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Sammanfattning  

Uppsatsen behandlar ämnet destinationsutveckling på en landsbygdsdestination och vad som 

krävs av en destination och dess aktörer för att lyckas med utvecklingen. Syftet med denna 

studie är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att regionen Glasriket ska utvecklas 

som destination. För att besvara uppsatsens syfte har författarna använt sig av en kvalitativ 

forskningsmetod där fem aktörer i Glasriket intervjuades om destinationsutvecklingen i Glas-

riket. Intervjuresultatet visade att informanterna är medvetna om de brister som hindrar Glas-

riket från att utvecklas. Framförallt anser aktörerna i Glasriket att det finns potential att ut-

veckla destinationen genom att bredda bilden av att Glasriket inte endast innefattar glas.  

 

Idag utgör glas den främsta anledningen till att besöka Glasriket. Det är framför allt dagsbe-

sökare som kommer till destinationen och på grund av det tar de inte del av hela destinatio-

nens utbud. Den ekonomiska vinningen för turismnäringen i Glasriket är därför inte så om-

fattande som den skulle kunna vara om besökare tog del av mer inom det utbud som finns på 

destinationen. För att Glasriket skall kunna utvecklas är det därför viktigt att visa en bild av 

att destinationen innefattar fler upplevelser och aktiviteter än bara de som involverar glas. 

Genom att analysera Glasrikets situation idag, var de vill hamna i framtiden och hur de ska nå 

dit, kunde författarna komma fram till vilka faktorer som är viktigast för Glasriket att arbeta 

med för att uppnå en utveckling av destinationen.    

 

Nyckelord: turism, Glasriket, destinationsutveckling, samarbete, identitet, image, varumärke, 

destinationsmarknadsföring. 
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1. Introduktion 

Landsbygdsturism är inte ett nytt fenomen utan har i historien länge setts som ett privilegium 

för rika stadsbor som vill fly från stressen i storstaden. Idag har det ökade intresset för 

landsbygdsområden uppkommit på grund av flera väsentliga förändringar i vårt samhälle 

(George, Mair & Reid, 2009). I takt med industrialiseringens uppkomst, samt utveckling av 

politik och teknologi har globaliseringen ökat (Macleod, 2004). Många människor har idag 

större möjlighet att resa tack vare ökad inkomst och fritid. Förändringar i transportnätverk och 

teknologi har även ökat tillgängligheten och därmed möjligheten att resa. Från att turismen 

länge varit fokuserad till konventionella turismdestinationer där sol och bad har varit 

huvudattraktionerna, har nu efterfrågan delvis skiftat till landsbygdsområden (George, Mair & 

Reid, 2009). Resmålen i landsbygdsregionerna växer, utbudet ökar och destinationerna blir 

allt mer populära (Skuras, Petrou & Clark, 2006).  

 

Turister är idag mer intresserade av att upptäcka olika former av turism. De lägger större vikt 

på kvalitet, miljömässiga och kulturella former av turism och på kortare och mer frekventa 

resor (Skuras, Petrou & Clark, 2006). Marknaden med turister som är intresserade av 

landsbygdsturism har därför vuxit sig stor. Många landsbygdsområden har insett denna 

ökande efterfrågan och använder turism i hopp om att industrin ska hjälpa till att upprätthålla 

eller förbättra regionens ekonomi. Det grundläggande motivet och främsta målet för att 

utveckla en region till en destination handlar om att få ekonomisk vinning och att öka 

arbetstillfällen. Ett ökat turismflöde kan därför gynna alla aktörer på en destination, både 

direkt och indirekt (George, Mair & Reid, 2009). Turismindustrin kan bland annat utöka 

regionens internationella relationer, bidra med ökad sysselsättning och på lång sikt även 

förbättra ekonomin inom flera av regionens sektorer. Idag är det därför många regioner som 

vill stärka turismindustrin och skapa en framgångsrik destination för att på så vis utveckla 

regionen (Baker & Cameron, 2008).  

 

Ett välkänt landsbygdsområde och tillika populär destination i Sverige är Glasriket. Destina-

tionen är en region i Småland som har en lång historia med glasbruk och är känt för sin glas-

tillverkning, som attraherar många turister till området. Den främsta besöksanledningen är att 

se glas, glasblåsning och kända glastillverkare som huserar i området. Idag har Glasriket 

främst dagsbesökare som endast upplever en liten del av destinationens utbud och på grund av 

detta råder det en allmän uppfattning om att utbudet är begränsat. Den ekonomiska vinningen 
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på turismen är därför mindre än vad den kunde vara om besökarna skulle stanna längre och ta 

del av fler aktiviteter. Då Glasriket är starkt beroende av turism kan detta påverka flera av 

aktörerna på destinationen negativt. Det finns därför ett behov av att utveckla destinationen 

och bredda bilden av att Glasriket inte endast innefattar glas (Graffman företagsledning & 

utveckling AB, 2010). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera Glasrikets utveckling och se vilka faktorer som är viktiga 

för vidare utveckling av destinationen. 

 

1.3 Frågeställningar  

- Varför bör Glasriket utvecklas som destination? 

- Hur arbetar aktörerna i Glasriket med destinationsutveckling idag? 

- Vilka mål vill aktörerna i Glasriket uppnå med destinationsutvecklingen? 

- Hur kan målsättningarna förverkligas? 
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2. Metod 
Glasrikets destinationsutveckling har varit utgångspunkten för denna uppsats, även om syfte 

och frågeställningar har förändrats under tidens gång. Destinationsutveckling är ett ämne som 

författarna anser är ett viktigt element för framgång inom turismindustrin och finner det 

därför intressant att studera. Glasriket valdes som studieobjekt då författarna anser att det är 

en populär destination med en intressant bakgrund. Dessutom arbetar Glasriket med destina-

tionsutveckling idag, vilket gör ämnet aktuellt att studera. 

 

Författarna anser att destinationsutveckling är ett brett ämne med en omfattande teoretisk 

bakgrund och att varje destinations utveckling är individuell och kan genomföras på olika sätt. 

På grund av denna insikt följer uppsatsen en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen utgår 

från flera enskilda fall som kopplas till passande teorier för att dra slutsatser och finna sam-

band (Patel & Davidsson, 2003). För att underlätta arbetsprocessen har författarna därför valt 

att påbörja forskningen genom att studera hur Glasriket arbetar med destinationsutveckling 

för att sedan koppla detta resultat till relevanta teorier. Induktion är en forskningsmetod som 

har utgångspunkt i empirin, det material som författarna för denna uppsats har samlat in ge-

nom intervjuer (Patel & Davidsson, 2003).  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Genom att använda intervjuer för insamling av empiri tillämpar författarna den kvalitativa 

forskningsmetoden. Den kvalitativa metoden används för att få mer djupgående information 

om forskningsämnet samt en bredare förståelse för ett sammanhang (Holme & Solvang, 

1997). Genom intervjuer kan informanterna berätta om forskningsämnet från sitt eget 

perspektiv och därmed bidra med åsikter från sin professionella uppfattning (Kvale, 1997). 

Författarna anser därför att kvalitativ metod passar bäst för denna uppsats då den studeras från 

destinationens aktörers perspektiv. Då Glasriket består av både stora och små aktörer är det 

viktigt för forskningens resultat att skapa förståelse för samtliga aktörers perspektiv på 

Glasriket och dess utvecklingsprocess. För att kunna besvara syftet behöver författarna därför 

skapa en förståelse för aktörernas verklighet, vilket görs bäst genom intervjuer (Kvale, 1997). 

 

2.1.1 Intervjuer 

Urvalet av informanter bestod av personer från olika företag eller organisationer som är 

kopplade till destinationen Glasriket. I valet av informanter fanns en eftersträvan att få en 
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representant från olika kategorier av liknande aktörer som finns i Glasriket. De slumpmässigt 

valda informanterna representerar kommunen Lessebo, destinationsmarknadsförings 

organisationen AB Glasriket, den nya aktören Kosta Boda Art Hotel, den stora och etablerade 

aktören Orrefors Kosta Boda samt den mindre aktören Ödevata Fiskecamp. Från början 

valdes endast de fyra förstnämnda aktörerna för intervju, men efter dessa intervjuer insåg 

författarna att ytterligare en aktörs perspektiv behövdes för att studien skulle bli fullständig. 

Informanterna som valdes är både delaktiga i utformningen och genomförandet av 

utvecklingen i Glasriket och är därför insatta i ämnet. De som valdes för intervju var: 

- Helen Karlsson, näringslivschef för Lessebo kommun. Karlsson intervjuades den 1 no-

vember 2010 för att få en inblick i hur kommunen är delaktig i och påverkas av turis-

men i Glasriket. 

 

- Henrik Lovén, marknadsansvarig för Kosta Boda Art Hotel. Lovén intervjuades den 1 

november 2010 för att få en relativt ny aktörs perspektiv på destinationen Glasriket. 

 

- Stine Breum-Appelqvist, marknadsansvarig på AB Glasriket. Breum-Appelqvist inter-

vjuades den 3 november 2010 för att få en förståelse för hur AB Glasriket har vuxit 

som organisation och utvecklat turismen i regionen. 

 

- Eva-Marie Hagström, press-, informations-, turism- och försäljningsansvarig för Orr-

efors Kosta Boda. Hagström intervjuades den 5 november 2010 för att få en etablerad 

aktörs perspektiv på hur Glasriket och turismen är viktig för glasbruken och dess 

utveckling. 

 

- Malin Eriksson, ägare och grundare av Ödevata Fiskecamp. Eriksson intervjuades 22 

november 2010 för att få en mindre aktörs perspektiv på destinationen Glasriket och 

dess utveckling. 

 

2.1.2 Intervjufrågor 

Vid utformningen av intervjufrågorna bildades en intervjumall innehållande följande teman: 

bakgrund, varumärket, identitet och image och framtiden. Tanken bakom dessa teman var att 

få fram information om hur aktörerna ser på Glasriket som destination och vad de anser är 

viktigt för vidare utveckling. Glasrikets utvecklingsarbete har varit en central del då intervju-
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frågorna formulerats. Vid utformning av intervjufrågorna valde författarna att använda en 

halvstrukturerad mall. Denna mall är en kombination mellan en öppen intervjumall och en 

strukturerad intervjumall där frågorna i det första alternativet är utformade som en diskussion 

där informanten öppet får tala kring olika teman, medan en strukturerad intervju strikt följer 

frågor och svarsalternativ utifrån ett formulär (Kvale & Brinkmann, 2009). Med den halv-

strukturerade intervjumetoden kunde författarna få höra informantens diskussion kring olika 

teman och samtidigt få svar på de frågor som ansågs extra viktiga för att uppfylla studiens 

syfte. 

 

Frågorna var utformade enkelt och öppet, för att på så vis inbjuda informanterna till att svara 

så fritt som möjligt. Intervjufrågorna fungerade endast som riktlinjer då syftet med intervju-

erna var att få fram informanternas egna uppfattningar och åsikter. Eftersom det är den inter-

vjuades perspektiv som ska undersökas i den kvalitativa forskningsmetoden krävs flexibilitet 

gällande intervjufrågorna. Denna flexibilitet tillåter ändringar av intervjufrågorna då omfor-

muleringar och följdfrågor måste anpassas för varje enskild informant. Även om temana var 

detsamma för alla intervjuer kunde frågorna därför ändras, tas bort eller läggas till beroende 

på informanten (Holme & Solvang, 1997). Inför varje intervjutillfälle samlade författarna in-

formation om varje informant för att skapa en förförståelse och på så vis kunna anpassa frå-

gorna (Watt Boolsen, 2007).  

 

Informanterna blev tillfrågade inför intervjun och vid intervjutillfällena om tillåtelse att spela 

in intervjun, vilket godkändes av samtliga informanter. Inspelning av intervjun med bandspe-

lare var en viktig del i intervjun då all information inte kunde registreras i minnet eller via 

anteckningar. Då det inte är möjligt att spela in uttryck från informanterna eller omgivningen 

med bandspelare var det även viktigt att direkt efter intervjun skriva ner tankar kring detta. 

Intervjumaterialet transkriberades så fort som möjligt efter intervjutillfället (Kvale, 1997). 

Transkriberingen hjälpte även författarna att upptäcka misstag som gjorts och vad som kunde 

förbättras till nästa intervju, till exempel formuleringen på frågorna. 

 

2.2 Metoddiskussion 

Författarna anser att valda forskningsmetoder varit de bästa för att uppfylla syftet för denna 

uppsats, men är även medvetna om metodernas brister. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

innehåller den induktiva metoden svagheter då den utgår från att en mängd enskilda fall bildar 
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en sanning. De menar att metoden bildar allmänna regler som egentligen bara är en samman-

fattning av iakttagelserna som gjorts från yttre samband (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då 

denna uppsats följer den induktiva metoden kan dessa påståenden även gälla här. Författarna 

har genom intervjuer med representanter från olika sorters företag och organisationer försökt 

skapa en förståelse för hur aktörerna ser på Glasriket och destinationens utvecklingsarbete. 

Utifrån dessa intervjuer har författarna bildat en uppfattning om de allmänna åsikterna bland 

aktörerna i Glasriket. Eftersom de fem informanterna endast representerar en liten del av des-

tinationens alla aktörer kan författarnas tolkningar ifrågasättas eftersom de kanske inte helt 

stämmer överens med majoritetens åsikter.  

 

För att få majoritetens åsikter krävs en kvantitativ insamling av information från ett större 

antal respondenter. Den kvantitativa metoden kunde därför gett en mer omfattande helhetsbild 

än vad den kvalitativa metoden erbjuder. Genom en kvantitativ insamlingsmetod med enkäter 

innehållande fasta svarsalternativ kunde en helhetsbild bättre uppnås (Holme & Solvang, 

1997). Författarna anser därför att en kvantitativ metod kunde ge högre trovärdighet angående 

aktörernas allmänna uppfattningar. Däremot erbjuder denna metod inte samma tyngd och 

innehåll som de kvalitativa intervjuerna eftersom de ger högre trovärdighet angående hur ak-

törerna verkligen arbetar på destinationen. En kvantitativ undersökningsmetod skulle därför 

inte leda till att besvara uppsatsens syfte eftersom det krävs en djupare förståelse för forsk-

ningsämnet för att uppnå detta.  

 

Bristande trovärdighet av resultatet kan förutom antalet informanter även handla om de valda 

informanterna (Holme & Solvang, 1997). Vid valet av de fem informanterna uteslöts många 

andra viktiga alternativa aktörer, vilka eventuellt kunde ha bidragit med andra åsikter och 

annan information. Denna fråga är aktuell oavsett vilka informanter som används, det finns 

alltid ett bortfall som kan innebära förlust av information och kunskap (Holme & Solvang, 

1997). Författarna var medvetna om detta och hade det i åtanke vid valet av informanterna, 

där en bred fördelning av aktörer eftersträvades för att ta del av så blandad information som 

möjligt.  

 

Utformningen av intervjufrågor kan även vara avgörande för vilken information författarna 

delges av informanterna. Beroende på om författarna valt helt strukturerade eller helt öppna 

frågor kan svaren bli annorlunda från informanterna. I en helt strukturerad intervjumall där 

frågorna är utformade på samma vis hade svaren blivit lättare att jämföra vid sammanställ-
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ningen av resultatet, medan en mer öppen intervjumall kunde blivit mer diskuterande och lett 

fram till en mer informationsrik intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna valde en 

kombination av dessa två eftersom vissa frågor var författarna mer angelägna om att få svar 

på, medan andra frågor krävde mer öppenhet och diskussion för att få fram svaren. Beroende 

på informant utformades intervjumallarna efter vad författarna ville få svar på genom inter-

vjun.  

 

Flera av informanterna efterfrågade att få frågorna i förväg för att vara beredda på vilka äm-

nen som skulle diskuteras. Författarna valde medvetet att inte ta med alla förberedda frågor i 

det dokument som skickades till informanterna då det var frågor som författarna ansåg krävde 

ett mer spontant svar. Trots detta var vissa svar inte så spontana och personliga som förfat-

tarna hade hoppats på. Fördelen med förberedda informanter var däremot att de kunde tänka 

över sina svar och ge ett mer omfattande och genomtänkt svar. En annan aspekt som kan ha 

påverkat svaren från informanterna handlar om störningsmoment som tidspress, telefoner som 

ringde och kollegor som gick förbi eller stannade till och pratade under intervjun. Detta störde 

flytet i intervjuerna då både författarna och informanterna avbröts mitt i en fråga. Däremot 

tror författarna inte att dessa störningsmoment påverkade resultatet avsevärt mycket. 

 

2.2.1 Val av struktur 

För att kunna undersöka hur aktörerna i Glasriket arbetar med destinationsutveckling anser 

författarna att utgångspunkten behöver vara det empiriska resultatet. Genom analys av resul-

tatet kan kopplingar sedan dras till teoretiskt material (Alvesson & Sköldberg, 2008). När alla 

intervjuer var genomförda och transkriberade påbörjades sökandet efter passande teori. Teorin 

införskaffades genom sekundär data via vetenskapliga artiklar och litteratur med fokus på 

destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring och landsbygdsturism. Den teoretiskt in-

samlade informationen har gett en god översikt av ämnesområdet och de studier som tidigare 

genomförts inom dessa områden. För att ge en god överblick och förförståelse till läsaren i 

dessa ämnen väljer författarna att redovisa den teoretiska bakgrunden innan resultatet. Trots 

att denna struktur strider mot den induktiva ansatsen är detta ett medvetet val då avsikten är 

att ge läsaren en god teoretisk grund vilket även kan ge större förståelse till resultatet som re-

dovisas i uppsatsen. 
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3. En förförståelse för en destinations utvecklingsprocess  

 

3.1 Destinationslivscykel 

För att skapa förståelse för en destinations utvecklingsprocess har Butler (1980) skapat en 

modell, Tourist Area Life Cycle (Müller, 2007). Modellen, som Bohlin och Elbe (2007) kallar 

destinationslivscykel, har till uppgift att illustrera en destinations utvecklingsfaser från upp-

täckt till hot om nedgång. Första fasen i destinationslivscykeln är upptäcktsfasen där destina-

tionen uppmärksammas (Müller, 2007). Infrastrukturen utvecklas och medvetenheten om 

destinationen ökar, vilket leder till ett ökande antal besökare (Butler, 2006). I utvecklingsfa-

sen börjar även andra aktörer, förutom de lokala, upptäcka destinationen och dess potential. 

Fler attraktioner och faciliteter utvecklas och tydliga förändringar syns både i den bebyggda 

miljön och i naturmiljön (Müller, 2007). Butler (2006) beskriver nästa fas som konsolide-

ringsfasen, där stora delar av regionens ekonomi påverkats av turismen. I denna fas är det 

inget nytt som tillkommer eller utvecklas på destinationen och tillväxten av antalet besökare 

börjar stabiliseras (Müller, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Destinationslivscykel (Fritt efter Butlers Tourist Area Life Cycle, 1980) (Müller, 2007:202) 

 

Nästa fas i destinationslivscykeln är stagnationsfasen där destinationens lokala näringsliv är 

starkt beroende av turism, framförallt återkommande besökare (Müller, 2007). Butler (2006) 
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alltför många konstgjorda attraktioner. Från stagnationsfasen kan destinationens utveckling ta 

Stagnation 

Konsolidering 

Utvecklingsfasen 

Upptäcktsfasen  

  

 
 



 

9 

 

tre olika riktningar: fortsätta på samma stagnerande väg, bryta sig loss från stagnationen eller 

hamna i en nedåtgående fas (Müller, 2007). 

 

För en destination som har hamnat i stagnationsfasen finns det flera lösningar för att ta sig ur 

den nedåtgående trenden. En lösning är produktförnyelse, som kan ske genom utveckling av 

konstgjorda attraktioner eller naturliga resurser som inte tidigare exploaterats av turism. Tek-

niska utvecklingar och förbättrad tillgänglighet ökar chanserna för att turisterna ska besöka 

destinationen och kan därmed vara viktigt för att komma ur stagnationen. Det är även viktigt 

att ha ett gott rykte, vara unik och erbjuda något speciellt för att en destination ska bli mer 

framgångsrik. Det viktigaste för att komma ur stagnationen är att destinationens aktörer på-

börjar en förändring eller en utveckling på destinationen, annars är nedgången ofta oundviklig 

(Müller, 2007).  För att en destinationsutveckling ska vara framgångsrik anser Gunnarsson 

och Graffman (1998) att det behövs en välstrukturerad planering.  

 

3.2 Strategisk planering för en destinationsutveckling 

Müller (2007) hävdar att en kris inom den regionala turismen på en destination ofta är ut-

gångspunkten för en planeringsprocess. Många gånger kan det vara destinationens aktörer 

som uttrycker ett behov för planering av destinationsutveckling (Müller, 2007). Alla på desti-

nationen som ekonomiskt är beroende av turisterna och därför är aktivt intresserade av en 

destinationsutveckling ingår i kategorin aktörer (Bohlin & Elbe, 2007). Själva planeringspro-

cessen sker genom möten där aktörer i form av lokalbefolkningen, näringslivet och den of-

fentliga sektorn utgör viktiga deltagare för att destinationsplaneringen ska vara framgångsrik 

(Müller, 2007). 

 

Planering för destinationsutveckling är en ständigt pågående process som hela tiden behöver 

anpassas till händelser i omvärlden, vilket innebär att den är strategisk (Müller, 2007). Den 

strategiska planeringsprocessen kan beskrivas i tre steg (Hall & Williams, 2008) där det första 

steget handlar om att undersöka hur dagens situation ser ut för destinationen (Bohlin & Elbe, 

2007), för att på så vis lokalisera om problem finns och i så fall var de finns. Eftersom relatio-

nerna på en destination lätt kan skapa vanebildande mönster är det viktigt att kritiskt granska 

relationer och situationer som uppstår genom att ifrågasätta händelser och byta perspektiv. 

För att lokalisera problemen är det därför viktigt att destinationens aktörer delar med sig av 

varandras åsikter och bilder av destinationen (Gunnarsson & Graffman, 1998).  
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Nästa steg i planeringsprocessen innebär att bestämma vad destinationens aktörer vill uppnå i 

framtiden. Det handlar om att identifiera och formulera visioner, målsättningar och syften 

som destinationens aktörer strävar efter att nå genom utvecklingen. För att nå målsättningarna 

med en utveckling är destinationen starkt beroende av alla aktörers resurser och drivkrafter 

(Hall & Williams, 2008). Moilanen och Rainisto (2009) påpekar att alla aktörer på en desti-

nation har egna målsättningar och riktar sig mot olika målgrupper. Varje aktör motiveras 

därmed till destinationsutveckling genom egna individuella mål (George, Mair & Reid, 2009). 

Valet av en destinations målsättningar är därför en komplicerad process eftersom de behöver 

vara värdefulla för alla aktörer. Om destinationens målsättningar kan kopplas till några av 

aktörernas egna målsättningar skapas motivation och drivkraft till att utveckla destinationen 

(Hall & Williams, 2008). 

 

Tredje steget i den strategiska planeringsprocessen handlar om att bestämma vilka aktiviteter 

och åtgärder som ska göras för att destinationen i praktiken ska kunna nå målsättningarna med 

destinationsutvecklingen (Müller, 2007). När en strategi väl är formulerad och aktörerna på en 

destination vet vilken riktning de strävar mot gäller det att omvandla ord till handling. Här är 

det viktigt att det finns en ledning som ansvarar för destinationsutvecklingen och som kan 

visa hur aktörerna rent praktiskt bör gå tillväga för att nå målsättningarna (Gunnarsson & 

Graffman, 1998). Bohlin och Elbe (2007) menar att det oftast är exempelvis turistorganisatio-

ner och politiker som har ansvar för planeringsuppgiften och att dessa sedan fördelar ut ansva-

ret på olika aktörer. För att uppnå ett bra resultat med utvecklingen och planeringen krävs in-

teraktion, involvering, kommunikation och samarbete mellan de olika aktörerna på destinatio-

nen (Hall & Williams, 2008).  

 

3.3 Samarbete, dialog och delaktighet 

Wang och Krakover (2008) menar att olika former av samarbete uppstår då aktörerna på des-

tinationen arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Samarbete har därför blivit en 

självklar del när det kommer till att strategiskt planera en destinations utveckling (Hall & 

Williams, 2008). Alla samarbeten och relationer mellan aktörerna på en destination skapar ett 

nätverk, vilket enligt Nordin (2007) är bra att ha förståelse för vid en destinationsutveckling. 

Det är viktigt att både kunna analysera delar av en destination och att ha förståelse för helhe-

ten. En destinations nätverk består av många aktörer där ett ömsesidigt beroendeförhållande 

på grund av resursutbyte länkar dem samman. Genom samarbete mellan de olika aktörerna 
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flödar ett utbyte av både materiella och icke-materiella resurser i form av exempelvis pengar, 

kunskap, information och varor (Nordin, 2007). Samarbete bidrar därför med en ökad förstå-

else mellan aktörerna, vilket gör destinationen mer enhetlig och konkurrenskraftig i jämfö-

relse med övriga destinationer (Elbe, Hallén & Axelsson, 2008). 

 

Eftersom en destination består av många aktörer i varierande storlekar, både allmänna och 

privata, menar Wang och Krakover (2008) att det kan vara svårt att få alla att samarbeta. Det 

är ändå viktigt att alla aktörer på destinationen tar ansvar för och är engagerade och delaktiga 

i både planerings- och utvecklingsprocessen för att den ska bli framgångsrik. Gunnarsson och 

Graffman (1998) hävdar att alla aktörer kan bli delaktiga genom dialog, då hela utvecklings-

processen är baserat på den dialog som finns mellan aktörerna på destinationen. Engagemang 

för utvecklingen kan uppnås genom att ge information och kunskap till alla aktörer om vad 

som ska förändras och vilka mål som ska uppnås. Det gäller att få aktörerna att förstå vad de 

kan vinna på utvecklingen för att de ska vilja vara delaktiga i processen (Gunnarsson & 

Graffman, 1998).  

 

Det finns ändå ofta en tveksamhet bland vissa aktörer angående deltagande i utvecklingsar-

betet. Tveksamheten kan vara ekonomiska orsaker, då många turismföretag kan ha låg lön-

samhet och därför svårt att vara delaktiga i finansieringen av utvecklingsarbetet. Dessutom 

kan det bland vissa aktörer finnas motvilja till att överlåta en del av ansvaret över företaget till 

en utomstående part. För att få fler aktörer delaktiga i utvecklingsprocessen är det därför vik-

tigt att skapa trygghet och förtroende mellan aktörerna som verkar på destinationen. Om aktö-

rerna kan överföra destinationens utvecklingsstrategi och målsättningar till sin egen verksam-

het är det större sannolikhet att de vill vara delaktiga i utvecklingsprocessen av destinationen 

(Gunnarsson & Graffman, 1998). Aronsson (2007) menar att delaktighet bland aktörerna även 

är viktigt vid skapandet av en enhetlig bild av destinationen, något som blivit mycket viktigt 

för destinationsutveckling. 

 

3.4 Destinationsutveckling genom identitet och image 

Aktörerna på en och samma destination kan ibland ha olika bilder av destinationens utveck-

lingsprocess, vilka kan vara konkurrerande och motsägande. Genom samarbete kan aktörerna 

arbeta med att skapa en gemensam profil av destinationen, en identitet (Aronsson, 2007). En-

ligt Baker och Cameron (2008) ska identiteten spegla det som en destination vill och försöker 
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att vara. För att skapa en identitet behöver en destination därför veta vilka de är och vad de 

står för (Hatch & Schultz, 2000). Syftet med en identitet är att destinationen lättare ska kunna 

särskiljas från övriga destinationer på marknaden och därmed nå betydelsefulla konkurrens-

fördelar (Bohlin & Elbe, 2007). Aronsson (2007) menar att identiteten även har blivit ett vik-

tigt medel för en destinations utveckling då regioners unika egenskaper värdesätts allt mer för 

dagens turister.  

 

Genom en identitet lyfter aktörerna fram de egenskaper och attribut som kan skapa en så at-

traktiv bild som möjligt av destinationen (Aronsson, 2007). Heldt Cassel (2007) menar att det 

är nödvändigt att en destination associeras med positiva bilder och upplevelser för att attra-

hera turister. Image har därför blivit en central fråga inom destinationsutveckling (Heldt 

Cassel, 2007). Allt som människor tycker och tänker om en destinations identitet skapar dess 

image (Baker & Cameron, 2008). Det är den övergripande bilden av en plats som skapas i 

människors tankar genom exempelvis landskap, kulturer, produktionsformer och traditioner 

som associeras till destinationen. En destinations image kan även påverkas av erfarenhet, kun-

skap, information och berättelser (Heldt Cassel, 2007). En destination som lyckas skapa en 

stark identitet och image kan lättare uppnå andra fördelar i utvecklingssyfte så som ökade ny-

etableringar, ett näringsliv som vågar mer och nysatsningar från staten (Aronsson, 2007). 

 

En väletablerad image är därför en viktig resurs för en destination men en alltför smal bild 

kan även skapa begränsningar för nytänkande och utveckling. Vid en destinationsutveckling 

är det därför aktuellt att analysera hur destinationens image ser ut och vilka förändringar som 

bör göras för att spegla det som utvecklas på destinationen (Heldt Cassel, 2007). Moilanen 

och Rainisto (2009) menar att både kvalitativa och kvantitativa undersökningar bör göras för 

att få tydlighet i hur destinationen uppfattas både på och utanför destinationens gränser. Base-

rat på resultaten av dessa undersökningar bör destinationen skapa en plattform där identitet 

och image utgör grunden för destinationens varumärke (Moilanen & Rainisto, 2009). 

 

3.5 Varumärkets betydelse för destinationsutveckling 

En destinations varumärke kan utgöra själva namnet på destinationen eller vara en kombina-

tion av exempelvis en logo, en term eller en symbol. Varumärkets uppgift är att fungera som 

identifiering av säljares service och produkter till köpare (Morgan, Pritchard & Pride, 2007). 

Även om designen av varumärket skapas av ett företag eller en organisation så blir det ett 

varumärke först då tillräckligt många kunder har liknande uppfattning om varumärkets 
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personlighet och identitet (Moilanen & Rainisto, 2009). Två viktiga förutsättningar som där-

för behövs för att varumärket ska bli framgångsrikt är identitet och image (Baker & Cameron, 

2008) eftersom det är i kundernas tankar som det verkliga skapandet av varumärket sker. Va-

rumärket utgör då inte bara den konkreta symbolen eller logotypen som separerar service och 

produkter från varandra, utan handlar främst om det abstrakta som kunder tänker på i sam-

band med varumärket. När kunden uppfattar att produkter och service från ett visst varumärke 

har större värde skapas varumärket och får därmed konkurrensfördelar på marknaden 

(Moilanen & Rainisto, 2009).  

 

Då varumärket uppfattas som värdefullt innehåller dess produkter och tjänster någonting mer 

än bara de fysiska attributen, de uppfattas som bättre än liknande produkter och service som 

tillfredsställer samma behov (Baker & Cameron, 2008). Morgan, Pritchard och Pride (2007) 

menar att design, trovärdighet och kvalitet är tre exempel på attribut hos ett varumärke som 

kan anses vara värdefulla. Ett värdefullt varumärke ska väcka känslor, trovärdighet och behov 

samt skapa känslomässiga band med både existerande och potentiella kunder. Varumärkets 

värde kan ge destinationen lojala kunder och partners och därmed leda till ökade finansiella 

vinster, vilket kan bidra med långsiktiga konkurrensfördelar. Idag utgör varumärket en 

grundläggande faktor för att överleva på den konkurrenskraftiga marknaden och ses därför 

som ett av de mest kraftfulla verktygen för att marknadsföra en destination (Morgan, 

Pritchard & Pride, 2007).  

 

3.6 Marknadsföring av en destination  

Genom marknadsföringen av en destination via ett varumärke länkas destinationens identitet 

och image samman och bildar ett budskap (Baker & Cameron, 2008). Enligt Hatch och 

Schultz (2000) kan en destination visa sin identitet genom att kommunicera med marknaden 

via marknadsföringen. Ändamålet med denna kommunikation är att skapa en bra image av 

destinationen i mottagarens medvetande och därmed attrahera besökare (Baker & Cameron, 

2008). I marknadsföringen kan destinationen framhäva attraktiva faktorer i identiteten som 

tilltalar målgruppen och bidrar till att de formar en positiv image av destinationen (Moilanen 

& Rainisto, 2009). Oftast består destinationsmarknadsföringen av kommunikation med po-

tentiella målgrupper genom kommunikationskanaler som exempelvis marknadsföringskam-

panjer, annonser via media och broschyrer (Buhalis, 2001). Hatch och Schultz (2000) menar 
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att olika kommunikationskanaler kan användas beroende på vilket meddelande som sänds ut 

och till vem det är ämnat.  

 

För att marknadsföringen ska vara framgångsrik behöver den vara väldigt specifik med vad 

som ska marknadsföras och till vem. Detta kan uppnås genom att segmentera marknaden en-

ligt exempelvis olika attraktioner eller karaktäristiska egenskaper hos kunderna (Morgan, 

Pritchard & Pride, 2007). Buhalis (2001) menar att det även blivit allt viktigare för destinatio-

ner att erbjuda innovativa och välkoordinerade turismprodukter och marknadsföra dessa på ett 

sätt som attraherar potentiella besökare. På de flesta destinationer bildas därför en speciell or-

ganisation som har till uppgift att organisera alla aktörernas resurser och marknadsföra dessa 

som ett samlat erbjudande. Denna organisation kallas ofta för Destination Marketing Organi-

sation, DMO (Elbe, Hallén & Axelsson, 2008).   

 

DMO har en mycket central roll i en destinations nätverk då den samlar destinationens alla 

turismprodukter bestående av bland annat attraktioner, boenden och transporter. För att sam-

ordna alla aktörernas resurser behöver DMO vara duktiga på att bygga och hantera relationer 

med alla destinationers aktörer (Buhalis, 2001). Det är därför viktigt att DMO förstår nätver-

kets alla delar och har kunskap om alla de aktörer som finns på destinationen. Detta är även 

av stor vikt för att DMO ska kunna sköta sin huvuduppgift, det vill säga att marknadsföra 

destinationen (Elbe, Hallén & Axelsson, 2008). Med en allians som DMO kan aktörerna 

samla alla resurser och därmed skapa ett starkare budskap i marknadsföringen av destinatio-

nen.  

 

Enligt Wang (2008) innebär destinationsmarknadsföring att olika företag och organisationer 

inom ett begränsat geografiskt område arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. 

Ett samarbete genom en allians innebär att aktörerna effektivare kan nå sina mål och skapa 

konkurrensfördelar på marknaden (Baker & Cameron, 2008). Marknadsföringen kan använ-

das som medel för att nå flera fördelar i ett samhälle såsom fler anläggningar, förbättringar i 

det lokala området och en starkare bild av destinationen (Baker & Cameron, 2008). Bohlin 

och Elbe (2007) hävdar att ett mål med destinationsmarknadsföringen kan vara att skapa en 

kvantitativ ökning av besöksantalet och en helhetsbild av vad som erbjuds på destinationen.  
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4. Destinationen Glasrikets utvecklingsprocess  

 

4.1 Glasrikets utveckling som destination 

Destinationen Glasriket är en region som sträcker sig över Kalmar och Kronobergs län och 

innefattar de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge. Breum-

Appelqvist 2010-11-03 som är marknadsansvarig på AB Glasriket berättar att sedan 1700-

talet har det funnits glasbruk i stora delar av destinationen Glasriket. Redan år 1772 

grundades det första glasbruket i regionen där tanken var att glasbruket skulle stärka Sveriges 

svaga näringsliv. På grund av den stora tillgången av både råvaror och arbetskraft i Kosta 

valdes denna plats för Glasrikets första glasbruk (Carlsson, 2007). Förändringar på 

marknaden har påverkat Glasriket på olika sätt genom historien och i flera omgångar har 

glasbruken därför både ökat och minskat (Nordström, 1995). Breum-Appelqvist (2010-11-03) 

berättar att det i början på 1990-talet fanns 19 glasbruk i Glasriket men att det numera finns 

13 glasbruk utspridda över hela regionen (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). 

 

Under 1960-talet valde regionen att satsa på turismnäringen och därför lanserades namnet 

Glasriket som gemensam benämning över området. Glasriket skulle utgöra en stark destina-

tion och locka turister med sitt unika kulturarv (Nordström, 1995). Hagström (2010-11-05) 

som är press-, informations-, turism- och försäljningsansvarig för Orrefors Kosta Boda 

berättar att destinationen för många år sedan började ha glashyttorna öppna för att besökare 

skulle se hur glas tillverkas. Hon menar att folk har svårt att förstå att allt glas som säljs är 

handgjort och för att öka förståelsen för detta så öppnades glashyttorna för allmän beskådan. 

Från detta utvecklades sedan idéer om att utöka destinationens utbud med aktiviteter, restau-

ranger och boende, främst för att få besökarna att stanna längre och spendera mer pengar på 

destinationen (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Ett steg i denna utveckling var Glasriket pass, 

ett förmånskort som infördes för att utveckla Glasrikets upplevelser till bokningsbara pro-

dukter och på så vis kunna ta betalt för dem (Hagström, 2010-11-05).  

 

För att underlätta hanteringen av bokningsfrågor och samverkan mellan aktörerna bestämde 

sig de fyra kommunerna i Glasriket att år 2000 bilda ett aktiebolag, AB Glasriket. Bolaget ägs 

idag till 40 procent av kommunerna medan de 13 glasbruken i området äger resterande 60 

procent. Syftet med AB Glasriket enligt Breum-Appelqvist (2010-11-03), är att skapa ett 
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gemensamt varumärke för att synas som en enhetlig destination istället för varje individuell 

aktör var för sig. En av AB Glasrikets huvuduppgifter är därför att marknadsföra destinatio-

nen och se till att destinationen syns och blir uppmärksammad (Breum-Appelqvist, 2010-11-

03). Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att AB Glasrikets viktigaste roll även är att “hålla 

ihop trådarna” i Glasriket.  

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att Glasriket år 2009 noterade sin bästa turismom-

sättning någonsin. Hon menar att resultatet år 2009 inte var unikt för Glasriket utan att många 

destinationer i Sverige upplevde samma ökning. Karlsson (2010-11-01) som är 

näringslivschef för Lessebo kommun anser trots detta uppsving att Glasriket som destination 

har haft det tufft att utvecklas och förnyas. Hon menar att Glasriket har levt på glasbruken 

som en attraktion och att destinationen har varit ganska nöjd med det trygga och traditionella 

som Glasriket har att erbjuda. Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att glaset länge varit i 

fokus på destinationen och för dess turismverksamhet men att detta nu breddats till att även 

handla om andra upplevelser som finns att erbjuda på destinationen. Hon menar att 

destinationen har stor potential att även erbjuda andra aktiviteter och upplevelser till besökare. 

Successivt har önskemål om utveckling därför växt fram bland aktörerna i Glasriket och de 

flesta aktörerna är idag överens om att en förändring är viktig för turismen i regionen 

(Karlsson, 2010-11-01). På begäran från kommunerna i regionen fick AB Glasriket därför år 

2008 ett uppdrag att arbeta mer med det övriga utbudet som finns att erbjuda på destinationen 

(Breum-Appelqvist, 2010-11-03). 

 

4.2 Glasrikets arbete med destinationsutveckling 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att destinationen Glasriket har tagit hjälp från 

Graffman företagsledning och utveckling AB för att utveckla destinationen. Genom mark-

nadsundersökningar samlades information in om vilken bild omgivningen har av Glasriket. 

För att ta reda på hur den interna bilden ser ut genomfördes 24 djupintervjuer med nyckelak-

törer inom Glasriket och även en enkätundersökning med 140 invånare i regionen. Dessutom 

genomfördes en marknadsundersökning med 1 034 respondenter, för att få kunskap om hur 

Glasriket uppfattas av allmänheten. För att få en förståelse för hur välkänt Glasriket är i utlan-

det gjordes även marknadsundersökningar i Tyskland, Danmark, Holland och Norge. Resul-

tatet av undersökningarna visar att Glasriket är ett välkänt resmål i Sverige och att det främst 

är dagsturer till glasbruken och glasupplevelserna som lockar besökarna (Graffman 

företagsledning & utveckling AB, 2010).   
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Enligt undersökningarna finns det även intresse för andra aktiviteter i Glasriket, såsom natur-

relaterade upplevelser. Ur undersökningarna har det även framkommit att Glasrikets utbud är 

för smalt för att få full ekonomisk utvinning från besökarna. Baserat på resultatet av dessa un-

dersökningar skapades därför en varumärkesplattform som ska hjälpa Glasriket att på lång 

sikt utvecklas som destination (Graffman företagsledning & utveckling AB, 2010). Under 

hösten år 2010 har Glasrikets aktörer ett flertal gånger samlats för att arbeta med 

varumärkesplattformen (Breum-Appelqvist, 2010-11-03), plattformen har fungerat som en 

strategisk planering för att stärka och bredda varumärket Glasriket (Graffman företagsledning 

& utveckling AB, 2010). Mötena för varumärkesplattformen var väldigt interaktiva där 

deltagarna delades in i grupper för att diskutera och komma med idéer och förslag för 

förbättring och utveckling (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). 

 

4.3 Utvecklingsmöjligheter i Glasriket 

Hagström (2010-11-05) påstår att det långsiktiga syftet med destinationsutvecklingen av Glas-

riket är att få fler besökare till destinationen och Eriksson (2010-11-22) och Breum-

Appelqvist (2010-11-03) menar att grundorsaken till denna utveckling handlar mycket om 

ekonomiska skäl. Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att det har hänt en hel del sedan 

Glasriket bildades och att aktörerna därför behöver analysera var destinationen är idag och var 

de vill vara i framtiden. Hon anser att utvecklingen av Glasriket är en pågående process där 

det egentligen inte finns några målsättningar. Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att det 

är dumt att sätta gränser för utvecklingen när det hela tiden gäller att sträva framåt. Trots detta 

finns det ändå några målområden som aktörerna i Glasriket menar att de strävar efter att ut-

veckla och förbättra. Bland annat behöver Glasrikets aktörer få en mer samlad bild av Glasri-

ket (Breum-Appelqvist, 2010-11-03), ett mer utvecklat utbud (Karlsson, 2010-11-01) och öka 

tillgängligheten så besökarna stannar längre anser marknadsansvarige för Kosta Boda Art 

Hotel Lovén (2010-11-01) är viktigt. 

 

4.3.1 En samlad intern bild och ett utökat utbud  

Breum-Appelqvist (2010-11-03) anser att den interna bilden bland aktörerna på Glasriket be-

höver koncentreras. Hon berättar att de individuella aktörerna har sina egna visioner och mål 

som de vill uppnå och att Glasriket därför behöver samla ihop aktörerna så att alla arbetar mot 

samma mål. Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att Glasrikets aktörer haft olika bilder 
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och tankar om vad destinationen står för och att destinationen därför haft svårt att identifiera 

sig. Hon hävdar att denna splittrade bild av destinationen var ett motiv till varför Glasriket 

valt att utveckla destinationen genom en varumärkesplattform.  

 

Lovén (2010-11-01) och Karlsson (2010-11-01) anser att fokus bör flyttas från glasbruksbe-

sök till en mer totalupplevelse, där hela regionen är inblandad. Även de övriga intervjuade 

aktörerna ser stor utvecklingspotential för Glasriket genom bland annat fler erbjudanden av 

aktiviteter och upplevelser. Eriksson (2010-11-22) som är grundare och ägare av Ödevata 

Fiskecamp påpekar att Ödevata Fiskecamp har en viktig roll när det handlar om att tillgodose 

andra aktiviteter än glas på destinationen, så som fiske till exempel. Hagström (2010-11-05) 

menar att Glasriket pass är ett steg på vägen mot en mer utvecklad destination och att detta 

pass ger möjligheten för Glasriket att utveckla upplevelser till bokningsbara produkter. 

Eftersom dagens turister vill vara mer delaktiga i besöket av exempelvis olika sevärdheter är 

det viktigt att upplevelserna är bokningsbara så att destinationen kan tjäna pengar på dessa 

produkter. Glasriket pass fungerar även som ett förmånskort där besökarna idag bland annat 

får rabatterade priser i glasbutikerna, reducerade inträdes priser eller i vissa fall gratis inträde 

(Hagström, 2010-11-05). 

 

4.3.2 Ökad stanntid och förbättrad tillgänglighet  

Karlsson (2010-11-01) anser att även om glaset utgör huvudanledningen för besök till desti-

nationen så behöver det även finnas annat för att få turisterna att stanna längre. Många besö-

ker Glasriket bara över dagen eller alternativt stannar till på vägen till en annan destination 

och de tar därför bara del av en liten del av Glasrikets utbud (Karlsson, 2010-11-01). Ju längre 

turisterna stannar, desto mer pengar spenderar de, vilket Karlsson (2010-11-01) menar påver-

kar alla aktörer på destinationen positivt. För att få nöjda besökare som stannar längre anser 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) det viktigt att aktörerna levererar bra produkter och upple-

velser som gör Glasriket till ett attraktivt resmål.  

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) tycker därför att kvalitetsnivån behöver höjas hos aktörerna 

så att de kan ha längre öppettider, högre kvalitet och fler språk tillgängliga på deras hemsidor. 

Även den fysiska tillgängligheten till Glasriket skulle kunna bli bättre då infrastrukturen i re-

gionen inte är så utvecklad vilket begränsar besökarna från att komma till Glasriket utan bil 

(Hagström, 2010-11-05). Hagström (2010-11-05) berättar att 98 procent av besökarna till 

Glasriket kommer med bil. För att få besökarna att stanna längre i Glasriket anser Lovén 
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(2010-11-01) att det krävs fler boendealternativ än bara vandrarhem. Han menar att Kosta 

Boda Art Hotel kan bidra till att fler besökare vill stanna längre i Glasriket, men att det 

fortfarande behövs fler hotell i regionen (Lovén, 2010-11-01). Lovén (2010-11-01)  menar att 

ett brett utbud är viktigt då ambitionen är att utveckla Glasriket till en destination där det finns 

något som passar alla, så att alla aktörer ska kunna tjäna pengar på besökare som kommer till 

destinationen. För att detta ska fungera menar han att det krävs samarbete, då både Glasriket 

som destination och aktörerna blir starkare om alla arbetar tillsammans. 

 

4.4 Samarbete mellan aktörerna i Glasriket  

Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att det alltid har funnits samarbete på olika vis i re-

gionen och att flera av aktörerna är medvetna om vikten av samarbete. Däremot finns det fort-

farande osämja mellan de små och stora bruken som inte går att bortse från. AB Glasrikets 

roll är att hitta vägar som gynnar både den stora och lilla aktören så att de får valuta för peng-

arna som de lagt i bolaget (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Karlsson (2010-11-01) berättar 

att Lessebo kommun är en aktör som lägger en stor del utav deras ekonomiska bidrag för tu-

rism i samarbetet med AB Glasriket. Hon menar att samarbetet mellan kommunen och Glas-

riket är betydelsefullt för båda parter. Inom Lessebo kommun finns företag som är viktiga för 

Glasrikets utveckling som destination och samtidigt är Glasriket viktigt för att locka besökare 

till Lessebo kommun. Turism är en viktig inkomstkälla för kommunerna i regionen och ett 

samarbete med Glasriket innebär att det finns ett antal företag i kommunen som kan leva på 

att arbeta med turism. Detta ger även glädje för de som bor i kommunen då turismindustrin 

ger ökade möjligheter till att övriga delar av kommunen växer, som exempelvis fler mataffä-

rer (Karlsson, 2010-11-01). 

 

Även Eriksson (2010-11-22) anser att ett samarbete med AB Glasriket är viktigt då aktörerna 

tillsammans som en hel destination kan arbeta för att få fler besökare. Hon menar att turis-

terna sällan ser de små aktörerna var för sig utan istället ser en helhet av det som hela destina-

tionen erbjuder. Ändå är Eriksson (2010-11-22) inte helt nöjd med hur samarbetet inom desti-

nationen sett ut tidigare. Hon berättar om föreningar som existerar mellan de mindre aktörerna 

i Emmaboda kommun som även Ödevata Fiskecamp är medlem i, där syftet med föreningarna 

är att de mindre aktörerna ska bli starkare tillsammans. Föreningarna startade på grund av att 

flera av de mindre aktörerna ansåg att glasbruken tog för stor plats i Glasriket och att de då 

behövde göra något själva för att synas utan glasbruken (Eriksson, 2010-11-22).  
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På grund av alla aktörers olika åsikter tycker Breum-Appelqvist (2010-11-03) att det kan vara 

svårt att få alla aktörer nöjda. Hon berättar att det är ett dagligt arbete att kontakta aktörerna 

och informera och uppdatera dem om vad som händer på destinationen. Eftersom Glasriket 

innehåller många aktörer anser även Lovén (2010-11-01) att det är en svår uppgift att få alla 

aktörer nöjda. För att varumärkesplattformen ska bli framgångsrik anser han ändå att en 

grundförutsättning är att se till att alla aktörer är med i arbetet och att de anser det viktigt för 

deras organisation. Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att AB Glasrikets nästa steg mot 

en utvecklad destination därför handlar om hur de ska få igång alla aktörer så de blir mer ak-

tiva i Glasrikets utvecklingsprocess. 

 

4.4.1 Delaktighet i utvecklingsarbetet  

Även Hagström (2010-11-05) anser att det viktigaste för att varumärkesplattformen ska fun-

gera är att få alla aktörer att känna sig delaktiga och att de vill vara en del av den. Bland de 

aktörer som deltar i mötena är en del engagerade medan vissa inte förstår syftet med dem och 

några aktörer kommer inte överhuvudtaget (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Breum-

Appelqvist (2010-11-03) berättar att de flesta aktörerna är med i arbetet med 

varumärkesplattformen men att det även finns de aktörer som inte vill delta, vilket hon tror 

kan ha många olika orsaker. Hon ger exempel som tidsbrist, att aktörerna är nöjda med hur de 

har det nu eller att de känner att de hellre vill betala direkt till dem som arbetar med turism i 

den egna kommunen. 

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) uppfattar det ändå som att de flesta aktörer vill delta och att 

de upplever det värdefullt att finnas under varumärket Glasriket. Hon har ibland svårt att för-

stå varför en aktör inte vill vara bokningsbar på Glasrikets hemsida då hon själv anser att de 

kan vinna mycket på det. Det är lätt för en liten aktör att inte se möjligheterna med att delta 

men samtidigt menar hon att det även är svårt för AB Glasriket att förstå deras situation. Där-

för anser Breum-Appelqvist (2010-11-03) att mer tid skulle behöva ägnas åt att personligen 

träffa alla aktörer, något som tyvärr inte hinns med i dagsläget. Hagström (2010-11-05) tror 

att en lösning på att få fler aktörer att delta helt enkelt handlar om att visa att de kan tjäna 

pengar på samarbete. Karlsson (2010-11-01) menar att delaktighet är en betydelsefull del av 

utvecklingen av regionen då det är viktigt att alla aktörer i Glasriket tillsammans skapar en ny 

och gemensam bild av destinationen. 
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4.5 Aktörernas och allmänhetens bild av Glasriket 

Karlsson (2010-11-01)  anser att det är nödvändigt att aktörerna tillsammans diskuterar hur 

bilden av Glasriket ser ut idag och om och hur denna bild kan förändras till att inte längre fo-

kusera endast på glas. Glasriket vill idag uppfattas som en attraktiv destination som innehåller 

mycket mer än bara glas (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Karlsson (2010-11-01) förklarar 

att glaset fortfarande ska utgöra en stor och bärande del av Glasriket men att bilden av desti-

nationen bör breddas och innehålla även mer upplevelser och produkter. Hon tror att det 

kommer att ta tid att förändra bilden av Glasriket men att det går så länge alla aktörer arbetar 

tillsammans. Genom undersökningarna som genomfördes av Graffman företagsledning och 

utveckling AB har aktörerna fått en viss bild av hur Glasriket uppfattas både av aktörerna och 

av omvärlden. 

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att Glasriket är ett välkänt namn i Sverige och ses 

som en nationalklenod. Hon väljer att beskriva Glasriket som stort och välkänt men spretigt, 

då det finns många aktörer i olika storlekar som inte har samma bild av vad Glasriket står för. 

Karlsson (2010-11-01) använder orden glas, hantverk och historia för att beskriva Glasriket 

men ändrar sig sedan och byter ut glas mot miljö. Hagström (2010-11-05) tycker att Glasriket 

är en unik upplevelse eftersom upplevelsen du får i Glasriket inte går att få någon annanstans. 

Hon uppfattar Glasriket även som magiskt på grund av den magiska upplevelsen att se ett glas 

växa fram. Eriksson (2010-11-22) anser att bilden av Glasriket fortfarande handlar om glas-

bruken, design och hyttorna.  

 

Både Eriksson (2010-11-22) och Karlsson (2010-11-01) tror att den allmänna bilden av Glas-

riket är fokuserad på glas och dess välkända formgivare. Lovén (2010-11-01) tillägger att han 

tror att bilden av Glasriket även handlar om konst och shopping. Han tror att Glasriket redan 

uppfattas ganska nära den önskade bilden eftersom många verkar känna till bland annat glas-

tillverkningen och formgivarna. Detta är något som Eriksson (2010-11-22) inte håller med om 

då hon menar att Glasriket nog hellre vill förknippas med naturen, sjöar och skog. Hagström 

(2010-11-05) är överens med övriga aktörer om att Glasriket förknippas med fyndshopping 

och att få uppleva en unik och magisk upplevelse.  
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Glasrikets aktörer vill att värdeorden mystik, design och glöd ska förknippas med destinatio-

nen (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Lovén (2010-11-01) nämner även orden äkthet och 

innovation. Han menar att Glasriket är äkta då destinationen bär på en lång tradition av glas 

och förklarar att det mystiska handlar om processen att tillverka glas, där innovation behövs 

för att locka besökare. Innovation genom de yngre formgivarna i Glasriket, anser Hagström 

(2010-11-05) hjälper till att förstärka den magiska upplevelsen och därför är viktigt för desti-

nationens framtid. Lovén (2010-11-01) menar att dessa värdeord även syns i Glasrikets varu-

märkeslöfte “tradition i ny skepnad”, vilket innebär att Glasriket värnar om det traditionella 

samtidigt som det hela tiden sker förändring. Breum-Appelqvist (2010-11-03) tycker att det 

kan vara svårt att visa Glasrikets personlighet och värdeord till omvärlden, men anser att det 

bästa tillvägagångssättet är genom bilder och texter. För att förändra bilden av Glasriket anser 

Karlsson (2010-11-01) att det handlar mycket om att jobba med själva varumärket. 

 

4.6 Varumärket Glasriket 

Hagström (2010-11-05) menar att Glasrikets varumärke behöver förnyas för att se vad kunden 

vill ha och vad Glasriket egentligen vill stå för och hur dessa två faktorer tillsammans kan 

skapa ett enhetligt varumärke. Lovén (2010-11-01) betonar att varumärket inte bara är en text, 

logo eller symbol, utan det handlar om vad en person tänker på i samband med varumärket. 

Hagström (2010-11-05) påpekar även att ett varumärke är något som kunden väljer med hjär-

tat och därför måste vara trovärdigt. Hon menar att exempelvis glasbruken Orrefors och Kosta 

Boda har trovärdighet i sina varumärken, då de har en lång historia som gör att kunden känner 

sig trygg att handla deras produkter. Enligt Breum-Appelqvist (2010-11-03) är Kosta Boda 

och Orrefors två av de viktigaste aktörerna för Glasriket på grund av att de är individuellt 

stora och kända varumärken. Hon påpekar även att Glasriket är ett välkänt varumärke i sig 

själv som bara genom sitt namn beskriver ett område där det finns glas. 

 

Eriksson (2010-11-22) säger att hon tror att det skulle se annorlunda ut om Glasriket inte 

fanns som ett gemensamt samlingsnamn och varumärke för området. Hon är därför glad att 

hennes verksamhet finns i Glasriket. Även Breum-Appelqvist (2010-11-03) bekräftar att va-

rumärket är viktigt, både för AB Glasriket och för de andra aktörerna eftersom Glasriket är ett 

mer känt namn än till exempel de enskilda kommunerna i området. Hagström (2010-11-05) 

nämner också att namnet Glasriket är mer känt och väcker mer uppmärksamhet än om hon 

säger vilken kommun hon kommer ifrån. Därför anser hon att Glasriket utgör ett starkt och 
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välkänt varumärke inom turism- och destinationssammanhang och att varumärket Glasriket 

därför är viktigt för Orrefors Kosta Boda i dessa samband (Hagström, 2010-11-05).  

 

Karlsson (2010-11-01) anser att Glasriket som varumärke gynnar Lessebo kommun på många 

plan då det är känt för något positivt. Framförallt är det en mycket viktig källa för att locka 

fler turister till kommunen men det ger även andra fördelar som Lessebo kommun ensamma 

inte skulle klara av att uppnå (Karlsson, 2010-11-01). Lovén (2010-11-01) menar att Glasri-

kets varumärke är viktigt då det nästan är lika stort som varumärket Småland. Det gynnar 

Kosta Boda Art Hotel eftersom de kunder som är intresserade av Glasriket även kan få upp 

ögonen för hotellet, på grund av destinationens gemensamma marknadsföring av alla aktörer 

(Lovén, 2010-11-01). Breum-Appelqvist (2010-11-03) och Lovén (2010-11-01) menar att ett 

varumärke kan tydliggöra vad Glasriket står för och kommunicera detta budskap genom 

marknadsföringen.  

 

4.7 Marknadsföring av Glasriket 

Genom en gemensam marknadsföring av destinationen vill AB Glasriket att alla aktörer till-

sammans ska synas under ett paraply för att nå ut till en bredare publik (Breum-Appelqvist, 

2010-11-03). Breum-Appelqvist (2010-11-03) anser att det därför är viktigt att få så många 

aktörer som möjligt synliga genom marknadsföringen, både de som redan marknadsför sig 

själva och de som inte har verktygen att göra detta. Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar 

att delägarna i AB Glasriket, kommunerna och glasbruken, betalar en avgift som används för 

att AB Glasriket ska kunna marknadsföra hela Glasriket som en destination. De aktörer som 

inte är delägare betalar inte någon avgift till AB Glasriket för att finnas med på Glasrikets 

hemsida och vara bokningsbara där, utan de betalar bara en provision till AB Glasriket på det 

som säljs via hemsidan (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Karlsson (2010-11-01) menar att 

aktörerna genom AB Glasriket har fördelen att samla resurserna på destinationen och göra 

något bra och kraftfullt tillsammans. Hon berättar att de flesta av kommunerna som är delak-

tiga i AB Glasriket är mindre kommuner med små resurser att satsa på turism. Skulle varje 

enskild kommun behöva marknadsföra var och en för sig så skulle det därför inte bli samma 

kraft bakom marknadsföringen (Karlsson, 2010-11-01). 

 

Eriksson (2010-11-22) håller med om att AB Glasriket är bra för att nå ut till en större mark-

nad men påpekar även att det finns mindre aktörer som anser att kommunen inte bör lägga så 
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mycket pengar till AB Glasriket eftersom de har för stort fokus på glas och glasbruk. Breum-

Appelqvist (2010-11-03) berättar att marknadsföringen av Glasriket nu kommer att förändras 

lite, främst genom broschyrerna. Från det tidigare fokus på glas och glasbruk kommer bro-

schyren nu istället att fokusera på olika teman som är anpassade för varje målgrupp. De pro-

filteman som Glasriket tagit fram är bland annat barn och familj, natur och äventyr samt kul-

tur och design (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att 

det är lättare att hitta rätt målgrupp för rätt produkt om det finns olika teman för olika mål-

grupper. 

 

4.7.1 Viktiga förändringar inom Glasrikets marknadsföring   

Lovén (2010-11-01) anser att marknadsföringen av Glasriket har varit lite spretig då alla aktö-

rer har marknadsfört sig till olika målgrupper. Han tycker därför att en förändring behövs 

inom detta område för att nå ut med ett starkare och mer enhetligt budskap. Han tror att det 

viktigaste är att försöka samordna i vilket sammanhang Glasriket vill synas och vilka mål-

grupper som marknadsföringen ska rikta sig mot. Även Karlsson (2010-11-01) menar att 

Glasriket av tradition har varit lite för alla och nu måste bestämma sig för vilka målgrupper de 

ska fokusera på. Breum-Appelqvist (2010-11-03) anser att den främsta målgruppen som be-

söker Glasriket idag är människor över 55 år som bland annat är intresserade av design och 

inredning, att vara ute i naturen och äta god mat. Hon berättar att Glasriket nu vill utvidga 

målgrupperna genom varumärkesplattformen, vilket Hagström (2010-11-05) menar att mark-

nadsföring kan bidra med. 

 

Hagström (2010-11-05) tycker att Glasriket har mycket kvar att utveckla inom marknadsfö-

ringen av destinationen och att Glasriket behöver anpassa sig till dagens krav och behov. Ef-

tersom många köp idag sker via Internet anser hon att Glasriket behöver finnas bokningsbara 

där så att kunderna kan skräddarsy sin egen resa som de vill. Hon menar även att Glasriket 

bör arbeta mer med de nya informationskanalerna som nu finns. Som exempel nämner hon 

bloggar och andra sociala medier som kan bidra till att Glasriket inte bara förmedlar informa-

tion till kunderna utan istället skapar kommunikation med dem.  

 

Det handlar inte bara om att marknadsföra destinationen genom reklam utan Karlsson (2010-

11-01) menar att det även är viktigt att upplevelsen på plats stämmer överens med vad som 

utlovats i marknadsföringen. När besökarna kommer till Glasriket är det viktigt att bygga 
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band och relationer med dem. Detta kan skapas om kunderna blir mer delaktiga i besöket, vil-

ket kan uppnås genom att göra upplevelser till bokningsbara produkter. Orrefors Kosta Boda 

försöker skapa detta band genom att bygga ut den interaktiva delen av besöket, så som att 

kunderna får måla ett eget glas till exempel (Hagström, 2010-11-05). Breum-Appelqvist 

(2010-11-03) menar att vad turisterna får uppleva på plats är vad de sedan berättar till sina 

vänner och bekanta om Glasriket och att bilden av Glasriket på detta sätt kan spridas.  
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5. Analys av viktiga faktorer för destinationsutveckling i Glasriket 

 

5.1 Glasrikets destinationslivscykel 

Enligt Butlers destinationslivscykel (1980) finns det olika faser som varje destination går ige-

nom under sin livstid. En destination befinner sig i stagnationsfasen då den är starkt beroende 

av turism och framförallt återkommande besökare, men har en image som inte längre är lika 

attraktiv i turisternas ögon (Müller, 2007). Trots att år 2009 var destinationen Glasrikets bästa 

år försäljningsmässigt (Breum-Appelqvist, 2010-11-03) menar Karlsson (2010-11-01) att 

Glasriket ändå har haft det tufft när det kommer till utveckling och förnyelse av utbudet på 

destinationen. Glasriket har inte hängt med i besökarnas förändrade behov och krav och en 

efterfrågan på förändring har därför växt fram bland aktörerna i Glasriket för att ytterligare 

locka fler besökare (Karlsson 2010-11-01).  

 

Framförallt är en förändring av bilden av Glasriket viktigt, där fokus på glas behöver breddas 

till att även visa annat som destinationen har att erbjuda (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). 

Författarna anser därför att Glasriket befinner sig i stagnationsfasen i destinationslivscykeln 

när det kommer till utvecklingen av destinationen. Även om Glasriket är en väletablerad 

destination menar författarna att en vidare utveckling av utbudet och en förändring av bilden 

som Glasriket vill förmedla kan öka attraktionsvärdet och besöksantalet. Författarna anser att 

Glasriket befinner sig i ett vägskäl där de antingen kan fortsätta på samma väg som nu där 

möjligheten finns att besökskurvan börjar gå nedåt, eller så kan Glasrikets aktörer välja att 

utveckla destinationen och på så vis komma ur stagnationen.    

 

5.2 Glasrikets destinationsutveckling genom en strategisk planering 

En kris inom turismnäringen på en region är ofta en utlösande faktor för att en planeringspro-

cess av destinationsutveckling startar. Det är vanligt att aktörerna uttrycker ett behov av att 

utveckling behövs (Müller, 2007), vilket även är fallet för Glasriket (Karlsson 2010-11-01). 

Glasrikets aktörer arbetar idag med destinationsutveckling genom den varumärkesplattform 

som tagits fram av Graffman företagsledning & utveckling AB, vilken baseras på undersök-

ningar om hur destinationen Glasriket uppfattas av aktörerna och omvärlden (Breum-

Appelqvist, 2010-11-03). Författarna menar att varumärkesplattformen fungerar som 
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Glasrikets planering för en destinationsutveckling då den har många likheter med den 

strategiska planeringsprocessen som beskrivs i teorin. 

 

5.2.1 Identifiering av problemen 

Genom att analysera hur destinationens situation ser ut idag (Bohlin & Elbe, 2007) kan pro-

blem lokaliseras. Gunnarsson och Graffman (1998) menar att det är viktigt att ifrågasätta vad 

som händer och byta perspektiv för att kritiskt granska relationer och situationer som uppstår. 

Författarna anser att det är ett bra initiativ av AB Glasriket att involvera Graffman 

företagsledning & utveckling AB i utvecklingen av destinationen eftersom författarna tror att 

de kan hjälpa aktörerna att se destinationen ur ett nytt perspektiv. Som Gunnarsson och 

Graffman (1998) påpekar, så anser även författarna att det är viktigt att en destination kan 

granska sig själv kritiskt för att upptäcka de problem som hindrar destinationen från att 

utvecklas. Författarna ser att Glasrikets aktörer är medvetna om några av de problem som 

kräver förändring för att Glasriket ska utvecklas, då flera av de intervjuade aktörerna påpekar 

samma problem.  

 

5.2.2 Målsättningar med Glasrikets destinationsutveckling   

Efter lokalisering av problemen som finns på destinationen hävdar Hall och Williams (2008) 

att aktörerna behöver formulera målsättningarna med en destinationsutveckling. Målsättning-

arna behöver vara betydelsefulla för alla aktörer då destinationen är beroende av alla aktörers 

resurser och drivkrafter för att de ska kunna uppnås (Hall och Williams, 2008). Genom inter-

aktiva möten har Glasrikets aktörer diskuterat vad de vill uppnå med en destinationsutveck-

ling (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). Det långsiktiga syftet med en utveckling av Glasriket 

är enligt de intervjuade aktörerna att locka fler besökare till Glasriket för att öka turismom-

sättningen i regionen. Breum-Appelqvist (2010-11-03) anser att utvecklingen av Glasriket är 

en ständigt pågående process där det egentligen inte finns några målsättningar då det är dumt 

att sätta gränser för utvecklingen, utan det gäller att hela tiden sträva framåt. Författarna 

uppfattar ändå att det finns några målområden där Glasriket framförallt vill utvecklas.  

 

Enligt de intervjuade aktörerna nämns framförallt följande ämnen som viktiga för utveck-

lingen av Glasriket: att skapa en mer samlad bild av Glasriket hos aktörerna, en bredare bild 

av destinationen hos allmänheten (Karlsson, 2010-11-01), öka stanntiden (Lovén, 2010-11-

01), öka tillgängligheten (Hagström, 2010-11-05) och öka utbudet (Breum-Appelqvist, 2010-



 

28 

11-03). För att målen ska uppnås krävs en tydlighet för att alla aktörer ska förstå dem och 

därmed sträva efter dem (Hall & Williams, 2008). Författarna uppfattar inte att 

utvecklingsprocessen i Glasriket har några tydliga delmål som ska uppnås. Detta ser 

författarna som ett problem då författarna anser att delmål kan ge en klarare och mer realistisk 

bild av var Glasriket vill hamna i framtiden. Författarna anser även att oklara delmål kan 

påverka aktörernas vilja att delta och att det kan vara en säkerhet för dem att veta vad de kan 

förvänta sig av processen. 

 

5.2.3 Planering för att uppnå målsättningarna  

Det slutliga steget i den strategiska planeringen innefattar bestämmande av aktiviteter och åt-

gärder som behövs för att uppnå målsättningarna (Müller, 2007). Gunnarsson och Graffman 

(1998) menar att det är viktigt att en ledning ansvarar för utvecklingsprocessen och visar hur 

aktörerna kan nå målsättningarna. Författarna anser att denna ledarroll naturligt tillfaller AB 

Glasriket då deras huvuduppgift enligt Breum-Appelqvist (2010-11-03) är att “hålla ihop 

trådarna” i Glasriket.  Elbe, Hallén och Axelsson (2008) anser att varje destination behöver en 

allians som kan samordna aktörernas resurser och marknadsföra dem som ett samlat 

erbjudande. På många destinationer bildas därför en DMO som ska sköta dessa uppgifter och 

denna organisation har därför en väldigt central roll i en destinations nätverk (Buhalis, 2001). 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att AB Glasriket även är en 

marknadsföringsorganisation som ska se till att Glasriket som destination får uppmärksamhet. 

Författarna menar därför att AB Glasriket fungerar som Glasrikets DMO och att de är viktiga 

för att utvecklingen ska gå framåt och målsättningarna ska genomföras.  

 

5.3 Samarbete, dialog och delaktighet mellan aktörerna i Glasriket 

Gunnarsson och Graffman (1998) menar att samarbete, dialog och delaktighet är viktigt för att 

destinationen ska kunna utvecklas och nå sina målsättningar. Författarna anser att dessa steg 

genomgående är betydelsefulla under hela utvecklingsprocessen eftersom de utgör grunden 

för en välfungerande destination, då denna ofta består av ett nätverk. Nordin (2007) menar att 

det är viktigt att ha förståelse för destinationen både i delar och som en helhet för att den ska 

kunna utvecklas, vilket kan uppnås genom att analysera destinationen som ett nätverk. Enligt 

Bohlin och Elbe (2007) kan destinationer vara utformade som nätverk där aktörerna är 

sammanlänkade genom samarbete och resursutbyte, vilket gör alla aktörerna ömsesidigt 

beroende av varandra. Författarna anser att det finns tydliga samarbeten och 
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beroendeförhållanden mellan Glasrikets aktörer som visar på att destinationen Glasriket är 

uppbyggt som ett nätverk. 

 

Enligt Breum-Appelqvist (2010-11-03) har det alltid funnits någon form av samarbeten mel-

lan aktörerna på destinationen. Hon berättar att de alla är viktiga genom att de erbjuder olika 

upplevelser och produkter för besökare. Författarna anser därför att varje aktör kan locka både 

nya potentiella besökare men även återbesök. Lovén (2010-11-01) menar att om varje aktör 

kan erbjuda alla besökare någonting så kan hela destinationen vinna på att det kommer 

besökare till Glasriket. Dessutom kan alla gynnas av att besökare kommer till destinationen på 

grund av att de spenderar pengar (Karlsson, 2010-11-01). Författarna anser därför att alla 

aktörer kan påverka både destinationens utveckling och ekonomiska situation och att 

aktörerna i Glasriket därför är ömsesidigt beroende av varandra. 

 

Samarbete mellan aktörerna är viktigt då det enligt Elbe, Hallén och Axelsson (2008) gör 

destinationen starkare och bidrar till att konkurrensen minskar. Gunnarsson och Graffman 

(1998) konstaterar att alla aktörer på en destination bör vara delaktiga och engagerade i ut-

vecklingen för att den ska bli framgångsrik. Både Lovén (2010-11-01) och Hagström (2010-

11-05) anser att det är väldigt viktigt att få så många aktörer som möjligt delaktiga i Glasri-

kets varumärkesplattform för att destinationen ska kunna utvecklas och nå sina målsättningar. 

Alla de intervjuade aktörerna har idag samarbete med AB Glasriket och deltar i utvecklings-

processen, men de är alla ändå överens om att det finns en problematik kring att få ännu fler 

av aktörerna delaktiga i samarbete och utvecklingsprocessen. Författarna menar att samarbete 

och delaktighet därför är två mycket viktiga faktorer att arbeta med i Glasriket för att 

destinationen ska utvecklas. 

 

5.3.1 Aktörernas samarbete och delaktighet i utvecklingsprocessen  

Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att många av aktörerna deltar i arbetet med utveck-

lingen av destinationen men att det även finns de som inte väljer att delta. Hon menar att or-

saker kan handla om tidsbrist, att de är nöjda med situationen de är i idag eller att de hellre 

vill betala direkt till kommunen. Gunnarsson och Graffman (1998) menar att orsaker att inte 

vilja samarbeta även kan handla om att aktörer har svårt att bistå med finansiering och att de 

inte vill släppa den totala kontrollen över företaget. Det är därför viktigt att aktörerna känner 

tillit och förtroende för övriga aktörer för att vilja ingå i samarbete (Gunnarsson & Graffman, 
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1998). Även om flera av ovannämnda faktorer kan vara bidragande orsaker till att enskilda 

aktörer väljer att inte ingå samarbete med AB Glasriket, anser författarna att brist på tillit till 

samarbetet kan vara den främsta orsaken. Författarna tror att många, framförallt mindre 

aktörer, tidigare kan ha känt sig bortglömda då författarna har noterat att fokuset i 

marknadsföringen har varit inriktat på glas och glasbruken. Enligt Eriksson (2011-11-22) har 

många av de mindre aktörerna bildat egna samarbeten och föreningar då de ansett att det 

tidigare varit för stor fokusering på glasbruken i den gemensamma marknadsföringen av 

destinationen. 

 

Författarna anser att varumärkesplattformen har varit bra för Glasriket då den har gjort fler 

individuella aktörer delaktiga i utvecklingsarbetet av destinationen. Författarna tror att alla 

möten har bidragit med ökad kommunikation mellan aktörerna, något som är väsentligt för att 

samarbete mellan dem ska fungera. Enligt Gunnarsson och Graffman (1998) är dialog viktigt 

för att få så många aktörer som möjligt delaktiga i utvecklingsprocessen. Genom dialog 

mellan aktörerna kan de få information och kunskap om hur delaktighet kan gynna deras 

verksamhet (Gunnarsson & Graffman, 1998). Även Hagström (2010-11-05) tror att fler 

aktörer skulle samverka om de fick kunskap om hur delaktighet kan bidra med ökad 

lönsamhet.  

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att det hör till AB Glasrikets dagliga uppgifter att 

uppdatera och informera de olika aktörerna på destinationen, men att det tyvärr inte finns tid 

att träffa alla aktörer personligen. Författarna anser att mer tid och resurser skulle behöva 

spenderas, speciellt till de mindre aktörerna, för att konkret visa hur samarbete och 

delaktighet kan gynna dem. De behöver kunna applicera destinationens strategi och 

målsättningar i sin egen verksamhet för att åter vinna förtroende för samarbete (Gunnarsson 

& Graffman, 1998). Författarna tror även att en avgörande faktor handlar om att aktörerna 

behöver känna sig viktiga för utvecklingen av destinationen, oavsett om det är en stor eller 

liten aktör.  

 

5.4 Destinationsutveckling genom en förändrad bild av Glasriket 

Karlsson (2010-11-01) menar att delaktighet även är betydelsefullt för att Glasrikets aktörer 

tillsammans ska kunna skapa en ny och gemensam bild av Glasriket. Alla aktörers olika bilder 

av samma destination kan vara motsägande och därför är det viktigt att alla är med och skapar 

den gemensamma identiteten för destinationen (Aronsson, 2007). Breum-Appelqvist (2010-
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11-03) berättar att Glasrikets aktörer har en splittrad bild om vad Glasriket står för och att va-

rumärkesplattformen ska hjälpa aktörerna att utveckla och leverera en gemensam bild av des-

tinationen, som inte bara har starkt fokus på glas. De intervjuade aktörerna beskriver fortfa-

rande Glasriket enligt den traditionella bilden där glas och glasbruken är i fokus. Aktörerna 

har inte helt anammat den bild som de genom varumärkesplattformen har arbetat fram än, vil-

ket författarna anser visar att det tar tid att förändra den bild som finns i en persons 

medvetande.  

 

Förutom glas nämner Hagström (2010-11-05) även att Glasriket är en magisk och unik upple-

velse. Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att mystik, design och glöd tagits fram som 

värdeord som aktörerna vill att ska associeras till Glasriket. Författarna anser att dessa 

värdeord framförallt passar för de glasrelaterade upplevelserna och produkterna i Glasriket, 

men att övriga aktörer även till viss mån kan applicera dem i sina verksamheter. Författarna 

uppfattar att dessa värdeord kan ha ganska breda definitioner och därför kan tolkas av varje 

aktör på ett individuellt sätt. Författarna menar att det är viktigt att alla aktörer kan anknytas 

till värdeorden för att besökare ska uppleva Glasriket enligt dessa, oavsett vilken del av 

utbudet de tar del av.    

 

Aronsson (2007) menar att olika delar av en destinations identitet kan lyftas fram för att skapa 

en så attraktiv bild som möjligt av destinationen och på så vis öka besöksantalet. Glasrikets 

värdeord syns därför i varumärkeslöftet ”tradition i ny skepnad”, där bevarande av det tradi-

tionella och ständig innovation ska mötas och göra destinationen attraktiv (Lovén, 2010-11-

01). Aronsson (2007) menar att en destinations identitet värdesätts högt idag och därför har 

blivit ett viktigt medel för destinationsutveckling. Författarna anser att skapandet av en 

identitet är en viktig del av Glasrikets destinationsutveckling då det kan ena alla aktörernas 

bilder om vad Glasriket står för idag, vilket är viktigt för att destinationen ska få en bra image. 

 

Heldt Cassel (2007) menar att image har blivit en central fråga inom destinationsutveckling. 

Enligt Baker och Cameron (2008) handlar image om allt det som människor tänker om en 

destinations identitet. Eriksson (2010-11-22) och Karlsson (2010-11-01) anser att Glasrikets 

image idag är fokuserad på glas och dess välkända formgivare. Både Karlsson (2010-11-01) 

och Breum-Appelqvist (2010-11-03) anser att denna image behöver breddas så att Glasriket 

uppfattas som en attraktiv destination som även innehåller andra upplevelser än det som kret-

sar kring glas. Heldt Cassel (2007) menar att en alltför smal bild av en destination kan skapa 
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begränsningar för utveckling och nytänkande, vilket författarna menar kan kopplas till 

Glasrikets situation. Om en destination lyckas skapa en stark identitet och image kan även 

andra utvecklingar ske, så som nyetableringar, satsningar från staten och ett näringsliv som 

vågar mer (Aronsson, 2007). Författarna anser därför att en förändring av Glasrikets image är 

nödvändig för utvecklingen, men att det kan vara svårt att bryta den bild som är väletablerad i 

människors medvetande. Karlsson (2010-11-01) tror att det kommer att ta tid att förändra 

bilden som allmänheten har av Glasriket men säger även att så länge aktörerna arbetar 

tillsammans med varumärket så kommer det att lyckas.  

 

5.5 Varumärkets betydelse för att förändra bilden av Glasriket   

Eriksson (2011-11-22) tror att varumärket kan spela en stor roll för att förändra bilden av 

Glasriket, men att det kan vara svårt då många naturligt associerar Glasriket med glas. Enligt 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) och Lovén (2010-11-01) kan ett varumärke tydliggöra vad 

Glasriket står för och användas för att kommunicera detta budskap till marknaden. Identitet 

och image är därför två viktiga faktorer för att skapa ett framgångsrikt varumärke (Baker & 

Cameron, 2008), eftersom varumärket enligt Moilanen och Rainisto (2009) framförallt hand-

lar om att skapa en allmän uppfattning om destinationen. Om Glasriket förmedlar sin identitet 

genom sitt varumärke tror författarna att Glasriket på sikt kan skapa en förändrad image. 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar att det kan vara svårt att visa Glasrikets identitet för 

omvärlden, men påpekar att det bästa sättet är att visa värdeorden genom text och bilder. 

Morgan, Pritchard och Pride (2007) påpekar att ett varumärke idag utgör en betydande faktor 

för att överleva på marknaden, och författarna menar därför att detta är det bästa sättet för 

Glasriket att förändra sin image.  

 

Baker och Cameron (2008) menar att ett varumärke är viktigt för en destination på grund av 

värdet som det adderar till destinationens produkter och tjänster. Om varumärket uppfattas 

som värdefullt kan det skapa emotionella band med potentiella och existerande kunder och 

investerare, vilket bidrar med långvariga konkurrensfördelar (Baker & Cameron, 2008). En-

ligt Morgan, Pritchard och Pride (2007) är trovärdighet, design och kvalitet faktorer på vad 

som kan ses som värdefullt hos ett varumärke. Här anser författarna att framförallt 

trovärdighet och design är det som skapar värde för Glasrikets varumärke. Trovärdigheten 

anser författarna att finns i varumärket då namnet Glasriket representerar det som 

destinationen är - ett rike med glas. Då glas utgör den främsta besöksanledningen vet 

kunderna varför de besöker Glasriket och destinationen kan även leverera detta, vilket 
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författarna anser ökar trovärdigheten. Dessutom tycker författarna att trovärdigheten kan öka 

tack vare den långa historia med glasbruk som finns i regionen, samt de två etablerade och 

välkända varumärkena Orrefors och Kosta Boda.  

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) och Hagström (2010-11-05) anser båda att Kosta Boda och 

Orrefors är de två viktigaste aktörerna för Glasriket då de båda individuellt är starka varumär-

ken. Hagström (2010-11-05) inser även vikten av att skapa ett känslomässigt förhållande till 

kunderna, vilket Orrefors Kosta Boda försöker göra genom att göra besöket mer interaktivt, 

exempelvis att kunden själv får tillverka en egen glasskål. Författarna anser även att Orrefors 

och Kosta Boda ger värde till varumärket Glasriket på grund av designen som de erbjuder 

genom sina formgivare. Här menar författarna att även Kosta Boda Art Hotel utgör en ny och 

viktig aktör eftersom de kan bidra med att öka värdet genom design, kvalitet och trovärdighet.   

Trots att dessa aktörer anses som viktiga för att förstärka varumärket Glasriket och attrahera 

besökare, hävdar författarna att alla aktörer på destinationen fyller en mycket viktig funktion i 

dessa hänseenden.  

 

Då Glasrikets aktörer vill att bilden av Glasriket ska breddas och visa att destinationen inne-

håller mer än bara glas menar författarna att alla aktörer behövs, framförallt de som inte har 

en direkt koppling till glas. Eriksson (2010-11-22) nämner att Ödevata Fiskecamp exempelvis 

är viktiga för att bredda bilden av Glasriket då de erbjuder fiske och naturupplevelser. 

Författarna menar att alla aktörer på så vis bidrar till att ge värde åt varumärket Glasriket på 

olika sätt och att detta är viktigt för att både destinationen och aktörerna ska kunna utvecklas. 

Alla intervjuade aktörer anser att Glasriket som varumärke är mycket betydelsefullt för deras 

verksamhet, av olika anledningar. Lovén (2010-11-01) och Karlsson (2010-11-01) menar att 

Glasriket som varumärke är välkänt och gynnar dem genom en gemensam marknadsföring av 

destinationen. 

 

5.6 Marknadsföringens roll för Glasrikets destinationsutveckling 

Målet med marknadsföringen av en destination handlar om att skapa en stark och attraktiv 

helhetsbild av vad som erbjuds på destinationen, för att på så vis locka många besökare som 

aktörerna kan tjäna pengar på (Bohlin & Elbe 2007). Breum-Appelqvist (2010-11-03) menar 

att AB Glasriket är destinationens marknadsföringsorganisation som har ansvaret att samla 

ihop alla aktörers resurser och marknadsföra dem som en helhet. Enligt Karlsson (2010-11-
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01) har Glasriket tidigare i sin marknadsföring riktat sig lite mot alla, vilket författarna tror att 

kan ha påverkat helhetsbilden av Glasriket negativt. Även Lovén (2010-11-01) konstaterar att 

marknadsföringen av Glasriket har varit spretig då alla aktörer har marknadsfört sig mot olika 

målgrupper. Han menar att det är viktigt att komma överens om vilka målgrupper Glasriket 

ska rikta sig mot för att på så vis nå ut med ett starkare och mer enhetligt budskap.  

 

Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att fokusering på olika målgrupper är något som 

Glasriket arbetar med genom de teman som tas fram i varumärkesplattformen. Författarna har 

noterat att marknadsföringen av Glasriket i dagsläget är väldigt fokuserat på glas, vilket även 

flera av de intervjuade aktörerna bekräftar. Breum-Appelqvist (2010-11-03) berättar att AB 

Glasriket är medvetna om detta och att fokus nu kommer att flyttas från glas till de teman som 

valts ut genom arbetet med varumärkesplattformen. Genom paketeringar av olika 

turismprodukter på destinationen kommer nu Glasriket att marknadsföras och framhäva 

erbjudanden som innehåller mycket mer än bara glas. Förändringen innebär att de övriga 

aktörerna som deltar i varumärkesplattformen nu har större chans att synas i 

marknadsföringen av destinationen (Breum-Appelqvist, 2010-11-03). 

 

Författarna tycker att denna förändring av Glasrikets marknadsföring är en viktig del i 

destinationens utvecklingsprocess. En överenskommelse om vilka målgrupper som Glasriket 

ska fokusera på, anser författarna hjälper aktörerna att identifiera vad Glasriket står för och 

hur de bör arbeta både med den gemensamma och enskilda marknadsföringen. Dessutom 

anser författarna att det blir lättare att nå besökare genom marknadsföringen då den är riktad 

mot specifika målgrupper. Breum-Appelqvist (2010-11-03) tycker även att det är viktigt att så 

många aktörer som möjligt ska synas i marknadsföringen av destinationen så att Glasriket kan 

attrahera en större publik. För att marknadsföringen av Glasriket ska vara framgångsrik och 

kunna erbjuda ett attraktivt och brett utbud anser författarna att det även krävs att så många 

aktörer som möjligt är delaktiga. 

 

Flera av de intervjuade aktörerna tycker att det är aktörerna som är trögstartade och att det 

behövs en kompetenshöjning bland dem. Författarna anser däremot att det inte går att lägga 

all skuld på aktörer som inte deltar, utan att det främst är AB Glasrikets ansvar att utbilda 

dem. Breum-Appelqvist (2010-11-03) medger att de skulle behöva träffa aktörerna mer och 

informera dem om hur samarbete och en gemensam marknadsföring kan gynna var och en. 

Om tillräckligt med information ges ut från AB Glasriket och om aktörerna är villiga att ta 
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emot denna kunskap så tror författarna att fler aktörer kommer att delta i 

utvecklingsprocessen. Författarna tror att viljan att utvecklas finns hos de flesta aktörerna på 

destinationen men att många kanske inte ser ett samarbete med AB Glasriket som en lösning 

på detta. Författarna menar att AB Glasriket behöver övertyga aktörerna om att de kan 

uppfylla sitt syfte - att marknadsföra hela destinationen och göra varje aktör synlig. För att 

destinationen Glasriket som helhet ska bli starkare anser författarna att detta är en mycket 

viktigt att ta tag i, speciellt eftersom författarna upplever det som att alla aktörer inte varit 

nöjda med hur Glasriket tidigare marknadsförts.  

 

För att turistens image ska bekräftas när de kommer till destinationen anser Karlsson (2010-

11-01) och Breum-Appelqvist (2010-11-03) att det är viktigt att marknadsföringen även 

stämmer överens med verkligheten. Upplevelserna i Glasriket bör motsvara verkligheten och 

möta eller överträffa det som kunderna förväntar sig (Karlsson, 2010-11-01). När turisten väl 

kommer till destinationen måste de lokala aktörerna tillfredsställa turistens behov för att be-

hålla eller förbättra den image turisten byggt upp (Lubbe, 1998). Författarna håller med 

Lubbe (1998), om att det lokala arbetet på destinationen är viktigt när det kommer till att 

påverka turisternas image. Om Glasriket vill förändra den image som allmänheten har av dem 

så anser författarna att de lokala aktörerna på destinationen måste arbeta för att upprätthålla en 

gemensam identitet. Författarna menar att det även är viktigt att aktörerna i Glasriket lever 

upp till de förväntningar som skapas genom marknadsföringen mot besökarna. 
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6. Slutsats 

Genom att studera varför Glasriket behöver utvecklas, hur de arbetar med destinationsutveck-

ling idag, vilka mål de vill uppnå med utvecklingen samt hur dessa mål kan förverkligas, kan 

slutsatser dras om vilka faktorer som är viktiga för att Glasriket ska utvecklas som destina-

tion. Som grund för studien har kvalitativa intervjuer genomförts med ett antal aktörer i Glas-

riket. Utifrån dessa intervjuer framkom att aktörerna i Glasriket anser att en utveckling av 

destinationen är nödvändig då Glasriket befinner sig i en stagnation där utvecklingen av desti-

nationen har avstannat. För att komma ur denna stillastående fas har Glasriket inlett samarbete 

med Graffman företagsledning & utveckling AB, vilka har genomfört undersökningar om hur 

både aktörerna och omvärlden uppfattar destinationen.  

 

Utifrån undersökningarnas resultat har Graffman företagsledning & utveckling AB framställt 

en varumärkesplattform som ska fungera som riktlinje för hur aktörerna i Glasriket ska gå 

tillväga för att utveckla destinationen. Målsättningarna med utvecklingen som aktörerna fram-

förallt nämner handlar om att öka utbudet, stanntiden och tillgängligheten samt att förändra 

bilden av Glasriket, både internt bland aktörerna och externt hos allmänheten. Det största pro-

blemet som hindrar Glasriket från vidare utveckling idag är att bilden av destinationen är be-

gränsad bland aktörerna och besökarna. Den allmänna uppfattningen om Glasriket som 

destination är att den endast erbjuder glasrelaterade upplevelser och aktiviteter. Detta har bi-

dragit till att besökare ofta bara stannar på destinationen över dagen, alternativt stannar till vid 

genomresa. För att besökare ska ta del av fler aktiviteter och upplevelser samt stanna längre 

krävs därför en förändring av den smala och begränsade bilden av Glasriket som råder idag. 

En förändring av bilden är därför den viktigaste målsättningen för att Glasriket ska utvecklas 

och även nå de övriga målsättningarna. Studiens syfte handlar därför om att se vilka faktorer 

som är viktiga för att utvecklingen av Glasriket ska bli framgångsrik och att målsättningarna 

ska uppnås. 

 

Tre faktorer som är viktiga grundförutsättningar under hela utvecklingsprocessen i Glasriket 

är samarbete, dialog och delaktighet. Genom dessa tre faktorer skapar aktörerna en identitet, 

där de kommer överens om vad de vill står för och hur de vill uppfattas av omvärlden. Tanken 

med identiteten är att framhäva de egenskaper som aktörerna uppfattar attraherar besökare till 

Glasriket. Utvecklingen av bilden av Glasriket behöver därför börja internt hos aktörerna ge-

nom skapandet av en gemensam identitet, för att på så vis nå ut med en attraktiv och önskvärd 

image hos omvärlden. Glasriket behöver visa att destinationen innefattar fler aktiviteter och 
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upplevelser än de som är direkt relaterade till glas för att locka fler besökare som stannar 

längre på destinationen. För att nå ut med denna bild av Glasriket är två viktiga faktorer 

varumärke och marknadsföring.  

 

Varumärke har blivit ett viktigt verktyg inom destinationsmarknadsföring och är därför det 

bästa sättet för Glasriket att attrahera besökare. Genom marknadsföring av Glasriket används 

varumärket för att framhäva identiteten, där värdeorden mystik, design och glöd ska skapa en 

attraktiv bild av destinationen. Det är viktigt att alla aktörer ska kunna applicera dessa värde-

ord till sina verksamheter för att skapa en enhetlig bild av vad Glasriket står för. För att nå ut 

med en attraktiv helhetsbild med ett brett utbud av aktiviteter och turismprodukter är det även 

viktigt att alla aktörers resurser finns med i marknadsföringen. Då marknadsföringen av Glas-

riket tidigare fokuserat på aktörer som är relaterade till glas är det nu viktigt att informera ak-

törerna om förändringarna i marknadsföringen för att de ska vilja vara delaktiga.  

 

Glasriket behöver använda marknadsföringen för att uppnå en ny bild av destinationen som 

visar att utbudet inte endast innefattar glas, även om glas fortfarande är viktigt för att destina-

tionen ska vara unik. Med målgrupper indelande i teman vill Glasriket nå ut till en bredare 

publik och framhäva alla aktörer, för att på så vis understödja bilden av destinationens breda 

utbud av turismprodukter. Eftersom den smala bilden av Glasriket utgjort det största hindret 

för destinationens utveckling är det genom en förändring av denna som Glasriket kan nå ut-

veckling. Faktorerna identitet, image, varumärke och marknadsföring kan förändra bilden av 

destinationen både internt och externt, vilket kan bidra med bättre samarbete och ett ökat antal 

besökare. Samarbete och delaktighet kan både gynna de individuella aktörerna och destinatio-

nen som helhet och är därför viktiga faktorer för Glasrikets destinationsutveckling. Med sam-

arbete och det ekonomiska uppsving som ökad turism kan bidra med kan Glasriket även nå 

övriga målsättningar och utveckla destinationen.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjumall 

 

Författarna utformade intervjumallen efter olika teman: bakgrund, varumärket, identitet och 

image och framtiden. Författarna anpassade och lade till enskilda frågor för varje individuell 

informant för att få ett så bra resultat som möjligt. 

 

Bakgrund:  

Författarna ställde frågor om informantens arbetsplats och dess historia och samarbetet med 

destinationen Glasriket.  

Varumärket: 

Författarna ställde frågor om informantens åsikter kring varumärken generellt, dess egen 

arbetsplats varumärke och destinationen Glasriket som ett varumärke. 

Identitet och image:  

Författarna ställde frågor om informantens bild av Glasriket, hur de tror andra uppfattar 

Glasriket och hur informanten tror Glasriket vill uppfattas.  

Framtiden: 

Författarna ställde frågor om hur informanten ser på destinationen Glasrikets 

framtidsutveckling och informantens egen roll i denna framtid.  
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