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Tack! 
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Ryggesjö, Johan Persson, John Ringh, Louise Andersson och Pontus Wiahl för snabba och 

ärliga svar. Samt deras positiva syn till att medverka i denna studie. Vidare vill vi också tacka 

vår handledare Christer Foghagen för feedback, ideér och tips längs vägen. 
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Abstract 
The study began out of curiosity to research stakeholders perception about decommissioning 

visitors centers in Sweden. Decommissioning visitors centers is an ongoing trend caused by the 

change in visitor behaviour. A major cause to this change is the new information- and 

communicationtechnologies such as more advanced digital platforms. Through an inductive 

research approach and a qualitative research method have we studied the phenomenon 

decommissioning of visitor centers. The empirical material is gathered through unstructured 

telephone interviews with relevant stakeholders. We concluded that stakeholders at both 

destinations have experienced a greater responsibility for the hospitality given. They also got 

the impression that visitors do not gain enough essential information upon arrival and gets 

baffled by this lack of information. In addition to this, the result of the study indicates a blurred 

line around who is responsible for the personal and the digital hospitality at the destinations. 

The confusion about who's in charge for handing out tourism information is present at both 

destinations. 

 

Keywords: Decommission, Information- and communication technology, Stakeholders, 

Digitalisation, Visitor center, Hospitality. 
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1. Inledning 
Turism är ett informationsintensivt fenomen där information, tips och råd är något som ständigt 

eftersöks, inte minst när man besöker en ny plats (Stiakakis och Georgiadis 2011). I jakten på 

information önskar man hitta så relevant och bra information som möjligt. Information som 

uppfyller syftet till varför just jag sökte efter den specifika informationen. Men frågan är, hur 

man ska gå tillväga för att hitta denna information? 

 

Turistbyråer har varit till stor hjälp när det kommer till bokning av boende, aktiviteter och 

restauranger som är en viktig del i turismupplevelsen (Arana et.al. 2016). Under det senaste 

decenniet har dock besökares beteende gällande informationshantering börjat förändras. 

Beteendet kommer att kallas för ett do-it-yourself beteende. Besökarna använder sig i större 

utsträckning inte längre av turistbyråer utan söker istället information på egen hand via digitala 

plattformar (Stiakakis och Georgiadis 2011). En ny digital värld har utvecklats med lättare 

tillgång till information och kommunikationsmedel som har gjort att mer information kan 

utvinnas oberoende av tid och plats (Buhalis 2003). I den digitala världen finns hemsidor och 

sociala medier som ger besökarna tips, inspiration, rankingsystem och bokningssystem som 

sakta men säkert har förändrat branschens informations- och kommunikationsstrategier 

(Stiakakis och Georgiadis 2011). I den digitala världen blir nya roller av destinationsledningen 

definierade och tilldelade (Ali och Frew 2014). Med digitalisering har ett förändringsarbete 

startat inom ett antal destinationsbolag i Sverige, där många bolag har beslut om att avveckla 

och förändra den befintliga turistbyrån (SVT Nyheter 2017). 

 

1.1 Problemdiskussion 

Under de senaste åren har allt fler turistbyråer i Sverige avvecklat sina verksamheter eftersom 

digitalisering, tillgänglighet och förändring i beteende hos turister har resulterat i ett mindre 

intresse och behov av de traditionella turistbyråerna. Avvecklingsprocessen som sker runt om 

i Sverige idag är kopplad till turisternas minskade behov av turistbyråerna (SVT Nyheter 2017). 

Det finns en del tidigare forskning som diskuterar förändringsprocessen som har resulterat i 

avvecklingen, se exempel i Liang et.al. (2017), Lyu och Hwang (2015), No och Kim (2015) 

och Xiaoying et.al. (2012). Vilka positiva och negativa effekter avvecklingen medför är 

information som har utelämnats. Avveckling av turistbyråer är som sagt en pågående process 

vilket innebär att det inte finns mycket tidigare forskning som berör aktörer på en destination 

där avveckling sker. Vi ser därför stora möjligheter i att undersöka aktörernas upplevelser och 
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lyfta deras röster om den pågående processen. Žibert (2017) poängterar att aktörerna måste 

samsas om en vision som är meningsfull och kan implementeras i framtiden på destinationen. 

Det kan dock finnas olika intressen, önskningar, förväntningar och tjänster bland aktörerna, 

något som kan generera i olika agerande gentemot varandra. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förändrade informationsstrategier och 

kommunikationstekniker har påverkat aktörer. Detta genom att studera aktörers uppfattning av 

avveckling i städer där den traditionella turistbyrån har förändrat sin verksamhet. 

 

Baserat på utkomsten av förändringsarbetet inom turistbyråernas verksamhet kommer 

frågeställningen i denna studie att vara följande: 

 

Hur har turismaktörer upplevt avvecklingen av traditionella turistbyråer inom destinationen? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att minska studiens omfattning och skapa ett fokus i studien har en avgränsning skett. 

Avgränsningen av studien utgår först och främst från ett realistiskt synsätt på studiens 

omfattning, då studien har skett under en viss tidsbegränsning. Studien belyser en jämförelse 

mellan Sveriges tredje och fjärde största stad, Malmö och Uppsala. Orsaken till att vi har använt 

oss av två destinationer är att upptäcka eventuella skillnader och likheter i uppfattning hos 

aktörerna och få rikare data att analysera till att dra slutsatser. De två städerna har valts med 

noggrannhet och omtanke baserat på de olika aspekterna: storlek, befolkningsmängd, 

geografisk placering och det faktum att de traditionella turistbyråerna är avvecklade. 

 

Bland de svenska städer som har avvecklat sina turistbyråer är Malmö och Uppsala till stor del 

jämlika. Båda städerna har som sagt avvecklat sin traditionella turistbyrå och geografiskt sett 

är städerna placerade i närheten av en större stad. Vi upplever att det kan vara en intressant 

aspekt att belysa när det kommer till turistflöden. Malmö och Uppsala har en befolkningsmängd 

på cirka 114 000 medborgare som skiljer de båda städerna åt (SCB 2019). Befolkningsmängden 

som skiljer städerna åt är omfattande men är i den här studien inte av större vikt eftersom fokus 

ligger på besökare och aktörer. 
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs metoden som har varit aktuell för studiens syfte och frågeställning. Metodkapitlet är 

uppdelat i forskningsansats, forskningsmetod, urval, tillvägagångssätt, forskningskvalitet, analysmetod, 

metodkritik och forskningsetiska aspekter. 
 

 

2.1 Forskningsansats 

Forskningsområdet avveckling som ligger till grund för denna studie är ett relativt nytt och 

pågående fenomen, därför finns det idag ett mindre teoretiskt underlag. Att det inte finns 

tillräckligt med teoretiskt underlag har gjort det svårt att hitta tillräckligt med material till att 

göra en deduktiv studie. Valet att göra en induktiv studie föll sig därför naturligt. Induktion är 

en typ av förhållande mellan teori och empiri, där teori genereras utifrån empiriska 

forskningsresultat (Bryman och Nilsson 2018). En induktiv forskningsansats bygger därför på 

att man börjar en studie med ett insamlande av empiriskt material som sedan jämförs eller styrks 

av teoretiskt underlag (Smith 2017). Eftersom frågeställningen som studien bygger på 

undersöker aktörers uppfattningar var det också ett medvetet val att börja med att samla 

empirisk data. Valet att börja med en insamling av empirisk data var delvis också för att 

underlätta kvalitetssäkringsarbetet, som finns beskrivet i kommande kapitel. 

 

Eftersom forskningsområdet snabbt förändras precis som samhällsvetenskapliga sammanhang 

anser vi att den induktiva ansatsen är den mest lämpade ansatsen för denna studie. Att starta 

studien med en empirisk datainsamling får vi möjligheten till uppdaterad information från 

förstahandskällor (Bryman och Nilsson 2018). Genom att samla data i början av 

undersökningsprocessen har vi kunnat urskilja olika teman eller kategorier som vi benämner 

dem genom studien. Dessa kategorier anser vi är viktiga för att kunna resonera och dra slutsatser 

kring avveckling och aktörers uppfattningar. Utifrån de olika kategorierna som vi har 

identifierat har vi sedan samlat teoretiskt material. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom en kvalitativ forskningsmetod. Det 

empiriska materialet kommer därmed från intervjuer gjorda med utvalda aktörer. En kvalitativ 

forskningsmetod är ett bra tillvägagångssätt när man vill få ut detaljerad information i form av 

upplevelser eller uppfattningar genom en analys av ord (Bryman och Nilsson 2018). Det är en 

bra möjlighet till att kunna tolka de olika aktörernas uppfattningar. Även nya perspektiv och 
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synsätt kan tillkomma i den kvalitativa forskningsmetoden för att ge en kunskap av en helhet 

(Olsson och Sörensen 2011). En kvantitativ forskningsmetod är till bättre hjälp i statistiska 

frågor och passar därför inte vårt syfte eller frågeställning (Bryman och Nilsson 2018). Valet 

av en kvalitativ forskningsmetod till den här studien är mest lämpad då vi behöver djupgående 

material för att få en förståelse för informanternas uppfattningar. Brinkmann och Kvale (2015) 

beskriver att syftet med en kvalitativ intervjuform är för att få en förståelse för informanternas 

dagliga liv och erfarenheter, vilket är denna studies undersökningsområde. 

 

Genom att genomföra intervjuer finns det dock rum för tolkning av materialet, om vad 

informanterna faktiskt har förmedlat till oss. Utifrån en hermeneutisk vetenskapinriktning har 

vi försökt att skapa oss en förståelse för den data vi har samlat in. Hermeneutik är ett begrepp 

som behandlar det faktum att det finns rum för olika värderingar i all kommunikation, vilket 

betyder att tolkning av det som kommuniceras är centralt. Vi har därför haft en förståelse för 

att vi som skribenter tolkar data olika på grund av vissa faktorer eller bakomliggande kunskap 

om fenomenet (Olsson och Sörensen 2011). Feltolkning kan vara kritiskt när det kommer till 

studiens kvalitetsbedömning, därför kommer tolkning att diskuteras mer djupgående i kapitlet 

metodkritik. 

 

2.3 Urval 

Studien började med att vi gjorde ett urval och tog fram de aktörer vi ansåg vara relevanta för 

studien. Det finns olika typer av urval som kan utföras, men ett målstyrt urval har passat bäst i 

denna studie. Urvalet kan kallas målstyrt då vi har valt ut de två destinationerna Malmö och 

Uppsala utifrån deras storlek, geografiska position och det faktum att de har lagt ner sin 

turistbyrå (Bryman och Nilsson 2018). Vi har valt att jämföra de två destinationerna för att 

kunna se om det finns likheter eller skillnader mellan aktörerna på de två destinationerna. Vi 

har medvetet och strategiskt valt att börja med att intervjua Destination Uppsala och Malmö 

Turism. Dessa två bolag valdes för intervju för att de båda är kommunala bolag som tidigare 

har varit ansvariga för turistbyråerna när dem fortfarande var i bruk. Syftet att intervjua 

Destination Uppsala och Malmö Turism var för att få en uppfattning över hur 

avvecklingsprocessen gick till, hur de resonerade kring avveckling och hur dagens 

informationsarbete för turister och besökare ser ut. Dessutom hur destinationerna ser på deras 

framtida arbete. Genom att intervjua de bolag som tidigare har varit ansvariga för turistbyråerna 

kan vi jämföra destinationernas respektive aktörernas uppfattningar om avvecklingen. 
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När det kommer till urvalet av aktörer vi har valt att intervjua på destinationerna, har dessa 

också utgått utifrån ett målstyrt urval (Bryman och Nilsson 2018). För oss var det viktigt att 

hitta jämlika företag på respektive destination för att underlätta analysarbetet. Vi valde också 

att kontakta större aktörer på destinationerna som har en större mängd besökare. För att hitta 

relevanta aktörer har vi använt oss av Destination Uppsalas hemsida, Malmö Turisms hemsida 

Malmö Town, Tripadvisor och Googles besöksmålsföreslag för att få fram förslag på populära 

turismaktörer på destinationerna. Målet var att intervjua minst två olika besöksmål på vardera 

destination, samt minst en så kallad infopoint i vardera stad. (En infopoint är en utnämnd aktör 

eller plats som hanterar turistinformation). De slutliga aktörerna vi valde att intervjua i Malmö 

är: Travelshop en infopoint i staden, Malmöhus slott och Casino Cosmopol. I Uppsala 

intervjuades Uppsala länstrafik som agerar infopoint, Uppsala konstmuseum som är ett stort 

besöksmål men också infopoint samt Uppsala domkyrka. Se tabell 1 nedan för ytterligare 

detaljer kring de genomförda intervjuerna. 
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Tabell 1 

Informant Arbetsbeskrivning Datum Längd 

Anna Wittgren Sektionschef marknad och analys, Malmö Turism 14 november 2019 28 minuter 

Annika Franzon Visningsansvarig, Uppsala domkyrka 26 november 2019 25 minuter 

Anita Johansson Kundinformatör, Uppsala Länstrafik Resecentrum 18 november 2019 7 minuter 

Anton Ericsson Dealer, Casino Cosmopol Malmö 12 november 2019 14 minuter 

Daniel Werkmäster Museichef, Uppsala Konstmuseum 2 december 

2019 
10 minuter 

Ingvar Ryggesjö Ägare, Travelshop Malmö 13 november 2019 12 minuter 

Johan Persson Föreståndare Vapenhuset, Uppsala domkyrka 27 november 2019 8 minuter 

John Ringh Projektledare, Destination Uppsala 14 november 2019 22 minuter 

Louise Andersson Planeringssekreterare, Malmö stad 14 november 2019 15 minuter 

Pontus Wiahl Enhetschef publikenheten, Malmö stad 14 november 2019 15 minuter 

 
2.4 Tillvägagångsätt 

När urvalet av aktörer var färdigställt började insamlingen av empiri och genomförandet av 

själva intervjuerna. På grund av det geografiska avståndet till Malmö och Uppsala har vi inte 

haft möjligheten att besöka de båda städerna för att göra personliga intervjuer. Alla intervjuer 

har istället genomförts via telefon. Intervjuerna har inte heller utgått från strukturerade frågor 

utan en generell fråga om ämnesområdet avveckling. Utifrån intervjuerna har ytterligare fem 

empiriska kategorier skapats utifrån informanternas berättelser. Dessa kategorier är: dagens 

turistinformation, värdskap, digitalisering, efterfrågan av turistinformation och framtida 
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turistinformation. Eftersom olika frågor har ställts till olika aktörer har intervjuerna genomförts 

på ett ostrukturerat sätt. Att intervjuerna har varit ostrukturerade var ett aktivt val från vår sida, 

då vi anser att vi genom öppna samtal kan få ut mer data. Genom ostrukturerade intervjuer får 

informanterna större utrymme till att forma sina svar och ståndpunkter, detta gör att vi kan få 

ut den information informanterna tycker är av störst vikt och relevans (Bryman 1997, Bryman 

och Nilsson 2018). Ostrukturerade intervjuer lämnar också en mindre plats för inflytande i 

svaren från oss som skribenter (Smith 2017). Efter att intervjuerna genomförts har samtalen 

transkriberats. Det mest relevanta ur samtalen och de citat som utmärkte sig antecknades för att 

sedan bli det empiriska materialet (Olsson och Sörensen 2011). 

 

För att sedan pröva insamlad empiri mot teori har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Det vi har letat efter i teorin är artiklar eller litteratur som berör de kategorier vi har 

diskuterat kring i intervjuerna. Teorin har sedan använts till att pröva empiri mot teori genom 

att styrka eller dementera argument (Bryman och Nilsson 2018). 

 

2.5 Forskningskvalitet 

För att se till att arbetet är giltigt och pålitligt behöver en kvalitetssäkring visas. Kvalitetssäkring 

kan identifieras av begreppen reliabilitet och validitet. Validitet och reliabilitet är olika slags 

mått på den kvalitet, bestämdhet och forskningspotential som uppnåtts genom att göra specifika 

val inom metodologin (Bryman och Nilsson 2018). Reliabilitet behandlar hur väl vi har lyckats 

uppnå pålitlighet, det vill säga om studien har en hög reliabilitet ger undersökningen pålitlig 

data. Bekräfta reliabilitet sker genom att samma undersökta fenomen får samma resultat vid 

upprepade mätningar. Validitet behandlar istället resultatets giltighet genom att bevisa på att 

datainsamlingen är relevant för studiens frågeställning (Grønmo och Winqvist 2006). 

 

Ett tillvägagångssätt som ligger till grund för att höja kvaliteten på studien är omfattningen 

intervjuer som genomfördes. Upprepade mätningar garanterar ett säkrare resultat vilken kan 

styrka en hög reliabilitet (Grønmo och Winqvist 2006). De totalt 10 intervjuerna som 

genomfördes ansåg vi var gränsen till vad som var genomförbart inom tidsramen, även om fler 

intervjuer hade kunnat resulterat i rikare data. Resultatet av denna studie är beroende av de 

utvalda aktörernas åsikter och kommer möjligen att varieras efter vilka aktörer som medverkar. 

Resultatet kan därför vara beroende av en specifik tidsperiod eller deltagande aktörer. 

Reliabiliteten i vår studie kan därför uppfattas som låg beroende på dessa två faktorer. En låg 

reliabilitet innebär dock inte en låg validitet i arbetet (Smith 2017). 
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Validiteten i vår studie anser vi kan styrka genom urvalet aktörer vi har gjort på respektive 

destination. Det urval vi har gjort representerar både aktörer som är involverade i 

förändringsarbete och de aktörer som inte är lika delaktiga. Detta urval bildar och lyfter fram 

röster från olika perspektiv som ger en bättre av hur de olika aktörernas vardagsliv är. Smith 

(2017) poängterar att hur väl de fenomenet motsvarar verkligheten desto större blir validiteten. 

En annan faktor som påverkar validiteten är empirins samhörighet med teori (Grønmo och 

Winqvist 2006). För att stärka samhörigheten mellan empiri och teori har vi definierat olika 

kategorier att förhålla oss till. Dessa sex definierade kategorier är skapade för att hålla oss inom 

ramen för forskningsområdet. En tredje faktor som stärker validiteten i vårt arbete är 

insamlingen av data (Grønmo och Winqvist 2006). För att minimera tolkningsfel har 

informanter som önskat fått ta del av vårt empiriska material för att bekräfta deras ståndpunkter. 

Vi anser på grund av dessa faktorer att validiteten i denna studie är hög. 

 

2.6. Analysmetod 

För att kunna analysera empiriskt och teoretiskt material har vi använt oss utav en tematisk 

analysmetod (Bryman och Nilsson 2018). Kategorier av den empiriska datainsamlingen 

definierades efter att intervjuerna var färdigställda. Kategorierna är ett hjälpmedel för att hålla 

riktning mot studiens syfte och frågeställning. De kategorier som valdes är turistbyråns 

avveckling, dagens turistinformation, värdskap, digitalisering, efterfrågan av turistinformation 

och framtida turistinformation. Genom att söka efter teoretiskt material utifrån dessa redan 

definierade kategorier kunde vi enkelt hitta relevant information utan att vi kommit in på 

sidospår. Analysmetoden tematisk analys utgår ifrån att man söker efter tydliga samband mellan 

empiri och teori genom de utvalda kategorierna (Bryman och Nilsson 2018). 

 

Materialet från den empiriska datainsamlingen i form av anteckningar har sedan transkriberats 

utifrån informanten, dessa har sedan förts in i ett gemensamt dokument. Detta betyder konkret 

att vi har plockat ut citat och berättelser som ligger till grund för studiens syfte. Genom att 

transkribera intervjuerna har vi fått en överblick över alla kategorierna vilket har underlättat i 

arbetet med att jämföra och analysera uppfattningar aktörer emellan. På ett liknande sätt har vi 

tagit fram det teoretiska materialet. Vi har läst litteratur och artiklar som berör de valda 

kategorierna och dessa är presenterade i teoretiska ramverk genom studien. I analyskapitlet 

presenteras sedan de kopplingar och jämförelser vi har uppfattat i empiri och teori. 
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2.7.Metodkritik 

För att kunna försäkra studiens reliabilitet och validitet tar vi i detta avsnitt upp kritik vi har 

mot valet av metod och de tillvägagångssätt som tillämpades genom studien. Till att börja med 

har studien genomförts under en begränsad tid så en större avgränsning gjordes i början av 

arbetet. Två destinationer valdes och 10 intervjuer med olika aktörer har genomförts. Genom 

dessa urval av intervjuer som har genomförts på destinationerna Uppsala och Malmö kan vi se 

generella tendenser av uppfattningar som aktörer har efter avveckling. Vi kan dock inte utesluta 

att andra aktörer skulle kunna ha en annan uppfattning än de slutsatser vi kommit fram till, på 

grund av studiens mindre omfattning. Av de aktörer som har medverkat i intervjuerna är den 

större delen kommunalt eller statligt ägda vilket har resulterat i att det finns en viss prägel på 

aktörernas åsikter. Röster från privatägda företag i näringslivet i de bägge städerna saknas till 

stor del. Vi har dock under studiens början kontaktat flera privata företag utan större framgång. 

På grund av tidsbegränsning har vi drivits till att välja relevanta aktörer som har varit 

tillgängliga under tidsramen för studien. Det går till följd av privata företags bristande 

medverkan i studien inte att konstatera att de privata företagen har samma uppfattningar som 

de kommunala eller statliga ägda. 

 

Eftersom möjligheten till personliga intervjuer inte funnits på grund av geografiska avstånd har 

samtliga intervjuer genomförts via telefon. Att intervjuerna är gjorda via telefon är vi delvis 

kritiska till. Via telefon har vi ibland haft svårt att få till mer ingående samtal och tappat vikten 

av det personliga mötet. Genom en telefonintervju blir det svårt att etablera en god 

kommunikationssituation. Vi kan inte heller säkerställa att miljön eller tidpunkten för intervjun 

är av perfekt förhållande (Grønmo och Winqvist 2006). Genom ett personligt möte hade risken 

för att subjektiviteten hos oss skribenter ökat och blivit mer visuellt i vårt empiriska material. 

En risk som många kvalitativa forskare ofta blir kritiserade för (Bryman och Nilsson 2018). Det 

empiriska materialet som vi har samlat in skiljer sig därför mycket mellan de olika intervjuerna. 

 

Valet att genomföra ostrukturerade intervjuer är en annan faktor till att materialet har varierat. 

Då vi inte har haft ett bestämt antal frågor som ska besvaras av informanterna beror 

datainsamlingen på hur villiga, motiverade och hur mycket tid informanterna har haft (Kothari 

2004). Samtalen har därför varierat mellan 7 och 28 minuter. Beroende på hur långa 

intervjuerna har varit och hur relevant data som intervjuerna bidragit med har också 
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informanternas olika röster fått ha en större eller mindre roll i det empiriska avsnittet. Valet att 

genomföra ostrukturerade intervjuer bygger på att vi ville minska risken att ställa ledande frågor 

och att informanterna inte skulle få en känsla av att de måste svara på ett eller annat sätt. Att 

ledande frågor ställs under en ostrukturerad intervju kan dock ske mer eller mindre omedvetet 

(Phillimore och Goodson 2004). Vi har sedan start varit medvetna om att ostrukturerade 

intervjuer kan resultera i ledande frågor och därför har vi övervägt följdfrågorna som ställts 

noga. Under vissa intervjuer har fler frågor ställts då vissa informanter har varit kortfattade i 

sina svar. Vi är medvetna om att detta har ökat risken till att ledande frågor har ställts. 

 

Vi vill även framhäva en kritik mot analysarbetet då det kan hända att vi ofrivilligt har tolkat 

informanternas resonemang felaktigt. Olsson och Sörensen (2011) poängterar att det kan 

förekomma felkällor då det inte är lätt att tolka respondens underförstådda antaganden, 

kunskaper, inställning och beteende i deras svar. På grund av dessa olika faktorer finns det en 

risk att feltolkning har uppstått. Tolkning av materialet vi har samlat in är dock viktigt eftersom 

det är genom tolkningar vi kan hitta mönster eller länkar mellan empiri och teori som leder oss 

till en slutsats (Kothari 2004). För att minska risken för feltolkning har det empiriska materialet 

transkriberats ordagrant och diskuterats mellan oss skribenter. När informanter har frågat har 

dem även fått chansen att läsa de stycken de är citerade i för att bekräfta rätt citering. 

 
2.8 Forskningsetiska aspekter 

Smith (2017) menar att forskningsetiken är en viktig faktor speciellt i turism relaterade ämnen. 

Att integrationen med kollegor, studenter och andra personer man kommer i kontakt med under 

studiens gång formar hur man integrerar och upprätthåller de etiska aspekterna. 

Forskningsetiken är skapad för att värna om människors välmående och respektera individers 

rättigheter och rättvisa. Andra viktiga principer som Bryman och Nilsson (2018) påpekar är att 

ingen ska lida eller ta skada av att medverka i en studie. Inga former av bedrägerier eller falska 

förespeglingar ska vara aktuella eller att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast 

används för forskningens ändamål (Bryman och Nilsson 2018). 

 

Forskningsetik är något som har prioriterats högt under arbetets gång. De företag och 

organisationer som har medverkat i studien har frivilligt deltagit och fått chansen att vara 

anonyma om så önskas. Informanter som har frågat har även fått chansen att läsa igenom 

stycken där dem är citerade för att bekräfta att dem är rätt citerade. Studien skickas även till 
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informanterna vid avslut så informanterna har möjlighet att läsa den studie som utgår från deras 

medverkan. Syftet med intervjuerna har varit att skapa en helhetsbild och olika synvinklar inom 

denna studies forskningsfält, den data som samlats in är endast till för att användas i denna 

studie. 
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3.Turistbyråns avveckling 
I detta kapitel presenteras studiens första kategori, turistbyråns avveckling. I detta avsnitt har informanterna Anna 

Wittgren och John Ringh från Malmö Turism respektive Destination Uppsala fått berätta om 

avvecklingsprocessen. Till följd av deras berättelser beskrivs också tidigare studier inom forskningsområdet 

avveckling. 

 

3.1 Turistbyråns avveckling i Malmö och Uppsala 

För fem till sex år sedan fick Wittgren (2019-11-14) på Malmö Turism i uppdrag att utveckla 

arbetet på Malmö Turism. Att stänga turistbyrån och ändra det tidigare sätt man arbetat med 

informationsspridning i Malmö var en del av ett större koncept. Arbetet som pågick var att 

generera nytänkande och slå ihop olika marknader som tidigare var uppdelade i koncernen. 

Under den här tiden, för cirka fem- sex år sedan fanns det tendenser på ett förändrat beteende 

hos besökarna i Malmö. Dessa tendenser resulterade bland annat i nedåtgående besöksantal på 

deras hemsida, Malmö Town. Detta slutade i att de tvingades till att titta på alternativa 

tillvägagångssätt för informationsspridning (Wittgren 2019-11-14). 

 

I Uppsala såg Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala, samma tendenser som i Malmö. 

Besökarna förändrade sitt sätt att söka information på. “Jag skulle säga att det är hur man ändrar 

sitt beteende kopplat till informationshantering, detta är inte bara kopplat till turistbyråer utan 

det är samhällsförändringen som har gjort att man väljer att söka information på ett helt nytt 

sätt” säger Ringh (2019-11-14). Att turisterna använde sig av nya sätt att söka information på 

gjorde att allt färre turister vände sig till turistbyrån. Destination Uppsala startar därför år 2016-

2017 ett projekt som kommer att kallas turistservice 2.0. Projektet gick ut på att komma på nya 

lösningar om det hypotetiskt inte skulle finnas en turistbyrå (Ring 2019-11-14). 

 

3.1.1 Förändringsprocessen 

I arbetet med avvecklingen av turistbyrån i Malmö berättar Wittgren (2019-11-14) på Malmö 

Turism att Destination Helsingborg stängde sin turistbyrå före Malmö. Helsingborg flyttade ut 

sin turistinformation runt om i stan. Wittgren (2019-11-14) höll med om att det skulle vara 

möjligt att avveckla turistbyrån i Malmö, men med en del justeringar. Att flytta ut turistbyrån i 

stan var inget alternativ i Malmö då de ville uppnå andra effekter med avvecklingen. 

”Trovärdigheten är generellt rätt låg för turismorganisationer speciellt med den mediabilden 

som Malmö speglar idag. Därför kommer det som turismorganisationerna förmedlar att vara 

ännu mindre trovärdigt. Därför ska inte vi vara dem som pratar om Malmö utan det ska andra 
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göra” berättar Wittgren (2019-11-14). Tanken med avvecklingsarbetet var att lägga över 

värdskapsarbetet i Malmöbornas händer. Detta ansåg Wittgren (2019-11-14) som ett bra 

alternativ då det goda värdskapet i Malmö har en lång historia. Två exempel på detta är de vita 

bussarna som anlände under andra världskriget och flyktingvågen 2015. Malmö var vid båda 

tillfällena det första stoppet in i Sverige och staden visade prov på bra värdskap vid båda 

tillfällena. Malmöborna är därför vana vid att ta hand om olika människor med olikheter. ”Vår 

tanke var därför att lägga över värdskapet i Malmöbornas famn, trots att vi inte frågade dem. 

Det viktigaste är att människor känner sig välkomna i staden och kan hitta information, sen hur 

man gör det, är två olika saker” menar Wittgren (2019-11-14). 

 

En inspirationskälla till Malmö Turisms förändring av information var att de tog inspiration 

från andra branscher. Wittgren (2019-11-14) berättade att de också gjorde en liten undersökning 

på kontoret om vem som använde sig av information från en fysisk turistbyrå under semestern. 

Endast en person av tjugotre hade besökt en turistbyrå på semestern. ”Om vi inte själva betedde 

oss på det sättet, varför trodde vi att människor som besökte Malmö skulle göra det?” förklarar 

Wittgren (2019-11-14). 

 

Innan turistbyrån stängde i Uppsala 2018 berättar Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala 

att de tog hjälp av projektledare och konsulter med både nationella och internationella 

erfarenheter. Dessa konsulter gjorde en gedigen bakgrundskoll på hur framtidens 

turistinformation skulle kunna se ut. Även inspiration till deras nya koncept av turistinformation 

hämtades också från hur Malmö, Helsingborg och Helsingfors tidigare gjort. När en del förslag 

jobbats fram stängde den fysiska turistbyrån. ”Vi har inte tagit bort något budgetmässigt utan 

vi gör nya saker för den budgeten vi har, vi skapar något nytt istället för att satsa på något vi 

redan har gjort” säger Ringh (2019-11-14). Framför allt handlade det om att möta turister där 

de fanns, vilket är det viktigaste Destination Uppsala jobbar med idag (Ringh 2019-11-14). 

 

3.1.2. Reaktioner till nedläggningen 

När det beslutades att Turistbyrån i Malmö skulle läggas ner för tre år sedan fick Wittgren 

(2019-11-14) på Malmö Turism utstå starka reaktioner och smutskastning. Detta på grund av 

att det fortfarande finns äldre personer och politiker som tycker att Malmö ska ha en turistbyrå. 

“Vi var medvetna om att avvecklingen innebar att välja bort vissa målgrupper. Uppdraget är att 

de fortfarande ska känna sig välkomna. Vi behövde helt enkelt ändra beteende för att besökarna 

ändrade beteende, man får inte vara rädd för förändringar i denna branschen” berättar Wittgren 
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(2019-11-14). Idag är reaktionerna annorlunda då Wittgren (2019-11-14) ofta får förfrågningar 

och föreläser om Malmös resa till att avveckla turistbyrån. Det är speciellt intressant för andra 

aktörer idag då allt fler destinationer förändrar sitt informationsarbete och väljer att stänga sina 

turistbyråer. ”Vi var bara väldigt tidiga, men vi har trott på vår grej hela vägen” säger Wittgren 

(2019-11-14). 

 

Efter avvecklingen av turistbyrån i Uppsala känner Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala 

att besökare fortfarande hittar till Uppsala och tar till sig marknadsföringen som finns på andra 

plattformar. Avvecklingen har inte varit ett problem för besökare i staden. “Problemet hade 

funnits om man hade gjort som man alltid hade gjort, en traditionell turistbyrå är inget 

nyskapande och kan inte locka nya målgrupper” berättar Ringh (2019-11-14) om beslutet till 

avveckling. 

 

3.2. Turistbyråns funktion i det digitala samhället 

Enligt Ballantyne, Hughes och Ritchie (2009) finns det fyra olika roller en turistbyrå kan ha. 

En turistbyrå kan vara ett hjälpmedel i marknadsföringen av en destination, stad, region till 

exempel. Turistbyråer kan också vara till hjälp när det kommer till lokalisering av platser eller 

service på en destination. De kan också vara till hjälp när det kommer till att skydda känsliga 

resurser, genom att informera och sprida information till turister. Till sist så kan en turistbyrå 

också vara en attraktion på en destination i sig själv. En turistbyrå kan ha en av dessa roller eller 

en kombination av flera beroende på var turistbyrån är placerad (Ballantyne, Hughes och 

Ritchie 2009). 

 

Många myndigheter har också betraktat turistbyråerna som ett viktigt element när det kommer 

till marknadsföring av destinationer. Ur ett socioekonomiskt perspektiv har turistbyråer 

uppmuntrat turister till att besöka lokala attraktioner, evenemang eller aktörer. På detta sätt har 

det gynnat de lokala aktörerna på ett ekonomiskt plan då de får besökare till deras evenemang 

och attraktioner. Det har även varit ett sätt att få turisterna att stanna längre på destinationen. 

Därför har många destinationer genom åren försökt att skapa en attraktiv turistbyrå på grund av 

dessa faktorer (Lyo och Hwang 2015). 

 

När det kommer till vilka personer som söker efter information hos en turistbyrå finns det två 

distinkta typer av beteenden som utgör dessa besökare. Den erfarenhetssökande och den 
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målinriktade. Erfarenhetssökande personer går till en turistbyrå för att utöka sin 

informationsbank och skapa sig en bild om något specifikt, det vill säga utöka sin erfarenhet 

inom ett ämne. Detta är ofta en pågående process genom hela resan även efter resan har bokats. 

Det andra typiska beteendet hos personer som besöker turistbyråer är den målinriktade, denna 

person har ett specifikt mål med besöket och ofta är det förknippat med övervägande inför en 

bokning. Efter bokningen är informationssökningen klar enligt en målinriktad person 

(D’Ambra och Mistilis 2010). 

 

Med digitaliseringens utveckling genom åren har dock turisters informationssökande beteende 

förändrats, turister nöjer sig med information de finner på internet eftersom det är bekvämt och 

lättillgängligt (D’Ambra och Mistilis 2010). När besökarnas beteende förändras i takt med mer 

tillgänglig information och ny kommunikationsteknologi har destinationerna och dess aktörer 

tvingat anpassat sig, inte minst turistbyråerna (No och Kim 2015). Turisterna har skapat ett do-

it-yourself beteende, det vill säga att bokning av logi, transport, aktiviteter med mera bokas av 

turisten själv (Stiakakis och Georgiadis 2011). Med detta do-it-yourself beteende blir 

destinationens information om boende, restauranger eller aktiviteter är därför viktigt för 

besökarnas upplevelse (Wang et.al. 2013). 
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4. Dagens turistinformation 
I detta avsnitt kommer studiens andra utvalda kategori, dagens turistinformation att presenteras. Anna Wittgren 

från Malmö Turism och John Ringh från Destination Uppsala berättar om hur de arbetar med turistinformation 

idag. Till sist följer tidigare forskning och studier som resonerar kring dagens turistinformation. 

 

4.1 Destinationernas nya arbetssätt 

Destination Uppsala anser sig fortfarande arbeta med turistinformation, det sker bara på andra 

sätt än genom en turistbyrå. Störst fokus ligger på att finnas på plats för turisterna där turisterna 

verkligen finns, vilket kan vara på event, hotell eller infopoints berättar Ringh (2019-11-14). 

Att omvandla vissa delar av turistinformationen till digital kommunikation var också ett steg 

som togs. Ringh (2019-11-14) poängterar också vikten av ett bra värdskap i staden. Mycket av 

Destination Uppsalas arbete idag fokuserar på att utveckla värdskapet och kunskapen om 

besökare som besöker Uppsala. Enligt Ringh (2019-11-14) handlar värdskapet om en 

samverkan mellan aktörer på destinationen, så som informationstillgänglighet, restauranger och 

hotell. Samverkan mellan aktörer är viktigt för värdskapet och värdskapet är i sin tur viktigt för 

att få besökare att stanna länge (Ringh 2019-11-14). 

 

För att komma fram till hur dagens turistinformation skulle formas har olika strategier prövats 

i Malmö. Staden har tidigare testat mycket som inte fungerat innan avvecklingen blev ett 

faktum. ”Gör man inte fel testar man inte tillräckligt med saker” menar Wittgren (2019-11-14) 

på Malmö Turism. Malmö har idag en stor besöksgrupp av dagsresenärer från Köpenhamn. 

Dessa resenärer kommer ofta oförberedda till Malmö. Eftersom Malmö bara ligger 30 minuter 

från Köpenhamn är det många som tar chansen att spontant besöka Malmö när ett nytt land 

och/eller stad lockar. En annan stor målgrupp i Malmö är de som besöker familj och vänner. 

Denna målgrupp behöver sällan turistinformation då de redan har familj eller vänner som guidar 

dem runt staden. Enligt Wittgren (2019-11-14) är familj och vänner också de bästa guiderna. 

 

Tanken med att avveckla turistbyrån i Malmö var till stor del för att kunna lägga ett större 

ansvar på befolkningen i Malmö när det kommer till värdskap. Personalen på turistbyrån fick 

ofta frågor som var möjliga att hitta via digitala medel, så den resursen har idag omfördelats. 

Malmö Turism förstod därför att det behövdes en större digital närvaro samtidigt som de 

parallellt började att arbeta med infopoint och värdskapet i staden. ”Som besökare vill man 

uppleva det genuina, man vill prata med ortsborna” Wittgren (2019-11-14). Något Wittgren 

(2019-11-14) menade banade vägen för interaktionen mellan turisterna och lokalbefolkningen. 
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Genom denna interaktion sprids också turisterna runt om i staden eftersom de blir hänvisade 

till olika platser. Detta gör att fler bilder av Malmö visas upp och kan publiceras på sociala 

medier. I sin digitala närvaro har Malmö Turism valt att lägga ned sin hemsida Malmö Town 

succesivt, för att istället flytta över informationen till den kommunala hemsidan. Närvaron och 

resurser på andra sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och Youtube har däremot 

ökat. Utöver dessa arbetssätt arbetar Malmö Turism främst med media-samarbeten, kampanjer 

och influencers. Detta arbetssätt är till för att öka den digitala närvaron samt inspirera besökare 

att hitta information om Malmö via andra kanaler och hemsidor (Wittgren 2019-11-14). 

 

När Malmö Turism har valt att lägga ned sin hemsida, har istället Destination Uppsala lagt mer 

resurser på att göra deras websida mer tillgänglig. “Webbsidan är idag mer inspirerande och 

innehåller bilder, filmer och guider som ska inspirera och hjälpa målgrupperna rätt än tidigare” 

berättar Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala. Destination Uppsala jobbar också mycket 

med sociala medier och kampanjer för att marknadsföra Uppsala som destination, precis som 

Malmö Turism gör. En annan innovativ marknadsföringsinsats som Destination Uppsala 

arbetar med som inte Malmö Turism gör är en “turistinforobot”. Roboten agerar 

turistinformation och kan finnas tillgänglig där det finns större mängder turister som på event 

eller hotell. “Att jobba med innovativa lösningar för turistinformation är en 

marknadsföringsinsats i sig” menar Ringh (2019-11-14). Roboten har skapat press både 

nationellt och internationellt, lockar nya målgrupper och är något som turister gärna sprider 

vidare till andra nyfikna besökare. Innovativa lösningar är viktiga för att skapa överraskande 

element och skapa nyfikenhet berättar Ringh (2019-11-14). 

 

4.1.1 Infopoint 

Trots många digitala satsningar i Malmö finns det personliga mötet för besökarna i Malmö 

fortfarande kvar. Det finns möjlighet att få hjälp med turistinformation genom infopoints 

(Wittgren 2019-11-14. Wittgren (2019-11-14) på Malmö Turism menar att det finns olika typer 

av infopoints i staden både formella och informella. De formella infopointsen är de utmärkta 

infopoints som aktivt arbetar med turistinformation, har material och resurser till det. De 

informella infopointsen är bland annat lokalbefolkningen och hotellen som blivit en central del 

i informationsfrågor. Malmö Turism arbetar med att underlätta både de informella och de 

formella infopointsens arbete. De skickar ut information om vad som är händer i staden och 

material bland annat kartor (Wittgren 2019-11-14). 
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På destination Uppsala arbetar de också med infopoints. I dagsläget har Uppsala åtta stycken 

infopoints runt om i staden, en strategi som bygger på att turistinformation då kan vara 

tillgänglig på fler platser och nå ut till fler turister. Infopoints är den plats där det finns utbildade 

personer i turismvetenskap som har rätt material och på så sätt kan visa upp det staden har att 

erbjuda. “Vi jobbar på att ha bättre besöksmottagare i hela destinationen, man måste få med 

alla” säger Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala om beslutet att införa infopoints i 

Uppsala. Att arbeta med infopoints och ha delaktiga aktörer gör att fler personer får chansen att 

berätta om sitt Uppsala, på så sätt blir det inte en klassisk bild av staden menar Ringh (2019-

11-14). “Ju fler röster som berättar om Uppsala desto bättre” menar Ringh (2019-11-14). 

 

4.1.2. Turismaktörernas engagemang 

Wittgren (2019-11-14) på Malmö Turism berättar att responsen från aktörer som idag är 

formella infopoints har varit olika. En del är nöjda, en del vill göra mer än vad de redan gör och 

en del aktörer som fått förfrågan att bli infopoint önskar att få betalt för sitt arbete. 

Engagemanget bland aktörerna som agerar infopoint har varierat vilket har resulterat i att vissa 

infopoints har blivit borttagna. Samtidigt finns det ett intresse från nya aktörer att bli infopoints 

(Wittgren 2019-11-14). 

 

I Uppsala upplever Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala att reaktionerna från aktörerna 

på destination har varit positiva. “De flesta aktörer har varit väldigt nöjda, det är några få privata 

aktörer som vill ha det som det alltid har varit” berättar Ringh (2019-11-14). I och med 

avvecklingen så har aktörerna fått en bättre kontakt med varandra vilket resulterar i bättre 

samverkan och ett bättre värdskap som Ringh (2019-11-14) ser det. 

 

4.2. Samtidens utveckling av turistinformation 

Turistbyråer spelar en viktigt roll i marknadsföringen av aktiviteter på destinationen (Arana et. 

al. 2016). I förändringsarbetet från den traditionella turistbyråer till något nytt har många 

destinationer varit ivriga med att utveckla applikationer som gör att besökarna kan få ta del av 

turistinformation direkt via sina mobila enheter (Lyo och Hwang 2015). För hur turisterna letar 

efter information, beskriver Fodness och Murray (1999) som en dynamisk process, där 

besökarna använder olika metoder för att hitta sina informationskällor. Beroende på besökarens 

karaktär letar hen också information på olika sätt. Besökarna som letar efter information är ofta 

vana resenärer som har höga krav på nya upplevelser som gärna ska vara individanpassade 
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(Xiaoying m. fl. 2012). Som tidigare nämnt har detta gjort att informationssökandet har 

förändrats till något som Stiakakis och Georgiadis (2011) kallar för ett do-it-yourself beteende 

hos besökarna. Ett beteende där logi, transport och aktiviteterna bokas själva av besökarna till 

destinationen. Då informationen har blivit mer tillgänglig och individanpassad för besökarna 

har deras informations- och bokningssökande blivit en naturlig plats på internet. Destinationer 

har också fått en mer betydande roll i besökarnas förändrade beteende då de behöver vara där 

besökarna är. Genom att vara där besökarna är spelar destinationerna en aktiv och viktig roll i 

besökarnas do-it-yourself upplevelse på internet (Wang et.al.. 2013 och Stiakakis och 

Georgiadis 2011). 

 

De sociala medierna har blivit en viktig roll i förändringsarbetet, vilket många destinationer har 

förstått. Den kraften de sociala medierna har på informationsspridning är en fördel för 

destinationerna i deras informationsspridningsstrategier. Därför använder allt fler destinationer 

sig av Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Men även webbsidor som bedömer 

konsumenternas upplevelse (No och Kim 2015). De sociala plattformarna är även en bra 

plattform för destinationerna att sprida och erbjuda idéer, design och sina innovativa produkter 

och service. Många varumärken inom resebranschen redan tagit del och använt sig av sociala 

medier (Stiakakis och Geogiadis 2011). En annan fördel med de sociala medierna är de kan 

erbjuda information som är riklig, relevant och inte beroende av några öppettider. Det är även 

flera plattformar där marknadsdifferentiering kan göras för att hitta till den specifika 

målgruppen destinationerna vänder sig till (Xiaoying et.al. 2012). En specifik målgrupp som 

använder sig mycket av sociala medier är Generation Y även kallade millennier. Detta är en 

generation människor som gärna publicerar sina upplevelser på sociala medier som troligen 

kommer att influerar andra personer att uppleva samma sak (Kasim et.al 2019). 

 

Sociala medier är en bra kanal när det kommer till influerade och inspiration till vilka resmål 

och besöksmål en potentiell besökare kan besöka. Karim (2019) menar att det finns en viktig 

aspekt i influerandet, nämligen gränsen mellan att bli inspirerad och faktiskt boka en resa. Den 

ekonomiska situationen hos besökarna är en viktig del i informationssökandet hos besökarna 

innan de väljer att boka en resa. Speciellt eftersom det kostar en del att resa och många besökare 

vill uppleva så mycket så möjligt (Kasim et.al. 2019). Med den digitala 

informationsspridningen har större global konkurrens skapats som gör det allt svårare för 

destinationer att bli sedda i informationsflödet. Detta leder till att destinationer tvingas till att 

hitta andra sätt som är mer effektiva när det kommer till att marknadsföra sina destinationer. 
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Speciellt eftersom besökarna har så många fler olika möjligheter vart de ska resa (Kasim et.al. 

2019). 
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5. Digitalisering 
I detta avsnitt kommer de utvalda aktörerna i Malmö och Uppsalas berättelser att framhävas. Deras 

arbetsprocesser och digitaliseringsarbete i verksamheterna presenteras. Berättelserna följs av tidigare forskning 

och studier inom ämnet digitalisering. 

 

5.1. Aktörernas syn på digitalisering i Uppsala 

Bolaget Destination Uppsala har kommit långt i digitaliseringsarbetet och aktörerna försöker 

hänga med (Franzon 2019-11-26). Franzon (2019-11-26), visningsansvarig i Uppsala 

domkyrka säger att kyrkvärlden ofta ligger lite efter med digitalisering jämfört med andra 

besöksmål. Eftersom kyrkan är en medlemsfinansierad organisation och har en mängd olika 

verksamheter så satsas inte pengarna i första hand på turism utan främst på socialt arbete, 

gudstjänst och konserter (Franzon 2019-11-26). I marknadsföringssyfte har Uppsala domkyrka 

en webbsida som sköts av pastoratets kommunikationsavdelning. Tillsammans med övriga 

museer i Uppsala gör domkyrkan och museet Skattkammaren också gemensamma satsningar 

att marknadsföra stadens museer i olika digitala kanaler (Franzon 2019-11-26). I dagsläget har 

domkyrkan planer på att ta fram en app- eller webbaserad audioguide att använda i kyrkan och 

museet. Utöver audioguiden planeras för tillfället inga ytterligare digitala satsningar inne i 

kyrkan eftersom resurserna är begränsade (Franzon 2019-11-26). Persson (2019-11-27) som 

arbetar i Katedralbutiken i domkyrkans förhall tar till verktyg som Google och Destination 

Uppsalas hemsida, när det kommer till att hjälpa turister med turistinformation. ”Det är bra att 

deras webbservice finns, men många människor vill också ha ett möte”, säger Franzon (2019-

11-26) om digitaliseringen. 

 

Uppsala konstmuseum är en aktör som har en nära relation till Destination Uppsala då de båda 

är kommunala bolag. Konstmuseet förser Destination Uppsala med den information eller utbud 

som finns på museet och Destination Uppsala använder den informationen till sina egna 

kanaler. Marknadsföringen av museet gör konstmuseet till stor del själva genom egna digitala 

kanaler men också med hjälp av Uppsala kommuns kommunikationsstab. Konstmuseet som 

också är en av Uppsalas infopoints använder sig till största delen av Destination Uppsalas 

hemsida för att hjälpa till med turistinformationsfrågor, det finns även en Ipad till hands 

(Werkmäster 2019-12-02). 

 

Uppsala Länstrafiks resecentrum i Uppsala arbetar inte med marknadsföring för turister utan 

hemsidan är endast riktad till lokaltrafik resenärer. När det kommer till turistinformationsfrågor 
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finns det inte heller några specifika digitala medel som Uppsala Länstrafik använder sig av 

(Johansson 2019-11-18). 

 

5.2. Aktörernas syn på digitalisering i Malmö 

“De digitala kanalerna behövs för att nå ut till kunderna och är en viktig del i vårt arbete” säger 

Ryggesjö (2019-11-13) på Travelshop i Malmö. Ryggesjö (2019-11-13) fortsätter att berätta att 

det handlar om att hitta en balans mellan det digitala och det personliga mötet. Då det personliga 

mötet fortfarande är viktigt och kommer bli allt viktigare med framtidens allt mer utvecklade 

informationsteknologier. “Ju mer vi digitaliserar desto viktigare är det att träffas” menar 

Ryggesjö (2019-11-13). Trots att digitaliseringen växer även i Malmö och att staden blir 

beroende av ett antal informations- och kommunikationskanaler kommer det inte ta över 

behovet av att träffas. Ryggesjö (2019-11-13) menar att det inte kommer utgöra någon större 

fara för branschen i stort. 

 

Andersson och Wiahl (2019-11-14) på Malmöhus slott instämmer med Ryggesjö (2019-11-13). 

De tycker att det är viktigt med digital närvaro, speciellt på sociala plattformar. Dock sätter det 

digitala närvarandet mer press på deras verksamhet då mer tid och resurser måste läggas på att 

vara uppdaterade på plattformar som google och tripadvisor. Andersson och Wiahl (2019-11-

14) tycker att det personliga mötet fortfarande är viktigt och att det behövs en dialog med 

besökarna. Eftersom tid och resurser till att hjälpa turister är knappa i verksamheten idag, ser 

Malmöhus slott att det finns ett behov av att turister får turistinformation från annat håll. “Man 

vill inte bli en mänsklig version av en digital tjänst och rabbla samma saker om och om igen” 

säger Wiahl (2019-11-14) om tidsbristen till att ge god kvalitet av turistinformation på 

Malmöhus slott. De båda anser att Köpenhamn har fått till en bra balans mellan digitalisering 

och det fysiska besökscentret, något de ser att Malmö kan inspireras mer av i sitt arbete 

(Andersson och Wiahl 2019-11-14). 

 

På Casino Cosmopol berättar Ericsson (2019-11-12) att digitaliseringen och framfarten av 

nätcasino är deras största hot och har resulterat i att färre besökare väljer att besöka det fysiska 

casinot. Det har dock inte påverkat besökare från utlandet, som gärna besöker casinot. Det 

personliga mötet tror Ericsson (2019-11-12) är en viktig del varför besökarna väljer att gå till 

ett fysiskt casino istället för att spela på nätet. 
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5.3. De digitaliserade destinationerna 

Destinationsutveckling, teknologi, innovation och hållbar turism är starkt kopplade 

till varandra. I denna sammankoppling är destinationen ofta den centrala enhet som attraherar 

turister. I den digitaliserade världen har nya information- och kommunikationsteknologier 

skapats och nya roller blivit tilldelade, som har förändrat hur destinationsledningen ser ut. I den 

förändrade världen har nya samarbeten mellan aktörer skapats som har lett till en ny typ av 

dialog i samhället. Då turism är en informationskänslig industri kommer information att bli den 

kritiska nyckelfaktorn till framgång för en destination (Ali och Frew 2014). 

 

Som ett resultat av den digitala utvecklingen har nya system blivit tillgängliga för 

verksamhetsledningen, vilket har effektiviserat destinationernas arbete med 

informationsspridning. Detta har lett till att Information- och kommunikationsteknologierna 

idag är ryggraden i turismbranschen. Information- och kommunikationsteknologierna har även 

förändrat hur vi människor fungerar i olika sammanhang. Exempel på dessa sammanhang är 

hur etniska grupper bevarar sitt arv och vems röst som blir hörd i all information som finns på 

internet (Buhalis 2003). Idag har turismorganisationer en möjlighet att erbjuda sina produkter 

och service via internet. Detta leder till en bättre position för aktörerna på destinationen och att 

besökarna hittar till just deras kanaler. Det finns även forskning som visar att besökarnas 

lojalitet minskar hos aktörerna ju mer bekanta de blir med internet (Stiakakis och Geogiadis 

2011). 

 

Internet kan skapa många olika fördelar för en turismdestination men det kan också skapa några 

avgörande konsekvenser. För att förstå konsekvenserna måste man förstå att information och 

kommunikationstrategierna måste integreras i den övergripande strategin för att bli lönsamma. 

Information och kommunikationstrategierna garanterar därför inte lönsamhet om de inte är 

kopplade till den övergripande strategin (Stiakakis och Geogiadis 2011). 

 

Det finns även tillgång till ett personligt möte i den digitala världen. Med detta menas, att den 

information som en specifik person letar efter på internet går att ta del av. Det kan vara 

information, service eller produkter som går att hitta efter den specifika personens behov och 

önskemål. En annan egenskap det digitaliserade värdskapet ger är möjligheten att utbyta 

information. Informationsutbyte mellan turister, destinationen, lokalbor och de lokala 

aktörerna. Det digitala levnadssättet skapar därför ett mindre behov för människor att träffas 

vid en specifik plats vid en specifik tid (Buhalis 2003). 
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En ny trend inom turismbranscherna är den artificiella intelligensen och den automatiserade 

servicen. Det finns olika former av artificiell intelligens, vilket man inom turism branscherna 

främst kan hitta i chatbots, robot-concierge och självservice informationer. Implementerandet 

av dessa artificiella tekniker har dock gett olika resultat beroende på vad det är för företag. En 

fördel med den artificiella intelligensen är att en robot inte är beroende utav några öppettider 

eller arbetstider. Den kan även vara behjälplig med flera besökare samtidigt på olika språk. Alla 

dessa fördelarna leder till en kostnads och resursbesparing hos företagen. Robotarna kan även 

ses som ett roligt sätt för besökarna att få information på vilket kan skapa positiva word-of-

mouth berättelser om destinationen (Ivano och Webster 2017). 
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6. Värdskap 
I detta sjätte avsnitt kommer de utvalda aktörernas berättelse angående värdskap att presenteras. Deras 

upplevelser av förändringar i värdskapet på destinationerna efter att turistbyråerna avvecklats. Till följd av vad 

tidigare studier och forskning säger kring det personliga kontra det digitala värdskapet. 

 

6.1. Synen på värdskap som infopoint 

Ryggesjö (2019-11-13) på Travelshop, som är en angiven infopoint i Malmö menar att de var 

en infopoint redan innan begreppet infopoint fanns. Travelshop är ett privatägt företag som 

arbetar inom besöksnäringen och för dem var det ett självklart val att bli en infopoint när frågan 

kom. Ryggesjö (2019-11-13) beskriver att första året som en angiven infopoint fanns det vissa 

krav på dem, speciellt att allt måste vara gratis. Detta gjorde att det blev svårt att hitta en balans 

mellan ekonomin och turistinformation för företaget. ”Tjänar man inte pengar kan man inte 

finnas” menar Ryggesjö (2019-11-13). Idag försöker företaget att ta betalt för den servicen de 

ger besökarna och inte erbjuda gratis service. Ryggesjö (2019-11-13) upplever även att han och 

hans medarbetare har fått ta en större del i värdskapet i Malmö. Han poängterar även att han 

har kompetent personal som är duktig på att berätta om Malmö, vilket skulle kunna vara något 

som de kan ta betalt för. Travelshop har även ett kontor i Helsingborg. I Helsingborg har även 

den traditionella turistbyrån blivit avvecklad och blir då en bra jämförelse för Ryggesjö (2019-

11-13). Ryggesjö (2019-11-13) säger att de har fått bättre och mer hjälp i Helsingborg med 

material till sin information än i Malmö. Han känner därför att det är hårdare arbete att vara en 

infopoint i Malmö än i Helsingborg (Ryggesjö 2019-11-13). 

 

Johansson (2019-11-18) som arbetar på en av Uppsalas infopoints, Uppsala länstrafiks 

resecentrum berättar att personalen i huvudsak agerar trafikinformation. De gör så gott de kan 

för att ge god turistinformation, men de kan inte erbjuda mer än broschyrer och kartor. 

Johansson (2019-11-18) berättar att hon själv brukar ta sig ut utanför resecentrum för att det är 

lättare att guida turister rätt på så sätt. Eftersom Uppsala länstrafik ligger i resecentrum där 

transportmedel som tåg och bussar anländer är det fortfarande en naturlig knutpunkt där många 

turister redan passerar. För Johansson (2019-11-18) var det en självklarhet att bli en infopoint 

när frågan kom. Ur ett värdskapssammanhang så jobbar Uppsala länstrafik precis som innan. 

Att vara en officiell infopoint anser Johansson (2019-11-18) har underlättat arbetet att hänvisa 

turister runt om Uppsala, då de har fått tillgång till mer och bättre material. 
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Uppsala konstmuseum är ett stort besöksmål i Uppsala och är nu också en av Uppsalas officiella 

infopoints. För Werkmäster (2019-12-02), museichef på Uppsala konstmuseum var det också 

en självklarhet att bli en infopoint när förfrågan kom. ”Efterfrågan av mer allmän information 

fanns sedan tidigare, det var något vi jobbade med redan innan vi blev en infopoint” säger 

Werkmäster (2019-12-02). Han fortsätter att berätta att museet inte har tagit på sig en större roll 

när det kommer till värdskap, utan att den är detsamma som innan. “Det är viktigt för oss att 

kunna svara på frågor om Uppsala” säger Werkmäster (2019-12-02). I museets entré finns det 

ett ställ med broschyrer och en Ipad till hands, personalen är också utbildad i 

turistinformationsfrågor. Oftast hänvisas turisterna ändå till Destination Uppsalas hemsida för 

frågor om turism i Uppsala (Werkmäster 2019-12-02). 

 

6.2. Synen om värdskap som besöksmål 

”Det personliga mötet är otroligt viktigt i den här branschen” säger Andersson och Wiahl (2019-

11-14) på Malmöhus slott. Vi får mycket frågor i vår entré som är förknippade med vad det 

finns för olika restauranger och aktiviteter runt om i Malmö, men även frågor om 

vägbeskrivningar. Personalen på Malmöhus slott har därför fått en möjlighet att få mer kontakt 

med besökarna, speciellt efter att turistbyrån stängde (Andersson och Wiahl 2019-11-14). 

 

I dag är inte Malmöhus slott en infopoint. Detta beror främst på att de inte haft resurser nog att 

både informera besökarna på museet samtidigt som generella Malmöturister. Trots att de inte 

är en infopoint upplever de att de är en central del i informationsspridningen, fast de inte har 

något fysiskt material såsom kartor. De är båda övertygade om att efterfrågan av det personliga 

mötet fortfarande finns och att värdet på det fysiska mötet är stort. Hade de fått önska, önskar 

de att turistbyrån öppnar igen. Malmöhus slott har en bra relation med Malmö Turism och 

upplever att de fått ta del av god information. När turistbyrån fanns fick de många besökare 

hänvisade till sig. Andersson och Wiahl (2019-11-14) kan dock inte se ett minskat antal 

besökare på Malmöhus slott efter att turistbyrån stängde. Detta tror de beror på att Malmöhus 

slott har en bra geografisk placering i staden men också är ett landmärke i Malmö. ”Svaret på 

om vi har tappat besökare i samband med turistbyråns stängning hade kanske varit annorlunda 

om vi hade varit en mindre aktör i Malmö” menar Wiahl (2019-11-14) 

 

Ett stort besöksmål i Uppsala är Uppsala domkyrka. Franzon, visningsansvarig (2019-11-26) 

och Persson, butiksföreståndare (2019-11-27) i Uppsala domkyrka anser att de i huvudsak 

arbetar med visningar i domkyrkan respektive försäljning av souvenirer och konsertbiljetter. 
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Katedralbutiken är också den plats dit många besökare vänder sig med frågor om domkyrkan 

eller kyrkans verksamhet. Sedan turistbyrån i staden stängde har de, men framförallt Persson 

(2019-11-27) butiksföreståndare i Uppsala domkyrka, upplevt en förändring i vad turister frågar 

om i Katedralbutiken eller när personer ringer eller mejlar för att boka visning. Fler generella 

turistinformationsfrågor ställs om bland annat hotell och restauranger. Katedralbutiken får ofta 

hänvisa turister till Destination Uppsalas hemsida eller själva hjälpa till att googla fram svar på 

frågor. “Ofta vill besökarna ha svar ganska omgående eftersom de är på väg till nästa ställe”, 

säger Persson (2019-11-27). Både Franzon (2019-11-26) och Persson (2019-11-27) hjälper 

turister i den mån det går. På grund av låg bemanning finns inte tillräckligt med resurser för att 

hjälpa alla eller kunskap hos personalen. Frågor om domkyrkan ska gå i första hand (Franzon 

2019-11-26 och Persson 2019-11-27). 

 

Bristande resurser att hjälpa besökare som har generella turistinformationsfrågor i domkyrkan 

är också en av flera anledningar till att domkyrkan tackat nej till att vara en infopoint. ”En 

infopoint är ganska skrymmande. Av utrymmesskäl måste vi redan nu vara väldigt restriktiva 

med att tillhandahålla andra besöksmåls informationsmaterial”, säger Franzon (2019-11-26). 

Eftersom domkyrkan är skyddad av kulturmiljölagar får man inte heller placera vad som helst 

i kyrkan eller förhallen, därför anser Franzon (2019-11-26) att det utrymme som finns ska 

användas för domkyrkans eget material. Inte heller Persson (2019-11-27) anser att domkyrkan 

borde upplåta plats för en infopoint. ”Jag tycker inte att det ska ligga hos besöksmålen att vara 

infopunkter åt Uppsala och Uppsala kommun”, säger Persson (2019-11-27). Franzon och 

Persson beskriver att de på senare tid har fått en större roll i värdskapet för turister i Uppsala, 

eftersom allt fler turister vänder sig till domkyrkan för turistinformation. Att de får ta ett större 

ansvar när det kommer till turistinformation är något båda är kritiska till. ”Det är lite som att 

‘vi lägger ned turistbyrån och så får andra sköta det’”, säger Franzon (2019-11-26) om 

Destination Uppsalas beslut att avveckla turistbyrån. 

 

Ett annat besöksmål i Malmö är Casino Cosmopol. Ericsson (2019-11-12) ser inte samma 

behov av information till besökarna på Casinot. När olika typer av frågor dyker upp svarar han 

gärna på de så gått det går. Ericsson (2019-11-12) upplever att han har fått en mer betydande 

roll i värdskapet, eftersom det inte finns en naturlig plats han kan hänvisa besökare till. En plats 

som turistbyrån var innan den avvecklades, därav känner han ett större ansvar i 

informationsspridningen (Ericsson 2019-11-12). 
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6.3.  Det personliga kontra det digitala värdskapet 

Värdskap handlar om att bjuda in någon till sitt land, hus och sätta gränser för hur det ska ske. 

Höckert (2018) pratar om att värdskapet kan delas in i tre olika delar, den sociala och kulturella 

domänen, den privata domänen och den kommersiella domänen. Dessa tre aspekter vävs in i 

varandra och det blir svårt att urskilja vilken del som tillhör vilken. Det finns också en skör 

gräns mellan det kommersiella värdskapet och det ömsesidiga värdskapet (Höckert 2018). 

 

Med Web 2.0 har en tvåvägskommunikation inom värdskap skapats online där besökarna både 

kommunicerar med varandra och med destinationen. Till skillnad från tidigare när man använde 

sig av en envägskommunikation, där destinationen satsade på broschyrer, annonser och skyltar 

(Wang m.fl. 2013). Med Web 2.0 har ett globalt word of mouth fenomen skapats vilket genom 

alla tider har varit ett viktigt för branscher inom turismen (Stiakakis och Georgiadis 2011). Med 

hjälp av word of mouth kan både positiva och negativa upplevelser spridas genom publikation. 

Därför har aldrig besökarnas röster varit så starka som de är nu. Besökare kan nu uttrycka sig 

online om vad de tycker om service och utbud. Med många uttryckta åsikter från besökarna blir 

det svårt för både de enskilda aktörerna på destinationen och destinationsbolaget att kontrollera 

flödet (Hawkins 2012). Dock är detta flöde av recensioner en möjlighet för både aktörerna och 

destinationsbolagen att se vad besökarna tycker om deras service/ produkt. Någon som gör att 

de kan förbättra och förändra kvalitén på deras service/produkt (Liang et.al. 2017). 

 

Web 2.0 tillåter och tillgängliggör fler onlinemöten. Detta gör att det personliga mötet blir 

mindre viktigt för besökare på en destination. Det finns dock efterforskningar som visar på att 

det personliga mötet fortfarande är viktigt. Speciellt när det digitala mötet framhävs allt mer. 

Både besökare och turismaktörerna föredrar nämligen det personliga mötet framför det digitala, 

då det adderar en ny dimension till upplevelsen (Arana et al. 2016). Buhalis (2003) instämmer 

med Arana et.al. (2016) och menar att det personliga mötet kommer bli allt mer centralt och 

viktigt med ökad digitalisering. Detta på grund av att fler och fler besökare kräver mer och blir 

allt svårare att tillfredsställa. Detta är något som Buhalis (2003) tror kommer vara en utmaning 

för destinationerna. Höckert (2018) belyser en annan vinkel på det personliga mötet, nämligen 

att besökarna till en destination inte vill uppleva typiskt turistiska platser. De vill istället befinna 

sig på icke turistiska platser där lokalbefolkningen vistas för att kunna integrera sig med den 

lokala kulturen. Höckert (2018) menar att det är på dessa platserna besökarna kan uppleva en 

autentisk miljö. 
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När de traditionella turistbyråerna stängs ner finns det olika sätt på hur destinationerna har valt 

att arbeta vidare med sin informationsspridning och värdskap. Ett exempel är hur den polska 

staden Czestochowa har valt att implementera och utveckla multimediakiosker runt om i staden. 

I utvecklingsarbetet till dessa multimediakiosker menar staden att det perfekta 

informationssystemet ska vara enkelt att använda sig av, ge information till alla typer av grupper 

och människor samtidigt som det ständigt är uppdaterat. Något de anser att de har fått fram med 

sina 54 utplacerade kiosker runt om i staden. Exempel på vart man hittar kioskerna är i de 

centrala delarna av Czestochowa, shoppingcenter, buss och tågstationer. Dessa 

informationskiosker kommer att bidra till att effektivisera och marknadsföra staden samtidigt 

som den är en del av en innovativ lösning på informationsproblematiken (Biadacz och Biadacz 

2015). Ett annat exempel kommer från Natala, Brasilien där man valt att utveckla den mobila 

turistguiden. Denna mobila guide ansvar för att förse besökarna med information men även 

kartlägga besökarnas rörelse på destinationen. Genom att kartlägga besökarnas rörelse kan 

destinationen se vilka besöksmål som är vanligast och vilka olika typer av mötesplatser som 

finns på destinationen (Cacho et.al. 2016). 
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7. Efterfrågan av turistinformation 
I detta sjunde avsnitt kommer aktörernas upplevelser av efterfrågan på turistinformation presenteras. Detta följs 

avslutningsvis av tidigare forskning och undersökningar gällande efterfrågan på turistinformation idag. 

 

7.1. Infopoints syn på efterfrågan av turistinformation 

Ryggesjö (2019-11-13) på Travelshop i Malmö tycker det är svårt att säga om det är fler turister 

som hittar till Travelshop nu när de är infopont. Det skapas dock en möjlighet för dem att hitta 

fler besökare som vill ta del av deras tjänster, men det är inte lättfixat. Ryggesjö (2019-11-13) 

upplever att efterfrågan på personlig information har minskat över tid, men behovet kvarstår 

fortfarande. Det är främst besökare som inte är bekväma med språket eller som inte har engelska 

som modersmål som hittar till Travelshop för att få hjälp (Ryggesjö 2019-11-13). 

 

I Uppsala är bilden annorlunda då Johansson (2019-11-18) på Uppsala länstrafik resecentrum 

upplever att besökare fortfarande frågar efter turistbyrån. En av Uppsalas andra infopoint, 

konstmuseet ser till skillnad från de andra aktörerna ingen märkbar efterfrågan efter turistbyrån. 

”Min upplevelse är ändå att de får den information de behöver, det är sällan någon har gått från 

museet och inte fått svar på de frågor de har haft” säger Werkmäster (2019-12-02). 

 
7.2. Besöksmålens syn på efterfrågan av turistinformation 

Andersson och Wiahl (2019-11-14) på Malmöhus slott tycker att det är tråkigt att turistbyrån 

har försvunnit, då de upplever att det finns besökare som saknar den första kontakten med fysisk 

person. En person som finns tillhands och informerar om vad det finns för olika attraktioner i 

stan. Detta är nu en roll som Malmöhus slotts personal har fått axla. ”Kanske känner man sig 

lite vilsen som turist när man kommer till Malmö” säger Wiahl (2019-11-14) om vad han har 

hört turister tala om på museet. Andersson och Wiahl (2019-11-14) ser att det fortfarande finns 

ett behov av mer turistinformation. Detta då de besökare som hittar till Malmöhus slott pratar 

om att det är konstigt att det inte finns en turistinformation och efterfrågar det (Andersson och 

Wiahl 2019-11-14). 

 

Ericsson (2019-11-12) på Casino Cosmopol håller inte med Andersson och Wiahl (2019-11-

14) på Malmöhus slott om att det finns en efterfrågan på turistinformation. Det finns dock 

ibland en efterfrågan på vad för olika typer av evenemang och happenings det finns i stan. 

Ericsson (2019-11-12) känner att han inte alltid har speciellt bra koll på vad det finns för några 
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evenemang i stan, vilket gör det svårt att vara till hjälp. ”Jag brukar be dem googla, då jag inte 

vet var jag kan hänvisa dem för mer information” menar Ericsson (2019-11-12). 

 

Franzon (2019-11-26) och Persson (2019-11-27) i Uppsala domkyrka håller däremot med 

Andersson och Wiahl (2019-11-14) på Malmöhus slott, då de ser att det fortfarande finns en 

efterfrågan på mer turistinformation i Uppsala. Persson (2019-11-27) som är föreståndare för 

butiken i domkyrkan har märkt av att allt fler kommer in i Katedralbutiken med generella 

turismfrågor. “Besökarna är lite mer förvirrade, de har svårt att hitta information som de 

uttrycker det själva”, säger Persson (2019-11-27). Enligt Persson (2019-11-27) är det också 

anledningen till att många fler frågar i Katedralbutiken. Han menar också att när turister väl är 

i Uppsala har de svårt att veta var de ska söka efter relevant information. Även om det finns 

infopoints så hittar inte turisterna dit, speciellt utländska turister har detta problem. Därför finns 

det en efterfrågan på en fysisk plats att hitta turistinformation på, även om det bara handlar om 

informationspaneler eller pekskärmar (Persson 2019-11-27). Franzon (2019-11-26) har samma 

uppfattning som Persson angående efterfrågan på turistinformation. Som visningsansvarig i 

domkyrkan vistas hon själv inte i Katedralbutiken men vet genom personalen i butiken att de 

får många fler generella turismfrågor. “Det är frågor som vår personal inte har tid eller kunskap 

att svara på, eftersom de framför allt är nischade att svara på frågor om domkyrkan”, säger 

Franzon (2019-11-26). Franzon har själv upplevt att hon får fler frågor gällande 

turisminformation när hon hanterar visningsbokningar. Hon har då försökt hjälpa till i den mån 

hon kan (Franzon 2019-11-26). 

 

Under högsäsong står Destination Uppsala varje dag utanför domkyrkan med sina mobila 

informationsenheter i några timmar och enligt Franzon (2019-11-26) är det många som 

uppskattar att få hjälp av turistinformationen vid cyklarna. Behovet av att de finns på plats är 

påtagligt. När Franzon (2019-11-26) får frågan om hon anser att domkyrkan har fått ta ett större 

ansvar när det kommer till turistinformation så svarar hon att ”vi har framfört kritik från vår 

sida och att en av de vanligaste frågorna personalen i butiken får är var turistbyrån ligger”. 

Franzon (2019-11-26) tillägger att “Destination Uppsala tycker att den här metoden 

(avveckling) är jättebra medan vi och, som jag förstått det, flera andra aktörer tycker att det är 

miserabelt att det inte finns någon turistbyrå här längre som hjälper till att lansera museerna i 

stan”. 
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7.3. Efterfrågan av det personliga mötet 

Digitalisering, avancerad teknologi och bokningssystem på internet har påverkat turisters 

beteende och beslutsfattande. Turister väljer i större utsträckning att hitta turistinformation på 

internet idag. Större användning av mobila enheter har resulterat i en minskad efterfrågan på 

turisminformation på plats på destinationen (Stiakakis och Georgiadis 2011 och Lyo och 

Hwang 2015). Det är en utmaning för destinationer eftersom det handlar om att sticka ut från 

konkurrenter, ha en hög digital närvaro och välja rätt kanaler som turister uppfattar pålitliga 

och trovärdiga. Vissa forskare har dock identifierat att bokningarna som görs via internet är av 

mindre betydelse för turisten som bokar dem, och att betydelsefulla bokningar görs med 

professionell hjälp (Ballantyne, Hughes och Ritchie 2009). 

 

En bokningsprocess är ofta en dynamisk process där individer använder sig av olika volymer 

av information, både interna och externa. Interna sökningar syftar på information från internet 

och externa sökningar är information som kommer från analoga källor som vänner, släktingar, 

resebyråer och reseagenter. Dessa externa och interna sökningar görs för att minska osäkerheten 

och öka kvaliteten på informationen. Syftet är att vara så förberedd som möjligt på vad 

destinationen har att erbjuda i form av aktiviteter, boende, matutbud och attraktioner. Turister 

använder sig av interna och externa sökningar i en mix för att öka kunskapen (Lyo och Hwang 

2015). Enligt en studie gjord i Australien planerade en tredjedel av turister i förväg och höll sig 

till dessa planer. Medan 20% av turisterna planerade i förväg men gjorde ändringar under resans 

gång. Hela 40% av turisterna i undersökningen hade få eller inga planer innan resan och tog 

beslut under resans gång baserat på den information som fanns tillgänglig (Ballantyne, Hughes 

och Ritchie 2009). 

 

Dimanche och Taylor (2006) argumenterar för att turistbyråer eller informationscenter har en 

stor betydelse för turistbeteenden, finns dem så utnyttjas dem på ett eller annat sätt. Turistbyråer 

är en one stop shop, alltså en plats där turister kan hitta all information om en destination på ett 

och samma ställe. Det är ett sätt att effektivisera sökandet efter information och också ett sätt 

för turister att jämföra olika turismtjänster mot varandra. Forskare har kommit fram till att de 

som besöker turistbyråer är de turister som aktivt söker mer information under deras resa. De 

turister som besökte turistbyråerna kände sig också mer manade att besöka fler platser på 

destinationen (Ballantyne, Hughes och Ritchie 2009). 
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Ur ett aktörsperspektiv har forskning visat att ett starkt band mellan turistbyråer och lokala 

turismoperatörer är till stor fördel när det kommer till marknaden. Turistbyråer bidrar till 

ekonomiskt och socialt välmående hos samhällen, eftersom lokala event och attraktioner 

gynnas av att marknadsföras via turistbyråer (Ballantyne, Hughes och Ritchie 2009). 
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8. Framtidens turistinformation 
I detta avslutande kategoriavsnitt kommer Malmö Turism och Destination Uppsala presentera sina tankar om 

framtida arbete inom turistinformation. Följt av vad tidigare forskning inom detta ämne poängterar. 

 
8.1. Destinationernas tro på framtidens turistinformation 

”I en kommunal verksamhet handlar det om att göra det bästa möjliga för de pengar som finns 

och vara där de flesta besökarna är” menar Wittgren (2019-11-14) på Malmö Turism. Malmö 

Turism har påbörjat sitt arbete med att göra företag inom besöksnäringens hemsidor bättre och 

mer tillgängliga genom fler språk och bokningsbarhet. Wittgren (2019-11-14) tror att detta 

arbete kommer att bli allt viktigare och något man borde lägga fler resurser på. Hon tror även 

att vi i framtiden måste tänka förbi infopoints och utveckla värdskapet. Ett exempel kan vara 

att hjälpa arrangörer vid större evenemang med den media som kommer till destinationen. 

Wittgrens (2019-11-14) syn på värdskapet är att man inte bara ska hitta någonstans, utan också 

känna sig välkomnad och inkluderad. 

 

I Uppsala ser Ringh på Destination Uppsala framtiden på ett annat sätt än Wittgren i Malmö. 

Ringh (2019-11-14) tror att hemsidan och sociala medier fortfarande kommer att vara ett bra 

sätt att marknadsföra Uppsala på. Ringh (2019-11-14) nämnde också att ljudenheter som 

översätter turistinformation för utländska turister kunde vara ett bra alternativ att utveckla i 

framtiden. Att fortsätta arbeta med det analoga kommer fortfarande att vara viktigt då analog 

information ofta är ett sätt att ta sig vidare till digital information. Ett exempel på analog 

information som Ringh (2019-11-14) förutspår kommer att finnas kvar länge är kartor. Andra 

analoga informationssätt Destination Uppsala arbetar med att utveckla är besöks - och 

affischtavlor på besöksintensiva platser, detta för att inspirera besökare att se andra vyer av 

Uppsala (Ringh 2019-11-14). 

 

“Det går så otroligt fort i informationshanteringen idag, det är därför svårt att förutsäga den” 

säger Ringh (2019-11-14) om framtiden inom besöksnäringen i Uppsala. Projektet turistservice 

2.0 kommer att fortsätta fram till år 2025 och målet är att fortsätta att möta besökare på oväntade 

sätt, leverera det förväntade men också det oväntade. Eftersom informationshanteringen går så 

pass fort ska Destination Uppsala se över sina lösningar år 2025. Det kan redan då vara dags 

att utveckla nya företagsstrategier. Ringh (2019-11-14) är noga med att lyfta att vi alltid 
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kommer att vara beroende av att träffa människor och interagera mer än på ett digitalt plan, 

därför kommer värdskapet alltid att vara viktigt att utveckla. 

 

8.2 Framtida utveckling av turistinformation 

Lyo och Hwang (2015) menar att en väldigt snäv efterforskning har genomförts på huruvida 

turistbyråerna och destinationerna påverkas i de nya och snabba informationstiderna. Detta gör 

att det inte finns så mycket information eller studier gjorda kring hur turistbyråerna och 

destinationer påverkas. Det finns dock en tro på att kundorienterade tjänster är en del av 

framtiden och något som turistbyråer skulle kunna arbeta med för att kunna utnyttja den 

befintliga tekniken till fullo. Xiaoying et al. (2012) menar att flera strategiska allianser kommer 

att formas inom turismen och något som kommer bli en trend i framtiden. Genom dessa 

allianser kommer fördelar utvinnas och servicen kommer bli mer personlig. Buhalis (2003) tror 

att vision och innovation är nyckelfaktorerna i framtiden. Då detta kan leda till fler 

konkurrenskraftiga destinationer i framtiden. 
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9. Analys 
För att få en bättre förståelse för hur de olika aktörernas upplevelser hänger ihop, kommer detta avsnitt 

sammanfatta de olika berättelserna. Dessa berättelser kommer sedan att kopplas ihop med tidigare forskning för 

att styrka eller dementera de olika berättelserna. 
 

9.1 Turistbyråns avveckling 

Efter att ha intervjuat Wittgren (2019-11-14) på Malmö Turism och Ringh (2019-11-14) på 

Destination Uppsala har vi förstått att beslutet till avveckling av turistbyråerna i de bägge 

städerna började med ett förändrat beteende hos besökarna. De båda nämner 

beteendeförändringen och det minskade antalet besökare på respektive turistbyrå. Ringh (2019-

11-14) nämnde även att turisters beteendeförändring var kopplat till en ny typ av 

informationshantering som bottnar i en större samhällsförändring. Många undersökningar och 

studier som har genomförts visar på samma tendenser av förändrat beteende i 

informationshanteringsprocessen, detta på grund av digitalisering (D’Ambra och Mistilis 

2010). Digitaliseringen har gjort informationssökande mer tillgängligt och bekvämt och turister 

nöjer sig idag med information de kan hitta på sociala plattformar. Turismaktörer har tvingats 

anpassa sig och ändra företagsstrategier efter förändringen (No och Kim 2015). 

 

Myndigheter har länge betraktat turistbyråer som ett viktigt element för marknadsföringen av 

en destination. Turistbyråer har uppmuntrat turister att besöka lokala attraktioner, event eller 

aktörer som är ett sätt att få turister att stanna längre på en plats. Myndigheterna ser detta som 

socioekonomiskt hållbart och därför har många destinationer tidigare försökt skapa attraktiva 

turistbyråer (Lyo och Hwang 2015). Wittgren (2019-11-14) säger dock att det finns en generellt 

låg trovärdighet för turismorganisationer idag. På grund av den låga trovärdigheten är det 

viktigt att Malmöborna och besökarna till staden pratar om Malmö och inte 

turismorganisationen. Att malmöborna pratar om Malmö är viktigt för att motbevisa 

mediabilden som framställs av Malmö (Wittgren 2019-11-14). I Malmö innebär 

avvecklingsarbetet att man har lagt värdskapet i lokalbornas händer, då det viktigaste enligt 

Malmö Turism är att turister ska känna sig välkomna i staden. Att känna sig välkommen och 

hitta turistinformation är dock två helt olika saker (Wittgren 2019-11-14). För Destination 

Uppsala är det viktigt att finnas där turisterna finns, en turistbyrå var därför inte bästa sättet att 

nå ut till turister. Destination Uppsala jobbar därför idag med bland annat infopoints och 

turistinfocyklar (Ringh 2019-11-14). 
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Ringh (2019-11-14) anser att turisterna fortfarande tar till sig marknadsföringen och 

turistinformationen om Uppsala som finns på andra plattformar idag. Wittgren (2019-11-14) 

anser till skillnad från Ringh att det har skett ett bortfall av vissa målgrupper till följd av 

avvecklingen, något som Malmö Turism är medvetna om. Ur ett aktörsperspektiv ser 

Destination Uppsala att avvecklingen inte har varit något problem. Turismaktörerna runt om i 

Uppsala har varit positivt inställda till avvecklingen, förutom några få (Ringh 2019-11-14). 

Malmö Turism däremot, fick till en början ta mycket kritik för beslutet om avveckling. En del 

aktörer ville ha betalt för att göra Malmö Turisms jobb, andra ville göra mer medan vissa var 

nöjda med beslutet (Wittgren 2019-11-14). 

 

9.2 Dagens turistinformation 

Hur turister söker efter information idag beskrivs som en dynamisk process, en process där 

turisterna gärna använder sig av många olika informationskällor (Fodness och Murray 1999). I 

arbetet med att omstrukturera de traditionella turistbyråerna har många destinationer varit ivriga 

med att utveckla applikationer och webbsidor som gör att turisterna kan ta del av 

turistinformationen direkt i sina mobila enheter (Lyo och Hwang 2015). Turisterna ställer högre 

krav på den tillgängliga informationen och informationen får gärna vara individanpassad 

(Xiaoying et.al. 2012). Med mer tillgänglig information på internet har det uppstått ett do-it-

yourself beteende hos turisterna, de kan enklare hitta relevant information på egen hand idag. 

Destinationerna behöver därför finnas där turisterna är, genom bland annat digital närvaro 

(Stiakakis och Georgiadis 2011). Genom att finnas där turisterna finns på fysiska platser är en 

strategi som både Destination Uppsala och Malmö Turism har implementerat. Runt om i både 

Malmö och Uppsala finns det infopoints, platser för turistinformation. Destination Uppsala ser 

infopoints som ett sätt att öka tillgängligheten på information runt om i staden (Ringh 2019-11-

14). Wittgren (2019-11-14) menar att det också finns informella infopoints som till exempel 

lokalbefolkningen som också hjälper till och svarar på besökarnas frågor. 

 

Frågorna som turistbyrån i Malmö fick var oftast frågor som kunde googlas upp. Vid 

avvecklingen av turistbyrån blev det därför viktigt för Malmö Turism att satsa på digital närvaro 

och utveckling av värdskapet i staden. Den digitala närvaron är viktig för att fler bilder av 

Malmö ska visas upp (Wittgren 2019-11-14). På Destination Uppsala har de samma strategi 

som i Malmö. De vill att fler ska få berätta om sitt Uppsala så inte en klassisk “turistbyråbild” 

av Uppsala uppstår (Ringh 2019-11-14). Med ökad digital närvaro och digital 

informationsspridning finns det dock en större global konkurrens. Det är svårt för destinationer 
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att sticka ut i informationsflödet idag och detta har resulterat i att destinationer har tvingats hitta 

andra sätt för att marknadsföra sig (Kasim et.al. 2019). 

 

För att särskilja sig från mängden destinationer jobbar Malmö Turism mycket med 

mediasamarbeten, sociala medier, kampanjer och influencers (Wittgren 2019-11-14). 

Destination Uppsala jobbar på liknande sätt och jobbar idag med att omvandla mycket av 

turistinformationen till digital information, detta genom att utveckla hemsidan och den digitala 

närvaron för att inspirera besökare. Kraften som sociala medier har på informationsspridning 

är en fördel i destinationers arbete, därför använder sig många destinationer av bland annat 

Facebook, Instagram, Twitter och Youtube som informationsspridningsstrategier (No och Kim 

2015). Genom sociala medier kan turismorganisationer erbjuda produkter och service dygnet 

runt (Stiakakis och Geogiadis 2011) och skapa en marknadsdifferentiering som gör det möjligt 

att nå ut till specifika målgrupper (Xiaoying et.al. 2012). När det kommer till sociala medier 

finns det dock en hårfin gräns mellan att bli inspirerad och att faktiskt ta steget till att boka en 

resa. Faktorer som ekonomi och tid hos turisterna kommer att vara av stor vikt fortfarande 

(Kasim et.al. 2019). 

 

Turistinforoboten Destination Uppsala arbetar med är en annan innovativ 

marknadsföringsinsats, den agerar turistinfo men själva roboten attraherar också turister (Ringh 

2019-11-14). Idag är det allt vanligare att arbeta med artificiell intelligens, detta kan vara genom 

chatbots, robot-concierge eller självserviceinformation. Fördelar med att arbeta med artificiell 

intelligens är att robotar kan vara en resurs- och kostnadsbesparing eftersom personal inte 

behövs. Att ge turistinformation på många olika språk är inte heller något problem. Precis som 

i Uppsala så kan robotar vara ett sätt att locka fler besökare till följd av det överraskande 

elementet att stöta på robotar (Ivano och Webster 2017). 

 

9.3 Digitalisering 

Stiakakis och Geogiadis (2011) påpekar att internet har många olika fördelar för en 

turistdestination men också att det kan skapa avgörande konsekvenser. För att förstå 

konsekvenserna måste man förstå information- och kommunikationsstrategierna samt följa 

dem. Ryggesjö (2019-11-13) på Travelshop i Malmö menar att digitaliseringen är en viktig del 

i hans företag. Det handlar också om att hitta en balans mellan det digitala och det personliga 

mötet. För ju mer vi digitaliserar desto viktigare blir det att träffas. Buhalis (2003) håller dock 

inte med Ryggesjö (2019-11.13) om att det blir viktigare att träffas ju mer vi digitaliserar. 
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Buhalis påstår istället att vi blir mindre beroende av att träffa människor vid en specifik tid och 

plats genom digitalisering. Franzon (2019-11-26) och Persson (2019-11-27) på Uppsala 

domkyrka tror att den digitala världen är viktig. Även så det personliga mötet fortfarande. Den 

digitala världen är viktig trots att Franzon (2019-11-26) påpekar att Uppsala domkyrka ligger 

lite efter i sitt digitaliseringsarbete. 

 

Werkmäster (2019-12-02) på Uppsala konstmuseum menar att aktörerna runt om i Uppsala 

arbetar med digital närvaro, men också med att förse Destination Uppsala med information om 

vad som händer hos dem. Informationen publiceras sedan på Destination Uppsalas kanaler. 

Andersson och Wiahl (2019-11-14) på Malmöhus slott poängterar också att det är viktigt att 

arbeta med den digitala närvaron och att det är något de har lagt mer resurser på. Samtidigt ser 

de att det personliga mötet fortfarande är viktigt att arbeta med, då de anser att man ska inte ska 

bli en mänsklig version av en digital tjänst som rabblar samma information om och om igen. 

Vikten av att arbeta med digital närvaro kan man applicera på Buhalis (2003) påstående att det 

finns tillgång till ett personligt möte även i den digitala världen. Med detta menar Buhalis 

(2003) att det en specifik person letar efter finns att ta del av i form av information, service eller 

produkter. 

 

Ali och Frew (2014) menar att med digitalisering kommer information- och 

kommunikationsteknologierna leda till bättre samarbeten mellan aktörer och skapa en bättre 

dialog med samhället. Information kommer även bli den kritiska faktorn till framgång. 

Ryggesjö (2019-11-13) på Travelshop i Malmö ser också att destinationer blir allt mer beroende 

utav ett fåtal informations- och kommunikationsteknologier. Stiakakis och Geogiadis (2011) 

påpekar att med turismorganisationernas möjlighet att erbjuda sina produkter och service via 

internet har det lett till en bättre position för aktörerna på destinationerna. Stiakakis och 

Geogiadis (2011) påpekar att ju fler besökare som blir bekanta med internet, desto mindre lojala 

blir besökarna mot aktörerna på destinationen. 

 

9.4 Värdskapet 

Värdskap handlar om att bjuda in någon till sitt land, hus och sätta gränser för hur det ska ske. 

Där det finns också en skör gräns mellan det kommersiella och det ömsesidiga värdskapet 

(Höckert 2018). Det är viktigt med ett bra värdskap på destinationen. Värdskapet är en 

samverkan mellan aktörer på destinationen (Ringh 2019-11-14). Med web 2.0 har det digitala 

värdskapet växt fram och gjort det personliga mötet mindre viktigt. Aktörerna och besökarna 
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på destinationerna föredrar dock det personliga mötet framför de digitala. Detta då det 

personliga mötet adderar en ny dimension av upplevelser (Arana et al. 2016). Malmöhus slott 

bekräftar att de upplever att det finns ett behov bland besökarna till att få personlig service och 

hjälp. Sedan turistbyrån stängde i Malmö har de fått fler frågor, speciellt frågor som är 

förknippade med mat och aktivitetsupplevelser (Andersson och Wiahl 2019-11-14). Det 

personliga mötet tros bli allt viktigare eftersom besökarna kräver mer och blir svårare att 

tillfredsställa (Buhalis 2003). En anledning till varför besökarna kommer vara svårare att 

tillfredsställa är nämligen att besökarna inte vill besöka de typiska turistiska platserna, utan 

istället vistas där lokalbefolkningen och den lokala kulturen finns (Höckert 2018). Detta är 

något som Ericsson (2019-11-12) på Casino Cosmopol har stött på då han tycker att han har 

fått ta en större roll i värdskapet i Malmö genom att  försöka svara på besökarnas frågor om vad 

som händer och sker i staden. Detta är något han upplever som svårt när han själv inte alltid vet 

vad besökarna är intresserade av. Ryggesjö (2019-11-13) menar att han och Travelshop också 

har fått ta ett större ansvar för värdskapsarbetet i Malmö. Han anser dock att han inte fått mycket 

hjälp av Malmö Turism när det kommer till material. Johansson (2019-11-18) på Uppsala 

länstrafiks resecentrum menar att material så som broschyrer och kartor är viktiga att använda 

sig av när det kommer till värdskapsarbetet. 

 

Uppsala domkyrka känner också att de har tagit en större roll i värdskapsarbetet sedan 

turistbyrån i Uppsala stängde. Speciellt eftersom turister vänder sig till dem med generella 

frågor om Uppsala. I Uppsala arbetar de med infopoints vilket är något Uppsala domkyrka inte 

är eller vill bli på grund av resursbrist (Franzon 2019-11-26 och Persson 2019-11-27). Det blev 

istället naturligt för både för Uppsala länstrafiks resecentrum och Uppsala konstmuseum att bli 

infopoints. Eftersom de båda såg att det redan fanns en hög efterfrågan på turistinformation på 

de bägge platserna. Genom att bli infopoints har båda företagen gynnats genom underlättning i 

deras arbete när det kommer till informationsspridning (Johansson 2019-11-18 och Werkmäster 

2019-12-02). 

 

Stiakakis och Georgiadis (2011) påpekar att värdskapet har förändrats från ett traditionellt 

värdskap till ett do-it-yourself värdskap där allt fler besökare har uppsökt informationen själva. 

Detta är inget som aktörerna i varken Malmö eller Uppsala kan bekräfta, utan de har snarare en 

motsatt bild av turisters förmåga att hitta information. 
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9.5 Efterfrågan på turistinformation 

Dimanche och Taylor (2006) argumenterar för att turistbyråer eller informationscenter har en 

stor betydelse för turistbeteenden, finns de så utnyttjas de. Turistbyråer är en one stop shop en 

plats där turister kan hitta all information om en destination på ett och samma ställe. Det är ett 

sätt att effektivisera sökandet efter information men också ett sätt för turister att jämföra olika 

turismtjänster. Forskare har kommit fram till att de som besöker turistbyråer är de turister som 

aktivt söker mer information under sin resa. De turister som besöker turistbyråerna känner sig 

också mer manade att besöka fler platser på destinationen (Ballantyne, Hughes och Ritchie 

2009). Ryggesjö (2019-11-13) på Travelshop ser att det finns en minskad efterfrågan på 

personlig hjälp av turistinformation över tid. Han ser dock att behovet fortfarande kvarstår, 

främst för besökare från utlandet. Franzon (2019-11-16) och Persson (2019-11-27) på Uppsala 

domkyrka ser att det finns en efterfrågan på en fysisk plats där turistinformation finns, även om 

det så är via en pekskärm eller informationstavla. 

 

Andersson och Wiahl (2019-11-14) på Malmöhus slott upplever att besökarna saknar en första 

fysisk kontakt med en person när de kommer till Malmö, de är därför vilsna när de kommer till 

Malmöhus slott. Persson (2019-11-27) på Uppsala domkyrka håller med Andersson och Wiahl 

om att besökarna är vilsna när det kommer till vart de ska vända sig för att samla information. 

Även den angivna infopointen Uppsala länstrafiks resecentrum får frågor av besökare var 

turistbyrån finns (Johansson 2019-11-18). På Casino Cosmopol i Malmö finns det inte någon 

efterfrågan på turistinformation men det finns ibland förfrågningar på olika happenings och 

event i närområdet. Dessa frågor kan ibland kan vara svåra att svara på då det inte finns en 

självklar plats att hänvisa besökarna (Ericsson 2019-11-12). 

 

En bokningsprocess är ofta en dynamisk process där individer använder sig av olika volymer 

av information, både interna och externa. Interna sökningar syftar på information från internet 

och externa sökningar är information som kommer från analoga källor som vänner, släktingar, 

resebyråer och reseagenter. Enligt en studie gjord i Australien hade hela 40% av turisterna i 

undersökningen inga eller få planer innan en resa och tog beslut under resans gång baserat på 

den information som fanns tillgänglig (Ballantyne, Hughes och Ritchie 2009). Franzon (2019-

11-26) upplever att när Destination Uppsala står utanför Uppsala domkyrka med sina mobila 

turisinformationer under högsäsong är det mycket besökare som vänder sig till dem för att få 

hjälp. 
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Digitalisering, avancerad teknologi och bokningssystem på internet har påverkat turisters 

beteende och beslutsfattande när det kommer till resor. Turister väljer i större utsträckning att 

hitta turistinformation på internet idag. Större användning av mobila enheter har resulterat i en 

minskad efterfrågan på turisminformation på plats på destinationen (Stiakakis och Georgiadis 

2011 och Lyo och Hwang 2015). Det är en utmaning för destinationer eftersom det handlar om 

att sticka ut från konkurrenter, ha en hög digital närvaro och välja rätt kanaler som turister 

uppfattar pålitliga och trovärdiga. Vissa forskare har dock identifierat att bokningarna som görs 

via internet är av mindre betydelse för turisten som bokar dem, och att betydelsefulla bokningar 

görs med professionell hjälp (Ballantyne, Hughes och Ritchie 2009). 

 

9.6 Framtidens turistinformation 

Förändringar inom turismindustrierna går otroligt fort och det är därför svårt att förutspå 

framtiden för de olika turismaktörerna. Trender som har förutspåtts i teorin är att fler strategiska 

allianser kommer att bildas och servicen kommer att bli mer personlig (Xiaoying et.al. 2012). 

Buhalis (2003) skrev i sin bok år 2003 att vision och innovation skulle bli nyckeln i framtiden. 

Idag nästan 17 år senare berättar Ringh (2019-11-14) på Destination Uppsala att han förutspår 

att det alltid kommer att vara viktigt att möta turister på oväntade sätt och implementera 

innovativa lösningar. Destination Uppsala med sin turistinforobot har verkligen omfamnat 

innovation i sin företagsstrategi. Att möta turisterna på nya oväntade sätt men att fortfarande 

leverera det förväntade är en viktig del i hur Destination Uppsala jobbar (Ringh 2019-11-14). 

 

Ringh (2019-11-14) förutser att sociala medier och webben fortfarande kommer att vara en 

central del i Destination Uppsalas arbete i framtiden. Wittgren (2019-11-14) på Malmö Turism 

säger detsamma, de arbetar just nu med att tillgängliggöra lokala företags hemsidor på flera 

språk och även deras bokningsbarhet. Även om Ringh (2019-11-14) förutser att det digitala 

fortfarande kommer att ha en central roll så menar han på att det fortfarande kommer att vara 

viktigt att arbeta med analog information. Analog information i form av till exempel besöks-

och affischtavlor är ofta första steget till att hitta digital information och inspirerar besökare 

(Ringh 2019-11-14). 

 

Både Ringh (2019-11-14) och Wittgren (2019-11-14) var noga med att belysa att värdskapet i 

de bägge städerna alltid kommer att vara viktigt, likaså i framtiden.  Därför är det viktigt att 

arbeta med utveckling av just värdskap (Ringh 2019-11-14). Wittgren (2019-11-14) tror att man 

i framtiden kommer att behöva arbeta sig förbi infopoints som används idag eftersom 
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värdskapet inte bara handlar om hur väl man hittar i staden utan att man också känner sig 

välkommen. Eftersom informationshanteringen är konstant föränderlig idag finns det bara snäv 

efterforskning på hur turismaktörer och destinationer kan verka i framtiden. Att arbeta med 

kundorienterade tjänster är något som spås vara viktigt i framtidens arbete (Lyo och Hwang 

2015). 
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10. Diskussion & Slutsats 
Avslutningsvis kommer vi att återkoppla till studiens syfte och presentera vårt resultat. Vårt resultat diskuteras 

fram tillsammans med förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet i summeringen. 

 

Vi kan börja med att konstatera att det finns likheter och skillnader i hur både Destination 

Uppsala och Malmö Turism har valt att avveckla sin turistbyrå. Det finns även likheter och 

skillnader i hur deras arbete har påverkat de olika aktörerna i städerna. Vi kan börja med att slå 

fast att anledningen till de avvecklade turistbyråerna beror på ett förändrat beteende hos 

besökarna. Beteendeförädringen beror till stor del på digitalisering och mer avancerade 

kommunikations- och informationsteknologier. Exempel på dessa kommunikation- och 

informationsteknologier är mer utvecklade webbsidor och sociala medier. 

Beteendeförändringen har resulterat i ändrade förhållanden för både Uppsala och Malmö, där 

de tvingats anpassa sig till att finnas där besökarna finns. Idag ser destinationerna vikten i att 

synas på de sociala plattformar som besökarna använder sig av. Tillgänglighet på de fysiska 

platserna där stora mängder av turister befinner sig på är också en annan prioriterad faktor. 

Båda destinationerna ser på avveckling som en lyckad och framgångsrik process. De är dock 

medvetna om att vissa aktörer inte har uppskattat avvecklingen medan andra aktörer har visat 

ett stort engagemang för avvecklingen. Destination Uppsala och Malmö Turism ser inte att det 

finns något problem i hur väl besökarna tar till sig turistinformation idag, något städernas 

aktörer har en annan uppfattning om. 

 

Turistbyråerna har tidigare varit ett marknadsföringsverktyg på de två destinationerna som har 

marknadsfört de olika aktörerna i de bägge städerna. Denna typ av marknadsföring har varit 

positivt ur ett socioekonomiskt perspektiv då lokala evenemang och attraktioner har fått större 

igenkänning som gynnar de lokala aktörerna. Efter avvecklingen har aktörerna istället fått ta ett 

större ansvar för sin egen marknadsföring, då de inte längre marknadsförs genom en oberoende 

part. Enligt vissa aktörer i Malmö och Uppsala ser de tendenser att mindre aktörer påverkas 

mer av turistbyråns nedläggning. Detta kan antas bero på att de inte har samma resurser och tid 

som de större aktörerna på destinationerna, till att investera i marknadsföring. Idag kan man 

inte se ett minskat besöksantal hos våra utvalda aktörer till följd av turistbyråns avveckling. Vi 

kan dock förutspå att mindre aktörer på destinationerna inte kommer få den hjälp med 

marknadsföring de tidigare fått av turistbyråerna. Denna hjälp kan vara nödvändig för 

småföretag som vill sticka ut ur mängden. Två olika scenarion skulle då kunna uppstå om inga 

resurser investeras på marknadsföring hos de mindre aktörerna. Första scenariot är att de mindre 
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aktörerna försvinner i informationsdjungeln. Det andra scenariot skulle kunna vara att de istället 

blir ett oupptäckt smultronställe. Dessa smultronställen som många besökare letar efter idag. 

 

I marknadsföringsarbetet ser vissa aktörer att de idag genomför, vad de anser är Destination 

Uppsala och Malmö Turisms arbete. Vissa aktörer anser sig ha fått ta mer ansvar när det 

kommer till städernas turistinformation. Aktörerna som tidigare har fått ta mycket ansvar för 

turistinformation har varit positiva till att agera infopoint idag. De aktörer som tidigare inte har 

fått ta hand om lika mycket turistinformationsfrågor har inte uppskattat att bli infopoint, då det 

tar upp tid och resurser. Skillnaden mellan huruvida aktörerna uppskattar avvecklingen av 

turistbyrån eller ej kan också urskiljas genom hur de är drivna, kommunalt eller privat. 

Skillnaden mellan kommunala och privata bolag kan vi främst se i Uppsala. Aktörer i Uppsala 

som inte är kommunalt ägda är mindre nöjda över förändringen till skillnad från de 

organisationerna som är kommunalt ägda. Andra orsaker till varför aktörer inte är positivt 

inställda till avvecklingen av turistbyrån är att vissa aktörer är hårt reglerade av lagar och 

restriktioner. Regler och lagar gör att de inte får agera infopoint. Platsbrist för andra 

informationsmaterial än sitt eget är också en anledning. Med en ökad efterfrågan från besökarna 

har någon enstaka aktör i efterhand övervägt att bli en infopoint eller ta större del av 

informationsspridningen. Aktörer upplever att besökarna är förvirrade när det kommer till 

besöksmålen vilken kan bero på aktörernas uppfattning att besökarna inte hittar till infopoints. 

 

Även om infopoints finns i städerna har mycket av ansvaret för värdskapet lagts i 

lokalbefolkningens händer. I god tro på att lokalbefolkningen har tid och vilja att hjälpa till. 

Malmö Turism framförallt, har höga förväntningar och förhoppningar på att lokalbefolkningens 

kunskap och vilja är tillräcklig för att besökarna ska känna sig välkomna i staden. Destinationers 

syn på att lägga ansvaret i lokalbefolkningens händer är ett ämne som skulle kunna forskas 

vidare på för att förstå fördelarna eller nackdelar av detta fenomen. Genom denna studien kan 

vi se att olika aktörerna gör mer eller mindre för värdskapet. Vi ser därför att det finns tendenser 

på att turistinformationen blir inkonsekvent, då aktörer är mer eller mindre involverade. En 

problematik som kan finnas hos lokalbefolkningen med. 

 

Digitalisering har effektiviserat destinationerna och aktörers arbetsprocesser. Med nya digitala 

verktyg kan information spridas på nya innovativa sätt. Genom denna studie har vi hittat att 

detta kan ske genom allt från marknadsföring på sociala medier till innovativa lösningar som 

turistinforobot. Marknadsföring via digitala medel leder till en bättre position på marknaden 
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för aktörerna på destinationerna. Möjligheterna hos aktörerna finns men resurs- och tidsbrist är 

närvarande, vilket sätter mer press på aktörernas egna marknadsföringsarbete. Pressen kan leda 

till att de inte har möjlighet att digitalisera tillräckligt för att synas på marknaden. 

 

Trots att digitalisering är ett effektivt sätt att sprida information på, är det personliga mötet 

fortfarande viktigt. Det personliga mötet är något som båda destinationerna och dess aktörer 

har poängterat som värdefullt. Hur detta möte ska gå till finns det skilda meningar om. Trots 

att båda destinationerna har kommenterat att besökarna fortfarande får tag på turistinformation 

på andra sätt än en turistbyrå, håller inte aktörerna riktigt med. Aktörerna ser en efterfrågan från 

besökarna på en fysisk plats och en första personlig kontakt. Även om det skulle innebära att 

information kommer från touchscreens eller digitala paneler. Då mycket av ansvaret för 

turistinformation ligger hos aktörerna idag kan aktörerna inte helhjärtat fokusera på deras 

egentliga uppgifter. Flera av aktörerna har kommenterat att de inte vill bli en mänsklig version 

av en digital tjänst, där det rabblas information om och om igen som lätt kan hittas på internet. 

Detta är något som aktörer upplever finns närvarande i deras informationsspridning idag. Frågor 

har därför väckts hos oss huruvida det kommer sig att besökarna inte hittar information på 

destinationens hemsida eller via Google? Kan det bero på språket, digital erfarenhet hos 

besökarna eller är det något annat? Detta är ett ämne som skulle behöva undersökas närmare. 

 

En annan aspekt är balansen mellan det digitala och det personliga mötet. Destinationerna har 

valt att lägga fler resurser på det digitala mötet. Därav har aktörerna fått en närmare relation till 

besökarna när det kommer till att integrera på en ny nivå. Aktörerna ser det ökade personliga 

mötet som positivt till stora delar, men att det ställer högre krav på deras resurser och tid som i 

vissa fall är knappa. Enligt tidigare teoretiska studier har turistbyråer haft en stor betydelse för 

olika turismbeteenden. Ett exempel vi kan se är när Destination Uppsala förmedlar 

turistinformation med sin mobila turistinformation utanför Uppsala domkyrka. När den mobila 

turistinformationen står utanför Uppsala domkyrka tar många besökare kontakt med dem. Att 

många besökare tar kontakt med dem kan vara ett tecken på att när möjligheterna till 

turistinformation finns används dem. 

 

10.1 Slutsats 

Vi går tillbaka till studiens frågeställning, 

“Hur har turismaktörer upplevt avvecklingen av traditionella turistbyråer inom 

destinationen?” 
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Med frågeställningen som grund kan vi slutligen konstatera att turismaktörer har upplevt olika 

konsekvenser, både i Uppsala och Malmö. Aktörerna har framförallt märkt av konsekvenser 

gällande nya marknadsföringsstrategier, värdskap och resursfördelningar. På grund av dessa 

konsekvenser finns det inte längre en tydlig riktning på hur den nya typen av turistinformation 

ska formas. Det finns därför stora skillnader på uppfattningar i huruvida förändringsarbetet 

borde fungera i praktiken. Uppfattningarna mellan de olika aktörerna skiljer sig i stora drag åt, 

främst gällande vem som ska ansvara för det personliga kontra det digitala värdskapet. Trots 

otydliga riktlinjer för förändringsarbetet är inte en traditionell turistbyrå ett verktyg som är 

hållbart i framtiden, enligt destinationsbolagen. De bristande riktlinjerna i förändringsarbetet 

har tvingat aktörerna att i många fall ta ett större ansvar gällande spridning av turistinformation. 

Samtidigt upplever många av aktörerna på bägge destinationerna att de saknar rätt material, 

information, resurser och tid. Det finns en viss splittring mellan destinationsbolagens och 

aktörernas upplevelser. Vi ser därför att nya lösningar mellan destinationsbolagen och aktörerna 

är nödvändiga. Ett bättre samarbete och förståelse för varandra är behövligt för att få till ett 

bättre samarbete i värdskapsarbetet. Fokus bör läggas på att effektivisera kommunikationen 

med besöksmålen, som idag inte är involverade i destinatinsbolagens nya strategier. 

 

Genom denna studie har vi upptäckt tre områden som skulle kunna undersökas närmare. Det 

första området är hur det kommer sig att besökare inte hittar information på destinationernas 

hemsidor eller via google, utan istället söker upp personlig hjälp på destinationen. Att 

undersöka vikten av det personliga mötet är därför intressant. Vårt andra förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka lokalbefolkningens syn på det faktum att de får ta ett större ansvar 

när det kommer till värdskap. Det tredje forskningsområdet som vore intressant att djupdyka i 

är skillnaderna mellan de kommunala och privata aktörernas uppfattning avvecklingen har på 

deras respektive verksamheter. 
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