vid intervjutillfällena har jag använt mig av en intervjuguide där teman och 

frågor utformats på ett sätt att endast en fråga ställts i taget, däremot har 

intervjupersonerna haft friheten att prata om det han eller hon vill på ett 

ostrukturerat sätt inom studiens syfte. Vidare är jag medveten om att 

intervjupersonernas position och bakgrund kan ha haft inverkan på deras olika svar. 

Jag anser dock att det här inte har inneburit någon försämring av resultatet 

eftersom jag, oberoende intervjuform har fått svar där jag kunnat urskilja 

mönster och strategier hos samtliga intervjupersoner. Valet av intervjumetod 

ökar risken för skevheter och är således en subjektiv metod (Bell & Nilsson, 

2006), vidare är jag medveten om att jag inte uppnått extern validitet till andra 

destinationsbolag i Sverige. Undersökningen brister därmed i sin 

generaliserbarhet, därför kommer jag inte förslå att mitt resultat är applicerbart 

på andra destinationsbolag utan resultatet kan istället appliceras i komparativt syfte 

med andra industrier eller länder.  
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4 Resultat och analys 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera min empiri från intervjuerna 

och analysera resultatet i förhållande till mina teoretiska utgångspunkter med 

utgångspunkt i mina frågeställningar. 

Mitt syfte med denna undersökning har varit att undersöka svenska destinationsbolags 

strategiska ryktesarbete online. I min empiri har jag hittat intressanta resultat och för 

att underlätta analysarbetet har jag därför valt att operationalisera mitt material till tre 

övergripande teman som vid intervjutillfällena identifierats som tydliga 

mönster. Denna uppdelning är till största del skapad för att tydliggöra mina 

upptäckter i förhållande till mina frågeställningar och följande teman har därför 

valts: 

• Upplevda utmaningar och möjligheter

• Kritiska intressenter

• Strategisk närvaro online

4.1 Rykteshantering online 

Med utgångspunkt i det empiriska materialet, konstaterades att rykte är något 

föränderligt och dagsfärskt som samtliga destinationer tycker är viktigt att prioritera 

men uppfattar som problematiskt att tillämpa i sin dagliga verksamhet. 

I denna del kommer jag att redogöra för de upplevda utmaningarna och 

möjligheterna som destinationsbolagen har identifierat i deras strategiska 

ryktesarbete online. Vidare kommer jag att behandla vad som, enligt 

intervjupersonerna, har påbörjats eller redan har utförts för att övervinna dessa 

utmaningar.  

Om man ser till destinationernas villkor för äganderätt, syfte, ledningsansvar, 

politisk bindning och strategier så finns det ett stort behov av att andra ska prata 

om destinationerna med e n  positiv ton för att uppmuntra framtida besökare att 

komma till destinationen. Destination E beskriver “ett gott rykte betyder 

4.1.1 Upplevda utmaningar och möjligheter 
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förtroende och tillit, när man väljer vart man ska resa, studera eller flytta till något 

ställe, så flyttar man till något ställe som har gott rykte, så ryktet är bland det 

viktigaste man har”. Vidare beskriver destination A att allt som sägs om 

destinationen, negativt som positivt, blir till slut deras varumärke. Det här går 

således att koppla till Darwish och Bruns (2019) antagande om att 

destinationens identitet, tillsammans med deras varumärke och image, i 

samspel med allmänheten och intressenternas åsikter, skapar destinationernas 

rykte. Vidare beskriver Destination F att ”vår övergripande kommunikation är att 

andra ska prata om oss, gällande såväl influensers och traditionell media […] vi 

litar på att destinationen är stark och attraktiv och att de själva ska hitta de 

som är bra att skriva om”. Enligt Darwish och Bruns (2019) kan destinationerna 

inte påverka sin image och sitt rykte eftersom det är baserade på intressenternas 

egna intryck. Utmaningar i det här är att destinationen måste ha tillit mot 

sina intressenter, ha en beständig identitet och ett starkt varumärke. 

I resultatet kan man urskilja att destinationerna har en delad syn på hur man ska möta 

besökarna. Enligt Larsson (2002) är målet med organisationers PR att skapa, för 

organisationen goda relationer med viktiga publiker. Destination F har stängt 

sin turistbyrå medan destination B och D tror på det fortsatta fysiska mötet och 

menar att det fysiska mötet fortfarande är ett viktigt instrument för att möta 

besökarna och öppnar upp för en direkt verklighetsbild från kunden. Grunig och 

Hunt (1984) menar att man bör förhålla sig till tre viktiga aspekter när man utformar 

en strategi kring sitt kommunikativa arbete, omvärlden, tillgångar i organisationen 

och förväntningar samt mål. Det här kan, med utgångspunkt i Grunig och Hunts 

(1984) antagande således ses som en utmaning som resultatet bekräftar men som 

måste hanteras från destination till destination.  

Vidare går det i det empiriska materialet att identifiera digitaliseringen som en 

betydelsefull nutida, men också framtida, utmaning för destinationerna. Destination 

D beskriver ett fall från verkligheten som handlar om deras nyligen lanserade 

sommarkampanj ”…vi la ut filmen på Instagram och fick kommenteraren att på den 

här destinationen är det bara vita medelklassmänniskor, indirekt säger dem att vi 

har ett rasistiskt tillmäle, vilket inte alls är så.” Det här kan kopplas till 
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Grunigs et. al (2002) antagande om att utvecklingen av en viss sakfråga kan i värsta 

fall utvecklas till en kris och en åtgärd kring detta är att diskutera och förhandla 

sakfrågan internt. I sakfrågan om sommarkampanjen tog destination D beslutet 

att avvakta utvecklingen av kommentaren på Instagram och utgången blev således 

att destinationens intressenter gick in och försvarade destinationen och därmed 

blev kommentaren aldrig en viral kris. Det här kan kopplas till den 

teoretiska referensramen som visar på att bevakning online, är av stor betydelse för 

att upptäcka potentiella hot som kan leda till kris och kan, i linje med 

Falkheimer och Heides (2011) antaganden om att sociala medier har reducerat 

organisationers kontroll kring att styra deras budskap i deras räkning ses som en 

stor utmaning.   

Att strategiskt hantera ett ryktesarbete online är således en omfattande uppgift 

som kräver kompetent personal, vilket kan kopplas till Fombrun (1996) och Eccles 

et. al (2007) antagande om hur ett tillfredsställande ryktesarbete ser ut. Resultatet 

visar på att det finns en intern utmaning hos destinationerna som handlar om att 

hitta resurser och kompetent personal för att kunna utföra arbetet tillfredsställande. I 

det empiriska materialet går det att urskilja att flera destinationer saknar 

resurser att hantera ryktesarbetet online, turistchefen på destination D beskriver 

att ”vi har ingen bra lösning ännu […] i dagsläget är det jag som gör detta på 

kvällar och helger, jag har ingen anställd än som jobbar med detta.”, 

vidare beskriver destination A att ”…vi behöver få resurser som tar hand 

om data och analysera och förbättra […] datahantering är så pass 

tidskrävande och kräver specialister för att plocka ut kärnvärden för att ta 

utvecklingen vidare.”  

Vidare visar resultatet att det finns en intern utmaning kring hur 

kommunikatörens framtida roll kommer att se ut inom destinationen. Destination 

D beskriver att ”vi måste bli mer drivna i de online-baserade verktygen, de är 

aldrig stängda, lever och verkar dygnet runt, hur ska vi då som 

organisation möta den här typ av kommunikation?” Det här kan således 

kopplas till Heides (2011) argument kring att journalister och kommunikatörer idag 

är förvirrade kring den ökade användningen av sociala medier och öppnar upp för 

att ”vanliga” människor idag tämligen och enkelt kan sprida ett publikt budskap. 

Däremot visade resultatet att destinationerna har en 
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hög svarsfrekvens på sina egna kanaler och försöker fånga upp och reagera inom 

24 timmar om det finns något de kan påverka eller stå till hands med.  

Vidare har jag i det empiriska materialet, kunnat urskilja att det finns en extern 

global utmaning i destinationernas ryktehantering online. På grund av, eller 

tack vare, digitaliseringen har destinationerna inte bara en utmaning i att rent 

nationellt hantera sitt rykte, utan även globalt.  Destination A beskriver att ”vi är på 

en global marknad, där vi tävlar med alla världens destinationer och vi har därför 

inte råd att ha dåliga rykten, bilder eller medarbetare.” Resultatet visade att 

flera destinationer har internationella samarbeten och satsar på PR utanför 

Sveriges gränser, för att locka till sig fler besökare och upplevas som en attraktiv 

destination även internationellt. Destination E beskriver att ”Visit Sweden är vår 

PR-byrå utomlands när det kommer till att få ihop influensers, resejournalister 

eller om vi vill göra en kampanj eller aktivitet i ett annat land”. Det här kan 

således kopplas till Morgans et. al (2011) antagande om att destinationer måste ha 

en helhetsstrategi som sammanhänger med såväl turism, som ekonomisk 

utveckling, stadsplanering och en mängd andra aktiviteter för att kunna ha ett 

framgångsrikt förebyggande arbete.  

I denna del kommer jag att redogöra för de intressenter som destinationsbolagen 

identifierat som mest kritiska och hur destinationerna arbetar för att aktivt 

interagera med sina intressenter.  

Samtliga destinationer identifierade ett antal intressenter hos vilka deras rykte 

kan bedömas kritiskt. Vidare har destinationerna fått beskriva deras strategier 

gentemot dessa intressenter som syftar till att förebygga och vårda deras rykte. 

Två av dessa intressenter var återkommande på ett eller annat sätt hos 

de undersökta destinationerna. Den ena intressentgruppen var politiker. 

Destination A beskriver att ”vi är beroende av politiken som medel och som 

inriktning, det är därför vår viktigaste intressent att bearbeta.”, vidare menar 

destination F att ”politikerna möjliggör att vi finns.” De sex destinationerna 

var således överens om att deras strategiska ryktesarbete online, indirekt bygger 

på politikernas förtroende och att de möjliggör destinationens existens.  

4.1.2 Kritiska intressenter 
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Den andra kritiska intressenten som destinationerna unisont identifierar är 

näringslivet. En potentiell orsak till att just dessa identifierades som två kritiska 

intressenter är den speciella kontext som destinationerna innefattar, kan man hitta om 

man går tillbaka till Bohlin och Elbe (2011) förklaring om destinationer. Författarna 

menar att destinationer skapas genom samarbete mellan olika privata och offentliga 

intentioner med syfte att utveckla näringslivet genom turism. Det här styrks således i 

linje med Heides (2011) skildring mellan primära och sekundära intressenter då han 

menar att de primära intressenterna består av aktörer som på något sätt kan skada eller 

vara till nytta för organisationen. Två av dessa primära intressenter bekräftar Heide 

(2011) är investerare eller näringslivet. Både politiker och näringslivet har utöver sin 

direkta kontakt med destinationen betydande kontakt med övriga intressenter, vilket 

skapar en indirekt kontakt mellan destinationen och övriga intressenter.  

Utöver politiker och näringslivet identifierades två andra kritiska intressentgrupper 

av destinationerna. Destination B beskrev gruppen 18–30 åringar som den mest 

kritiska medans turistchefen p å  destination D beskriver att ”jag kan nog tycka 

att den mest kritiska är invånare, på sikt, men kanske inte här och nu men det finns 

nedslag [...] hur mycket klarar den som bor och verka av?” Vidare förklarar 

turistchefen att det här således är en mer internationell fråga just nu, men att den 

bör ses som en framtida utmaning även nationellt. Det här kan således 

sammanfattas med att det finns intressenter som är mer av generell betydelse 

för destinationen och andra som i synnerligen är mer branschspecifika.  

I frågan kring hur destinationerna interagerar med sina kritiska intressenter 

visar resultatet på att destinationerna är aktiva och engagerade på sociala 

medier. De primära medierna som används av destinationerna är Instagram och 

Facebook. Tre av destinationerna uttryckte att deras strategi kring sociala medier är 

att andra ska prata om dem, en av dem var destination F, som beskriver “det ger 

en trovärdigare bild om någon annan ger en bild av staden,” och destination D 

beskriver att ”en del av strategierna vi har, är att vi vill förtjäna att synas i andras 

kanaler […] vi vill hellre att andra ska skriva om oss än att vi själva gör det, andra 

ska se värdet att visa oss”. 

4.1.3 Strategisk närvaro online 
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För att destinationen ska kunna utvecklas och fortsätta lägga prioriteringar på sin 

strategiska närvaro online behövs, enligt det teoretiska ramverket, en informell 

och personlig kommunikation för att kunna anpassa sig till den nya digitala miljön. 

Däremot visar resultatet att flera destinationsbolag har stängt sina turistbyråer 

och istället arbetar dem mer aktivt med till exempel ”Info Points” vid såväl 

evenemang som på daglig basis. Destination F är en av de destinationer som idag 

arbetar mer agilt och beskriver ”vi har stängt vår turistbyrå och vi stänger nu vår 

hemsida”, vilket således kan kopplas till Phillips och Youngs (2009) antagande om 

att vi idag måste agera på andra sätt och hitta kommunikationsstrategier som kan 

omvärderas och utvecklas för att lyckas i den nya digitala miljön.  

Som tidigare nämnt är ryktet någonting subjektivt som varierar mellan 

olika intressenter (Eccles et al., 2007) och det går därmed att konstatera att 

destinationerna måste medvetet arbetar med att kartlägga intressenterna och deras 

intressen för att nå ett önskat gott rykte. Den här kartläggningen kan enligt 

teoriramen göras på olika sätt. Destination C var ensam om att ha tagit fram en 

strategi kring varje intressent och tillsammans med en PR-byrå har de analyserat 

alla sina inlägg på Facebook och tagit fram specifikt vad varje intressent gillar. 

Destination C förklarar att ”lokala kvinnor lockas av rörligt, havet och 

temadagar”, och ”yngre människor gillar hav, mycket människor och natur”. Det 

här kan kopplas till MacMillans et. al (2005) modell som går ut på att mäta ryktet 

utifrån en generell modell där man operationaliserar variabler som är specifika för 

varje enskild intressegrupp. Fördelen med en sån här modell enligt MacMillans 

et. al (2005) är att man får en tydlig uppfattning om hur intressenternas 

framtida beteende kommer att vara, vilket således kan ses som en viktig del i 

destinationernas strategiska ryktesarbete.  

Vidare beskriver destination F att de ligger i framkant när det kommer till att 

vara äkta ut mot sina intressenter och menar att de jobbar som de gör med 

information och influensers för att du inte ska uppleva staden som destinationen 

vill, utan att du ska uppleva staden genom andra besökare och intressenter. Det 

här kan, i linje med Grunig och Hunts (1984) antagande ämna att destinationerna 

har en professionell syn på PR då de tillämpar en tvåvägsmodell i deras dagliga 

arbete. Den modell som lämpligast beskriver destinationernas förhållningsrätt 

till PR online är den 
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symmetriska tvåvägsmodellen som innefattar kontakt med flera intressenter som sker 

i ömsesidig balans och utgår från ett ”win-win”-perspektiv.  

4.2 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis går det att urskilja flera utmaningar och möjligheter 

i destinationernas strategiska ryktesarbete online. Resultatet visade att den 

globala konkurrensen, den interna resursbristen och digitaliseringen var 

de primära utmaningarna. Däremot sågs digitaliseringen som en tillgång och 

möjlighet för att ha en mer dialogorienterad kommunikation till sina intressenter. 

Vidare framkom det i intervjuerna att destinationerna identifierade politiker och 

näringslivet som sina primära och mest kritiska intressenter, vilket styrks i 

linje med Heides (2011) beskrivning att kritiska intressenter kan skada eller vara 

till nytta för organisationen.  Vidare tyder resultatet på att destinationerna har en 

aktiv och engagerad närvaro online, främst på Instagram och Facebook. Det går 

utifrån det empiriska materialet att identifiera ett antal metoder och verktyg som 

destinationerna lyfter fram som värdefulla i interaktionen gentemot intressenterna. 

Det går därmed att identifiera att det finns flera utmaningar och möjligheter för 

destinationerna att strategiskt hantera sitt rykte online, men de varierar över tid 

och är påverkade av hur normer och förväntningar kontinuerligt förändras hos 

allmänheten.  
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5 Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag destinationernas strategiska ryktesarbete online bland 

de utmaningar och möjligheter som identifierats i det empiriska materialet. Jag 

diskuterar även de modeller och verktyg som destinationerna använder för att 

interagera med sina kritiska intressenter.  

Uppsatsen har undersökt rykte och rykteshantering online, där destinationsbolag 

utgjort ett exempel på en ryktesberoende industri med speciella premisser. Syftet med 

studien har varit att undersöka hur svenska destinationsbolag strategisk hanterar sitt 

rykte online. Jag vill med resultatet från min studie på falldestinationerna därmed föra 

en diskussion om hur destinationer och företag, kan tillämpa strategiskt arbete för att 

hantera sitt rykte online. Följande frågeställningar och har behandlats i uppsatsen:   

• Vilka utmaningar och möjligheter går att identifiera i destinationernas

strategiska ryktesarbete online?

• Vilka intressenter identifierar falldestinationerna som mest kritiska ur ett

ryktesperspektiv och hur interagerar de med intressenterna?

Att rykte är något som är av stor vikt är något som inte bara teorin låter bekräfta, 

utan det är något som även bekräftas av undersökningens samtliga 

destinationer. Intervjupersonerna från falldestinationerna betonade att ryktes har 

stor betydelse för deras vidare framgång och att det strategiska arbetet online är 

problematiskt men ses som ett effektivt verktyg och en framtida tillgång.  I det 

strategiska arbetet med ryktet behöver man, utifrån teorin, både arbeta med att 

förbygga och aktivt vårda ryktet, för att i slutändan positivt stärka det. Båda dessa 

aspekter är således grundläggande för ett framgångsrikt ryktesarbete online.  
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Det empiriska materialet indikerar på att digitaliseringen och de sociala medierna har 

medfört både utmaningar och möjligheter för destinationerna. Det har delvis blivit 

lättare för destinationerna att ta reda på vilka åsikter intressenterna har om dem och 

därmed kan destinationerna lättare uppmärksamma deras uppfattningar. 

Enligt Grunig et. al (2002) är en kontinuerlig övervakning om vad som sägs och 

skrivs om företaget en stor fördel för att upptäcka ryktet i tid och man då kan 

vidta åtgärder innan en kris bryter ut. Däremot upplever destinationerna att det är 

svårt att fånga upp det som faktiskt sägs utanför destinationens räckhåll, i och med 

att destinationen har många olika typer av intressenter som verkar online. Detta 

är en problematik som styrks av teorin och ses som en stor utmaning av samtliga 

destinationer. 

Att resultatet visar att destinationernas mest kritiska intressenter är politiker 

och näringslivet är däremot inte förvånande. Ett destinationsbolag är 

beroende av politikens medel och näringslivets aktivitet för att kunna verka i 

staden. Strategierna kring hur destinationerna interagerar med näringslivet är att 

dem utbildar näringslivet i digital närvaro och tillsammans försöker ta en mer aktiv 

roll i att möta besökare, där snabba svar, uppdaterade hemsidor och positiva 

kommentarer kan vara primära utgångspunkter. Det kan därmed konstateras att 

destinationerna har en övergripande och medveten strategi kring hur de vill göra för 

att interagerar med intressenterna.  

De övriga intressenterna som identifierades som kritiska i studien var gruppen 18–

30 åringar och invånarna på sikt, men det är svårt att göra en mer ingående analys 

kring hur destinationerna arbetar gentemot dessa då en mer djupgående analys kring 

dessa gruppers specifika intressen bör kartläggas separat. Däremot har jag, 

utifrån intervjutillfällena kunnat urskilja ett mönster som tyder på att arbetet mot 

dessa mer sekundära intressenter behöver utvecklas mer strategiskt, synnerligen 

invånarna. Idag är det mer en internationell problematik men på sikt kommer 

invånarkapitalet bli en stor utmaning och viktig fråga även nationellt.  

Grunig och Hunt (1984) menar att man bör förhålla sig till tre viktiga aspekter 

när man utformar en strategi kring sitt kommunikativa arbete, omvärlden, 

tillgångar i organisationen och förväntningar samt mål. Resultatet visar, med 

utgångspunkt i Grunig och Hunts (1984) antagande att destinationsbolagen 

tillämpar dessa aspekter 



33(39) 

i sitt kommunikativa arbete. Den primära strategin är att vara aktiv på sociala 

medier, men att få andra att prata om destinationen och på så sätt stärka sitt 

rykte genom andras positiva upplevelse och känslor om destinationen. Vidare 

arbetar destinationerna med omvärldsbevakningar, internationella samarbeten 

och har övergripande mål kring deras interaktion med intressenter. Slutsatsen av 

det här är således att destinationerna har fått en mer passiv roll och därmed 

har ett starkt förtroende till sina intressenter. Vidare tyder resultatet på att 

destinationerna arbetar aktivt för att interagera med sina intressenter, såväl 

nationellt som internationellt.  

I linje med MacMillans et. al (2004) argument om att tillsätta resurser för snabba 

svar och återkoppling, har resultatet konstaterat att destinationernas resurser är 

delvis begränsade, men en av destinationernas primära strategier är att d e

värdesätter hög svarsfrekvens online. Om svarsfrekvensen skulle vara låg, kan 

risken finnas att intressenterna söker sig vidare till en annan intressent eller källa 

och detta kan därmed leda till att destinationen tappar förtroende. Om 

svarsfrekvens prioriteras, kan det däremot bli motsatt effekt, att förtroendet 

ökar och intressenterna blir fler. Intressenternas inställning och relation till 

destinationer kan påverkas av flera intressentrelaterade aktiviteter, i 

synnerlighet, när verksamheten drivs på tvåvägssymmetrisk basis 

(Falkheimer och Heide, 2011), därför bör intressenterna och deras intresse 

kartläggas och behandlas med respekt.  

Resultatet visade att destinationerna arbeta för att kartlägga sina intressenter genom 

att till exempel göra årliga imageundersökningar, arbetar med 

tematiserade målgrupper och ta hjälp från PR-byråer. Mot bakgrund av insikten 

från de valda teorierna och det empiriska materialet i undersökningen kan jag 

redovisa ett generellt angreppsätt som destinationer kan ta sig an för att få ett 

strategiskt yrkesarbete. Jag kommer därför avslutningsvis att redovisa detta som ett 

konkret förslag till ramverk för hur destinationer kan tillämpa strategier för att 

kunna förebygga och vårda sitt ryktesarbete online.  

Om destinationerna tillämpar strategier för att proaktivt stärka sitt rykte kan man få 

en positiv effekt, både till/mot/för destinationen och intressenterna. Däremot, 

krävs det mer av destinationerna än uttalade strategier för att kunna lyckas 
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med sin rykteshantering online. Kommunen, näringslivet och destinationen 

måste tillsammans jobba för att förebygga och vårda ryktet idag, imorgon och 

längre fram. Det är därför viktigt att vi, som intressenter har en opartisk inställning 

till det som sägs kring såväl matborden som i digitala flöden.  

Figur 3: En generell modell över proaktivt ryktesarbete baserad på undersökningens resultat. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

I utförandet av uppsatsen har det varit tydligt att forskning kring såväl rykte och 

rykteshantering online är begränsad, speciellt i kontexten av svenska 

destinationsbolag. Det finns således flera möjliga uppslag till ämnen för framtida 

forskning inom fältet. Mitt empiriska resultat kan på flera sätt tillämpas på vidare 

forskning, av såväl destinationsbolag, som företag och organisationer i en icke-

kommunal kontext. Ett förslag på vidare forskning är att studera hur det strategiska 

arbetet skiljer sig åt mellan nationella och internationella destinationer, för att få en 

mer övergripande bild av hur man på en global nivå, förhåller sig till 

PRIORITERA INTERNA RESURSER OCH TILL-
SÄTT EN ANSVARIG PERSON FÖR RYKTESHAN-

TERING.

KARTLÄGG PRIMÄRA OCH 
SEKUNDÄRA, KRITISKA IN-

TRESSENTER.

SÄTT UPP MÅL FÖR HUR 
MAN VILL BLI UPPFATTAD 
HOS INTRESSENTERNA I 

PRESENATIONSRELATERA-
DE ASPEKTER.

MÄT KONTINUERLIGT RYKTET HOS INTRES-
SENTERNA.

UTIFRÅN RESULTATET, 
FORMA EN HANDLINGS-
PLAN MED ÅTGÄRDER.

TA FRAM EN KOMMUNIKA-
TIONSPLAN FÖR ATT 
FÖLJA UPP ÅTGÄRDERNA.
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rykteshantering online. Som tidigare nämnt, ses invånarna som en kritisk intressent 

på sikt, det hade därför varit intressant att forska mer kring just denna fråga.  

Jag ser också att en likande undersökning med en kvantitativ ansats skulle 

fungera tillfredsställande på min studie. Då ett rykte är något som varierar från 

intressent till intressent, hade det varit intressant att mäta destinationernas rykte från 

intressenternas perspektiv för att se om det finns skillnader mellan 

intressenternas uppfattning gentemot destinationernas, förslagsvis i en specifik 

sakfråga eller situation.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledande frågor om intervjupersonen och destinationen

1. Vilken är din position inom destinationen? Vad är dina huvudsakliga uppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat för destinationen? 

3. Vad tror du att turister lockas av när de välja att besöka er destination?

Destinationens externa kommunikation (PR-strategier och intressenter) 

1. Kan du ge en övergripande beskrivning av hur destinationen arbetar med PR?

2. Vilka är destinationens primära målgrupper?

3. Vilka ser ni som era kritiska intressenter? 

Destinationens (online)rykteshantering  

1. Hur gör destinationen för att förebygga sitt rykte online?

2. Vilka risker anser du att ryktesspridning utgöra generellt?

3. Hur gör destinationen för att vårda sitt rykte online?

4. Hur bevakar destinationen vad som sägs om dem online idag? 

5. Vilka är de främsta fördelarna för destinationen med att ha ett gott rykte generellt?

6. Har ni något etiskt ramverk eller kärnvärderingar som ni arbetar efter? Vilka är dessa?

8. Gör ni något för att aktivt mäta destinationens rykte? I så fall vad?

Destinationen och framtiden 

1. Hur ser ni inom destinationen på framtiden? Vad kommer branschen att ha för utmaningar?

Har du något mer som du vill tillägga?  




